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Családi hétvége

Mi is nyaralunk!



„Főzzünk csókból baracklekvárt, 
amíg van elég…” – szólt újra a dal a 
szervre váró és szervátültetett gyere-
kek és családjaik rehabilitációs tábo-
rának 200 résztvevője torkából, ame-
lyet maga az Anna and the Barbies 
zenekar kísért. Tényleg jó lenne ezt a 
rengeteg puszit, ölelést, mosolyt, ba-
latoni napsütést - amit ezen a héten 
kaptunk - eltenni, hogy szebbé tegye 

szürke hétköznapjainkat, és ha jól be-
osztjuk, akkor kitartana a következő 
találkozásig.

Különös érzés végigkísérni a ”MI 
IS NYARALUNK!” tábor fejlődését, 
változását.

Először is megnégyszereződ-
tünk, a programok úgyszintén 
megsokasodtak, ahogy segítőink, 
önkénteseink is. Mégis szinte a leg-
különösebb az, ahogy végigkísér-
hettük az első táborozók felnőtté 
válását, közülük néhányan mára a 
tábor önkéntesei, és jó látni, ahogy 
most ők terelgetik a pici gyerekeket.

Ugyan már nem sokan táboroznak 
velünk a régiek közül, de nagyon so-
kan meglátogattak minket, ami annak 
a jele, hogy szeretettel gondolnak a 
táborra, a résztvevőkre, és visszavágy-

nak hozzánk. Egy májtranszplantált 
fiú teljesen váratlanul jött a családjá-
val, hirtelen meg sem ismertük őket, 
mert bizony, eltelt 8 év, fiúból férfi lett. 

De félre a nosztalgiázást! Hiszen 
itt vannak az első táborosok, akikkel 
egyik napról a másikra ismeretlenből 
ismerősre, aztán jó barátra változnak 
hirtelen a legjobb habarcs, azaz a kö-
zös élmény hatására. Szívet melengető 
érzés összekacsintani, pacsizni, össze-
ölelkezni például egy jól megoldott 
feladat hevében, ünnepelni egymást, 
magunkat, az életet. 

Már alig várom, hogy szeptem-
berben újra találkozzunk, addig is 
osszátok be jól a puszi-lekvárotokat! 

Fellner Márta
az alapítvány kurátora
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Kedves Olvasók!
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2014 karácsonya előtt kezdődött 
Kristóf betegsége, amikor meg-
fázott és kezdődő tüdőgyulladás-
sal került kórházba. Akkor derült 
ki, hogy fehérje van a vizeletében, 
aminek normális esetben nincs ott 
a helye. Mindennap megnézték 
a vizeletét, de nem akart eltűnni. 
Folyamatosan ellenőrizték, Kristóf 
akkor 3 éves volt. A következő év 
január elején kiderült, hogy bizony 
komoly a baj. Amikor megcsörrent 
a telefon, és közölték, hogy vár-
nak minket a veseosztályon, mert 
megkezdik Kristóf kezelését, még  
bíztunk abban, hogy gyorsan meg-
gyógyul.   Bekerültünk a kórházba 
és reménykedtünk, hogy jól lesz, de 
nem így lett, mindig történt vala-
mi. Nem úgy alakult a gyógyulá-
sa, ahogy szerettük volna. És végül 
a biopsziával   bebizonyosodott, 
hogy új vesére lesz szüksége majd 
egyszer, attól függ, mennyi ideig 
bírja. Emlékszem, végigkönnyez-

Trapi történet

Kristóf története

Kristóf a táborban

Kristóf ödémásan, a műtét előtt
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tem azt a beszélgetést, amikor új 
veséről volt szó, de nem csak azt, 
akárhányszor rossz hírt közöl-
tek, a könnyeimmel küszködtem. 
Nagyon fájt, hogy nem tehetünk 
semmit, csak várunk és várunk és 
nem javul az állapota. Az élődo-
noros veseátültetésről addig nem is 
hallottunk, de talán akkor csillant 
fel a szemünk először, hogy van 
remény, mert nem akarjuk elveszí-
teni a gyerekünket, persze, hogy 
oda adjuk egyik vesénket, ez nem 
volt kérdéses. Elkezdődtek a ki-
vizsgálások és engem választottak  
donornak. Időközben, míg folytak a 
vizsgálatok, Kristófnak rohamosan 
romlott az állapota, míg a nyáron 
teljesen leállt a veseműködése, meg-
szűnt a vizelete. A méreganyagok 
pedig csak gyűltek-gyűltek. Ekkor 
kezdték el dializálni. Fogalmunk 
nem volt róla, hogy mi az és hogy  
működik. Ezt édesanyaként meg-
élni egy igazi pokol volt... nem is   
tudom hányszor kanalaztam össze 
magam a szakadék széléről. Janu-
ártól szinte mindig bent voltunk 
valamivel, a kórház és a Ronald ház 
lett a második otthonunk. Akkor 
tudtunk egy kicsit megnyugodni, 
amikor otthon dializáltuk, mert 
onnantól már tudtuk, hogy nemso-

kára új vesével véget ér ez a szen-
vedés. Sokat beszélgettünk arról, 
hogy mi van vele, meg is értette, 
egyedül a folyadék megszorítást vi-
selte nehezen. 40 fokban beosztani 
500 ml vizet, az volt a legnehezebb. 
Éreztem, hogy a szívem szakad 
meg, hogy nem adhatok neki inni, 
küzdöttünk, de nagyon, gyűlölt, 
utált mindenkit. Szép lassan eljött 
a várva várt nap, a transzplantáció.

Nagyon várta, mert tudta, hogy 
akkor ihat. Nagyon sok kérdés volt 
bennem, mi lesz ha nem tudok ott 
lenni mellette úgy ahogy szeretnék. 
Nem attól féltem, hogy kiveszik a 
vesémet, hanem, hogy ott fogok 
szenvedni mellette és nem tudok 
neki segíteni. De nem is kellett, a 
férjem ott volt mellettünk meg a 
kórházi személyzet. Fantasztikus 
érzés volt úgy ott lenni mellette, 
láttam, hogy végre ihat és van jól 
működő veséje. Talán akkor mo-
solyogtam először őszintén. Nehéz 
volt ezt az egészet megélni, de olyan 
sok biztatást kaptunk, hogy nem 
adhattuk fel. 

Ma már csak egy rossz álomként 
gondolunk vissza. Leírhatatlan, 
amit akkor éreztem, számomra egy 
második szülés volt, újjászületett és 
akkor végre fellélegezhettünk úgy 
igazán először. Véget ért a szenve-
dés. Ma már boldog, vidám, fárad-
hatatlan kismanó. 

Külön szeretnénk megköszön-
ni az orvosok és nővérek odaadó, 
szeretetteljes munkáját, azt a sok 
figyelmet, amit kaptunk.

Köszönjük szépen!

Éberling Julianna,
Kristóf édesanyja, vesedonorja

Trapi történet

Műtét után

Fél évvel a műtét után
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Edit vagyok, 18 éves 
boldog túlélő.

Kissé különbözöm a 
korombeliektől. Ez az em-
berek arcán is látszik, ha 
kimegyek az utcára. Sok-
szor sajnálkozó tekintettel 
néznek rám, de én széles 
mosollyal tudatom velük, 
hogy nekem erre semmi 
szükségem. Hiszen akik 
ismernek, tudják, hogy 
egy bátor lány vagyok, 
akit nem kell sajnálni.

2013 tavaszán, egy 
táncsérülést követően 
rosszindulatú csontdaga-
natot diagnosztizáltak a 
bal sípcsontomban. Ezt a 
daganatot csak kemoterá-
piával és műtéttel lehetett 
gyógyítani. A kezeléseket 
a Tűzoltó utcai Gyermek-
klinikán kaptam. Az első 
pillanatban eldöntöttem, 
hogy meg fogok gyógyulni. 
Féltem a nehézségektől, de 
tudtam, hogy a családom-
ra és a barátaimra végig 

számíthatok. A kezelések 
alatt sok új barátra, sorstársa 
leltem, akikkel egymást tá-
mogattuk a gyógyulás útján. 
Az én utam sajnos nagyon 
rögösre sikeredett.

Július 15-ig kaptam a 
kemoterápiás kezeléseket, 
amikor is a beteg csontot 
műtéti úton eltávolították, 
és tumorprotézist ültettek be 
a helyére. Rövid lábadozás 
után újabb kezelések követ-
keztek. A lábam sajnos nem 
olyan ütemben gyógyult, 
ahogy kellett volna, ezért 
hónapokig gipszben tengőd-
tem. Szeptemberben elválto-
zásokat találtak a tüdőmben. 
Ezeket egy kisebb műtét 
során eltávolították. Szeren-
csére a szövettan áttétet nem 
igazolt. A hírtől végre egy 
kicsit fellélegezhettünk.

2013 novemberében, 
mikor egy kezelésre ér-
keztem a kórházba, több 
napon keresztül alacsony 
volt a vérnyomásom, ezért 

elküldtek egy szívultra-
hangos vizsgálatra. Ez 
kimutatta, hogy a szívem 
nem bírta a terhelést, bal 
kamrai működészavar lé-
pett fel. Ekkor úgy dön-
töttek, nem kaphatok több 
kemoterápiás kezelést. 
Először a klinika inten-

zív osztályára helyeztek, 
ahol keringéstámogató 
gyógyszereket kaptam. 
Mivel az állapotom nem 
javult, később elküldtek a 
Gottsegen György Kar-
diológia Intézetbe, ahol 
dr. Vilmányi Csaba lett a 
kezelőorvosom. Neki kö-

A LEGSZEBB
SZÜLETÉSNAPI

AJÁNDÉK

Előtte
Közben...

Igazi gyoztes
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szönhetem, hogy később 
én is az egészségügy-
ben szeretnék dolgozni. 
Sajnos a szívem a továb-
bi gyógyszeres kezelések 
mellett is romlott, ahhoz 
hogy az életemet meg-
menthessék, úgy döntöt-
tek, hogy hordozható mű-
szíves készüléket ültetnek 
be. Eleinte tiltakoztam el-
lene, de aztán megérttet-
ték velem, hogy csak így 
maradhatok életben. Ez a 
beavatkozás december 19-
én meg is történt. Hosszas 
lábadozás után hazaen-
gedtek, csak kontroll vizs-
gálatokra, és sebkötözésre 
kellett visszajárnom. Köz-
ben nyugodtan tudtam 
folytatni a tanulmánya-
imat és élni az életemet.  
Aztán 2015 augusztusá-
ban két napja tartó láz mi-
att ismét a Tűzoltó utcai 
klinika intenzív osztályára 
kerültem.  A láz okozója a 
beültetetett protézisem el-
fertőződése volt. 

Mivel a tartós antibio-
tikumos kezelés során sem 
javult a helyzetem, úgy 
döntöttek, hogy combkö-
zéptől amputálni kell a 
lábamat. Ez 26-án sajnos 
meg is történt. Nehéz volt 
tudomásul venni, hogy 
egy láb egész életemben 
hiányozni fog, de én ezt is 
elfogadtam.

Októberben, a kór-
házban stroke-ot kaptam, 
ami miatt a jobb oldalam 
érzéketlenné, és a moz-
gásom koordinálatlanná 
vált. Szerencsére ebből 
az ügyes gyógytornászok 
segítségével egy hét alatt 
maradandó károsodás nél-
kül felépültem. További 
antibiotikumos kezelések 
mellett otthagyhattam a 
kórházat decemberben. 

Mivel félő volt, hogy 
a baktérium, ami megtá-

madta a lábamat, a szí-
vembe is eljutott, illetve a 
két év alatt nagyon csekély 
javulást mutatott csak a 
szívem állapota, feltettek 
a szívtranszplantációs vá-
rólistára. 

Február 25-én, két nap-
pal a 18. születésnapom 
után hajnalban megcsörrent 
a telefon. Mi felkeltünk, 
csomagoltunk és indultunk 
fel a GOKI-ba. Útban oda-
felé, amikor épp nem alud-

tam, arra gondoltam, hogy 
ez a legszebb születésna-
pi ajándék, amit kapha-
tok, egy új esély az életre.  
Aznap reggel betoltak a 
műtőbe, és este már egy 
egészséges szív dobogott a 
mellkasomban.

Az életemet köszönhe-
tem az egész kórházi csa-
patnak. Az orvosoknak, a 
műtősöknek, a nővérek-
nek, gyógytornászoknak, 
akik végig kedvesek, gon-
doskodóak és türelmesek 
voltak.

Mostmár 4 hónapja itt-
hon vagyok, eleinte furcsa 
volt a sok új szabály, de 
most már szinte természe-
tesek. Jelenleg egy ideigle-
nes műlábbal tanulok járni, 
gyógytornász segítségével. 
Hamarosan megkaphatom 
a végleges lábat és így én is 
teljes életet élhetek.

Bekő Edit 
Utána

Közben...

Közben...

Igazi gyoztes



8 Csudamadár

Gyermekbetegség

Az elmúlt öt évben csaknem ötödével nőtt hazánkban 
a gyulladásos bélbetegségekben szenvedő gyerekek száma.

Ezeknek a kórképeknek két fő fajtájuk van: a Crohn-
betegség, valamint a vastagbél ismeretlen eredezű fekélyes 
gyulladása (colitis ulcerosa).

A genetikai hajlamon túl a környezeti tényezők, így az 
ételek is komoly szerepet játszhatnak a betegség terjedésé-
ben, az anyatejes táplálás és az antibiotikumok mellőzése, 
különösen 2 éves kor alatt – ugyanakkor csökkenti a kiala-
kulás rizikóját.

A Crohn-betegség növekedési zavarral, hasfájással, 
hasmenéssel, véres széklettel járhat. Mivel nehéz felis-
merni, rejtőzködőbb, mint a vastagbél fekélyes gyulladása, 
amelynek jellegzetes tünete a véres hasmenés.

Mindkét gyulladásos bélbetegség a gyermekek 
esetében a 12-13 évesek körében a leggyakoribb, 5 
éves kor alatt ritkának számít, ugyanakkor már 2 
hónapos kisbabán is látták a betegség kezdeti tü-
neteit.

20-30 éve még csak elvétve találkoztak ezzel 
a kórképpel, manapság azonban közel kétszáz 
gyermeknél diagnosztizálják évente. A bete-
gek jelentős részét a Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikáján kezelik, ahol 15-
20 gyulladásos bélbeteget ápolnak hetente, mondja 
Dr. Veres Gábor, a klinika docense.

A pontos okok nem ismertek, fel-
tételezhető azonban, hogy a ge-

netikai tényezők mellett a környezetnek, a nem megfelelő 
minőségű ételeknek is meghatározó szerepe van.

Utóbbit látszik alátámasztani, hogy ha a gyerekek 
két hónapig egyfajta ellenőrzött tápszert kapnak, akkor 
ugyanúgy gyógyulnak, mint a szteroid kezeléssel, sőt, a 
nyálkahártya gyulladás esetében jobbak az eredmények, 
és nincs mellékhatás.

A stressz ront a betegek állapotán, de ha nincs valaki-
nek hajlama rá, akkor önmagában ettől nem fog kialakulni 
nála bélgyulladás, amely együtt járhat izületi panaszokkal, 
szem- vagy májgyulladással – mondja Dr. Veres Gábor.

Az anyatejnek egyfajta védőhatása van, azoknál a gyer-
mekeknél, akiket így tápláltak, kisebb valószínűséggel je-
lentkezik bélgyulladás. Két éves kor alatt rizikófaktumnak 
számít még az antibiotikum-kezelés is.

Mivel az okok nem egyértelműek, így a kezelés is 
össztett folyamat. A hagyományos gyógyszeres terápia 
mellett körülbelül az esetek harmadánál, műtétre is szük-
ség van.

Jelentős előrelépést jelent a kezelésben a bőr alá adható 
vagy infúziós biológiai terápia, amelynek alapja egy gyul-
ladásos faktorok elleni antitest beadása. A gyulladásos bél-
betegek gyógyulása nem végleges, de megfelelő kezeléssel 
teljes életet élhetnek az érintettek.

A csontok egészsége érdekében különösen fontos, hogy 
a betegség nyugvó állapotban legyen a növekedési idő-
szakban, a gyulladás miatt ugyanis kevésbé tud felszívódni 

a vas, a kalcium és a D-vitamin, amelyek el-
engedhetetlenek a megfelelő fejlődéshez.

Ahhoz, hogy a csontok erősek le-
gyenek, az izomzatnak is kellően fej-
lettnek kell lennie, hiszen a jól fejlett 
izomzat a csontokra húzó erőt is 
jelent, ezért mindig azt javasolják a 
pácienseknek, hogy lehetőség sze-

rint mozogjanak minél többet.

Forrás: 
Semmelweis Egyetem

IBS GYEREKKORBAN
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Mi is nyaralunk!

Mi is nyaralunk!
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Mi is nyaralunk!

Hosszú idő elteltével ismét nyaralhattak dializált 
gyerekek a Transzplantációs Alapítvány jóvoltából 
Balatonszemesen, az OTP Hotelben. Az Alapítvány 
felhívására négy gyermek jelentkezett, hogy szívesen 
táborozna a testvéreikkel együtt. A SE I. sz. Gyer-
mekklinika művese osztályáról mi ketten nővérek 
(Czipi, Kriszta) vállaltuk, hogy elkísérjük a lurkó-
inkat. Mindenki, köztük mi is izgatottan vártuk a 
június 25-e reggelt, hogy elinduljunk. Szerencsére 
akadtak segítőkész emberek, akik le- illetve haza-

szállítottak bennünket, nem kellett a nagy melegben 
a csomagokkal vonatoznunk. Amikor megérkeztünk, 
már éppen az Irigy Hónaljmirigy koncertezett, meg-
alapozva ezzel a jó hangulatot. Sok ismerős gyerkőc-
cel és szülővel találkoztunk, akik nagyon megörültek 
a kis csapatunknak. Ezek után elfoglaltuk a szállást, 
felfedeztük a helyet és megcsodáltuk a Balatont. A 
gyerekeket már az első nap elvarázsolta a sok újdon-
ság és a környezet. Nagy nehezen sikerült csak lefek-
tetni őket, mert már tele voltak élményekkel. Szeren-
csére nagyon jó időnk volt, sikerült fürödni a magyar 
tengerben, amit a gyerekek nagyon vártak. Pistikénk, 
mint egy kis halacska, úgy ugrándozott a vízben, na-
gyon élvezte. Hétfőn hajnalban elindultunk Nagyka-
nizsára, az első dialízisre. Nagyon kedvesen fogadtak 
minket, kicsit el is kényeztették fiatal betegeinket, 
gumicukorral várták őket, lesték minden kívánságu-
kat. Addig a táborban maradt testvérek több prog-
ramon részt tudtak venni. Bogi (Dzseni testvére) 
elsajátította a héten az úszás alapjait. Nagyon ügye-
sen úszott már a hét végére. A fiúk is kipróbálták a 
kenuzást, asztaliteniszeztek, teniszeztek, fociztak. 

DIALIZÁLT GYEREKEK 
A BALATONSZEMESI OTP HOTELBEN

Művese kezelt gyerekek, testvéreik és a kezelést végző nővérek  –  először a táborban
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Mikor nem Nagykanizsán voltunk, akkor minden-
ki megtalálta a számára legmegfelelőbb programot. 
Kézműveskedtünk, ahol nagyon szép dolgokat alkot-
tunk. Festettek, rajzoltak, ajándékokat gyártottak, 
szorgos kis kezeikkel. A karaoke estét jó hangulatban 
töltöttük el, mindenki énekelt, táncolt. Ki mit tud-on 
is szép létszámmal indultunk, Dzseni, Pisti és István 
különdíjasak lettek. Bátorságpróbán is részt vettünk, 

Dzsenink bátor amazonként haladt végig a pályán, 
bizonyította, hogy nincs előtte akadály, nem egy fé-
lős csajszi. Volt még akadályverseny is, ahol a fiúkra 
lehettünk nagyon büszkék, jól teljesítettek, erősítve 
a Zöldségek csapatát. A bobozás és a kalandpark is 
remek elfoglaltság volt, mindenki élvezte. Aztán tel-
tek-múltak a napok, és arra lettünk figyelmesek, hogy 
szombat van, és csomagolni kell. Szélsebesen eltelt 

ez az egy hét. Ez idő alatt olyan 
oldalukat mutatták meg a gyer-
mekeink, amit még mi sem ismer-
tünk. Teljesen kinyíltak, vidámak, 
felszabadultak voltak. Egy kicsit 
elfelejthették a gondjaikat, beteg-
ségüket háttérbe tudták szorítani.

Köszönjük, hogy csodás egy he-
tet tölthettünk el együtt, egy életre 
szóló élménnyel és barátságokkal 
lettünk gazdagabbak. Reméljük, 
hogy jövőre is tudunk menni!

Köszönjük, hogy mi is nyaral-
hattunk!

Dzseni, Bogi, Pistike, 
Matyi, Szilvike, István, 

Máté, Levente, Czipi, Kriszta

Mi is nyaralunk!
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A tábori életről kezdetben csak szavak jutottak 
eszembe. Szavak, melyek az összetartozást, a „valahol 
már találkoztunk” érzését ébresztik fel bennem. 
Fura érzés, mert sosem jártunk a táborban, mégis 
mintha beugrottak volna arcok, történések, mintha 
közétek tartoznánk. Pedig nem is akartam menni…

Féltem hogy majd mindenki a betegségekről faggat, 
és lesz majd sok sajnálkozás meg szomorú pillanat. De 
nem volt. 

Volt helyette más. Volt rózsaszín szalag, először fejre, 
lábra kötve, majd a  szívemhez. Szerettem rózsaszín 
párduc lenni. Szerettem, hogy sokat nevettünk, hogy 
befogadó volt a közösség, hogy összetartottunk. 
Tartoztunk valahová. A gyerekek is érezték, hogy 
tartozni valahová jó. A szalagot szinte mindig viselték. 
„Hajrá rózsaszínek”- kiabálta Csanád zöld pólóban, 
hajában a szalaggal a teraszon, és a cirkuszi produkció 
előtt. Testvérével kötéltáncost alakítottak. Amikor nagy 
bátran végigment a piros kötélen, a többi gyerek után, 
elgondolkoztam. De jó hogy jöttünk! Sokszor az ember 
gátlásainak, félelmeinek legyőzéséhez pont ez a fajta 
kihívás kell.

Kell, hogy felnőtt fejjel kiszabaduljunk egy kicsit 
a mindennapokból, hogy kicsit más csináljunk, hogy 
merjünk újra gyerekek lenni, és bohóckodni. Korábban 
eszembe se jutott, hogy otthon egy esernyővel a 
kezemben egyensúlyozzak egy magasnak cseppet 
sem mondható földre lerakott kötélen. A férjem se 
„pacilókázik”(lovacskázás) kantárral a nyakában körbe-

körbe szőke, barna lovak társaságában. Tósztot se 
mondunk minden nap. Pedig nem lenne nehéz rímekbe 
foglalni a bablevest meg a  grízes tésztát. Mondjuk pont 
ezt a kétféle ételt nem ettük, de ettünk cserébe sok más 
finomságot. Minden nagyon ízlett. Tetszett a fiúknak a 
svédasztal, a finom sütemények és a nyüzsgés.

A grillvacsora pedig mindent vitt. Túrós tésztát 
ettek, csirkemellel, uborkával. Hiába, gyerekgyomor 
mindent bevesz.

Én pedig szerettem kávéért-kakaóért  sorbaállni, 
mert mindig volt ott pár kedves arc, akikkel lehetett 
kicsit beszélgetni. A finomságok ledolgozásához  pedig 
ott volt sok sportprogram. Jólesett, hogy része lehettem 
a röplabdacsapatnak, igaz, van mit gyakorolni még e 
téren.

A fiúknak tetszett a ping-pong, a billiárd, a csocsó, 
a  kenuzás, de legjobban a motorozást élvezték az 
udvaron. Sajnos az úszás   Zsombort nem érdekelte, 
de talán jövőre. Az akadályversenyen   viszont nagyot 
alakítottak a gyerekeim, túlbuzgó lelkesedéssel 
dobálták a kukoricacsutkákat, és én is beleugrottam 
„királylányos” frizurámmal a gumicsizmába. Mindent 
a csapatért :-) Igaz a „királylányosító” nem volt 

TÁBORI EMLÉK
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„rózsaszínes” csapatmunka, de jót tett a lelkemnek. Jó 
volt látni az anyukákat, akik izgalommal sorakoztak a 
hotel aulájában, egészen addig, míg meg nem szólalt 
a zene. Onnantól pár percig csak mi számítottunk. A 
ruháké és a nőiességé volt a főszerep.

Kicsit szomorúság nekem, hogy a gyerekeim nálam 
nélkül nem tudtak létezni, de talán jövőre eljutunk 
a pszichológiai programra, a karaokéra, és Börcsök 
Enikővel megtanulunk táncolni. De az   Anna & 
the Barbies koncerten ott voltunk. Felejthetetlen 

Mi is nyaralunk!
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élmény volt, bár Csanád már a műsor elején elaludt, 
így kicsit nehéz volt tombolni; de nagyon igyekeztem 
„vállrángatós nő” lenni

Viszont egyáltalán nem volt fáradt a kalandparkos 
programokhoz. A bobos száguldást önfeledt gyerekkacaj 
kísérte. -Anya menjünk még egy kört...

A kötélpálya igazi kihívás volt a nagyobbik fiamnak. 
Nagyon ügyesen, sok bátorítással végigment a pályán. 
Büszke vagyok rá!

Sok jó dolog történt velünk a tábori napokon, sosem 
unatkoztunk.

Sose gondoltam volna, hogy gyermeki lelkesedéssel 
fogok lufikat eregetni, és azt sem, hogy mindkét 
gyerekem teljes erejéből fogja kiabálni, hogy: „Mi is 
nyaralunk!” Élmény volt az is, hogy N betű lehettem 
Tajti Tündivel és férjével. ebben a rövidke mondatban. 

Ez a program volt a legjobb csapatépítő  szerintem, 
egyenpólóban, lelkesen próbáltuk  megalkotni a MI 
IS NYARALUNK! mondat betűit. A produkcióban 
persze „követelmény” volt a nevetés és az integetés. Erre 
szerintem senkit se kellett biztatni.

A fiúk sok kincset hoztak haza. Gyöngyből készült 
halacskát, rajzokat, legókat, tésztából készült nyakláncot 
és sok jó emléket. Az első rácsodálkozást a Balatonra, 
a hajókra, a gyönyörű motorokra, a finom minyonos 
fagyira.

Én is sok emléket elraktároztam.
Az első csodás napfelkeltét, a kikötő kora reggeli 

csendjét, a csillogó víztükröt, melyet megtört pár réce, 
ezek mind része a csodának, amelyet szeretek.

Köszönöm, hogy veletek lehettem.
Szeretettel:

Gálné Berczeli Ildikó
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Ezen a nyáron Hanna lányunkkal és testvéreivel, 
Marcival, Rékával közösen a mi családunk is felkereke-
dett és táborozni mentünk Balatonszemesre.

Első alkalommal vettünk részt a Mi is nyaralunk tá-
borban. Korábban nem volt még részünk ilyen fantasz-
tikus nyaralásban.

Megszámlálhatatlan élménnyel gazdagodtunk, cso-
dálatos emberekkel és elbűvölő gyermekkel találkoz-
tunk.

Nagyon, nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett abban, hogy ez megtörténhessen. Hálásak vagyunk 
a tábor szervezőinek és mindenkinek, aki időt és ener-
giát nem kímélve azon dolgozik, hogy transzplantált 
vagy szervre váró gyermekeink, valamint testvéreik és 
szüleik is kikapcsolódhattak, feltöltődhettek és valami 
leírhatatlan élményt kaphattak.

Több oldalra lenne szükségünk, hogy felsoroljuk a 
táborban elérhető programok sokaságát. Gondban va-
gyunk, nem is tudjuk, hol kellene kezdeni.

Ugyan mi késve érkeztünk a táborba – így lemarad-
tunk a tábornyitó összejövetelről –, de nagyon gyorsan 
segítséget és útmutatást kaptunk a tábor vezetőitől, és 
az önkéntes segítőktől. Bár kevés résztvevőt ismertünk 
korábbról, sikerült gyorsan beilleszkednünk, köszönhe-
tően a többiek támogatásának és nyitottságának. Köszö-

net érte! Mikor otthonról elindultunk, még nem tudtuk, 
hova is tartunk és kikkel találkozunk majd. Már tudjuk, 
hogy egy remek helyre és egy új családra leltünk itt. Ter-
mészetesen minden embernek megvan a maga történe-
te, de ezen a helyen mindenkinek egy kicsit hasonló, 
benne nehéz és rengeteg megpróbáltatással. Talán ezért, 
nem tudjuk, de itt támogatásra, megerősítésre, és legfő-
képp megértésre találtunk. És ez megható... 

Na de vissza a programokhoz. Lehet, hogy kiha-
gyunk néhányat a felsorolásból, de olyan sok volt belő-
lük, hogy fejben tartani is nehéz J. Az idő és a fizika tör-
vényei miatt nem volt lehetőségünk mindegyiken részt 
venni, de talán nem is ez a cél, inkább hogy minden-
ki megtalálja a neki megfelelőt. Délelőttönként gyer-
mekeink részt vettek az úszásoktatáson, teniszeztek, 

MEGSZÁMLÁLHATATLAN 
ÉLMÉNY
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pingpongoztak, valamint elmentek a kézműves foglal-
kozásokra. Ez idő alatt mi, felnőttek, kipróbálhattuk a 
Chi-Kung-ot, részt vettünk a családi körön, és ha még 

belefért, akkor néhány rövid, de intenzív röplabdajátsz-
mára is futotta az erőnkből. Ebéd után többnyire egye-
di programok sora fogadott bennünket. Gyermekeink 
végül a az önálló-megállón, koncerteken, akadályverse-
nyen, bátorságpróbán, motorozáson, és a Ki mit tud-on 
vettek részt a héten. Mi pedig délutánonként a közös 
programok mellett táncórákra jártunk, hogy a hét vé-
gén másokkal közösen bemutathassuk cha-cha-cha tu-
dásunkat. Felejthetetlen volt továbbá a kalandpark-láto-
gatás, és a bobozás is, ahol a gyermekek egymás után, 
fáradhatatlanul rótták a köröket. 

Szeretnénk megemlíteni a többi program mellett 
a különböző pszichológiai, illetve mentális wellness 
foglalkozásokat, ami  mind a gyermekeknek, mind a 
szülőknek sokat segítenek. Nagyszerű, hogy a kikap-
csolódást és fejlődést biztosító szabad játék, valamint 
a sportok elképesztő pozitív hatása mellett jut a lelki 
oldalra is idő. Gyermekeink, testvéreik és mi szülők is 
nehéz időszakokon vagyunk túl vagy épp benne, esetleg 
még előtte. Hisszük, hogy az ép test mellett az ép lélek 
is gondozásra szorul. Szuper, hogy itt a táborban erre is 
volt lehetőségünk!

Számunkra kicsit sok, de tényleg nagyszerű prog-
ramok álltak  rendelkezésre a tábor ideje alatt. Idén 
gyermekeinkkel kezdőként futottunk neki a tábornak, 
jövőre jobban felkészülünk, hogy mindannyiunk a neki 
tetsző vagy legalkalmasabb programot választhassa ki. 
Pihenni majd ráérünk később is. J

Hazafelé menet megkérdeztük a gyerekeinket, hogy 
nekik ezen a héten mi volt a legjobb. Kis gondolkodás 
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után egyszerre vágták rá, hogy a TÁBOR! Egyetlen 
rossz élményként pedig azt emelték ki, hogy haza kellett 
jönni. Új barátokra leltek és már most várják a követke-
ző találkozást.

Jó érzés része lenni ennek a csapatnak! Látni azt, 
hogy gyermekeink jó irányba haladhatnak. Felemelő 
érzés tudni, hogy olyan támogatóik vannak, akik ilyen 
remek tábort szerveznek nekik és nekünk is. Köszönjük 
mindenkinek: az alapítványnak, a szervezőknek, a se-
gítőknek, a támogatóknak, és a résztvevő szülőknek is. 
Külön köszönet még a GYERMEKEINKNEK, a mi 
hőseinknek is! Találkozzunk itt jövőre is!   

Jeránek Adrienn és Ákos
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Bevallom, kissé félve készültem életem első „trapi 
táborára”. Nem könnyű belecsöppenni egy már 
összeszokott közösség életébe, ráadásul egy elhúzódó 
és komplikált lakásfelújítás kellős közepén voltunk 
éppen, testileg-lelkileg kimerülve. Szakemberként 
az ember némileg kirakatban is van. Pszichológus-
anyaként számtalanszor megtapasztaltam, hogy bizonyos 
helyzetekben valahogy többet várnak tőlem: „na, vajon 
ő tudja-e kezelni a hisztiző gyerekét?!”. A fiam éppen 
abban korszakban van, ami minden szülőt kifáraszt, 
diploma ide-vagy oda. Apróságokért földhöz vágja magát 
és üvölt. Nézőközönség előtt még izgalmasabb a dolog, 
szóval aggódtam, mennyire tudok hiteles lenni előttetek, 
hiszen nagy bizalom kell ahhoz, hogy a gyerekeiteket rám 
bízzátok, ha csak egy csoport erejéig is. Csomagoltam, 
igyekeztem a legjobb ruháinkat pakolni a bőröndbe: 
igyekeztem megfelelni látatlanban is.

Aztán Balatonszemesen a második este végére az 
összes szorongásom elpárolgott. Megtapasztaltam azt 
az elfogadó, felszabadult légkört, ami köztetek van. 
Elengedtem magam, mert láttam, hogy itt önmagam 
lehetek, láttam, hogy a családom is jól érzi magát. 
Nagyon kevés helyen élheti át az ember azt, hogy 
nem kell különösebben „tepernie” azért, hogy mások 
elfogadják – ez a közösség szerintem e ritka kivételek 
közé tartozik. A sikeres terápia és a gyógyulás kulcsa egy 
nagy pszichológus, Carl Rogers szerint három dologban 
rejlik: empátia, feltétel nélküli elfogadás és hitelesség. 
Bár ő ezeket a terapeuta elengedhetetlen jellemzőinek 
tartotta, azt gondolom, hogy a jó közösségek is ezáltal 
képesek adni a tagoknak, sőt, akár gyógyítani is. A 

transzplantáltak tábora rehabilitációs tábor, melynek 
célja, hogy a szervátültetett gyermek és családja minél 
teljesebb életet élhessen. Hogy olyan élményekkel, 
tapasztalatokkal gazdagodjon, ami nem csak a nyaralás 
egy hetére adnak pozitív lökést, hanem a jótékony hatás 
hónapokkal később is érződik majd. A programok 
tehát fontosak és elengedhetetlenek. Ugyanakkor azt 
tapasztaltam, hogy éppen az elfogadó és empatikus légkör 
miatt egy egyszerű kávézás, sörözés, beszélgetés, agy a 
gyerekek esetében közös trambulinozás is a rehabilitáció 
részévé válhat. Az, hogy az ország különböző részeiből 
érkező, különböző hátterű, neveltetésű emberek egy-
egy téma mentén egymásra találnak, vagy az, hogy két 
fiatal, aki talán sosem beszél arról, amit a betegsége 
kapcsán átélt, szavak nélkül is tudja, hogy a másik 
megérti őt, nagy kincs. A kiskamasz csoportban nagyon 
jó volt látni, hogy milyen figyelmesen, empatikusan 
reagálnak egymásra már a 10-12 éves gyerekek is. 

EGYÜTT FENT, EGYÜTT LENT:
AMIT A KIS MOTOROSOKTÓL TANULTAM
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Tóth Rolandnak hív-
nak, 23 éves vagyok és las-
san 3 éve élek az új tüdőm-
mel. Az idei volt az első 
táborom, ahol önkéntes-
ként vettem részt. Először, 
amikor  Zsuzsa írt, hogy 
nem lenne-e kedvem részt 
venni és táncot tanítani, 
eléggé kedvtelen voltam.

Említettem édes-
anyámnak,  ezután már 
nem volt választásom. Nem 
tudtam, hogy tulajdonkép-
pen hova fogok menni és 

mit fogok csinálni. Indulás 
előtt is még hívtam Zsu-
zsát, hogy akkor mit is kell 
magammal vinnem. Azt 
gondoltam, hogy a Balaton 
mellett, egy szállodában 
akkora baj nem történ-
het... Amikor megérkez-
tem, mindenki közvetlen 
volt velem és érdeklődő, de 
utána mégis úgy éreztem, 
mintha  ott már egy össze-
szokott társaság lenne, és 
én lennék a “kívülálló”. Ez 
az érzés –  hála a többiek-
nek –  egész hamar elmúlt, 
de kezdetben esténként így 
sem beszélgettem, hanem 
a szobámban ültem. Nap-
közben első két nap csak 
lézengtem, nem találtam a 
helyem. Talán a negyedik 
nap lehetett, amikor több 
táborozóval beszélgettem, 
bandáztam, ismerkedtem, 
és ezeket este büszkén 
meséltem a szobatársam-
nak. Onnantól kezdve azt 
se tudtam, merre menjek, 

kikkel beszélgessek. Ekkor 
volt az is, amikor az első el-
ismerő „Te nem iszol egyet 
velünk?“-öt megkaptam 
a táncpróbán. Ekkor már 
„hazai“ pályán éreztem 
magam, éltem minden pil-

lanatát a tábornak: a beszél-
getéseket, a táncpróbákat 
Börcsök Enikővel és a töb-
biekkel, az éjszakai bandá-
zásokat a kismajmokkal, a 
„fiatalos“ poénokat az apu-
káktól, a napzáró beszélge-

ELSŐ TÁBOROM

Pontosan érezték, mikor van helye a hülyéskedésnek, és 
mikor van szükség csöndre. Az egészséges testvérként 
érkezők és a transzplantáltak egyenlő módon vettek 
részt a csoporton és a táborban is. Ahogy a nagyoknál 
a csoportban, a legkisebbeknél a közös motorozásnál 
láttam megnyilvánulni kimondatlanul is ezt az elvet: 

„különbözőek vagyunk, de egyformán értékesek”. A 
gyerekek egymás között bátran lejátszották a klasszikus 
meccseket is: az egészséges egymásra figyelésen túl nem 
láttam túlzott pátyolgatást, és ez így is van jól. 

Fontos, hogy sok pozitív élménnyel gazdagodjunk. 
Barbara Fredrickson szerint nagyjából három pozitív 
élmény semlegesíti egy rossz élmény hatását, gyűjteni kell 
tehát a jó tapasztalatokat. Ugyanakkor az is fontos, hogy 
szembenézzünk a fájdalmakkal és veszteségekkel is. Ne 
felejtsük el azokat, akik már nincsenek köztünk, mégis 
képesek legyünk bizakodva nézni a jövőbe. A közösség 
megtartó ereje sokat segíthet mindenkinek abban, hogy a 
nehézségekben is sikerüljön megtalálni a kiutat.

A nyitókép, amit választottam, kifejezi a tábor értékeit: 
transzplantált és egészséges, kisebb és nagyobb, erősebb 
és gyengébb gyerekek bevárják egymást a „hegyen”, hogy 
aztán egyszerre élvezhessék a „száguldás” örömét.

Jantek Gyöngyvér, 
pszichológus
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Az új helyszín még új, de már 
kezdtük birtokba venni, és megta-
pasztaltuk az ott dolgozók felénk 
áradó szeretetét, ami különösen az 
étkezések során nyilvánult meg. 
Örömmel üdvözöltük a dializált 
fiatalok csoportját, akik karaoke 
és tánctudásukkal berobbantak a 
köztudatba, és lelkes kísérőiket. A 
tábor népének csoportokba osztása 
valami új, kópés összetartozás 
légkörét hozta közénk. Számomra 
a tábor legmeghatározóbb élménye 
az volt, hogy ez az egy hét mennyire 
különleges, színes, torokszorítóan 
szép, és kirobbanóan vicces attól, 
hogy pont ezek a családok, és 
gyerekek vesznek részt benne, 
akik. Nincsenek olyan ékesszóló 
szavaim, amivel érzékeltetni 
tudnám valójában, milyen érzés, 
amikor néha megállok és csak 
csendben figyelem, milyen a légkör 
körülöttem, milyen a vibráló 
zsibongás, jókedv és nyugalom, 
ami leginkább áthatja ezt az egy 
hetet.

Pillanatképek jönnek...

Este, a szülőknek csapatépítő 
játékokat prezentál két fergeteges 
személyiségű nő, mindenki könnyes 
szemmel vihog, mert a mutogatós 
feladványt, a Csinibaba című filmet 
próbálják négyen eljátszani… Az 
Emlékezés Napja, ahol eltávozott 
szeretteink harcos szellemét idéztük 
meg az Andor Kupa elnyeréséért, és 
ahol hat kamasz táborlakónk kiállt 
a profikkal szemben, jókedvűen és 
kitartóan… Színes szalagok a csuk-
lókon, itt-ott felhangzó kakaskodás 
majd kitörő nevetés… Esti tósztok, 
egyik remekebb, mint a másik, előt-
te itt-ott megbúvó, suttogva pró-
báló csapatok… A karaoke estéje, 

ahol énekel és táncol, aki ott van, 
talán úgy, ahogy egész évben nem 
tette… Hatalmas csapat gyerkőc, 
akik lerohanják a focistákat, Do-
minik és Áron, ahogy fergeteges 
gólt rúgnak… Ki mit tud, vicces, 
és megható produkciók, elképesz-
tő táncbemutatók… A szülőtánc 
próbája, ahol többször elhangzik 
a mondat; Ti rosszabbak vagytok, 
mint a gyerekek!... A bátorságpró-
ba, mely leginkább a pókoktól félő 
önkéntesek lelkét tette próbára, és 
az együtt szőtt tervek, hogy jövőre 
hogyan ugrasztunk majd ki min-
denkit a nadrágjából. Ilyen és eh-
hez hasonló sok-sok pillanat jelenti 
nekem a tábort. Nehéz szavakba 
önteni annak az örömét és hatalmas 
energiáját, amit az ad, hogy látjuk; 
pont ezek a családok, és pont ezek a 
gyerekek nevetnek, kikapcsolódnak, 
részt vesznek, lelkesednek és hozzá-
járulnak mindehhez. Hogy tetszik 
nekik, és várják a folytatást. Mi is…

Tusor Lilla
pszichológus, tábori önkéntes

AZ IDEI TÁBOR AZ ÚJÍTÁSOKÉ VOLT

téseket Attilával és minden 
mást. Az utolsó nap min-
den porcikám tiltakozott 
a hazamenetel ellen, főleg 
miután felálltunk a tánc-
hoz, és körbenézve láttam a 
táncosokat boldogan, picit 
izgulva, de vagány mosoly-
lyal várva a zenét. Hazafele 
végig azon gondolkoztam, 
hogy még van lehetőség 
visszafordulni... Összessé-
gében köszönöm Enikő-
nek a táncot, mindenkinek 
a részvételt és a társaságot, 
és Zsuzsának a lehetőséget 
és a bizalmat.  Örök élmény 
volt, és remélem nemsokára 
újra találkozhatunk!

Roland
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Fura szerzet a fotós, a táborban volt belőlük három 
is. Mindenféle izéket tartanak az ember arcába, lesnek, 
várnak, jönnek utánam, majd kattogtatnak és elmennek. 
De vajon mit látnak ők ezeken a kütyükön keresztül?

Nos, a fotózás hasonlít a vadászatra azzal a 
különbséggel, hogy mi a pillanat csodáját próbáljuk 
elkapni. Azt a pillanatot, amiért érdemes csúszni-mászni, 

hunyorítani, hajlongani és a sok-sok kattintgatás közül 
azt az egyet „meglőni”. Elkapni azt a mosolyt, örömöt, 
bánatot, amit Ti sohasem láthattok meg, hiszen csak a 
másodperc töredéke az, ami egy fotóra kerül. Ráadásul 
öröm vagy bánat közben senki sem nézegeti magát: Na, 
eléggé örülök már? Elég bánatos vagyok így? Sok száz 
kattintgatás kell ahhoz, hogy a végén átnézve a képeket 
felkiáltsak: Ezt meglőttem, elkaptam a pillanatot, ez 
tényleg Te vagy! Sokat segítettetek azzal, hogy bátran 
a kamerába néztetek és mosolyogtatok. Milyen érdekes, 
ha fényképeznek, az ember mosolyog. Ez a gyerekeknek 
könnyen megy, hiszen majdnem mindig mosolyognak. 
Nekünk felnőtteknek ez nehezebb, de ha pózolunk a 
kamerának, akkor mi is mosolygunk. Kicsit esetlenül, 
kicsit szégyenlősen, de aztán azért belejövünk. Hát 
ezekből a képekből kell kiválogatni azokat, amin 
valóban „Mi vagyunk”, amin magunkat adjuk…

De mitől is homályosulhat el a lencse? Az események 
közben mi az arcokat, helyzeteket figyeljük. Azokat 
a részleteket, emberi érzéseket, amit mások talán 
észre sem vesznek, de a kamera lát. És ebben vannak 
olyan érzelmek, megható pillanatok, amikor a lencse 
elhomályosul és bármennyire is törölgetjük azt, egyre 
homályosabban látjuk, éljük át a pillanat varázsát, 
örömét vagy bánatát. És ez, a néha meg nem született 
kép sokszor a mi titkunk marad.  A mi titkunk, amit 
homályos szemmel talán egyszer elmesélünk majd.

Grózli Csaba, 
önkéntes fotós

AMIKOR A LENCSE ELHOMÁLYOSUL



Köszönetnyilvánítás

Kiemelt támogatóink
MOL Gyermekgyógyító program - Új Európa 

Alapítvány
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Astellas Pharma Kft.

 
Támogatók

B.Braun Avitum Zrt., 
Balatonszemes Önkormányzata, 
Magyar Nephrológiai Társaság,

SANACEA Bt.,
Alsónémedi - Jótékonysági bál, 

SZJA 1 %-át felajánlók,
közel 40 festő, grafikus, szobrász, akik 

műveiket ajánlották fel a tábor javára rendezett 
jótékonysági aukcióra

Szolgáltatással 
és eszközzel támogatók

OTP Balatonszemesi Üdülő
Eszterlánc Mesezenekar

Rutkai Bori Banda
Polgár Peti – zenés humorista

Anna and the Barbies 
Balatonboglári Kalandpark, Bobpálya 
Lajkó Zsuzsa és Nagy Szilvia arcfestők

Váci Motoregerek Mészáros Laura 
szervezésében

LEGO Magyarország Kft.
Messer Hungarogáz Kft.

Party Lufi Service Kft.-Pécs
Dabis Viktor – az eszközök le- és 

visszafuvarozása 

Önkéntes munkával
Böcskei Virág
Börcsök Enikő

Gallusné Szabó Edit
Görgényi Gyula
Grózli Csaba dr.

Gyurkó Alexandra
Jakab Ivett

Jantek Gyöngyvér
Kelen Kata dr.

Lacsni-Deutsch Katalin
Maléth Anikó
Márkus Márta

Molnár Farkas Diána
Nagy Antal
Nagy Anikó
Nagy István
Szabó Attila
Szendi János

Szendi-Káldi Mónika
Tóth József
Tóth Roland
Török Tamás

Tusor Lilla
Várszegi Máté

Vilmányi Csaba dr.
Vitányiné Homoki Erika

Köszönjük!

Szalamanov Zsuzsa
táborvezető

Fellner Márta
táborvezető helyettes

KÖSZÖNJÜK MINDAZOKNAK, AKIK A 2016 ÉVI 
MI IS NYARALUNK 

TÁBOR SIKERÉHEZ HOZZÁJÁRULTAK!
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Jó hírek

Mi is nyaraltunk!



Siker

Az idei évben – minden eddiginél több – 18 
Trappancs sportoló került be a Magyar 
Szervátültetett Válogatottba, közöt-

tük 7 – papíron is – gyermek: 5 veseátültetett, 2 
vese+májátültetett, 1 csontvelő átültetett, 1 tüdőát-
ültetett, 8 májátültetett és 1 dializált, veseátültetésre 
váró sportoló, akik asztalitenisz, atlétika, bowling, 
úszás és tenisz sportágakban versenyeztek. 

Különleges és rendkívül fárasztó hetet töltöt-
tünk Finnországban. Egy extra aranyérmet min-
denképpen érdemel a 7 gyerek, akikkel valahogy 
úgy alakult, hogy minden reggel az első, 07:30-kor 
induló versenybuszon kellett lennünk megregge-
lizve és felkészülve a napra (gyógyszerek, meleg 
ruha, esőkabát, folyadék, stb.). Ezt az akadályt 
szinte tökéletesen ugrottuk és bár a 06:30-as reg-
gelizéssel mindannyiunknak komoly problémái 
voltak („az én gyomrom ilyenkor még alszik”), 
minden reggel meggyőztük egymást, hogy muszáj 
és kész. 

Az érkezés utáni órákban leckét kaptunk a finn 
időjárásból – amelyből nem tanultunk természete-
sen, így a tervezett környék feltérképezése helyett 
kénytelenek voltunk visszatérni a bázisra és szára-
dásra ítélni magunkat és a ruháinkat. 

Az első versenynapon került sor az 5 km-es fu-
tásra, melyen természetesen teli torokkal szurkol-
tunk a versenyző atlétáknak, akik közül ketten hoz-
zánk tartoztak: Kisbakonyi Fanni, a művesekezelt, 
veseátültetésre váró futó végül aranyéremmel zárta a 
versenyt, Németh Georgina, a májtranszplantált spor-
tolónk az ötödik helyen érkezett célba. 

A hét legkisebb vert hadseregnek nézett ki délután, 
így a hivatalos megnyitó előtt a pihenésé volt a főszerep. 
Délután ragyogó napsütésben indultunk el a megnyitó-
ra, a világoskék ég és a szikrázó napsütés csapdájába esve 
az esőkabátokat otthon hagyva indultunk a megnyitóra. 
Mire odaértünk, esett. Aztán még jobban esett. Végül a 
megnyitót ugyan megtartották, de az ünnepélyes részét el-
mosta a szakadó eső, minden nemzet csapata az eresz alatt 
keresett menedéket és a gyerekektől időnként felhangzó „süss 
fel nap” sem segített ezen a délutánon.  

Kedden úszóedzéssel kezdtünk, ahol az úszók három edzőst 
kiképzést kaptak a másnapi versenyhez, majd az asztalitenisz ver-
senyekre látogattunk el, ahol Kóka Zoli és Quittner Peti verseny-
zett a Trappancsok közül. Mindketten nagyon jól játszottak, de a 

Trappancs sportolók 
a Szervátültetettek 
és Művesekezeltek 
Európa Bajnokságán
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dobogóra végül Zoli jutott el, aki Tóth Attilával párosban 
aranyérmet nyert, majd az egyéni asztalitenisz versenyen 
ezüstérmet szerzett.   A szállodába visszatérve vacsora előtt 
még annyi időnk  volt, hogy meglátogattuk az edzőtermet, 
ahol Velkey-Guth Ádám és Szabó Donát erősítettek és 
nyilván nagy szükségük volt ehhez a – kicsit zajos – gye-
rekcsapatra. Estére mindenki borzasztóan elfáradt, csak a 
gyerekek hangja maradt erős, este még egy utolsó emlékez-
tetőre szükség volt: „mit csinál este tízkor, aki holnap ver-
senyez? Nem, nem az ágyon ugrál énekelve, hanem alszik.”

Szerdán reggel 8 órakor már az uszodában voltunk. 
Sajnos továbbra is nagyon kevés gyermek versenyző van a 
nemzetközi versenyeken, de a futamokat a szervezők meg-
oldották: összekeverték a korcsoportokat, így teljes mező-
nyök indultak és nagyon komoly csatákat vívtak az úszók 
egy-egy futamban.  

Molnár Farkas Márk tavaly már megismerkedett a Bri-
tish Transplant Games-en az angol ellenfelével, aki Márk 
szerint egy robot, most élőben láthattuk, hogy tényleg az. 
A következő évekre jó feladat Márknak, hogy Őt legyőzze. 

Gyurkó Alexandra verhetetlen angol ellenfele is vízbe 
szállt természetesen, ráadásul „lett belőle” még egy, egy né-
met lány, aki a legyőzhetetlen angol lányt is legyőzte. Szan-
di következő éves célja is megvan természetesen. 

50 méter hátúszásban is láttunk valami nagyon szépet:   
Németh Georgina állhatott a dobogó tetejére, aki a célba 
érve egyáltalán nem hitte el, hogy Ő lett az első. 

100 méter hátúszásban az angol lánytól egyelőre nem 
lehet megszerezni a dobogó legfelső fokát, Alexandráé lett 
az ezüstérem és Georgináé a bronzérem. 

A legkisebbek – a májtranszplantált úszók – is nagyon 
szépeket úsztak,  Domonkos Ádám és Sípos Timi óriási fu-
tamgyőzelmeket arattak, Süli Flóra és Luka Timi is tartot-
ták a tempót és az időeredményeik önmagukért beszélnek. 

A nap végén még egy örömúszásra összeállt két váltó, 
ebből az egyik számunkra különösen kedves volt:  Sípos 
Timi – Süli Flóra – Gyurkó Alexandra – Berente Judit né-
gyes szerezte meg az aranyérmet. 

Az úszóversennyel párhuzamosan zajlottak a 
tollasmérkőzések, ahol Kóka Zoli a döntőben egy rendkí-
vül izgalmas meccset játszott, ami után végül az ezüstérmet 
szerezte meg, de emiatt egyáltalán nem volt szomorú, azt 
monda, hogy élete legjobb tollaslabda mérkőzését vívta. 

Az uszodai éremeső után a fáradt gyerekcsapatnak még 
annyi ereje volt, hogy a vacsora utáni csapatmegbeszélésen 
elmondják, hogy ki mit nyert, majd ezen az estén kivétele-
sen kérés nélkül is  nagyon nagy csend lett viszonylag korán. 

A csütörtökre tervezett kicsit nyugodtabb reggelünket 
„elvitte” az atlétikaedzés, melyen az atléta palántáink mel-
lett a többieknek is komoly feladata volt: bevállalták, hogy 
az atlétikaversenyen a 4x100-as váltóban összeállnak egy 
örömfutásra, és a váltást egy kicsit muszáj volt gyakorol-
ni (bár elhangzott, hogy „én úgy születtem, hogy tudok 
váltani”, de ezt az atlétikaedző- Jung Ági – nem „akarta” 
meghallani.)  Gyakoroltuk, hogy hogyan nem váltunk sávot 

váltás után, hogy hogyan nem parkolunk le egymás mellé a 
váltásnál, valamint megtanultuk, hogy a bemelegítés nem 
azt jelenti, hogy leülünk napozni (bár ez mint ötlet minden-
kinek nagyon tetszett). 

Az edzéssel párhuzamosan zajlott a bowling verseny, 
melyen Hasznos Szabina egyéni és páros aranyérmet is 
szerzett, ezenkívül elindult a teniszverseny is, ahonnan 
Jakab Ivett 3 aranyéremmel, Bogyor Tündi 2 ezüstérem-
mel és Laczkó Dávid 2 bronzéremmel tért haza.  Dávid a 
bronzérmein kívül egy monoklit is beszerzett (ezen a napon 
érkezett az a kicsit ijesztő telefon, hogy „mi Dávid bizto-
sításának a száma és milyen telefonszámot kell felhívni?”). 
Szemen találta a labda, de szerencsére nem lett nagyobb baj, 
a helyi kórházban hosszan jegelték és kapott szemcseppet.  
(…és eltiltották a futástól, így összeomlott az egyik váltónk)

Ádámnak csütörtökre hőemelkedése lett, ami miatt a 
csapatorvosok azt kérték, hogy maradjon egész nap a szo-
bában, ez egy kicsit menedzselhetetlen feladatnak tűnt, 
tekintettel arra, hogy a 7 gyerekkel együtt mozogtunk min-
denhová és pont a csütörtöki nap volt olyan, hogy sem a na-
gyok-, sem a felnőttek közül senki nem volt a szállodában, 
egyedül hagyni pedig nem akartuk.  Váratlan felajánlásként 
érkezett Márktól, hogy Ő elég fáradt, szívesen maradna a 
szállodában Ádámmal. Ebben a helyzetben az csak mi-
nimális dilemmát okozott, hogy mennyire jó ötlet egy 16 
évesre bízni a 12 évest, megígérték, hogy ki sem mozdul-
nak a szobából és valóban pihennek, valamint kaptunk egy 
ígéretet Hasznos Szabinától, hogy a bowling verseny után 
ránéz a fiúkra. Így az öt kislánnyal, valamint erősítésnek 
Georginával és Fannival nekivágtunk Helsinkinek. 

Luka Timinek aznap volt a 13. szülinapja, amit a nap ad-
digi részében egy reggel fél hetes lufival és „vajaskenyér-tor-
tával” tudtunk csak megünnepelni, így délután Ő volt a tú-
ravezető, Ő mondta, hogy mit szeretne. Az Ő kívánsága és a 
többi gyerek kívánsága megegyezett: ehető kaját.  (a szállo-
dai finn vacsorák nem olyan nagyon nyerték el a tetszésün-
ket)  A városnézés első állomása így egy szülinapi hambur-
gerezés lett, ami után sokkal több energiával vágtunk neki 
a sétának. Timi következő kívánsága az volt, hogy nézzük 
meg az óceánt, valószínűleg ennek a kívánságnak köszön-
hetően a város legszebb részébe keveredtünk, a kikötőben 
rengeteg különböző hajót láttunk és a katedrálist is körbe 
tudtuk járni. Szerettünk volna még többfelé is menni, de az 
idő kíméletlenül haladt és az este 8 órás csapatmegbeszélésre 
a másnapi atlétikaverseny miatt muszáj volt visszaérnünk, 
így szomorú szívvel (de nagyon fáradtan) visszaindultunk. 

A pénteki atlétikaversenyre még most is nehezen tudunk 
jókedvűen visszagondolni, bár ott a helyszínen meglepően 
jól vette mindenki az akadályt, röviden: rommá áztunk.  És 
nem gondoltuk, hogy ennyire lehet fázni júliusban (15 fok).  
Az eső reggel 9-kor kezdett el esni és csak 1-1 percre állt 
el néha, aztán koradélutánra már annyira szakadt, hogy a 
szervezők is belátták, hogy lehetetlen a helyzet, ilyen kö-
rülmények között nem lehet megtartani a további futószá-
mokat.



26 Csudamadár

Siker
De délelőtt még futottunk. Az első futószámunk a lá-

nyok 100 méteres futása volt, ami igazából Gyömörei Vivi-
en és Jenes Virág nagy (drámai) meccse volt, de Süli Flóra 
és Luka Timi is beszálltak a versenybe. Az eső ellenére is 
nagyot futottak, Virág és Vivi aranyérmet szerzett (külön-
böző korosztályban értékelték őket), Flóra lett az ezüstér-
mes és Timi hozhatta el a bronzérmet. 

A következő 100 méter a – vesetranszplantált - nagyfi-
úké volt, itt a papírforma érvényesült: Velkey-Guth Ádám 
állhatott a dobogó tetején és Jánka Sanyié lett az ezüstérem. 

Volt még néhány verseny, de nem mindent tudtunk kö-
vetni, mert az eső elől menekülés elvonta a figyelmünket. 
Nagyon vártuk Fanni és Georgina 1500 méteres futását, 
melyet végül 14 órakor, a start előtt néhány perccel lefújtak, 
mivel ekkorra már uszodává változott az atlétikapálya és 
az esőkabátok ellenére sem volt már senkinek száraz ruhá-
ja.  A nap legnagyobb szomorúsága Fannié volt, akinek a 
másnapra halasztott 1500 méteres futása ütközött a dialízis 
időpontjával, amit már nem lehetett átszervezni, így erről a 
futószámról ebben az évben le kellett mondania. 

Hazaérve a ruhák megszárításáé volt a főszerep. „Nagy 
szerencse”, hogy váltócipőket is vittünk az atlétikapályára: 
egyáltalán nem maradt száraz cipőnk, így a hajszárítóké 
volt a főszerep ezen az estén (bár teljesen komolyan felme-
rült, hogy vigyük le a vizes ruháinkat a szálloda szaunájá-
ba, de végül ezt nem mertük megtenni.) 

Az este ismét csendesen telt, senkinek nem kellett két-
szer mondani, hogy aludjon.  Szombaton ismét az atlétika-
pályán ért minket a reggeli gyógyszerelés , de ezúttal le-
mosolygott ránk a nap és egész napra ott is maradt velünk. 

A nap első futószáma a 200 méteres síkfutás volt, me-
lyen Velkey-Guth Ádám aranyérmet, Jánka Sanyi ezüstér-
met és Szabó Donát bronzérmet szerzett. 

A 800 méteres síkfutáson a lányokért szurkolhattunk, 
akik már a futam előtt kiderítették, hogy van egy szár-
nyakkal rendelkező finn ellenfelük. A hír igaz volt, de így 
is megszerezték a második és harmadik helyet: Georgináé 
lett a bronzérem és Fannié az ezüstérem. 

Közben Vivi és Virág felkészültek a távolugrásra és 
kislabda hajításra, amiben külön aranyos volt, hogy Jánka 
Sanyi – aki tőlünk nőtte ki magát felnőtté – segített ne-
kik végig, nagyon jó volt látni a türelmét, kötélidegeit és 
kedvességét. Virág végül élete legjobb dobásával abszolút 
győztes lett a mezőnyben, legyőzve a két finn ellenfelét, így 
a 12-14 éves korosztály aranyérme az övé lett, a 15-17 éves 
korosztály aranyérmét pedig Vivi vihette haza. 

A távolugrás kicsit nehezebben indult: a versenyt meg-
előző gyakorló ugrásoknál egyik lánynak sem sikerült ér-
vényeset ugrania. Aztán versenyhelyzetben Vivi első ug-
rása érvényes lett, Virágé érvénytelen. (Gyermekkönnyek 
felszárítása 1.)  A következő körben mindketten érvényeset 
ugrottak, de Virág nagyobbat. (Gyermekkönnyek felszá-
rítása 2.)  Végül mindketten elugrottak az aranyéremig, 
a versenyhelyzet és az ellenfél kezelését pedig majd még 
gyakoroljuk. 

Közeledett az örömfutás ideje:  négy magyar váltócsapat 
állt össze a 4 x 100 méteres futásra, ebből két Trappancs 
csapat, az egyik a lányok csapata, a másik a fiúké volt.

A lányok:  Gyömörei Vivien – Süli Flóra – Luka Timi 
– Jenes Virág, akik óriási futással, teljesen váratlan módon 
futottak el a dobogó harmadik fokáig, lefutva az erősnek 
számító német csapatot is.  A másik magyar női váltó lett az 
ezüstérmes:  Almási Szabina, Németh Georgina, Gyurkó 
Alexandra és Jung Ági négyese futott. 

A fiúk: Szabó Donát – Molnár Farkas Márk – Kóka 
Zoltán – Domonkos Ádám.  Ezúton is köszönjük Zolinak, 
hogy beállt – az orvosilag eltiltott Dávid helyett – a váltó-
ba, így a srácok tudtak futni. Ráadásul annyi csapat indult, 
hogy elődöntőt is kellett futniuk, tehát kétszer kellett futni-
uk az erős mezőnyben. Negyedikek lettek, őket is öröm volt 
nézni, hatalmas energiával tettek meg mindent a csapatért.  

A férfi futóváltó aranyérmese természetesen a magyar 
fiúk csapata lett: Velkey-Guth Ádám – Jánka Sándor- Zilaj 
Csaba- Gelencsér Róbert váltó magabiztosan (fél pálya 
előnnyel) szerezte meg az első helyet. 

A váltók után már csak egy számért izgulhattunk: 1500 
méter – Németh Georgina. Nem tudtuk, hogy mennyi 
erő maradt benne, nem tudtuk, hogy mennyit futott ki és 
mennyit vitt el az előző napi eső, nem tudtuk, hogy med-
dig bírja, ehhez képest egyenletes tempójú, fegyelmezett 
futással már a második kör elején vezetett és ezt a pozícióját 
tartotta végig, így aranyérmes lett.  Gina sportszerűségéről 
annyit, hogy a verseny után annyit mondott, hogy „ez az 
aranyérem igazából  Fannié.”  

Fannit talán kicsit kárpótolta a gálavacsorán megkapott 
legjobb dializált sportoló díj, és feltett szándéka a jövőben 
vesetranszplantáltként felállni a dobogó tetejére. 

Az esti gálavacsorán minden gyereket színpadra hívtak, 
mindannyian kaptak egy oklevelet és mindannyiukat visz-
szavárják a jövőben is. Meglepetés volt a zárófilm, amelyben 
többször is felbukkantak versenyzőink és amelynél minden 
nemzet kitörő örömmel tapsolta meg saját magát. Mind-
ezek tompítottak egy kicsit a rendkívül különleges vacsorán, 
amelybe a finn szervezők valószínűleg szívüket-lelküket 
beletették, de még így sem volt gyerek-kompatibilis (lazac, 
kaviár, bárány), de a finnek részéről egész héten tapasztalt 
gyors problémamegoldás most is működött, a vacsora után 
tétován elhangzott kérésünkre azonnal adtak a gyerekek-
nek egy csomó szendvicset. 

A vasárnapi hazautazás előtt még eljutottunk a környé-
ken lévő plázába, megvolt a búcsú-hamburger, de az idő re-
pült és mi is repültünk. Ezúttal hazafelé. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget, támogatást, 
felkészítést, szervezést, szurkolást, szeretetet! Köszön-
jük az edzőknek, köszönjük a Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének, köszönjük támogatóinknak, köszönjük 
orvosainknak és az egészségügyi dolgozóknak, hogy ott 
lehettünk, hogy itt lehetünk, és hogy elmondhatjuk, hogy 
ismét győztünk!

Feszt Tímea – Trappancs Egyesület



Siker
Eredmények:

Almási Szabina (25): 100 m-es futás aranyérem, 3 
km gyaloglás ezüstérem, 4 x 100 m futóváltó: ezüst-
érem

Bogyor Tünde (25): tenisz egyéni ezüst-, páros 
ezüstérem

Domonkos Ádám (12): 50 m mell, 100 m mell, 
50 m gyors, 100 m gyorsúszás: aranyérem

Gyömörei Vivien (16): távolugrás, kislabda ha-
jítás, 100 m futás: aranyérem, 4 x 100 m női futó-
váltó: bronzérem

Gyurkó Alexandra (20): 50 m pillangó 
bronzérem, 200 m vegyes bronzérem, 100 m hát-
úszás ezüstérem, 400 m gyorsúszás ezüstérem, 4 
x 50 m női gyorsváltó aranyérem, 4 x 50 m női 
vegyesváltó aranyérem, 4 x 100 méteres női fu-
tóváltó: ezüstérem

Hasznos Szabina (25): egyéni bowling 
aranyérem, női páros aranyérem

Jakab Ivett (24): tenisz egyéni aranyérem, 
női páros aranyérem, vegyespáros aranyérem

Jenes Virág (14): távolugrás, kislabda hajítás, 
100 m futás: aranyérem, 4 x 100 m női futóváltó 
bronzérem

Kisbakonyi Fanni (23): 5 km-es futás 
aranyérem, 800 m-es futás ezüstérem

Kóka Zoltán (26):  asztalitenisz egyéni 
ezüstérem,  páros aranyérem,  tollaslabda egyéni 
ezüstérem

Laczkó Dávid (19): tenisz egyéni bronzérem, 
páros bronzérem

Luka Tímea (13): 50 m hátúszás aranyérem, 
100 m mell-, 50 m mell-, 50 m gyorsúszás ezüst-
érem, 4 x 100 m női futóváltó bronzérem

Molnár Farkas Márk (17): 50 m hát-, 50 m 
gyorsúszás: aranyérem, 100 m mell-, 100 m gyors-, 
50 m gyorsúszás ezüstérem

Németh Georgina (25): 5 km-es futás 5. hely, 
800 méteres futás bronzérem, 1500 méteres futás 

aranyérem, 4x100 méteres futóváltó ezüstérem, 50 
méteres hátúszás aranyérem, 100 méteres hátúszás 

bronzérem, 
Sípos Tímea (10): 50 m mellúszás, 50 m gyors-

úszás, 50 m hátúszás, 100 m gyorsúszás: aranyérem,  női 
vegyesváltó aranyérem

Süli Flóra (14): 50 m pillangó, 100 m mell, 50 m mell, 
50 m gyorsúszás aranyérem, női vegyesváltó aranyérem

Szabó Donát (23): 200 m síkfutás bronzérem
Velkey-Guth Ádám (25): 100 m-, 200 m síkfutás: arany-

érem, kislabda hajítás, gerelyhajítás: aranyérem
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– Mióta létezik az 
Egyesület és mi a célja, 

tevékenysége?
A Csoport-Téka 

Egyesület 2001 óta fog-
lalkozik hátrányos helyzetű 

emberek és csoportok segítésével. 
Tevékenységeink alapja az ügyfele-
inket tiszteletben tartó, a saját dön-
téseiket támogató, az erősségeket 
feltáró és megerősítő, a pozitív vál-
tozást elősegítő, partneri szemléletű 
szociális munka. Ezeken az alapo-
kon tagjaink minden kezdeménye-
zésének szívesen teret adunk, támo-
gatva ezeket szakmai és szupervízió 
jellegű segítségnyújtással.
– (Dolgos) Dolli, Te hogy kerülsz ide és mi 
a Te feladatod?

Gyógypedagógiai asszisztens 
és szociális munkás végzettséggel 
rendelkezem, az ELTE-n tanul-
tam. A 13 éves szakmai pályafutá-
som alatt több helyen is dolgoztam. 
Addiktológiai területen végstádi-
umban lévő daganatos betegekkel, 
álláskeresőkkel, hátrányos helyzetű 
fiatalokkal ifjúsági szociális mun-
kában, a fogyatékkal élők szinte 
minden csoportjával. Jelenleg is 
dolgozom, egyéni tanácsadást is 
folytatok, illetve csoportos foglal-
kozásokat tartok szenvedélybete-
geknek, illetve álláskeresőknek. 
A gyásztanácsadást folyamatosan 
végzem, egyéni és csoportos formá-
ban, igénytől függően. Most már 
több mint két éve gyermekeknek is. 

Szakmai tudásomat több ne-
ves szakembernek is köszönhe-
tem: Búza Domonkosnak, Márkó 
Márianak, Veres Ilona Emmának, 
Singer Magdolnának és a Csoport-
Téka Egyesület tagjainak.

– Honnan ered a csoport ötlete?
A kezdeményezés személyes ta-

pasztalataim hatására indult, amit a 
munkám és a sorstársak segítettek 
tovább gondolni.

A szakmai munkám minden 
területén találkoztam a vesztesé-
gekkel. Álláskeresőket, hátrányos 
helyzetű gyerekeket és felnőtteket, 
különböző fogyatékkal élőket se-
gítettem, és többször volt az ügy-
feleim között érintett; olyan, aki 
vesebeteg volt vagy donor, máskor 
egy transzplantált hozzátartozója. 
Emellett sok beszélgetést folytattam 
a betegtársakkal, akiktől szintén sok 
ismeretet, hasznos tapasztalatot sze-
reztem.

Az érzelmi megküzdésnek min-
dig vannak állomásai, amelyek nyo-
mán az ember egy új egyensúlyi 
állapot megteremtésére törekszik 
a veszteség után. A fizikai válto-
zásokat mindig követi valamiféle 
érzelmi változás is. Természetes, 
hogy súlyos esetekben ez az érzelmi 
változás is nagyon erőteljes lesz - de 
valahogy élni kell tovább. Csak az 
kérdés, hogy hogyan lehet ez az új 
élet minél teljesebb. Mert lesznek új 
életstratégiák, az eddigiektől eltérő 
megoldások a túléléshez. Például 
önsajnálat, vagy munkakapcsolat-
ba, párkapcsolatba menekülés. Ezek 
olyan dolgok, amik a túlélést segí-
tik; a fizikai állapot jól fennmarad, 
de nem biztos, hogy mentálisan is 
egészséges leszel. A saját és a mások 
példáján felismertem, hogy egy-egy 
ilyen eset után sem csak a túlélés le-
het a cél, hanem a kiteljesedett élet. 
Ennek a megvalósítását szeretném 
segíteni azoknál, akik a csoportfog-
lalkozásokon részt vesznek.

– (Rétlaki) Andrea, Ti Dollival közösen 
vezetitek a csoportot, ugye? Te hogy jössz a 
„képbe”?

Szociális munkás végzettségem 
van. 15 éve foglalkozom különböző 
hátrányos helyzetű emberekkel egyé-
nileg és csoportosan. A tevékenység-
hez kapcsolható speciális végzettsé-
geim: rehabilitációs mentor képzés 
a Gödöllői Egyetem szervezésében, 
és a gyászcsoport vezetői stúdiumok 
Singer Magdolnánál. Gyászcsoport 
vezetőként egy speciális területen 
szerettem volna tapasztalatot szerez-
ni, mert a veszteség megélésének tá-
gabb értelmezése foglalkoztat. Dol-
lival a –  mivel munkatársak vagyunk 
–  többször szóba került köztünk ez a 
téma, de idő kellett, hogy az elhatá-
rozás bennem is beérjen. Ebben so-
kat segített az a pozitív változás, amit 
Dollin láttam, kívülről végigkövetve 
azt a fejlődést, ami benne végbement. 
És amikor elkezdtük közösen végig-
gondolni ennek a csoportmunkának 
a tervét, annyira inspiráló és örömteli 
volt a közös munka, hogy már biztos 
voltam abban: jó úton járunk. 

Együttmuködés

 A CSOPORT-TÉKA EGYESÜLET
Ez a harmadik lapszámunk, amelyben bemutatunk olyan civilszer-

vezetet, amellyel már együttműködésben dolgozunk, vagy szándékunk-
ban áll az együttműködés, mert úgy gondoljuk, velük még hatékonyab-
ban tudnánk segíteni a szervre váró, vagy szervátültetett gyerekeknek, 
fiataloknak, illetve családtagjaiknak. A Csoport-Téka Egyesület feltét-
len ezek közé tartozik, több oknál fogva…
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A veszteség nem csak ilyen draszti-
kus, jól érzékelhető formában jelenik 
meg, amikor valamelyik szervünket 
veszítjük el, esetleg egy szerettünket. 
Lehet presztízst, életnívót, álmokat, 
terveket, meg nem valósult „énünket” 
is elveszíteni. Minden esetben az a 
kérdés, hogy a keletkezett veszteség-
gel hogyan tudunk megbirkózni, és 
hogyan, miben lehetünk erősebbek 
ezek után, mint a veszteségünk előtt. 
Persze a mély sebeket, a fájdalmas 
tapasztalatok nyomait pár hét alatt 
nem lehet eltüntetni. De tapasztalat-
ból tudom, hogy mi az, ami enyhülést 
hozhat annyira, hogy ránézhetek, 
vagy új perspektívából nézhetek rá 
a problémámra, és dönthetek úgy, 
hogy másképp tekintek rá ezentúl, 
hogy több felelősséget merek vállalni 
mindazért, ami velem történik. 

Ez egy valódi nehéz belső munka, 
aminek a jutalma a megkönnyebbülés, 
a megerősödés és a felszabadultsággal 
járó öröm és életenergia. Így meg 
tudunk szabadulni olyan terhektől, 
amiknek a cipelését észre sem vet-
tük vagy valamilyen vélt vagy valódi 
okból felvállaltuk. Hogy konkrétabb 
legyek: a bűntudat, önmarcangolás, 
a félelmek, sok más negatív érzéssel 
együtt, olyan gúzsok, amiket levet-
hetünk. Felszabadító érzés elfogadni 
önmagunkat. 
– Miben tud segíteni ez a csoport?

Ezekben a csoportokban sors-
társak lesznek együtt és két szak-
ember, egy kívülálló, és egy érintett 
csoportvezető segít a résztvevőknek. 
Egy olyan közösség ahol  a hasonló 

problémákkal küzdő emberek talál-
koznak, nagy megerősítést tud adni 
a tagoknak. Ezt jól tudják azok az 
érintettek is, akik maguk is tagjai 
most is valamelyik önsegítő csoport-
nak egy-egy közösségi oldalon vagy 
egyesületben. Mi is a közösség erejére 
építünk, kiegészítve ezt egy szakmai 
támogatással. A résztvevők mindig 
saját példájukon keresztül tudnak 
segíteni a többieknek közvetlenül a 
figyelmükkel, a gyakorlati tapaszta-
latok átadásával, és közvetett módon 
is, „simán” a létezésükkel, de a példá-
jukkal, a kudarcaikkal és sikereik által 
is. Csak néhány példa, amiket érinteni 
fogunk. A lelki gyógyulásban nagyon 
fontos lépés, hogy az emberek meg 
tudjanak fogalmazni és ki merjenek 
mondani dolgokat bűntudat, szégyen, 
lelkiismeret furdalás nélkül mások 
előtt, és ebben egy csoport védett 
közege nagy segítséget ad. Máskor a 
döntéshozatalban vagy elfogadásban 
van az elakadás. Ilyenkor a racionális 
és az érzelmi érveket egyaránt figye-
lembe vevő átgondolásra van szükség. 
Probléma adódik a társas kapcsola-
tokkal. Segítünk megfogalmazni, fel-
ismerni, alakítani ezeket. Összegezve 
ez a csoportmunka abban segít, hogy 
mentálisan is egészséges életet tudja-
nak élni azok, akik ebbe a megterhelő 
érzelmi helyzetbe kerültek, és pozitív 
változást szeretnének. Segít, hogy a 
figyelmünk az elvesztett dolgokról 
átirányuljon a meglévők felé. Ne csak 
a túlélésről, hanem a valódi élhető 
életről lehessen szó. Mert ha az em-
ber mentálisan jobban van, akkor az 
egészségi állapota is jobb lesz és így 
a szociális állapota is javulni fog. A 
veszteség lefelé húzó spirálja megfor-
dítható és felfelé ívelhet. A valóságban 
ez azt jelenti például, hogy az egyén 
el tud kezdeni dolgozni, a munkában 
kialakít egy kapcsolati közeget maga 
körül, lesznek ismerősei és fokozato-
san ismét mélyebb kapcsolatai. Képes-
sé válik   egyensúlyt tartani pszichés, 
egészségi és szociális állapotában. 
– Mi fog történni az alkalmak során?

Mozgalmas és intenzív, érdekes 
és gazdagító „belső társasutazásra” 

hívjuk a résztvevőket. Röviden ját-
szani, beszélgetni, gondolkozni, 
érezni, együttérezni fogunk a lelki 
gyógyulás érdekében. Megismerke-
dünk egymással és közösen kiala-
kítunk egy biztonságos, védett cso-
portközeget. Az alkalmak során sok 
gondolatébresztő beszélgetést foly-
tatunk majd. Ezek során visszajel-
zéseket adunk egymásnak, segítünk 
új nézőpontból rátekinteni a saját 
élményekre, megerősítést, biztatást 
adunk egymásnak. Támogatjuk 
az érzések felhozását, biztonságos 
megélését vagy újraélését, tudato-
sítását különböző mozgásos felada-
tokkal, vagy játékokban. Minden-
féle módokon segítjük az érzelmek 
kifejezését, a ráébredést. Segítjük 
még a szerzett tapasztalatok meg-
osztását, feldolgozását, átértékelé-
sét is az irányított beszélgetések és 
célzott gyakorlatok során. Mind-
ezt annak érdekében, hogy ezentúl 
könnyebb, fokozatosan egyre öröm-
telibb legyen az életünk.
– Kiknek ajánljuk ezt a csoportot?

Fizikai állapot szerint azoknak, 
akik bármilyen módon érintettek: 
szervátültetés előtt állnak, várólistá-
sok, szervátültetettek, vagy kezelés-
ben részesülnek szervi problémájuk 
miatt, azoknak is, akiknek nem le-
het a választásuk a transzplantáció. 
Később tervezzük, hogy a hozzátar-
tozóknak külön csoportot indítunk.

Érzelmileg azoknak segít, 
• akik most nagyon rosszul érzik 

magukat, és ezen változtatni sze-
retnének

• akik most szembesültek a kemény 
tényekkel, és „el vannak veszve”

• akik elakadtak valamiben
• akik döntési helyzetben vannak
• akik változtatni szeretnének
• akik lelki könnyebbülést keresnek
– Hol lehet benneteket megtalálni?

Működtetünk egy közösségi ol-
dalt „TABUK NÉLKÜL egymás 
közt” néven. A csoportokról infor-
mációt találhatnak az érdeklődők az 
egyesület honlapján: 

www. csoportteka.hu

Együttmuködés
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Kedves Mirjam!  
2008 őszén ismerhettünk meg, mi-

kor egy ország kísérhette figyelemmel, 
ahogy szívátültetésre várva küzdöttél 
az életben maradásért. Magyarorszá-
gon a nemzetközi transzplantációs 
várólista hiánya akkoriban kilátásta-
lanabbá tette a donor szív érkezéséig a 
várakozást. Elfogyott ugyan az időd, 
de te lehettél az első kisgyermek, aki-
nek a műszív kezelés nyújthatott segít-
séget ahhoz, hogy az új életet jelentő 
szív megérkezhessen hozzád. Példád 
reményt adott az utánad következők-
nek, a súlyos szívelégtelenséggel harc-
ban álló családoknak. Kedves, mo-
solygós kisded arcod azóta látható a 
Transzplantációs Alapítvány fotomon-
tázs emblémájának középpontjában.

Törékeny kisgyermekből nagylány 
cseperedett, könyvek és barátok kö-
zött élted az iskolások boldog hétköz-
napjait.  Megrendülten értesültünk 
róla, hogy életed váratlanul ismét ve-
szélybe került.  Hősiesen, felnőttként 
küzdöttél mindig, zokszó nélkül vet-
ted a megpróbáltatásokat 2 és fél éve-
sen ugyanúgy, mint most is csaknem 10 
évesen.

A hosszú küzdelemben elfáradtál, s 
bár időd itt, a Földön közöttünk végleg 
elfogyott, szívünkben, emlékeinkben 
őrizünk téged tovább.

Búcsúznak:
Transzplantációs Alapítvány 

a Megújított Életekért
 valamint a szívátültetett gyermekek 

családjai

„Fáradtságom adom az esti árnynak
Színeimet vissza a szivárványnak
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek
Mosolygásom az őszi verőfénynek.”

 
Reményik Sándor

Búcsúzunk
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Az Alapítvány életre hívása óta eltelt negyed év-
század arra késztet, hogy számot vessek, milyen 
célokkal indultunk, milyen eredményeket értünk 
el és hogy hova tartunk.

Az első öt évről nem tudok számot adni, mert nincs nyo-
ma az addigi tevékenységnek. Nekem csak az utóbbi 20 évről 
vannak ismereteim, azóta próbálom az Alapítvány szekerét 
tolni… Sokszor nagyon nehéz volt a szekér, de mindig akadt, 
vagy akadtak segítőim.

Kicsi hosszúra sikerült emlékezésemben – de hisz’ 25 év na-
gyon sok idő – azokat a mérföldköveket emelném ki, amelyek 
olyan programok születésének kezdetét jelzik, amikre méltán 
lehetünk büszkék, hiszen folyamatosságuk és fejlődésük azóta 
is töretlen.
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ISMERETTERJESZTÉS

2000
Felismertük, hogy az ismeretterjesztés nemcsak a 

laikus társadalom, hanem a szervdonációban érintett 
egészségügyi dolgozók számára is szükséges. Együtt-
működve a Magyar Szervátültetettek Szövetségével 
elindítottuk „Kórházlátogatás” programunkat. Szám-
talan intenzív-terápiás és neurológus orvossal beszél-
getve olyan problémákra és ismerethiányra derült 
fény, melyek megoldásában folyamatosan igyekszünk 
segítséget nyújtani. 

2001
Elkészült első 25 perces dokumentumfilmünk 

(rendező: Kármán Irén, operatőr: Tarján Iván, pro-
ducer: Szalamanov Zsuzsa). „Egy sok mindent átélt, 
heti dialízissel együtt élő fiatal nő mesél bölcsen az 
életéről, barátságról, szeretetről, szinte hihetetlen a 
belőle áradó életigenlés, nyitottság és teljességre való 
törekvés.” - írja egy filmkritikus ROZI c. filmünkről, 
mely a 33. Magyar Filmszemle különdíját kapta em-
beri ábrázolásáért.

Azóta 18 kisfilmet és 2 társadalmi célú hirdetést 
készítettünk.

2002
Megjelent „Esély az életre” című könyvünk 4000 

példányban. A könyvben 33 – új vesét, májat, szí-
vet, tüdőt kapott - ember meséli el betegségének és 
gyógyulásának történetét. A könyvet ingyenesen ter-
jesztjük azzal a céllal, hogy a laikus társadalom meg-
ismerje a szervre váró és szervátültetett emberek éle-
tét, valamint bátorságot adjon azoknak a betegeknek, 
akik még transzplantáció előtt állnak.

Azóta további 4000 példányt adtunk ki, osztot-
tunk szét.

2003
Ismeretterjesztő munkánk fontos állomása volt az 

„Árnyék és Fény” fotókiállítás megálmodása és meg-
valósítása (Tarján Iván művei), mely több mint 50 
képen mutatja be a művese kezelésen lévő betegeket, 
a szervkivételt (donáció) és szervátültetést (transz-

plantáció) és az új szervvel teljes életet élő – dolgozó, 
sportoló, gyermeket szülő – emberek mindennapjait.

Azóta közel 200 helyen mutattuk be a kiállítást 
- Szigetfesztiválon, Művészetek Völgyében, kórhá-
zak aulájában, Művelődési Házakban, Plázákban – a 
vendégkönyv bejegyzései szerint nagy sikerrel.

2003
Megszületett www.transalap.hu honlapunk, 

mely a szervátültetéssel kapcsolatos alapismereteken  
(szervkivételre vonatkozó törvény, alapfogalmak, 
hasznos linkek, stb.) kívül az Alapítvány program-
jairól nyújt naprakész információt.

Azóta létrehoztuk www.szervatultetes.
hu honlapunkat is, ahol az érdeklődök 
a transzplantációval kapcsolatos 
minden szükséges információt 
megtalálhatnak.

2004
Első interaktív isme-

retterjesztő előadásunkat 
a budapesti Fodor József 
Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnázium 
tanulói számára tartot-
tuk. Mind a tanulók, 
mind a tanárok érdek-
lődése azt igazolta, hogy 
helyes úton járunk, ha ezt 
folytatjuk…

Azóta közel 200 előadást 
tartottunk általános-, közép- 
és főiskolás tanulók részére, 
klubokban, szakmai továbbkép-
zéseken, cégek meghívására.

2005
A Szervátültetettek és Művesekezeltek 

Európai Sportszövetségével közösen és a Phare 
Access támogatásával elkészült első tanulmányunk 
„A magyar veseátültetettek életmódjának vizsgálata” 
címmel.

Azóta két újabb felmérést, tanulmányt készítet-
tünk: a vesebetegek élődonoros transzplantációjával 
kapcsolatos, illetve a szervátültetettek utógondozásá-
ról alkotott véleményének feldolgozásával.
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2006
Megjelent az első TRAPPANCS újság, a szervre 

váró és szervátültetett gyermekek magazinja. Az új-
ságot negyedévente adjuk ki, és eljuttatjuk minden 
érintett gyereknek, az őket kezelő orvosoknak, transz-
plantációs centrumokba, minden kórház intenzív osz-
tályára, támogatóinknak és együttműködő partnere-
inknek, valamint a szakmai döntéshozóknak. 

2007
Első alkalommal szerveztünk Szervdonációs 

és Transzplantációs Európa és Világnapot 
hazánkban. Az Európa Tanács kezdemé-

nyezésére 1996-ban Genfben rendez-
ték meg első alkalommal az Euró-

pa Napot. Az eseményt a WHO 
2005-ben nyilvánította Világ-

nappá. Ezen a napon hálával 
emlékezünk a halott dono-
rokra, és köszönetünket 
nyilvánítjuk az élő dono-
rok, valamint a szervátül-
tetésben részt vevő egész-
ségügyi dolgozók felé.

Első alkalommal ve-
hették át élődonorok az 
Alapítvány kezdeménye-
zésére létrehozott Pro 
Vita díjat, melyet a min-
denkori Egészségügyi 
miniszter/Egészségpoli-

tikai államtitkár ad át.

2008
Megalapította és első alkalom-

mal adta át az Alapítvány a Szent 
Kozma és Damján díjat, melyet a 

kuratórium minden évben annak a sze-
mélynek ítéli oda, aki kiemelkedően sokat 

tett a szervátültetés ügyéért hazánkban.

2009
Közismert és elismert embereket, művészeket, 

sportolókat kértünk fel, hogy legyenek a szervdoná-
ció-transzplantáció nagykövetei, ismertségükkel se-
gítsék a szervátültetés fontosságának hangsúlyozását. 

2010
„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékoz-

hat életet” mottóval elindítottuk a vesebeteg/művese 
kezelt emberek, barátaik, családtagjaik számára szer-
vezett fórumot az élődonoros transzplantációról. A 
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti 
Klinikájának orvosai, valamint élődonoros transz-
plantáció résztvevői (apa-fia, anya-fia, testvérpár, 
házaspár) beszéltek a szervátültetéssel kapcsolatos 
tudnivalókról, tapasztalataikról. Az Alapítvány film-
jei is hozzásegítették a résztvevőket a hallottak fel-
dolgozásához.

A program azóta is folyamatosan működik, az 
élődonoros átültetések száma pedig nő. Egy-egy ren-
dezvény után, annak közvetlen eredményeként, 4-6 
pár jelentkezik kivizsgálásra. 

2015-ben a Medical Tribune és a Kreatív Csoport 
által meghirdetett BEP (BetegEdukációs Program) 
pályázaton kategória elsők lettünk ezzel a progra-
munkkal.

2014
A Transzplantációs Alapítvány, a Magyar Transz-

plantációs Társaság, az OVSZ Szervkoordinációs 
Iroda plakátpályázatot hirdetett a Magyar Képző-
művészeti Egyetem Grafika Tanszékén, donáció és  
transzplantáció témában, amelyre 23 pályamunka 
érkezett.

2015
Az év legnagyobb és teljesen új projektje a CSU-

DAMADÁR – könyv bátor gyermekeknek
megjelentetése volt júniusban. Boldizsár Ildikó 

mesekutató, meseterapeuta 16 népmesét és öt transz-
plantált gyermek saját meséjét - történetét 
gyűjtötte össze a Csudamadár címmel 
megjelent kötetben azzal a céllal, 
hogy a gyerekek a meséken ke-
resztül könnyebben értsék meg 
és dolgozzák fel betegségüket, 
fájdalmaikat, megküzdjenek 
a tanulási problémákkal, 
testük elfogadásával vagy 
a csúfolással, az elszigete-
lődéssel, ami mind életük 
kényszerű velejárója lehet. 
Júniustól a TRAPPANCS 
újság címe is megváltozott 
CSUDAMADÁR-ra.



34 Csudamadár

Visszatekintés

REHABILITÁCIÓ

2002
Elindítottuk a művese kezelt betegek és szervát-

ültetettek rehabilitációs üdültetését a bakonyszücsi 
Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthonában.  
Első szervezésünkben már 26 fős csoport tölthetett 
egy hetet térítésmentesen, teljes ellátással a festői 
környezetben lévő otthonban.

2003
Országos jótékonysági akciót szerveztünk a Ma-

gyar Honvédség Kulturális Kht. közreműködésével.  
2003. október 12-én az ország 38 Honvédségi Műve-
lődési Otthonában (HEMO) rendeztek jótékonysági 
estet a szervátültetésre váró és szervátültetett gyere-
kek javára

2004
A fent említett jótékonysági rendezvény teremtet-

te meg az első „MI IS NYARALUNK” szervátülte-
tett és átültetésre váró gyerekek és családjuk balatoni 

rehabilitációs táborának anyagi 
lehetőségét. Az élményte-

rápiás tábor szervezői 
és minden segítője 

– orvosok, gyógy-
p e d a g ó g u s o k , 
gyógytornászok, 
pszichológusok, 
testnevelő taná-
rok, sportedzők, 

s z oc i á lpedagó-
gusok, óvónők, 

c s a l ádte r ap eut á k , 
kulturális programok 

fellépői - önkéntesként 
vállalja a tábori munkát. Min-

den gyermek – beleértve az egészséges testvéreket is 
–, valamint 12 év alatti gyermek és 21 év alatti moz-
gáskorlátozott egy kísérőjének részvételi díját az Ala-
pítvány fizeti. Csodálatos dolog látni, ahogy a sze-
münk láttára nőnek, fejlődnek, érnek felnőtté azok 
a gyerekek, akik alig néhány éve, transzplantációjuk 
után az első bátortalan lépést segítségünkkel tették 
meg a „korlátok nélküli élet” felé. Az első tábornak 
53, az idei tábornak már 200 résztvevője volt!

2005
Nyíregyháza - Sóstón első alkalommal rendeztük 

meg azt a háromnapos őszi családi programunkat, 
mely 2008-tól ASTELLAS Szervátültetett Gyerme-
kek Napjaként vált ismertté, majd Családi Hétvégévé 
fejlődött.

Első alkalommal küldtünk gyerekeket Svájcba, 
a nemzetközi TACKERS (Transzplantált Gyerekek 
Kalandtábora) programra, azóta évente 4-6 gyerek 
számára biztosítjuk a téli sportok megkedvelését az 
Alpokban.

2006
Hagyományteremtő céllal Sopron-

ban rendeztük meg az első téli, há-
rom napos családi programot, a 
Farsangot. 

Azóta kibővítettük a prog-
ramot orvos-szülő fórummal, 
lehetőséget nyújtva ezzel 
egy olyan kötetlen beszél-
getésre, mely a kórház 
falain belül elképzelhe-
tetlen.

2007
Első „Motoros Nap”- 

a Budapesti Különleges 
Mentők közreműkö-
désével szervre váró és 
szervátültetett gyerekek 
motorozhattak közismert 
emberekkel. A következő év-
ben „Repülős Nap”-on, majd 
ismét „Motoros Nap”-on tehet-
ték próbára bátorságukat a gyere-
kek. 

A motorozás azóta a nyári tábor 
része lett, és immár 5 éve a Mogyoródi 
Aquaréna ad helyet a GyerekNapozásnak.

2007
Első alkalommal utaztattunk az Alapítvány tá-

mogatásával sportoló gyerekeket a Szervátültetettek 
Világjátékára. Bangkokban négy sportolónk 15 ér-
met szerzett. 
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Azóta támogattuk a sportoló gyerekek részvételét 

az ausztráliai és göteborgi Világjátékon, valamint a 
würzburgi, dublini és finnországi Európa Játékon.

2012
Elindítottuk a rászoruló családok megsegítésére 

irányuló „Családsegítő Program”-ot. Több családnak 
nyújtottunk egyszeri anyagi támogatást, és többeket 
részesítünk rendszeresen tartós élelmiszer-tisztító-
szer csomag ellátásában.

2013
Két szervátültetett fiatal lány vehetett 
rész Törökországban (Antalya), az első 

alkalommal rendezett Nemzetközi 
Transzplantációs Gyermektábor-

ban, 2014-ben ismét ketten me-
hettek.

NEMZETKÖZI 
JELENLÉTÜNK

2004
„Árnyék és Fény” c. 

fotókiállításunk meghí-
vást kapott Ljubljanába, 
a Szervátültetettek és 
Művesekezeltek Európa 
Játékára. A kiállítás a Já-

tékok teljes ideje alatt lát-
ható volt.

2005
A Phare Access támoga-

tásával, a Szervátültetettek és 
Művesekezeltek Európai Sportszö-

vetségével közösen nemzetközi konfe-
renciát szerveztünk a „Szervátültetettek 

társadalmi beilleszkedése” témáról. A konfe-
renciára 24 országból 62 fő érkezett, akik több 

mint 30 előadáson és 2 workshopon vehettek részt.

2006
Meghívást kaptunk Isztambulba a Szervdonációs 

és Transzplantációs Európa Napra.  A rendezvényt 

a  „Hommage a la Medicine” c. filmünk (készítette: 
Tarján Iván) nyitotta meg. 

2014
Nemzetközi Transzplantációs Szimpóziumot ren-

deztünk első ízben, melynek témája a transzplantált 
gyermekek rehabilitációja vonatkozásában történő 
nemzetközi szakmai tapasztalatcsere volt.

Rendszeresen részt veszünk hazai és külföldi kon-
ferenciákon hol előadóként, hol hallgatóként.

2010
Prof. Dr. Réthelyi Miklós, Nemzeti Erőforrás 

Miniszter Pro Sanitate díjban részesített kiemelke-
dő szakmai tevékenységem elismeréseként. A Pro 
Sanitate díj az én nevemre szól ugyan, de az Alapít-
vány elismerése!

Ha az Alapítvány megszűnne, valószínűleg sokan 
éreznék a hiányát, de talán sokan észre sem vennék… 
Egy azonban biztos: én nem tudnék létezni az Ala-
pítvány nélkül, nekem az életem ugyanolyan szerves 
részévé vált, mint 1994 óta működő új vesém. 

Köszönöm az alapítvány kurátorainak, önkéntese-
inek és támogatóinak, hogy LÉTEZÜNK!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratóium elnöke

25 éves
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Jótékonysági 
aukció

2016 május 31-én hatalmas összefogásnak és több 
hónapos munkának köszönhetően, több mint 40 kép-
zőművész adományából sikeres aukciót rendeztünk 
az A38 Hajón.

Az aukció bevétele - 1,2 millió Ft - a MI IS NYA-
RALUNK tábort segítette. Köszönjük mindenkinek, 
aki az aukció sikeréhez hozzájárult, a nevüket itt fel-
sorolni képtelenség.

Az Év Önkéntese
A Transzplantációs Alapítvány kuratóriuma idén 

Börcsök Enikő színművésznek és párjának, Tóth Jó-
zsef festőművésznek ítélte oda Az Év Önkéntese dí-
jat.

Mindketten évek óta az Alapítvány önkéntes se-
gítőjeként azon fáradoznak, hogy mind az ismeret-
terjesztés terén (Transzplantációs Fórum, Árnyék és 
Fény fotókiállítás), mind az Alapítvány financiális 
helyzetének javításában, valamint a MI IS NYARA-
LUNK tábor programjainak színesítésével fejlődni 
tudjon az Alapítvány.
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Emléknap

Múlt évben, a tábor befejezése után alig 
néhány héttel eltávozott közülünk Andor, aki 
a jobbnál jobb önkéntesek között is kiemelke-
dő volt. Imádták a gyerekek, a szülők, minden 
foglalkozását szívvel-lélekkel végezte, és nem 
ismert fáradtságot. Nem egyszerű őt pótolni. 
A szervátültetettek röplabda válogatottjának 
tagja volt a megalakulás óta, és a táborban is a 
röpizés lelkes híve volt. 

Amikor elhatároztuk, hogy legyen a tábor-
ban egy nap, amikor azokra az egykori tábor-
lakókra emlékezünk, akik már nem lehetnek 
közöttünk, de mégsem egy gyásszal terhelt 
emlékezés legyen, mindannyian egyetértet-
tünk a javaslattal, hogy Andor-emlékkupa, 
azaz egy röplabda kupa tegye emlékezetessé 
ezt a napot. 

Az emléknapra eljött Andor édesanyja, fe-
lesége, nevelt fia és a GENERALI-s kollégák, 
a református gyülekezet tagjai, ahová tarto-
zott, a szervátültetettek válogatott csapata és 
természetesen a tábori csapat. Eljöttek olyan 
szülők is – nem lehetett könnyű számukra -, 
akiknek a gyereke már nem táborozik többé 
velünk…

A kupát idén a református gyülekezet csa-
pata vitte el, de jövőre visszavágunk…és em-
lékezünk!
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Üdv közöttünk!

Új trappancsok!
H. Kristóf 16 éves:

Kristófnál teljesen váratlanul derült ki 
vesebetegsége és azonnal művese kezelésre 
szorult. Harmadik riadója alkalmával 
kapott vesét, így már ismerős volt számára 
a műtét előtti kivizsgálás menete. Nagyon 
szereti a természetet, sokat kirándul, 
erdész-vadász szakon tanul.

D. Adrienn 18 éves: 
Édesanyjától kapott vesét. Gimnáziumba 

jár és szeretné főiskolán folytatni a tanulást. 
Transzplantáció előtt kézilabdázott és 
örülne, ha visszatérhetne a csapatához.

M. Antónia 15 éves: 
Antóniát már sokan ismeritek, hiszen a kis szívtranszplantált Hanna 

testvéreként évek óta minden rendezvényen részt vett, és olyan egyéniség, 
akit nem lehet nem észrevenni. Tudtuk, hogy az ő szíve sem tökéletes, de 
megrendültünk mindnyájan, amikor megtudtuk, hogy egészen váratlanul, 
április 10.-én sürgősséggel műszív-kezelést kezdtek el nála. Szerencsére 
május 12.-én már igazi szívet kapott, és már szinte el is felejtette azt a 
néhány hónapot, amit a GOKI-ban kellett töltenie. Kedvenc időtöltése 
a lovaglás, amit szeretne minél hamarabb sportként űzni. 5 éve tanul 
csellózni és mazsorettezik.   Nehezen tudta tudomásul venni, hogy 
idén nem táborozhat, de a tábor utolsó napján meglátogatott minket, és 
mindenki örömmel látta, hogy Antónia jól van, pár 
hónap múlva már teljesen közöttünk lesz.

B. Edit 18 éves:
új szívet kapott 2 nappal a születésnapja 

után, de róla bővebben olvashattok, 
mert megírta a nem túl sima útját, ami a 
transzplantációig vezetett.

K-H. Eszter 11 éves:
márciusban kapott tüdőt a bécsi AKH 

klinikán és remekül érzi magát.

Sz. Zoltán 14 éves:
áprilisban kapott tüdőt szintén a bécsi AKH 

klinikán, és ő is remekül van.

Kristóf Adrienn

Antónia

Zozi



Irodalom

Légy velem!
Ha valami fáj,
s magamban vagyok,
csak annyit kérek: légy velem.

Amikor mindenki hátat fordít nekem,
és senki nincs ott velem,
csak annyit kérek: légy velem.

Mikor valamitől félek,
és senki nem segít,
csak annyit kérek : légy velem.

S ha rossz napom volt,
este az imámban, 
Fájdalmas napokon,
mikor szürke az ég 
s magamban ülök szobámban,
és senki meg se közelít,
csak annyit kérek: légy velem.

Ambarus Fanni 
(12 éves, szívtranszplantált) 

versei

Csak egy kicsit újra
Hogy játszani tudjak, úgy mint egy gyermek, 
s ne lenne felnőtt lelkem, 
életem!  
Nem lenne nagy súlya,ha valami bajt csinálnék,  
s örömteli kacagással, minden bajt elűznék! 
Igazán kislány lehetnék,  
soha nem lenne semmi rossz, s nem fájna. 
Jó lenne még egy kicsit újra  
igazi gyerek lenni. 
Hülyeségeket csinálni,  
s a szüleimet kicsit idegesíteni. 
Csak egy kicsit újra had legyek  
igazi gyerek.

Tudod mi a bánat?

Mikor rájössz, lehet hogy holnap nem ébredsz fel, 
s mit ma meg nem tettél
holnap már nem teheted. 
Ráeszmélsz, kit ma nem szerettél,
már soha nem is szerethetnéd. 
Ha azt veszed észre, hogy minden elmúlt, 
semmi nem a régi, visszamennél a régbe, de lekésted a vonatod.
Ha látnál valakit, ki már elment, s tudod, nem láthatod újra, 
oly hirtelen jött fájdalom, hogy felejteni nem tudod. 
Mikor egyedül vagy, s ráeszmélsz, nem leszel itt örökké. 
Az annyira fáj, hogy kit most nem látsz, lehet már nem is fogod. 
Soha többé. 
Mit most nem tettél meg, holnap már nem tudod, 
Mi ma fáj, holnap már nem fog. 
Mitől ma féltél, holnap már legyőzöd. 
Mindent tégy meg ma, ne félj semmitől. 
Mosolyogj és ha valami fáj, ne szégyellj sírni, 
A sírás születésünk óta annak a jele, hogy élünk, 
S nem annak, hogy gyenge vagy és feladod. 
Álmaidat váltsd valóra, s ne gátoljon céljaid elérésében semmi!
Élj és légy boldog, hisz csak egyszer élsz!
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Mesevilág

Hol volt és hol nem volt, élt egyszer egy ember, 
aki sokat beszélt és gondolkodott az örökkévaló-
ságról. Sehogyan sem, értette, hogy hogyan lehet-
ne örökké élni.

Már egyetlen egy év is nagyon hosszú idő, és ha egy ember leél hatvan-hetven évet, ak-
kor már véget ér az élete és meg kell halnia – így gondolkodva, egyszer elment az erdőbe. 
Ott meghallott egy madarat énekelni, és addig kereste, míg meg nem találta a fát, amin a 
madár dalolt. A kicsi madár tarka és nagyon szép volt, és csodálatosan énekelt, amilyent 
még sohasem hallott. Hosszú ideig nagy örömmel hallgatta a madár énekét, és csodálta 
magát a madarat is. Miközben énekelt, a madár széttárta a szárnyait és elrepült.

Az ember is kiment az erdőből és haza akart menni. Ugyanazokat a hegyeket és völ-
gyeket látta, de a mezők, a fák és az épületek teljesen másmilyenek voltak. Semmit sem 
ismert meg. Az emberek is idegenek voltak, egyiket sem ismerte és azok sem ismerték őt.

Végül elment a paphoz és elmesélt neki mindent, amit látott és hallott. A pap 
ekkor a régi templomi könyvben elolvasta, hogy száz évvel ezelőtt ebből és 

ebből a házból elment egy ilyen és ilyen férfi, aki bement az erdőbe és eltűnt.
Tehát az alatt az idő alatt, amíg ő a madár énekét hallgatta, száz év telt el. 

Az ember ekkor megértette, hogy milyen lehet az örökkévalóság.

A király kedves lánya  

(Ķēniņa mīļā meita)

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek három lánya volt. Ő 
mindegyiket szerette, de legjobban a legkisebbiket. A testvérei irigykedtek ezért, 

és ezt mondták: – Ő soha semmi különös dolgot nem tett apának, és mégis őt sze-
reti a legjobban.

Egy madár elvitt egy embert a másik világba 
(Putns ievilna cilvē citāpasaulē)
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