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A transzplantációs alapítvány lapja
Csudamadár
Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július

1

Válogatás a táborban készült alkotásokból

2

Csudamadár

Csudamadár
Trapi történet – Gál Csanád története...............4
GyerekNapoztunk
a Mogyoródi Aquarénában................................7
KIO program.....................................................9
Rendhagyó köszönetnyilvánítás......................11
Búcsú Lilitől...................................................12
Az Élet dolgai ................................................13
Gyereknevelés.................................................15
Beszámolók a 12. MI IS NYARALUNK
táborról...................................................... 16-24

Kedves Olvasók!
Nagyon megtisztelő feladat számomra, hogy előszót írhatok megújult külsejű és tartalmú újságunkba,
egyben izgalmas, hogy olvassátok
soraimat.
Bizonyára feltettétek a kérdést,
hogy miért változtattunk a megszokott címen és külsőn.
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Nos, több oka is van. Tizedik,
jubileumi évébe érkezett az újság, és
hogy méltóképp megünnepeljük, új
névvel és új köntösbe öltöztettük fel.
Reméljük, hogy Nektek is tetszik, és
szívesen lapozgatjátok, netán kedvet
kaptok, hogy leírjátok vagy lerajzoljátok gondolataitokat, amit köszönünk, ha megosztotok velünk.
Miért pont CSUDAMADÁR?
Akik a táborban részt vettek, birtokba vehették a tábor előtti napokban
kiadott azonos nevű első mesekönyvünket. A mesekönyv Nektek, Értetek és Veletek íródott, ahogy az újság is időről-időre, és mivel a könyv
megszületése és az újság megújulása
egybeesik, így adta magát a névazonosság.
A másik ok pedig az, kedves gyerekek, hogy Ti mind-mind

CSUDÁK vagytok, mert minden
nap megmutatjátok nekünk, hogy
az élet több, mint amit mi, felnőttek
gyakran észreveszünk belőle.
Mottó:
„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják, amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának. Ezek a
lehetőségek nem anyagi természetű lehetőségek, hanem abból a világlátásból
fakadnak, amely a mesei és a gyermeki
gondolkodást összeköti: miként a hős
mindig több, mint mi magunk vagyunk,
akképpen a világ is több, mint amennyit
képesek vagyunk felfogni belőle.”
/Boldizsár Ildikó/
Fellner Márta

az alapítvány kurátora
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Trapi történetek

Ildikó Csanáddal
és a nagy tesóval, Zsomborral

Csanád története

A

mi történetünket azért nehéz megírnom,
mert a múltra nem szeretek visszaemlékezni. Valahogy nekem könnyebb, ha nem
gondolok rá.
Két és fél év nem nagy idő egy ember életében.
Mégis hosszú egy olyan kisgyermeknek, akinek betegsége miatt nem lehet tökéletes gyermekkora.
Három májátültetés van a hátunk mögött.
Sok-sok kórházban eltöltött nap, küzdelem és
könny. Könny, ami megerősít, ha arra gondolsz, hogy
ha sírsz, könnyebb lehet. Mindenki, aki ezeket a sorokat olvassa, tudja, hogy egy májas kisgyermek útja
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nem könnyű, a szülőké meg még nehezebb. Minden
anyuka egészséges kisbabáról álmodik, de az álmok
sokszor álmok maradnak. A boldogságot sajnos sokszor beárnyékolja a betegség, a hidegzuhany, ami
alól nem tudsz kiszállni. Orvosi szakkifejezésekkel
ismerkedsz, parizert eszel és kifőzdés kaján élsz, és
várod, hogy mit hoz a következő kórházi nap.
Nem érted, ez miért veled történik.
Ismerős, igaz?
Aztán jön a bűvös szó, májtranszplantáció. Nagyon jól tudtam, mit jelent, mégis képtelen voltam
felfogni.

volt egészen október végéig. Élveztük az otthont, a
család szeretetét, a kertet, a játékot, és titkon reménykedtünk.
Októberben aztán bevérzett a nyelőcsöve, nagyon
ijesztő volt az a sok vér. Az összeomlás szélén voltam,
pedig tudtam, hogy jó kezekben vagyunk. Nehéz időszak volt, de mellettem álltak az orvosok és a nővérek,
így könnyebb volt. Pár hét múlva hazamehettünk az
otthonunkba. Majd jött a hír, hogy a németek látni
szeretnék a kisfiamat, ekkor már 9 hónapja várólistán
volt. Felgyorsultak az események.
Utazás: 2015. február 16.
Hazaérkezés: bizonytalan.

Csanád piciként
Van egy szép gyerekem, aki egészséges volt, aztán
Cnv-es lett, aztán fél évesen májátültetett.
Egy kedves ismerősömnek magyaráztam pár napja, mi az a lélegeztetőgép, mi az, hogy várólista, mi
az, hogy májátültetés.
Betűk… öszetett tartalommal… sok nehézséggel,
fájdalommal, és végül, szerencsés esetben új, egészséges élettel.
Sajnos nekünk az első májátültetés nem sikerült.
Sok probléma volt.
2013-ban háromszor voltunk Essenben, összesen
fél évet. Nehéz időszak volt, kaptunk hideget, meleget, éltünk hónapokig drénnel a pocakban, lógtunk
sok-sok órát infúzión, antibiotikumon, és tettünk
számtalan kört a gyönyörű Gruga parkban.
Aztán hazakerültünk, lett egy második otthonunk, kibéreltük több hónapra a csecsemőosztály
10-es szobáját. Volt függöny, szárítókötél gézcsíkból,
képek a falon, és volt sok szeretet, ami nélkül nem lehetett volna végigcsinálni ezt a nehéz időszakot.
Mindig próbáltam tartani magam, sokszor ez abban nyilvánult meg, hogy igyekeztem más szülőknek
erőt adni, vigasztalni. Az erő mindig jött valahonnan, mindig arra törekedtem, hogy megtaláljam az
otthonhoz kicsit sem hasonlító térben az örömforrásokat. Nem volt egyszerű mosolyogni a hideg szobában.
A 2014-es év jobban alakult, három hónapot töltöttünk Budapesten, és egy hónapot Essenben. Májusban aztán a német orvosok várólistára tették Csanádot. Az év többi részét otthon töltöttük, nyugalom

Megérkeztünk egy számomra ismeretlen helyre,
Kielbe. A sorstársak sokat meséltek erről a városról, az emberekről, az orvosokról, és a szépséges Ronald-házról.
Én semmit nem láttam szépnek, hideg volt, esett az
eső, minden kopár volt, a kikötőben alig lézengett valaki.
Aztán lassan minden kezdett széppé válni, nemcsak a
természetben, a lelkemben is. Zöldek lettek a fák, és
én elfogadtam, beletörődtem, hogy itt kell lennünk, és
várnunk kell. Csanád is jobban érezte magát, vidám lett
és mosolygós, mert nyitni az emberek felé, akárcsak én.
Próbáltam szebbé tenni gyermekem életét. Figyeltük
az éledő természetet, virágokat szagoltunk, bogarakat, kacsát néztünk. A kikötőben köveken ugráltunk,
fókákat néztünk és vártunk. Vártunk.

Műtétre várva

Csudamadár

5

Csanád

Míg egy reggel kopogtattak – június 18. csütörtök –,
Shülch Jurgensen doktor úr állt az ajtóban.
Nehezen fogtam fel, hogy négy hónap várakozás
után végre érkezett egy jó máj Csanádnak.
A műtét 13:00 órakor kezdődött, és este 21.00
óráig tartott. Idegőrlő várakozás volt, de ezt tudja
mindenki, aki ezt megélte.
Semmi nem kötött le, lassan vánszorogtak az órák.
Mígnem egyszer csörgött a telefon, Mónika (tolmács)
jelzett, hogy hamarosan megérkezik hozzám. Nagyon
jót tett nekem a társasága, jobban esett a vacsora, és
finomabb lett a bor is, mert nem egyedül voltam…
A doktor úr 10 óra körül telefonált, hogy mehetünk látogatóba.
Az intenzív osztály félhomályos kórtermébe lépve, ismerős, de mégis borzasztó látvány fogadott,
nehéz ezt megélni és erről mesélni. Lelkileg nagyon megterhelő az, hogy nem tudsz segíteni, csak
nézed, ahogy ott fekszik kiszolgáltatva. A lényegre kell ilyenkor gondolni, arra, hogy a gyermek jól
van, túlélte és nem az angyalkákkal táncol. Holnap
talán leveszik a lélegeztetőgépről, lassan csökken
majd a gyógyszerek mennyisége, és mehetünk haza.
Várni kell… Egész életemben csak vártam. 19 éves
koromtól 26 éves koromig vártam… vártam egy új
májra.
Amit
megkaptam,
immáron
10
éve.
Aztán vártam, hogy legyen egy olyan ember az életemben, aki így, a betegségemmel (Psc) együtt elfogad.
Aztán együtt vártuk, hogy legyen egy gyermekünk,
most kettő van.
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Két kis hős, a nagyobbik 5 éves, a kisebbik nemsokára három. Most is várunk, várjuk, hogy hazamehessünk és együtt lehessünk.
Sokan kísértek ezen a hosszú úton, a nővéreket és
az orvosokat örökké szívemben őrzöm. Szívemben
őrzöm dr. Vojnisek Zsuzsi doktor nénit, dr. Dezsőfi
Antal doktor urat, prof. Peter Gernert (Essen), Sebastian Shülch Jurgenzen doktor urat (Kiel), Meike
nővért, aki mindenki pótmamája, és még sorolhatnám. Nincsen olyan szó ebben a gyönyörű magyar
nyelvben, ami kifejezné a hálámat.
Megismertem sok édesanyát, kisgyermeket, lettek
igaz barátaim, akik megértik a sorsomat.
A nemzetiség nem érdekes. A német édesanya is
édesanya, látja, érzi, hogy ha neked rossz, és az ölelés
akkor is ölelés, ha nem érted a vigasztalás szavait.
Az életben emberek jönnek - mennek, hozzád csapódnak, segítenek, vagy te segítesz.
De azt ne felejtsük el, hogy mindig van, ki vigyáz
ránk, óvó-védő kezét soha nem veszi le rólunk.
Most is figyel, érzem…
Mert tudom, benne van ő a simogató gyógyító kezekben, a gépek, monitorok csipogásában, a gyermekem gyönyörű szemében, és a szívemben… de tudom,
erőt csak azokon az embereken keresztül ad, akik
szeretnek minket.
Köszönet érte.
Gálné Berczeli Ildikó

GyerekNap

GyerekNapoztunk Csúszdáztunk
A

z idei gyereknap a Mogyoródi Aquarenában
június 7-én számomra nagyon emlékezetesre sikerült. A hátamon díszelgő térképforma
nem feledteti velem, hogy az egész hátamat be kellett volna kennem.
Még ott elhatároztuk Moira édesanyjával, hogy ez a
cikk a gyerekek élményeire fog épülni, amit ezúton is hálásan köszönök azoknak, akik hozzájárultak röpke beszámolóikkal. Kisabonyi Mónika ezt tolmácsolta nekem
Moirától: „Szupi volt a nap. Sikerült már lecsúsznom a
Szivárvány-csúszdán! Kicsit piros lett a vállam, mert min-

dig pancsoltam.” Nagyon aranyos volt, ahogy Majával játszott. Egy pillanat alatt összebarátkoztak.
Gyurkó Alexandra, Majánk példaképe az alábbiakat
írta nekem: „Az Aquarenát már napok óta vártuk Barnival.
Barni Márkóval és Krisztiánnal volt, én Vivivel és Diával
csúszdáztam. Továbbá megbeszéltük Attilával és Török
Tomival, hogy ugyanazon a csúszdán csúszunk majd le,
egymás kezét fogva. Az elhatározás megint jobb volt, mint
a megvalósítás.” Ehhez kapcsolódik Jenes Violetta, azaz
Vivi emléke is: „Az idei aquarenázás ismét fantasztikus
volt! Rengeteget csúszdáztunk a többiekkel. Legjobban azt
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élveztem, amikor a vadvízi csúszdán
kettesével mentünk és a keringető részeiben bevártuk egymást. Mindenki
fogta a másik gumiját és a végén együtt
csúsztunk le.”
A lányaim is nagyon élvezték ezt
a gyönyörű napsütéses, fergeteges vasárnapot. Petra azt mesélte: „Larával
a vízben fogócskáztunk. Lara körbefutotta az egész medencét, én pedig
futottam utána. A végén nagyon elfáradtam, de sikerült elkapni, mielőtt
időt kért volna. Utána hotdogot ettünk
és limonádét ittunk. Viktorral, Domi
apukájával csúsztam le a csúszdán,
mert Lara akkor még félt lecsúszni
velem.” Lara ennyit fűzött hozzá: „A
tesómmal jót mulattunk, sokat nevettünk. Mindig együtt csúsztunk. Vízipisztollyal spricceltük egymást, amit
nagyon élveztem.” Maja számára is
emlékezetes maradt a Moirával való
találkozás, csöndes kislányként emlékszik vissza rá. Egy Sára nevű kislán�nyal is megismerkedett, együtt csúsztak le a Szivárvány-csúszdán. „Apával
a zöld csúszdán sokszor csúsztunk le,
és csak vele, mert mély vízbe kellett érkezni.”- meséli Maja. Kérdeztem Maját, hogy „Mit vett ott Neked Apa?”
Maja elmosolyodott és azt felelte, hogy
„fagyit, amit aztán Ő evett meg”. Minden évben elmaradhatatlan kelléke a
gyereknapnak az az isteni pogácsa, amit Zsuzsa néninek köszönhetünk, ez most kiegészült a Barna Lajos
által felajánlott croissant-okkal. Én most
sokat beszélgettem
apukákkal, anyukákkal, és nagyon jól
éreztem magam. Kicsit ott lebegett már
előttünk a tábor hangulata. Még egy kis lábáztatás is belefért a napba,
de kihagytam volna a leégést.
Remélem, jövőre még többen
kapnak kedvet ehhez a kihagyhatatlan
Gyermeknaphoz!
Az interjúkat összegyűjtötte
és kommentálta:
Namesánszki Marianna
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Maja – akinek apa megette a fagyiját

Köszönjük a Mogyoródi Aquarena
évek óta tartó szíves vendéglátását
Szabó András tulajdonosnak
és Heininger Dóra tulajdonosi képviselő/igazgatónak!

Teistungen

Egy szakmai barátság
harmadik állomása

A

kapcsolatot 2013-ban
vettük fel a KiO-val
(Kinderhilfe Organtransplantation), amely egy transzplantált gyerekeket segítő német
szervezet. Az egyesület szociális
támogatást nyújt szervátültetett
gyermeket nevelő rászoruló családoknak és szabadidős programokat
szervez a transzplantált gyerekeknek. Emellett komoly kampányokkal igyekeznek emelni a donációs

aktivitást a donorkártyás Németországban.
2014 szeptemberében egy nemzetközi szimpóziumot szerveztünk
Visegrádon. A konferencia célja a
transzplantált gyermekek rehabilitációja vonatkozásában történő
nemzetközi szakmai tapasztalatcsere volt. A mindenki számára hasznos találkozón a britek,
törökök, írek, finnek és svájciak
mellett a német kollégák is részt

Csudamadár

9

vettek. A konferencia a Transzplantációs Alapítvány által rendszeresen szervezett, őszi Astellas
Családi Hétvégébe torkollott, így
vendégeinknek volt alkalmuk bepillantást nyerni a tényleges rehabilitációs munkánkba is.
2015 tavaszán pedig mi, magyarok kaptunk meghívást Németországba, hogy személyesen
vegyünk részt egy élményterápiás
hétvégi programjukon. A célállomás Németország közepe, a türingiai Teistungen volt. A festői
szépségű környezetben megbúvó
kis szálloda igazi élményterápiás
helyszín volt! A németországi távolságok és szervezeti különbségek
ott kiscsoportos összejöveteleket
tesznek lehetővé - de ezt az adottságot ők az előnyükre fordították,
és jól használják ki. A szülők és a
gyerekek az idő nagy részében külön foglalkozásokon vettek részt,
majd az egyes aktivitások végén,
minden alkalommal csatlakozhattak a fiatalokhoz a felnőttek, akik
bemutatót kaptak és tevékeny részeseivé váltak mindannak, amit
a gyerekeik az idő alatt csináltak,
tanultak, építettek.
Zsuzsa a felnőttek aktivitásait
követte végig, én pedig a gyerekek
csapatának aktív tagja lehettem.
A feladatok egy profi csapatépítő team jól előkészített iránymutatása alapján zajlottak, kristálytiszta konklúzióval, világos
kiértékeléssel – vidáman!
Ezúton is köszönjük vendéglátóinknak a meghívást!
Bízunk benne, hogy egymás
tevékenységének megismerése, tapasztalataink megosztása, a bennünket foglalkoztató kérdések
közös megválaszolása a jövőben,
európai szintű együttműködést és
együttgondolkodást eredményez,
amely minden szinten a szervátültetett gyermekek és családjaik
ügyét szolgálja.
Böcskei Virág

az alapítvány
önkéntes segítője
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Beszélgessünk!

Rendhagyó
köszönetnyilvánítás

Á

prilis 20-án a reggeli műsorban megjelent a televízió képernyőjén (a TV2
„MOKKA” című adásában) egy kis
család. Anya, apa, közöttük a kislány,
aki olyan fegyelmezetten ült, hogy
még a két copfja sem libbent meg.
A pár perces beszélgetésből valami nem átlagos dolgot tudtunk meg.
Olyan életesemény tanúi, és érzelmi
részesei lehettünk, amelyre leginkább

a katartikus élmény illik. Az anya, –
aki ma önkéntes munkatárs egy betegcsoport gyógyulása érdekében –
átmenetileg dialízisre szorult. Közel
három éve a transzplantáció csodájának köszönhetően férje egyik veséje
révén él nemcsak teljes életet, hanem
komoly szakmai felkészültséggel támogatja mások életkilátásainak jobbítását, jövőképének visszanyerését.
Az apa néhány mondatos válaszából

meggyőződhettünk: számára természetes, hogy részt vállalt a gyógyításból. A kislány – akár a többi gyermek
– boldog kisiskolás.
A jelen sorok írója nemcsak
hallgatója, nézője volt a történetnek. Saját legközelebbi hozzátartozóit látta viszont a képernyőn.
ŐKET, akik – ahogy a költő is írja –
ott vannak „minden gondolatnak alján”, Őket, akiket szeret, akikre most
megnyugodva nézhet… és akiknek
nem biztos, hogy elegendő bátorítást
adott. (Pedig: négy évtizede munkálkodik olyan embertársakért, akiknek
gyógyulása – szintén – mindannyiunk
világméretű ügye.) De úgy látszik: az
új és nem rutinszerűen bebiztosított
dolgok aggályoskodásra késztetnek.
Az orvostudomány jelenkori, szinte
robbanásszerű eredményeit a közgondolkodás nehezen képes „beépíteni”,
az ember gyakran megborzong az újrateremtődés lehetőségének tudatától.
VALAKI MÁS esetében még el is fogadjuk, pl. a szívműtétet, kemoterápiát, még a szervátültetést is – de amikor
a MI CSALÁDUNKBAN történik,
nem biztos, hogy érzelmileg is azonosulunk a szükségszerű megoldással.
Márpedig: ha kimondott szavaink és
gesztusaink nincsenek szinkronban
egymással, nem bátorítjuk fiunkat, lányunkat, azt a hozzátartozónkat, aki
vállalkozik arra, hogy ne szemlélője,
hanem résztvevője legyen a gyógyító
folyamatnak.
Önkritikát gyakorolni nem kön�nyű, ám talán lerövidíthetjük vele
mások belső útját a katarzisig.
A sorok mögül most egy tejfogacskáit
lassan „elhullató” kislány, egy sorstársain segítő okos fiatalasszony és egy
büszke apa sejlik fel.
Az írás pedig a nagymama vallomása, aki ezúton mond köszönetet
minden gyógyító szakembernek és önkéntesnek, akik munkálkodtak az élet
megújulásának csodájáért!
Dr. Bakos-Tóth Márta

klinikus pszichológus
a Daganatos Betegek Lelki
Rehabilitációs Otthona
megszervezője és munkatársa
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Ismét búcsúzunk…
Búcsúzunk egy olyan gyerektől, aki már valójában
felnőtt volt, de gyermeki tisztaságát sohasem vesztette el,
mint ahogy a gyógyulásban, az életben vetett hitét sem.
A múlt évi táborban mi is hittük, reméltük, hogy az
idei tábort már közöttünk tölti Lili, és ismét peregnek
majd a gyöngyök a sok kis gyerekkézben, gyerekujjak között, az ő útmutatásával megint csodadolgok születnek.

Csalódottak voltunk, amikor egy átizgult éjszaka után
kiderült, hogy sikertelen riadója volt…
Aztán reméltük, hogy a téli farsangi hétvégén együtt
leszünk már, de hiába kapta meg a harmadik májat is, a
sors nem úgy döntött, hogy felépüljön, és ismét köztünk
legyen.
Hiányzol nekünk nagyon, Lili! Nyugodj Békében!

Kákonyi Böbe:
Gyöngyfüzér
(Lili emlékére)

Tavasz köszön sok virággal,
aranyággal, ibolyával.
Napsugárra mind felfűzöm,
ott ring majd a rigófüttyön.
Neked adom Édesapám,
napkeltekor gondolj reám!
Nyári zápor ezer cseppje,
szivárványszín köti egybe.
Neked fűzöm kalárisba,
úgy hullik majd a nyakadba
mintha ölelésem volnatestvéremnek nagy titokba’.
Nézz az égre őszi éjjen,
ott látod majd égi lényem.
Csillagokat fűzök Neked
holdsugárral öltögetem.
Édesanyám, minden könnyed
itt ragyog majd a felhőkben.
Téli estén mikor fázol,
ülsz a tűznél és teázol,
nézz a puha hóesésre,
Nektek hullik hópihécske.
Én cakkoztam mindet másra,
táncoljon mind, aki látja!
Nektek adom minden kincsem,
szükségem rájuk már nincsen.
Gyöngyfüzér lesz sok barátom,
mosolyomat bennük látom.
Titok, bú és minden vágyam
fekete gyöngy, az lesz ágyam.

12

Csudamadár

Az élet dolgai

Kedves Szülők!

Az ötlettől a megvalósulásig csak pár hónapnak kellett
eltelnie, és hogy milyen sikeres volt „Az ÉLET dolgai” elnevezésű márciusi hétvégi programunk, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint azok a visszajelzések, amelyeket szóban és néhányan írásban tettek.

Az ÉLET dolgai – program
résztvevőinek gondolatai:
Ígéretemhez híven szeretnék pár sort írni
a hétvégéről. Először is KÖSZÖNÖM.

K

öszönöm Nektek, hogy lehetővé tettétek
számomra ezt a programot. Nagyon jó volt
a csapat, ebben a társaságban mindig megnyugszik az ember. Nagyon jók voltak a foglalkozások,
sok mindent látok tisztábban. Kicsit ijesztő volt a tükörbe nézni, de nagyon tanulságos. Igyekszem megfogadni
a tükör üzenetét. A közös és egyéni alkotások is nagy
örömmel töltöttek el. A mese pedig fantasztikus volt.
Ildikót naphosszat lehetne hallgatni… Nagyon jó lenne,
ha többször is tudnánk találkozni, egy kicsit megpihenni és feltöltődni ezzel a csapattal.
Köszönettel: M. Márti

Érzelmek hullámvasútján
Nem tudom ki volt az ötletgazdája (vagy ötletgazdái)
a Visegrádon megrendezett, a Transzplantációs Alapítvány által támogatott programnak, de nagyon jó, hogy
volt. Amikor jelentkeztem, nem tudtam, hogy mi lesz,
de legbelül valami azt súgta, hogy biztos jó lesz. Ezt az
érzést az alapozta meg, hogy Gallusné Szabó Edit balatoni foglalkozásain mindig sokat kaptam Tőle, és általa a sorstársaktól. Sok katartikus élményt köszönhettem
Neki. Boldizsár Ildikó meséjét nyáron nemcsak nyitott
füllel, de nyitott szívvel hallgattam. Már akkor tudtam,
ha lehetőségem lesz, újra szeretnék a mese világába vele
tartani. Tusor Lillával közvetlen élményem nem volt, de
a gyermekem révén tapasztaltam, hogy fiatal kora elle-
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nére nemcsak a szakma tudója, de fantasztikus ember is.
A programról nem írnék, mert aki ott volt, az tudja, hogy
szavakkal nehezen leírható. A hétvége nem a rációról, hanem sokkal inkább az érzelmekről, az érzésekről szólt. A
szakemberek segítségével megélhettük az aggódás, az elnyomott fájdalmak és félelmek kínzó terhét, a könnyekkel küszködés, valamint a megkönnyebbülés felszabadító érzését.
Voltunk fent és voltunk lent az érzelmeink hullámvasútján.
Sokat és sokfélét kaptunk, ezáltal bizonyára mindnyájan
úgy utaztunk haza Visegrádról, hogy lélekben sokat gazdagodtunk. Hazafelé azon tűnődtem, hogy mitől tudott
ilyen fantasztikus lenni ez a hétvége. A program profik által profin megtartott volt, de annál jóval több. A foglalkozásokat vezető hármas olyan fantasztikusan kiegészítette
egymást, olyan összhang és harmónia volt közöttük, mintha évek óta együtt dolgoztak volna. Nem tudom, hogy ez
hogy történt meg, mi segített – talán a déli szellő, mint a
mesében -, de megtörtént! Kívánom, hogy ez a HÁRMAS
– csupa nagybetűvel – még sok csodát tegyen velünk, nekünk, értünk! Köszönet Nekik és Mindenkinek, akinek
része volt abban, hogy ezt az élményt megélhessük!
I. Erzsi
Csodálatos és feledhetetlen élményben volt részem
a hétvégén. Öröm volt látni rég nem látott barátokat, és
szívembe zártam a most megismerteket. A két nap alatt
sírhattam és nevethettem, megtapasztalhattam mélységeket és magaslatokat. Hallgathattam gyönyörű meséket. A
bennem lévő érzések sugallatára gyurmázhattam és rajzolhattam. Köszönöm, hogy VELETEK lehettem!
Millió puszi!
B. Ildi
A hétvége zárásakor rám talált egy minikönyv, amiből
idézek: „Ha az életünk egy kert, akkor a barátok a virágok
benne.” Azt gondolom, hogy azok az érzések és megélések
alapján, amiket a hétvégén egymásnak adtunk, és amiket kaptunk, bátran nyithatunk egy újabb ágyást, telis teli
mindenféle színesebbnél színesebb virággal! Köszönöm
mindenkinek és remélem, lesz folytatás is…
N. Tóni

Kibontakozás
Vágytuk, reméltük, hittük,
Hogy süthet még ránk a nap,
Csak lentről nem láttuk,
Hogy sötét felhő takarja azt.
A három tündér megsuhintotta pálcáit,
Megnyíltak szívünk csatornái,
Könnyzáporunk meglocsolta,
Nevetésünk felmelegítette,
Szeretetünk kibontotta lélekrózsáink szirmait.
Hagyd a bokron a virágokat,
Gondozd, neveld azokat.
Törődéssel, szeretettel
Virágszőnyeget varázsolhatsz.
F. Márti
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Ritkán van alkalmam részt venni hasonló, a
transzplantált gyerekek szüleinek lelkét ápolni hivatott programokon, és ha nagyon őszinte akarok lenni,
nem is szívesen nyílok meg ennyi ember előtt. Most
mégis elhatároztam, hogy legyőzöm zárkózottságomat és a felvetett téma iránti kíváncsiságomnak
engedve, csatlakozom a társasághoz. Nem bántam
meg. Nagyon nagy élmény volt a meseterápián részt
venni, engem lenyűgözött a mesélő profizmusa, ahogyan képes volt terelgetni a gondolatainkat a megoldás irányába, és olyan dolgokra rávilágítani a saját
lelkünkben, amiről nem is tudtuk, hogy ott rejtőzik.
A meditációt még gyakorolnunk kell, én Lilla nagyon kellemes hangja ellenére sem tudtam ellazulni
a két különböző hangnemben horkoló apuka miatt.
Edittel már korábban is volt alkalmam találkozni, ő
nagyon ért ahhoz, hogy megríkassa még a legerősebben ellenálló lelkeket is, de ez inkább jóleső, mintsem
kellemetlen élmény. Úgy elfáradtunk az első nap estéjére, hogy a nagyszerű vacsora és a késői wellness után
a betervezett borozgatást el is halasztottuk, testben,
lélekben kellemesen kimerülve a többség inkább az
alvást választotta. Remélem, hogy legközelebb is lesz
hasonló szülőterápia, én szívesen részt vennék újra.
E. Zsuzsi

E

ljött az ideje, hogy ismét összejöjjünk beszélgetni az ÉLET nagy kérdéseiről: öröm, fájdalom,
veszteség, elmúlás, halál, továbblépés, örömforrások,
életminőség. Akik már részt vettek a MI IS NYARALUNK tábor Családi kör beszélgetésén, tapasztalhatták, hogy a csoportos feltáró beszélgetések men�nyi félelmet, negatív érzést tudnak a felszínre hozni, és
megfelelő segítséggel ezektől meg is lehet szabadulni.
A Transzplantációs Alapítvány a fenti témában
szeretne ismét egy hétvégét szervezni a szervátültetett
gyerekek szüleinek (gyerekek nélkül), várhatóan 2015.
októberében (szombat-vasárnap). A program sikerét
Gallusné Szabó Edit családterapeuta és Tusor Lilla
pszichológus biztosítják.
Azok jelentkezését
várjuk, akik a márciusi
programon nem vettek
részt!
Most egy előzetes
igényfelmérést szeretnénk végezni, tudnunk
kell, hogy hány főre számíthatunk, annak érdekében, hogy hol szervezzük meg ezt a hétvégét.
Ezért kérünk Benneteket, hogy augusztus 31-ig jelezzétek részvételi szándékotokat a martafellner@gmail.
com címen, illetve, ha bármi kérdésetek van, írjatok bátran.
Szeretetteljes üdvözlettel:
Szalamanov Zsuzsa és Fellner Márta
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Mindnyájan ismerjük azt a helyzetet, amikor egy bölcsődés kitartóan visít, vagy ha a kamasz nem hagyja abba
az alkudozást, miután valamit megtiltottunk neki. Ráadásul, ha mi is fáradtak, türelmetlenek vagyunk, nehéz jól megválogatni a szavainkat. Pedig ez nagyon
fontos, mert sérülhet a gyerekkel való kapcsolatunk.
Az alábbi három mondatot soha nem mondjuk a gyereknek:

dolog, amit ne mondjunk a gyereknek
2. Mi van veled,
megbolondultál?

1. Megőrülök tőled!
Ez a mondat a bűntudatra alapoz, így akarjuk elérni, hogy a gyerek változtasson a viselkedésén. Lehet, hogy abban a pillanatban valóban
úgy érezzük, hogy megbolondulunk, de ezt ne
mondjuk ki. Hosszú távon árthat a gyerek
önbecsülésének, ha magát teszi felelőssé mások érzéseiért.

Ez a kérdés a szégyenérzetet erősíti, arra utalva akarjuk
vele a gyereket a változtatásra
rávenni. Ha arra megyünk be
a szobájába, hogy az ötéves gyerek apró darabokra vagdosta a kedvenc
pólónkat, elfoghat a kísértés, hogy ezt kérdezzük tőle. Ne felejtsük el azonban, hogy a
gyerek majdnem mindig azért tesz valamit,
mert szüksége van valamire, vagy a figyelmünket akarja felhívni magára,
netán kreatív ötletei vannak.

Mindhárom
fenti mondattal az a baj, hogy a
3. Jobb, ha…
gyerekről, mint olyanról
különben…
szól, nem pedig a gyerek viselkedéséről. A gond pedig azzal van,
Ez a mondás a félelemre épít, és agres�szión, megfélemlítésen alapul.
amit mondott vagy tett, erről kell
beszélni. Ha a megszégyenítést, a
bűntudatot vagy a félelmet használjuk
ki, az visszaüthet. Mit mondhatunk tehát
a fenti mondatok helyett?

Próbáljuk ki a következőket:

1. Nem tetszik, amikor így viselkedsz
2. Nem szeretem, ha…
3. Ha te…, akkor én úgy érzem, hogy
Fontos az is, hogy megbeszéljük, miért nem helyénvaló a viselkedése, és mit kellene legközelebb másképp tenni.
Psychology Today
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Mi is nyaralunk!
12 éve MI IS NYARALUNK,
mármint a szervátültetett és átültetésre váró gyerekek és családtagjaik.
Kezdtük a Club Aligában, majd azt hirtelen eladták. 2008-tól csodás helyünk
volt Balatonvilágoson, a Frida Family
Hotelban, szinte családtagjai lettünk a
Frida családnak. Majd ezt is eladták.
Idén új táborhelyünk lett, ami mindig
nagy izgalommal jár, hogy fog tetszeni
a csapatnak, hogy fogunk mi tetszeni a
szállodának...El kell mondanom, hogy
minden képzeletet felülmúlóan bevált a

Kötődések, változások,
állandóság
Készülődés. Indulás. Balatonvilágosi lehajtó. Kötődés. Györkös Sanyival
mentem először erre. Pontosan fel tudom idézni az újdonság érzését, mikor
először lehajtottam itt… Aztán újra és
újra… Gondolatban még itt jártam, a
kikötőn át vezető árnyas kanyarokban
gurultam lefelé, vártam, hogy felemelkedjen a sorompó, amikor megláttam a
Balatonszemes feliratot. Új hely. A kapuban a változás erős érzése fogott el,
a teraszra lépve aztán, ahogy a kockacukorban kúszik fel a forró kávé, olvadt
szét bennem az állandóság. Mi vagyunk
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úrnak, Nagy Imrének, hogy türelemmel és megértéssel fogadta és teljesítette
minden kérésünket. Egy kis statisztika:

balatonszemesi OTP Hotel. Úgy a szobák, mint az étkezés, a foglalkozási termek, a sportlétesítmények, a személyzet
és a vezetés - csak a legjobbakat tudjuk
mondani róluk. Köszönjük az igazgató
itt. Mi nyaralunk. Itt. Is. Különös dolog a változásban, átalakulásban érezni a biztonságot. Talán ezt is Tőletek
tanultam. Újak és régiek pillanatok
alatt váltak állandóvá. Csapattá. Megérkeztünk. A nevetés, a kifogyhatatlan
energia, a mindent felszabadító tánc, a
torkunk szakadtából éneklés, a sport, az
alkotás, a lelket simogató produkciók,
a véget nem érő tapsok, a királylánnyá
változó anyukák, a büszke apukák, a
mesék, a motorok hangja, mind a miénk volt. Megint. A mi állandóan változó örök pillanataink. És velünk voltak,
akik hiányoztak. Mind.
Kelen Kata
a tábor önkéntes orvosa

Közel 200 résztvevő volt a fellépőkkel együtt.
88 gyerek (ebből 21 vese-, 20 máj-, 9 szív-,
1 tüdő-, 2 vese+májátültetett,
35 testvér,
25 önkéntes segítő,
75 szülő

Reméljük, az OTP Hotelt még
sokáig nem adják el!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke, táborvezető

Maser Zsófi – első táborozó (vesetranszplantált)
Első alkalommal voltam
a Mi is nyaralunk táborban,
és nagyon jól éreztem magam az egy hét alatt. Sok
változatos programon vettem részt, amik nagyon
tetszettek, főleg az úszás,
a kézműves foglalkozások
stb.
A kedvenc programom
a héten még a lovas kocsikázás volt, amit én is hajthattam. A motorozás is
nagyon tetszett. Nagyon jó
fejek voltak az önkéntesek,
sok új barátra tettem szert, sok értékes emberrel találkoztam, akikkel a jövőben is szeretném majd tartani a
kapcsolatot. Nagyon jó volt ez az egy hét és biztos, hogy
jövőre is megyek! Köszönöm még egyszer a sok élményt
és a sok szép emléket, amivel gazdagodhattam.

Zsófi barátnője, Máté Olívia – másodszor
táborozó (vesetranszplantált)
A tavalyi tábor után, az ideit már nagyon vártam.
Most sem csalódtam. A programok nagyon jók voltak délelőtt, illetve délután is. A programok közül délelőtt a gyógytorna, a délutániakból pedig az
Anna and the Barbies, valamint a motorozás tetszett.
Sajnálom, hogy hamar eltelt ez az 1 hét. Viszont annál
inkább várom a következőt.

A Dienes család
beszámolója

De az a vasárnap is elérkezett végre, és a gyerekek
türelmetlenül tolták kifelé a bőröndöket a kocsihoz.
A meglepően rövidnek tűnő út és a bejelentkezés után szívélyes fogadtatás közepette megkaptuk az egyenpólóinkat és a programtervet, majd birtokba vettük a szobánkat.
A fiúk persze egyből az ágyon ugráltak, mi pedig megpróbáltunk gyorsan kipakolni és kideríteni, merre induljunk.
A gyerekek számtalan program közül választhattak,
de a kedvencek közt elsősorban az úszásoktatás, a manóház és a játszótér a hatalmas homokozóval voltak.
Részt vehettünk ezen kívül az Eszterlánc zenekar csodálatos előadásán, ahol együtt tapsoltunk és nevettünk.
Az Anna and the Barbies koncerten egy ritmusra járt kezünk-lábunk, bár a végéről lemaradtunk, amit nagyon sajnálok. Remélem, lesz még lehetőség eljutni a koncertjükre.
Elmentünk Balatonboglárra, ahol az órákon át tartó bobozás mellett lehetőségünk volt megnézni a Gömbkilátóból
a vidéket és élvezni a kalandpálya nyújtotta izgalmakat.
A tábor óta itthon is Mesekuckónak hívják a gyerekek
az esti meseolvasást, és már a következő táborról kérdezgetnek.

Hetekkel a tábor kezdete előtt nagyon izgultunk, nehogy lebetegedjen valamelyikünk, Máté
(4 éves májtranszplantált, testvére Gergő 2 éves)
szinte naponta kérdezte, hogy még mennyit kell
aludni, mire mehetünk a Balatonra.
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Mi is nyaraltunk – végre!

Varga Nimród, Vargáné Pusztai Kitti, Varga Szabolcs
Vasárnap reggel volt, amikor nekiindultunk a nagy útnak, nyakunkba vettük az országot, és elindultunk Balatonszemesre, a Transzplantációs Alapítvány immár XII. „Mi is
nyaralunk” táborába. Most először. Anyával, Apával és családunk két jó barátjával (ők vittek el minket a táborba) vágtunk neki a több, mint 300 kilométeres útnak, hogy végre
idén én is a többi „trappanccsal” táborozhassak! Az út gyönyörű tájakon vitt minket keresztül, és a nagy meleg ellenére gyönyörködhettem rengeteg csodában, amit eddig még
soha sem láttam! Szerencsére, szokás szerint, Apa megint
többet aludt a kocsiban, mint én, így végig örömködtem az
utat Anyával, Robikával és Flórával, miközben hallhattuk az
Apuból kijövő furcsa hangokat is!

Máténak fél évesen volt a transzplantációja Kielben,
ahol Apa volt a donor. Azóta eltelt lassan 4 év, 3 havonta
járunk kontrollra és Máté életerős, vidám kisfiúvá cseperedett, aki imádja a vizet, a vonatokat és folyton doktorbácsinak öltözik, hogy meggyógyítsa a plüssállatait.
Ő nem érti még, de számunkra mindig jó látni a sok
egészséges gyereket és felnőttet, akik hozzánk hasonlóan olyan megpróbáltatásokon mentek keresztül, amit
csak akkor ért meg az ember, ha átéli.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Transzplantációs Alapítványnak és az önkénteseknek a lehetőséget,
hogy Mi is nyaralhattunk!

Balatonszemesre érve, amikor kiszállhattam végre abból
a fránya kocsiból, megláttam a világ legnagyobb pancsiját!
Sok-sok kis és nagy ember a parton, csónakok, biciklik (azóta Anyutól tudom, hogy vízibiciklinek hívják) és az a nagy
hullámzó pancsi, amit Apa valamiért magyar tengernek hívott!
Az érkezés után Anyával és Apával beköltöztünk valami
három betűs nevű helyre. OPT, vagy OTP, de az biztos, hogy
valami hotelnek nevezték! Sok időm nem volt ismerkedni az
új szobám rejtelmeivel (pedig lett volna mivel, hiszen a kinyitós ajtók helyett furcsa tologatós ajtók voltak a szekrényeken), mert Apu úgy gondolta, hogy kivisz, és téblábolunk
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kicsit a parton. Így is lett, Anyu pedig elindult a tábori pólókért, hogy majd este mi is abban lehessünk a tábornyitó
rendezvényen. Azt hittem, hogy bemegyünk majd a nagy
pancsiba, de amikor Apa beledugta a lábát a tengerbe, amit
akkor már Balatonnak is nevezett, olyan fura fejeket vágott,
szerintem hideg lehetett neki! Így ezt elég gyorsan feladtuk,
és miután elbúcsúztunk itthoni barátainktól, mindhárman
belevetettük magunkat a tábor rejtelmeibe. A bejáratnál láttam Polgár Peti bácsit!
A tábornyitó rendezvénynél izgultam kicsit, először be
sem akartam menni a sok ember közé, de aztán Anyának
sikerült rávennie! Amikor pedig jöttek az új táborozók bemutatkozásai, Anya ölében, Apa mögöttünk, kiálltunk a
színpadra! Anya elmondta a mikrofonba, hogy 6 hónapos
koromban lettem szívtranszplantált, még 2013. január 10-én,
és immár lassan három éves leszek! És akkor nekem annyira
megtetszett a mikrofon, amibe Anya és Zsuzsa néni beszéltek, hogy rögtön meg akartam kaparintani! Nem is értem,
miért nevetett ezen mindenki! A technikai kütyüket pici
koromtól szeretem, Apa és a barátai mindig ilyen cuccokkal
babrálnak itthon, így nekem egyértelmű, hogy mindenhez
érteni kell, amiben legalább elem van!
Viszont az a napi háromszori kaja nekem kevés! Nem
is értem a szüleimet! Ha éhes vagyok, bár általában mindig
az vagyok, nekem ennem kell! Ez a reggeli, ebéd és vacsora nekem nem fér bele! Én sokkal jobban szeretem a pocakom annál, hogy kibírjam napi legalább hat étkezés, joghurt,
krémtúró, és egyéb nyalánkságok nélkül! Nem értem én a
felnőtteket! 
Hétfő este az Anna and the Barbies volt a koncert- és
hangulatfelelős. Mivel én még soha nem voltam semmilyen
koncerten, így ezelőtt is izgultam picit! Bár Apa sokat emleget régi fesztiválokat, koncerteket, de eddig nem tudtam
elképzelni, hogy milyen is az. Hát, nagyon megörültem, és

egész végig táncoltam! Csupán akkor dühöngtem picit, amikor az a fura néni túl sokat beszélt a sok-sok, immár kedvenc
számaim között. Az tuti, hogy életem legjobb bulija volt!
Rengeteg program várt ránk egész héten. Délelőtt úszás,
gyógytorna, és folyamatos sport, délután a Csudamadár, a
bobozás. A felnőttek beszélgettek az élet dolgairól, ismerkedési játékokat játszottak, a nénik sminkeltek.
Mivel én még nagyon pici vagyok, leginkább a Manóházat látogattam, ahol rengeteg új dolgot csináltam. Egyik
nap kiwit festettünk fültisztító pálcikával.
Néha azért Anya megengedte, hogy nézzek valami mesét
is a laptopomon, aminek már az összes billentyűjét leszedtem! Hanna, Gabika és Zéti barátaim, ha sokkal nagyobbak
is, mint én, segítettek, hogy beilleszkedjek a trappancstársadalomba. A karaoke esten már én is énekeltem volna velük az
Anna and the Barbies „Túl az Óperencián” című számát, de
egyelőre én még nem éppen vagyok beszédes hangulatomban! Megtartom minden véleményem a világról, és ha majd
összegyűlik elég gondolat, belesúgom Anyukám fülébe.
A Ki mit tud? estéjén újra rengeteg dologban volt részünk. A nagyobbacska társaim, énekeltek, táncoltak, gitároztak, karatéztak. Egy fiú, villámsebességgel tudott tekergetni egy színes kockát.
Na meg pénteken az a sok motor! Fejkendővel, és csontvázas szerkómban nézegettem azokat a nagy brüngő motorokat!  A nagy nézelődésben jól el is fáradtam, és aludtam
egy nagyot.
Volt egy nap, amikor picit megijedtem, mert megjött a
szurkálós néni. Édesanya Vele valamilyen érthetetlen okból
egész sokat beszél. De most nem hozott tűt, és ilyen igazán
aranyos Kata néni volt! Azt hiszem, ezek a fura felnőttek
koordinátornak nevezik.
Hát nagyon gyorsan eltelt ez az egy hét!
Köszönöm a rengeteg élményt a Transzplantációs Alapítványnak, hiszen a kórház óta ez volt az első hét, hogy együtt
lehetett az egész család: Anyu, Apu és én! Végre nem szaladt
Apu dolgozni, és Ő is velünk volt egész héten keresztül. Köszönöm Zsuzsa néninek és a mi drága doktor bácsinknak,
aki most nem babrált rajtam semmi kütyüvel. Amikor ilyen
kontrollokra kell mennem, mindig piszkálgat, vizsgálgat, de
Anya és Apa mindig mondják nekem, hogy ő Csaba doktor
bácsi, aki csak az én érdekemben nyomogatja hozzám azokat
a fura eszközöket. Én meg hiszek Nekik!
És rájuk kacsintok, hogy tudják, csak azért sírok, hogy
később együtt nevethessünk!
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Képes beszámoló
a nyaralásról
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Első táborom
Első alkalommal vehettem részt önkéntes gyógytornászként a MI IS NYARALUNK nyári táborban.
A tábor előtt néhány táborozóval és önkéntessel már
találkoztam, azonban így is
sok új emberrel ismerkedtem
meg az egy hét alatt. Teljesen
újként sok elképzelésem nem
volt arról, hogy milyen is lesz
majd a hangulat, vagy milyenek lesznek a programok, és
ha voltak is, azokat is inkább
megpróbáltam
elfelejteni,
hogy helyben tapasztalhassak meg minden újdonságot.
Mint a táborban megtudtam, főleg a helyszínváltozás
miatt sokak számára is új és más volt ez az egy hét, mint
a korábbiak.
Megérkezve a helyszínre, csodálatos látvány fogadott minket; a Balaton partján elterülő szálló, mellette
a természetes fény által megvilágított úszómedence, a
teniszpálya, a gondozott kert játszótérrel, igazán ideális
helyszín a nyaralásra.
Vasárnap már érkeztek is a gyerekek, akikkel az
állapotfelmérés során megismerkedhettem. Gyógytorna-foglalkozásokat a délelőtt folyamán tartottam a gye-

rekeknek, és délután egy foglalkozást a felnőtteknek. A
gyerekeknek meglehetősen sűrű programjuk volt délelőtt, hiszen rengeteg sportág (úszás, tenisz, pingpong,
kajak-kenu stb.) közül lehetett választani, illetve lehetőség volt többek között kézműves- vagy rajzfoglalkozásokon is részt venni.
A délelőtti gyógytorna-foglalkozások korosztályonként változtak. A legkisebbekkel (4-7 évesek) egyensúly-, és koordinációfejlesztő gyakorlatokat végeztünk,
a nagyobbaknál (9-12 évesek) ez kiegészült a rövid talpizmok erősítésével, illetve tartáskorrekcióval. A legnagyobbaknál (13-16 évesek) a mozgásterápia szempontjából legfontosabb a törzs izmainak erősítése minden
irányból, illetve a lúdtalpak korrigálása volt. Az órákon
labdákat és babzsákokat használtunk eszközként, amelyek meglehetősen sokféle funkciót töltöttek be a különböző feladatok során.
Természetesen az összes óra elsődleges célja az volt,
hogy a résztvevők jól érezzék magukat, miközben tudatosan használják a testüket és tanulnak meg új gyakorlatokat, vagy gyakorolnak kevésbé használt mozdulatokat.
A 9-12-es korosztályban a legnagyobb sikere a
páros, illetve az egyensúly-gyakorlatoknak volt. Az
egyensúly-gyakorlatoknál mindenki kitartóan próbálta
a legtökéletesebben elvégezni az adott mozdulatot. És
sikerült is! A tinédzserkorosztály feladatai voltak fizikálisan a legnagyobb izomerőt és koncentrációt igénylők.
Ennek ellenére minden erejüket összeszedték, hogy az
utolsó ismétlést is szabályosan kivitelezhessék. Szerencsére pihenésképp tudtunk beszélgetni is, így hamar és
jó hangulatban teltek a délelőtti órák.
Öröm volt látni, hogy a mozgás szeretete megvan
a gyerekekben, és sokakkal találkoztam, akik eleve tudatosan használják a testüket. Fejlett mozgáskultúrájú
táborozóból egyáltalán nem volt hiány! Remélem, hogy
ti is jó emlékként gondoltok majd a délelőtti gyógytorna
foglalkozásokra, mert én nagyon jól éreztem magam és
köszönöm nektek, hogy ilyen sok kellemes élményben
lehetett részem!
Jakab Szilvi
gyógytornász
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Ez volt a 12. nyári táborom, és az első, ahol önkéntesként voltam jelen. Új hely, sok régi arc, és számos új.
Én személy szerint örültem az új helyszínnek, sok benne a
lehetőség, kellemes környék és kényelmes a szálloda. Önkéntesként az volt a dolgom, hogy videóra vegyem a tábor eseményeit, a foglalkozásokat, a programokat. Ez nem
is volt olyan egyszerű, hisz annyi program van, amiben a
kicsik és a nagyok részt vehetnek, hogy megszámolni is
nehéz. Jó volt látni, ahogy az újak szépen megtalálják a helyüket, és az egész tábort élvezetes volt megörökíteni. Úgy
érzem, hogy sikerült teljesítenem a feladatomat, ami persze
akkor lesz teljes, ha a felvett anyagból a film is elkészül!
Török Tamás (vesetranszplantált)

Királylányosító projekt

csillogó szemekkel várták a sorukat. Nagy tapsot kértem a
résztvevőknek, akik a tábornak is köszönhetően kívül és
belül is megszépülve mutatták meg magukat. Köszönet a
felkészítésben főszerepet vállaló Börcsök Enikőnek és annak a páratlan csapatnak (ha jól számoltam öten voltak),
akik profi munkát végeztek fodrászként és sminkesként.
Amúgy, ha már a Csudamadár jegyében telik a hét, akkor stílszerűen, nem irigyeltem volna azt a sárkányt, amelyiknek most kellett volna választania az elrablás alanyát a
sok szebbnél szebb mesebeli királylány közül. Azt hiszem,
a tábor pszichocsapata túlórázhatna a trauma miatt.
Kedves királyfiak és királyok! Ne feledjük, mindez értünk van, a királylányok miattunk és értünk szépülnek
meg, nap mint nap. Igazán megérdemlik, hogy észre is vegyük!
Zárszóként csak annyit: Virág, várunk vissza!
Nagy Antal (alias Tóni)

A királylányosító projektet évek óta Böcskei Virág vezette le, de idén sajnos megszakadt ez a hagyomány, mivel Virág idén más elfoglaltsága miatt egyáltalán nem vett
részt a programokban. Börcsök Enikő felkérése annyira
megtisztelő felkérés volt, amire rögtön igent is mondtam…
Legalább 5 neeee mááár, meg de miért pont én... után.
Azután belegondoltam abba, hogy mennyien vállaltatok fel olyan dolgot, amire akárki más azt mondhatta volna,
hogy ne máááá. Úgyhogy elvállaltam a felkérést. Ezúton is
elnézést. Volt mit levetkőznöm, mert nem vagyok gyakorlott közszereplő és a mikrofonnal is hadilábon álltam.
De térjünk rá a királylányosító projektre. A bevonuláshoz felsorakozott a sok csinos résztvevő – nem is emlékszem ilyen magas részvételre -, és az életkortól függetlenül, szép ruhákban, ízlésesen kisminkelve és az izgalomtól
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Köszönjük mindazoknak, akik a 2015 évi

MI IS NYARALUNK
tábor sikeréhez hozzájárultak!

Kiemelt támogatóink

MOL Gyermekgyógyító program - Új Európa Alapítvány
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Astellas Pharma Kft

Pénzbeli támogatók

Szolgáltatással támogatók

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Nephrológiai Társaság
B.Braun Avitum Zrt.
PC Aréna Kft.
Biotest Hungaria Kft.
Balatonszemes Önkormányzata
Alsónémedi - Jótékonysági bál
az SZJA 1 %-át felajánlók
Norvég Civil Támogatási Alap

OTP Ingatlanüzemeltető Kft.
Eszterlánc Mesezenekar
Polgár Peti – zenés humorista
Anna and the Barbies együttes
Balatonboglári Kalandpark, Bobpálya
Lajkó Zsuzsa arcfestő
Váci Motoregerek Mészáros Laura szervezésében
Dabis Viktor – tábori eszközök le- és
visszafuvarozása és a pónisok

Önkéntes munkával
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Baranyai Andor
Boldizsár Ildikó dr.
Börcsök Enikő
Buriusz Kata
Burján Kozma Dávid
Fellner Márta
Gallusné Szabó Edit
Görgényi Gyula
Grózli Csaba dr.
Gyurkó Alexandra
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hegedűs Andrea
Jakab Ivett
Jakab Szilvi
Kelen Kata dr.
Márkus Márta
Molnár Farkas Dia
Nagy Anikó
Nagy István
Schneiderné Szabó Julianna
Szabó Attila

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szalamanov Zsuzsa
Szendi János
Szendi-Káldi Mónika
Tóth József
Török Tamás
Tusor Lilla
Vajk Dóri
Várszegi Máté
Vilmányi Csaba dr.
Vitányiné Homoki Erika

Könyvajánló
J

úniusban megszületett Alapítványunk első mesekönyve CSUDAMADÁR címmel.
A könyv 16 népmesét, és 6, szervátültetett társaitok
által írt mesét, történetet tartalmaz. A könyvet 5 év feletti
gyerekeknek és felnőtteknek ajánljuk napi használatra. A
könyvet minden táborlakó család kézhez kapta.
Nagyon izgatottan várjuk, hogy mennyire nyeri el tetszésetek a könyv, végigkíséritek-e a mesehősöket útjukon,
segítetek-e szembeszállni a sárkánnyal, kitaláljátok-e,
hogy milyen furfanggal lehet túljárni az ördög eszén, vagy
hogyan lesz valakiből a legszebb a világon?
Egyszóval kedves Szülőtársaim, kérünk Benneteket, hogy olvassátok a meséket napi rendszerességgel gyermekeiteknek! Folyamatosan várjuk Tőletek a
visszajelzéseket.
Gyerekek, fiatalok, benneteket pedig szeretnénk biztatni továbbra is, hogy rajzoljátok, írjátok le gondolataitokat, meséiteket, történeteiteket a nyáron, és augusztus
végéig küldjétek el nekünk.
A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, minden
szervre váró és szervátültetett gyermek ingyen megkapja
személyesen, vagy postai úton. Más – nem szervátültetett
- érdeklődők számára is van lehetőség könyvhöz jutni
Alapítványunknál.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki részt vett a könyv megvalósításában:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Boldizsár Ildikó –mesekutató
Tóth József – festőművész
Gyerekek, akik a meséket írták:
Jacsmenik Hajnalka
Ambarus Fanni
Domján Zsófia Emma
Daróczi Emília
Rózsa Viktor

Minden gyermek 10 000 Ft-os könyvutalvány-ajándékban részesült.
Köszönjük még Háló László tördelő-szerkesztő,
és az Érdi Rózsa Nyomda kiváló és gyors munkáját.
Fellner Márta,
az alapítvány kurátora

A könyv megvalósítását a Norvég Civil Támogatási Alap támogatta. https://norvegcivilalap.hu
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Okos légy!
Milyen háziállatot tartsunk?

M

indenképpen érdemes végiggondolni,
hogy tudjuk-e biztosítani a kis jövevény
számára a megfelelő körülményeket, és
tudunk-e annyi időt szentelni neki, amennyire szüksége van.
Aki tart házi kedvencet, az még emlékszik rá,
mennyire örömteli érzés volt, amikor elhatározta,
hogy befogadja a kutyát vagy a cicát.
Sokszor azonban annyira elkap
minket a lendület, hogy
a nagy öröm és izgalom
hatására olyan állatokat is magunkhoz
veszünk, amelyeknél nem elég annyi,
hogy szeretgetjük és
sétáltatjuk.
Az állattartás magában is nagy felelősség. Ez fokozottan igaz
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akkor, amikor „magas” igényű élőlényekben gondolkozunk. Mindenképpen érdemes végiggondolni,
hogy tudjuk-e biztosítani a kis jövevény számára a megfelelő körülményeket, és tudunk-e
annyi időt szentelni neki, amennyire
szüksége van. Ha mást nem is, ezt
a két szempontot mindenképpen
tartsuk szem előtt.

Idő
Nem minden háziállat kíván rendszeres sétát vagy játékot. Ha
szeretnénk kedvencet tartani,
de tudjuk, hogy idő szempontjából nem vagyunk éppen eleresztve, válasszunk olyat, melynek nincs
szüksége babusgatásra. A halak vagy

a kígyók ebbe a körbe
tartoznak. Ez persze
nem azt jelenti, hogy
megvesszük, bepakoljuk agy akváriumba
vagy terráriumba az
állatokat, és már nincs
is vele több gondunk.
Ezekre a lényekre
is oda kell figyelni,
rendszeresen etetni és
takarítani őket, de lényegesen kevesebb figyelmet
igényelnek, mint például
egy kutya.
Ugyanígy tarthatunk
különböző rovarokat is,
melyek szintén nem kifejezetten sétáltatás-pártiak. Az apróbb rágcsálók –egerek, patkányok, deguk,
stb. – szintén könnyebben tartható állatok, és megvan az
az előnyük is, hogy ha foglalkozunk velük, kézhez szoktatjuk őket, akkor akár a lakásban szabadon is lehetnek.
Ugyancsak kevesebb figyelmet igényelnek a kisebb testű madarak, például a
kanárik. Ezeknél az állatoknál azonban vegyük figyelembe, hogy bizony
hangosak, bár énekük kifejezetten
szép.
Az olyan egzotikus lények, mint például az ara papagájok - bár nagyon szépek, és éppen emiatt tartásuk is nagyon
csábító, rengeteg figyelmet igényelnek
gazdájuktól. Ezek a madarak folyamatos társaságot kívánnak, ellenkező esetben rombolnak, sőt, akár depressziósak
is lehetnek. Mindemellett kellemesnek erős túlzással sem
nevezhető hangjukat előszeretettel próbálgatják, így tartásuk lehetőségét alaposan rágjuk át.

Egy kistermetű, de
nagy mozgásigényű
kutyának egy panellakásban semmi keresnivalója.
A nem megfelelő
élettér nem csak az
állat hangulatát teszi tönkre, de jelentősen rontja az
egészségét is.

Veszélyesek
Vannak gyönyörű, ám az
átlagosnál veszélyesebb házi
kedvencek. Ezek
tartása többek között azért sem egyszerű, mivel nem
olyan régóta háziasított állatokról van szó, mint a kutya, így előfordulhat – ha nem megfelelően bánunk
velük -, hogy ránk támadnak. Az olyan kedvencek tartása, mint például a varánuszok, a leguánok, vagy éppen a mérgező lények, koránt sem
egyszerű.
Mielőtt beszaladnánk a gyönyörű gyíkokért a kereskedésbe, olvassunk utána, hogy
milyen körülményeket kívánnak, és mire
kell velük kapcsolatban figyelni. Csak azért
ne tartsunk ilyen lényeket, mert sikk, vagy,
mert a barátaink emiatt különlegesnek
tartanak minket. Ez nem tesz jót nekünk
sem, és a kedvencünk életét is komoly veszélybe
sodorhatja. Azt is tartsuk szem előtt, hogy egy velünk
élő állat nem feltétlenül csak a mi életünket befolyásolja.
Forrás: bien.hu/Scheftsik Tamás

Körülmények
Természetesen az sem
mindegy, hogy egy adott állatnak mekkora életteret tudunk biztosítani. Alapszabály, hogy a több mindig
jobb, vagyis nincs akkora
terület, amit kedvencünk
ne tudna birtokba venni. Éppen ezért, mielőtt
választunk, annak is nézzünk utána, mekkora a mozgásigénye az adott állatnak. A
testméret is sokszor befolyásoló tényező, ám nem szabad
csak ez alapján dönteni.
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Mindig aktuális
Hogy ne legyen kérdés
a HPV-megelőzés!
Válaszok gyakori kérdésekre, egyben buzdítás oltásra,
ahogy az oltási tanácsadó javasolja dr. Kulcsár Andrea
Mi az a HPV?

A

HPV a humán papilloma vírus rövidítése. HPV által okozott megbetegedések szexuális úton terjednek, ezt
már az ókorban felfedezték. A XlX. században
Verona orvosa megfigyelései alapján feltételezte
a szexuális érintkezés és a méhnyakrák kapcsolatát. A szemölcsök víruseredetét szintén
az 1900-as évektől tudjuk. Magyar közlemény
1936-ban jelent meg német nyelven, mely a
Szegedi Orvostudományi Kar patológus professzorainak, Baló Józsefnek, Korpássy Bélának munkáját fémjelzi. 1963-ban állatorvos
kollégáink bizonyították, hogy a papillomavírusnak szerepe van bizonyos daganatos betegségekben. 1975-ben Harald zur Hausen a cervix
carcinoma (méhnyakrák) biopsziás (szövettani
minta) anyagából kétféle HPV-t mutatott ki. Ma
már bizonyítottan a Humán papillomavírust tartjuk az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő
kórokozónak. A HPV-fertőzés átvihető szexuális
előjáték (bőr-bőr kontaktus, petting), hüvelyi, anális
és orális aktus során. Nagyobb kockázatnak vannak
kitéve azok, akik védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot, illetve akik gyakrabban cserélgetik
a partnereiket. (Óvszerrel a fertőzést nem lehet megakadályozni). A vírus az emberi hámsejten szaporodik,
miközben a sejt átépülését okozza rosszindulatú, jóindulatú növedékek képződését idézi elő. A HPV száznál több
típusát azonosították, és ismereteink szerint legalább 40
típusnak van szerepe az anogenitális (végbél és nemi szervek), száj, nyak és légutak fertőzésében, 15 típus onkogén
(rosszindulatú elfajulást okoz). A méhnyak speciális hámjának daganatos elfajulásáért több mint 70 százalékban a HPV
16-os és a HPV 18-as tehető felelőssé. Emellett a jóindulatú
szemölcsös elváltozások (condyloma, gége-papillomatosis) hátterében a HPV 6,11 típus mutatható ki leggyakrabban. Életünk
során legalább egyszer fertőződünk a vírussal és az évekig tartó
tünetmentes fertőzés következményeként durván 3%-ban fejlődik
ki rákmegelőző állapot. A HPV-fertőzés általában tünetmentes, átmeneti jellegű, és az esetek legnagyobb részében egyáltalán nem okoz
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megbetegedést. A vírus legtöbbször
1-2 év alatt magától eltűnik a szervezetből. Fennmaradó fertőzés esetén a hám átépülése kezdődik, 5-10 év
telik el, amely idő alatt a kóros elváltozás még időben felfedezhető (lenne).
Beavatkozás nélkül a rákmegelőző állapotból rosszindulatú daganat alakul ki.
A probléma megoldottnak tűnhet,
és a számok csekélyek, ha nem bontjuk ki
az adatokat. Mindjárt riasztó
lesz, ha tudjuk, hogy a szexuálisan aktív 25 év alatti nők 20%-a fertőzött a HPV onkogén típusával!
A daganatos betegségek közül
a méhnyakrák a negyedik leggyakrabban előforduló, és egyben
a hatodik leggyakoribb halálok.
A világon minden évben közel 500
ezer, Európában 60 ezer új esetet fedeznek fel, és a HPV okozta méhnyakrák
évente 200 ezer nő életét követeli. Hazánkban
évente átlagosan 1500 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatok ellenére. Magyarországon a nők 20%-a fertőzött onkogén
HPV típussal! A betegség – ha időben felfedezik – gyógyítható, mégis
Magyarországon évente legalább 500
haláleset fordul elő. 2009 és 2012 között a
méhnyakrák a 15-44 éves korosztályban a második leggyakoribb daganattípus volt. Egy olyan betegségről beszélünk, aminek manapság nem szabadna
bekövetkezni! Létezik, működik szűrővizsgálat,
a nőknek lehetősége van igénybe venni, mégis a női lakosság kevesebb, mint egy negyede jár rendszeres szűrővizsgálatra!
Az onkogén HPV-fertőzés jellemzően
a 20 évesnél fiatalabb és 50 évesnél
idősebb életkorra tehető.
Bár a fiatal nők immunrendszere a fertőzés döntő többségét
legyőzi (a fertőzések 3% -a vezet rákos elváltozáshoz), az adatok azt mutatják, hogy a fiatal
nőknél a szervezet védekezése ebben az életkorban sem
tökéletes. A védekezést tovább rontják hajlamosító tényezők: dohányzás, gyakori
partnercsere, hormontartalmú fogamzásgátlók és az elkerülhetetlen immungyengítő
kezelések (pl.: szervmegtartó
gyógyszerek!!!).
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Apropó, mi a méhnyak, és mi annak a rákja?
A méh a születendő gyermek fejlődésére szolgáló szerv. A
méhnyak a méh alsó, keskeny része, ami a méh üregét köti össze
a hüvellyel. A méhnyak rosszindulatú daganata a méhnyakrák.
A méhnyakrák hámján képződő daganatsejtek szétterjedhetnek
a szervezet más részeibe is.
A fertőzés megelőzhető. A teljes szexuális absztinencia helyett létezik védőoltás a leggyakoribb onkogén és jóindulatú szemölcsös elváltozásokat okozó HPV-fertőzés
megakadályozására, a rákmegelőző állapotok, az invazív méhnyakrák, condyloma kivédésére. Alkalmazásával
csökkenthető a fej-, nyak rák, a férfi nemi szervek jó és
rosszindulatú daganatos megbetegedése is. A védőoltást
rendszeres szűrővizsgálattal kiegészítve gyakorlatilag kivédhető a méhnyakrák.

Milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcina?
A védőoltásokkal az immunrendszert mesterségesen
késztetjük az aktív védettség kialakítására. Az immunrendszer számára utánozzák a fertőzést, de valódi betegséget nem okoznak. Az immunrendszer sejtjei ugyanúgy
aktiválódnak, mint egy valódi fertőzés kapcsán és ugyanúgy megmaradnak azok az emlékező sejtek, amelyek egy
újabb találkozás során felismerik a kórokozót és legyőzik
azt. Előfordulhat, hogy egy oltás után észlelünk általános
tüneteket, pl. láz, fejfájás, rossz közérzet. Ezt a normális
jelenséget nevezzük oltási reakciónak, és azt jelzi, hogy az
immunválasz létrejött.
A HPV elleni védőoltás képes megelőzni a fertőzést a
HPV azon két típusa esetében, amely a méhnyakrák mintegy 70 százalékát okozza. Ebben a tanévben bevezetett
iskolai kampányoltásban önkéntesen
és térítésmentesen kérhető vakcina
a leggyakoribb
daganatos elfajulást okozó
HPV típusok
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ellen nyújt védelmet. A több komponensű oltással ezen
felül csökkenthetjük a jóindulatú daganatos elváltozásokat
okozó HPV-fertőzéseket is.
Az oltással maximális védettség nem érhető el. Más
magas kockázatú HPV-típusokról is ismert a rákkeltő
hatásuk, amelyek ellen az oltás nem, vagy csak kevésbé
nyújt védelmet. Ezért ajánlott, hogy 25 éves kor felett a
védőoltásban részesült nők is rendszeresen vegyenek részt
méhnyakszűrő vizsgálaton. A védőoltás a már meglevő
fertőzést nem képes meggyógyítani, de a fertőzöttek (kimutatható a HPV) oltása is javasolt, hiszen a természetes
védettség csak az adott fertőzésre vonatkozik és időszakos.
Az oltás, tévhittel ellentétben, nem rontja a fertőzött állapotot. (De nem is terápiás!!!) Jelenleg 9 év távlatában
végzett kutatások igazolják az oltás hatását. Vizsgálatok
szerint az oltottakban ismétlő oltással fel is erősíthető az
ellenanyag termelés (immunmemória van). Immunológiailag sérült egyéneknél csökkent hatás várható. Kombinált
oltás (2 komponensű és 4 komponensű oltás) eredményességéről vizsgálat nincs, elméletileg a kétféle oltás egymás
hatását kiegészíti, erősíti.
A HPV igen elterjedt, szexuális érintkezés útján kön�nyen átadható fertőzés. Fontos, hogy a védelem még azelőtt kialakuljon, mielőtt a szexuális élet megkezdődne.
Ezért szükséges a védőoltást a lányoknak fiatal tinédzserkorban beadatni. A fiatalok immunrendszere reagál legerősebben a védőoltásokra, így náluk várható a legmagasabb hatékonyság. Az időben beadott vakcina és 25 éves
kor felett a rendszeres méhnyakszűrés együttesen nyújtja a
lehető legteljesebb védelmet a méhnyakrák ellen.

Hogy a fiúknak miért nem ajánlják fel
a térítésmentes védőoltás lehetőségét?
Hazánkban ebben a tanévben bevezetett méhnyakrák
elleni védőoltás alapvető célja, hogy megvédje a nőket egy
súlyos betegségtől, a méhnyakráktól. Férfiak körében ez
a betegség nem fordul elő. Ha minden lányt megvédünk
azoktól a HPV-típusoktól, amelyek a méhnyakrákok döntő többségét okozzák, akkor eleve kevesebb ilyen vírus
fog cirkulálni a népességben. Ebből következően pedig a
fiúknak is kisebb lesz az esélyük arra, hogy megfertőződjenek, továbbadják a vírust. Ezzel együtt azonban fontos
tudni, hogy a fiúk számára is alkalmazható a HPV-fertőzés elleni védőoltás. A 4 komponenst tartalmazó védőoltással szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 9-26 éves
kor között a férfiak oltásával tovább csökkenthető a
fertőzés a HPV 16, 18, 9, 11 típusaival.
A kampányoltás során a fiatalok 2 oltást
kapnak (0-6 hónap). 15 éves kor felett és
azok, akiknél alapbetegségük miatt immungyengítő kezelés szükséges, 3 adaggal oltandók! Az oltási sor náluk: 0-1-6
hónap. Az iskolai kampányoltásnál az
egészségügyi okot jelezni kell, ebben
az esetben mind a három vakcina ingyenes.

Van értelme később is, felnőttkorban is
a HPV elleni védőoltásnak!
Az onkogén (a rákképződését elősegítő) HPV-fertőzés veszélyének a nők minden életkorban ki lehetnek
téve. Új HPV-fertőzés bármilyen életkorban előfordulhat, ugyanakkor a fiatal nők körében a leggyakoribb.
Ezért célszerűbb a szexuális élet kezdete előtt megszerezni a védettséget, de későbbi életkorban sem felesleges, és hátránnyal vagy kockázattal sem jár.

Ami miatt nem érdemes a lehetőséget
elszalasztani, az az oltási reakció!
Az oltóanyag biztonságos. Nem tartalmaz sem élő
vírust, amely szaporodhatna a szervezetben, sem genetikai anyagot, amelyek a sejtekbe beépülve megváltoztathatná annak működését. A méhnyakrák elleni oltóanyaggal már több millió nőt oltottak be világszerte. A
leggyakoribb mellékhatás, amelyet a klinikai vizsgálatok kimutattak a HPV elleni védőoltással
kapcsolatban az oltás helyén fellépő enyhe
duzzanat, bőrpír, múló fájdalom, esetleg
fejfájás volt. Az esetek kevesebb, mint
10, de több mint 1 százalékában figyeltek meg émelygést, viszketést, ízületi
fájdalmat, illetve hőemelkedést. Ezek
a kellemetlenségek rövid időn belül
maguktól elmúlnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltással járó esetleges kellemetlenség jóval kisebb
kockázatot jelent annál, mint

amit egy, a védőoltás hiányában kialakuló rákos megbetegedés jelenthet. Tény, hogy az oltások előnyei egyértelműen és messze meghaladják az általuk esetlegesen
okozott, jellemzően enyhe oltási reakciók kockázatát.
Fontos tudni, hogy a védőoltások segítségével számos,
akár halálos kimenetelű, illetve súlyos szövődménnyel
járó betegséget sikerül megelőzni hazánkban is!

Olvastál, hallottál valamit, ami nyugtalanít
az oltásokkal kapcsolatban?
Látogass el a www.vedooltas.blog.hu oldalra, ahol
kizárólag a tények alapján szerezhetsz információt Ferenci Tamás biostatiszikustól, aki konkrét kérdéseidre
is válaszol! Eszedbe jutott, hogy léteznek megelőzhető
fertőzések és te még nem is jártál a védőoltási tanácsadóban idén (vagy egyáltalán soha?), akkor mielőbb
kérj időpontot a 455-8256 telefonszámon!
Várlak oltási könyveddel, utolsó zárójelentéseddel
egy felmérésre, beszélgetésre és persze oltásra!
Dr. Kulcsár Andrea
oltási tanácsadó
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Önkéntes voltam

Kalandra fel, avagy kezdjetek
el külföldön is élni! :)
Sziasztok, a nevem Szverle Viki,
a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet volt szociális
munkása vagyok, de most mint volt
önkéntes írok Nektek. Hogy miért?
Szeretném, ha tudnátok Ti is arról
a szuper lehetőségről, amellyel én
is élhettem pár éve. Nem, nem egy
csoda-terméket és nem valami tuti
akciós utazást próbálok Rátok sózni, hanem egy életre szóló élmény
lehetőségét akarom megosztani Veletek, ezért most leírom a saját önkéntes történetemet.

M

ióta az eszemet tudom,
mindig vágytam külföldre, vonzott a kaland, egy másik kultúra felfedezésének
izgalma. Szekszárdi főiskolás korom
utolsó évében, abban az idegőrlő időszakban, amikor a diplomamunkám
megírásával voltam éjjel-nappal elfoglalva, gyakran jártam a helyi Ifjúsági
Irodába fénymásoltatni, ahol egy nap
az egyik kedves ifjúságsegítő öröm-
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mel újságolta, hogy lehetőségük van
önkénteseket küldeni külföldre. Elmondta, hogy Európa bármelyik országába mehetek, sokféle projektből
választhatok és szinte teljesen ingyen
van. Az ötlet nagyon tetszett, ezért
regisztráltam is a programra.
Éppen, hogy sikeresen lediplomáztam, amikor jött a telefon, hogy
menjek be az Ifjúsági Irodába, mert
van egy szabad önkéntes hely Olaszországban. Nagyon megörültem, de a
részletek megbeszélése során kiderült,
hogy jogosítvány szükséges a projekthez, így sajnos nem tudtam beadni a
jelentkezésemet. A kedvem ettől még
nem ment el, mert így lehetőséget
kaptam arra, hogy átgondoljam, hová
is mennék Európán belül és mit is szeretnék csinálnék pontosan. Rájöttem,
hogy szívesen mennék Skandináviába, és jó lenne értelmi fogyatékkal élő
fiatalokkal dolgozni. Ebben az időben
a gondolatnál tovább nem jutottam,
mert friss diplomásként az volt az elsődleges, hogy munkatapasztalatra

tegyek szert, s csak ez után szerettem
volna belevágni a külföldi kalandba, így a cselekvés ideje számomra
2008-ban jött el. Ekkor már Budapesten éltem, több éve dolgoztam, és
iszonyúan vágytam északra. A vágyódás végül tettbe fordult, és elkezdtem
most már magamtól kutatni az önkéntes lehetőségeket. Ismét belebotlottam
az anno Szekszárdon ajánlott lehetőségbe, ami nem más, mint az EVS,
azaz Európai Önkéntes Szolgálat.
Találtam egy honlapot, ahol mindent
leírtak a programról és a lépésekről,
amelyeket meg kellett lépnem ahhoz,
hogy külföldre mehessek, biztonságos
körülmények közé. A biztonság mindig nagyon fontos volt számomra, és
ez a program pontosan ezt nyújtotta.
Magyar küldő szervezetet kellett keresnem, ezen kívül egy projektet, ami
megfelel az érdeklődési körömnek és
a kvalitásaimnak, majd a projekthez
tartozó fogadó szervezetnek el kellett küldenem az angol nyelvű önéletrajzomat és motivációs levelemet.

Ez nagyon egyszerűen hangzik, de
a program annyira sikeres volt, hogy
egy-egy helyre nagyon sokan adták
be a jelentkezésüket, én pedig rendre
lemaradtam a projektekről, mígnem
2009 végén az egyik jelentkezésemre pozitív válasz jött. Dél-Svédország
egy kis falujába, Emmabodába környezetvédelmi és ifjúsági programba
kerestek önkéntest, én pedig boldogan
elfogadtam, már csak azért is, mert bár nem választottam Skandinávián
belül konkrét úticélt -, akkor pár hónapja már svédül tanultam. Az időközben megtalált fogadó szervezetem
(Multikultúra Egyesület) ekkor lépett
mozgásba, akik mindent elintéztek
ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen
a landolásom Svédországban. A program állta a repülőjegyemet oda-vis�sza, a kinti zsebpénzemet és a lakhatásomat is. Nekem csak annyi volt
a dolgom, hogy felkészüljek lélekben
és gyakorlatban. Ehhez a küldő szervezetem szintén nyújtott segítséget,
ugyanis az indulás előtt egy hónappal
egy tréningen vettem részt más országba utazó magyar önkéntesekkel,
ahol felkészítettek minket a kultúrsokk kezelésétől kezdve a bőröndbe
bepakolandó holmik listáján át szinte
mindenre. Szinte mindenre, de erre
még visszatérek. :)
2010. szeptember 2-án felkészülve, örömmámorban úszva, s egyúttal
rettegve az ismeretlentől hagytam el
egy évre Magyarországot, hogy végre
megvalósíthassam az álmomat. Svéd-

A kiállítás

országban volt egy mentorom, aki a
vonatállomáson várt és nagyon nagy
lelkesedéssel vezetett be az új életembe. A kisváros, ahová kerültem, Budapest után nagyon pici és néptelen
volt, de nagyon hamar megszoktam,
mert mindenki kedvesen és nyitottan
fogadott, és a természet is lenyűgöző
volt. Saját kis apartmant és biciklit kaptam, amivel egyből bejártam
a környéket. Az első hónap azzal
telt, hogy a munkával ismerkedtem,
ami egy újrahasznosító telepen volt.
Itt beleláttam a hulladékfeldolgozás
és újrahasznosítás folyamatába, ami
nagyon izgalmas terep volt az után,
hogy Budapesten emberekkel foglalkoztam. Az említett fő projektem

mellett esténként az ifjúsági klubban
foglalkoztam kamaszokkal, és aktívan részt vettem a helyi színjátszókörben, ahol tanulásban akadályozott
fiatalokkal készültünk egy darabra.
A kinti életem elkezdődött, de nagyon egyedül voltam, mert rajtam
kívül ebben az 5000 fős falucskában
nem volt más hasonló korú fiatal, akivel a szabadidőmet tölthettem volna.
Körülbelül 1 hónapnyi magány után
szerencsére ez is változott, amikor a
fogadó szervezetem (Kumulus) elvitt Stockholmba az úgynevezett
megérkezés utáni tréningre. Itt megismerkedtem a többi svédországi önkéntessel, s ezzel együtt fellendült a
társasági életem is. Kiderült, hogy a

Viki a kiállításon
megyében, ahol lakom, rajtam kívül
még 10 önkéntes dolgozik, akikkel
nagyon hamar egy hullámhosszra kerültünk. A csapatban volt török, német, skót, olasz, francia, szerb, és két
másik magyar fiatal is. Ha éppen nem
dolgoztunk, egymást látogattuk, sőt
távolabb élő önkénteseknél is megszálltunk, így sikerült eljutni Malmöbe, Göteborgba és ismét hosszabb
időre Stockholmba. A projektem is
haladt, az év végére saját mikro-projektet hoztam létre, ami újrahasznosított tárgyakból készített ékszerek
kiállítása volt.
Az egy év során sikerült eljutnom
pár kedvenc zenekarom koncertjére,
megízlelhettem az őrült svéd Szent
Iván-éji ünnepet és a karácsonyi svéd-
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Az önkéntes csapat
asztal ízeit, kipróbálhattam, hogy
milyen érzés 11 méter magasban fák
közt ugrándozni, láttam rozsomákot, kenuztam, síeltem, megtanultam
varrógéppel varrni és tortilla patatast
sütni, megküzdöttem életem legkínzóbb fogfájásával, bolondoztam
lakatlan szigeten, együtt nevettem
szomáliai és koszovói iskolatársaim-

mal a nyelvtanárunk suta viccein, fél
év után svédül beszéltem az eladóval,
egyedül bemerészkedtem az erdő közepébe, megmártóztam a 15 fokos
tengerben, könnybe lábadt a szemem
az éjféli ’nappali’ égbolt látványától,
vagyis magamra találtam egy idegen
országban, megtanultam élvezni az
egyedüllétet, életre szóló külföldi ba-

rátságokra tettem szert, és egy multikulturális környezetben sokkal nyitottabbá és elfogadóbbá váltam. Van,
amire nem lehet felkészülni, de pont
ettől volt ez életem kalandja. :)
Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki látni szeretné a világot, és
közben tenni is szeretne valami hasznosat.

A következő oldalon tájékozódhattok
a programról részletesebben:
http://www.yia.hu/oldal.php?szam=5
Kalandra fel! Üdv/ Hejdå: Viki :)

Viki fürdőzés közben
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Híreink
Az alapítvány kurátori tisztségéről Böcskei Virág lemondott, de továbbra is szándékozik
segíteni az alapítvány munkáját
önkéntesként.
Köszönjük Virág, amit 2008
Dr Remport Ádám óta tettél értünk!
Alapítványunk új kurátora dr.
Remport Ádám, a SE Transzplantációs és Sebészeti
Klinika nephrológiai ambulanciájának vezetője.
Köszönjük Remport doktornak, aki már évek óta
hasznos tanácsaival segíti munkánkat, hogy elfogadta
felkérésünket és elvállalta a kurátori tisztséget.

a

kéntes munkát a szervátültetett gyermekek szülei
számára tartott „Családi kör” programjával és egyéni
beszélgetésekkel, hanem ebben az évben elkezdődött
egy új, „Az Élet dolgai” elnevezésű programunk is,
melynek szintén motorja, nélkülözhetetlen „kelléke”.

Tóth József és Boldizsár Ildikó
Sajtótájékoztatón mutattuk be a CSODAMADÁR – Mesék bátor gyerekeknek c. könyvünket.
A könyv megjelenéséről több elektronikus és írott
média számolt be.
Köszönjük Dr. Boldizsár Ildikó
és Tóth József munkáját, és a Norvég Civil Támogatási Alap támogatását

a
Az Év Önkéntese díjat az
alapítvány kuratóriuma idén
Gallusné Szabó Edit családterapeuta sorstársunknak szavazta meg. Edit nemcsak a
MI IS NYARALUNK táborban végez évek óta ön-

a
A Tilos Rádiótól meghívást kaptunk az idei „Tilos Maratonra”, mely június 5-13. között került megrendezésre Budapesten, a Dürer kertben. Az idei
évben a Tilos Rádió szeretne a civileknek még több figyelmet szentelni és célja, hogy minél szélesebb körűen bemutathassa a
magyar civil szektor sokszínűségét és segítsen kapcsolatot
teremteni a hallgatók és a civil
szervezetek között.
E célból jött létre 2014. év
végén a Civilizáció c. műsor.
Idén a Civilizáció is kitelepült a
Tilos Maratonra azzal a céllal, hogy
az eseményen részt vevő hallgatók
személyesen is találkozhassanak a
civilkedéssel.

Transzpl
antációs
Megújíto
Alap
tt Életekér ítvány a
t
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A fesztivál másik érdekes programja az „élő
könyvtár” volt. Ez alkalmat adott arra, hogy rendhagyó módon olvassanak az érdeklődők egy könyvet,
ami ezúttal mindkét esetben élő ember volt. Belőlem
is „olvasott” egy női alapjogokkal foglalkozó önkéntes társ. Ez a lehetőség még személyesebbé tette a
rendezvényt.

Mi is ott voltunk, bemutatkoztunk mind a rádió műsorán
keresztül, mind a számtalan érdeklődővel történt beszélgetések
kapcsán. Teszteltük ismereteiket
a szervdonációról és szervátültetésről, és a kitöltött kérdőíveket
utána megbeszéltük velük. Volt
sok csodálkozás…

Török Tomi szemével

A Norvégminta Fesztiválra is meghívást kaptunk
Szanyi Tímea szemével
Vesetranszplantáltként és a témához kapcsolódó
önkéntes munkám során kerültem a Transzplantációs
Alapítvány meghívásával a Norvégminta Fesztiválra,
ahol különböző, a Norvég Civil Támogatási Alap által
támogatott civilszervezetek tevékenységét ismerhettük
meg.
Az ismerkedésre kerekasztal-beszélgetések adtak
lehetőséget. Így nyertünk betekintést ritka betegségekkel küzdő gyermekek szüleinek problémáiba és
azok megoldási lehetőségeibe. Megtudtuk, hogyan táboroznak a Rett-szindrómás gyerekek, és milyen munkakilátásai vannak a Williams-szindrómával felnőtté
váló embereknek.
A különböző célokból létrejött szervezetek közös
nevezőit is megkerestük, aminek egyik meghatározó
alkotója az érintettség által felismert hiánypótló segítségnyújtás az intézményesített ellátás és a személyes
történetek között, amire minden esetben nagy szükség
mutatkozik.

36

Csudamadár

A Norvégminta Fesztiválra hívtak, hogy legyek
„élő könyv”. Ez azt jelentette, hogy emberek odaülhettek hozzám, hogy kérdezzenek tőlem. Ők döntötték el, mit kérdeznek, így olvastak engem, mint
egy könyvet. Mikor a válaszok alapján kiderült, hogy
veseátültetett vagyok, kérdeztek a transzplantációról, műtétekről, milyen így az élet, foglalkozásomról, elképzeléseimről és a véleményemről. A kérdezők
sokfélék voltak, idős asszony, fiatal hölgy, házaspár,
középkorú férfi. Volt, aki még sosem hallott a szervátültetésről, és volt olyan is, aki érintett is valamilyen
szinten. Az egész szépsége az emberek és a kérdések
sokszínűségében volt.

a

Változások
a családtámogatási rendszerben
2015. április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal
összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól
a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek.
A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután
a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és
a települési ügysegédeknél lehet benyújtani. A lakástámogatási hatósági
eljárást a fővárosi és megyei kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében
Budapest Főváros Kormányhivatalánál)
lehet kezdeményezni. Az államigazgatás
átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése.

CSOK

(családok otthonteremtési kedvezménye):
Jelentősen kibővül július 1-jétől a családok
otthonteremtési kedvezménye (a CSOK - korábbi nevén lakásépítési támogatás, köznyelven szocpol). A bevállalósak akár 3 millió
250 ezer forintot is kaphatnak, de a kisebb
családok is nagyon jól járhatnak. Ajánlom
figyelmetekbe a http://csaladi-otthonteremtesi-kedvezmeny.blog.hu/ oldalt, ahol
tájékozódhattok a részletekről. Már bővítésre is adnak támogatást!
Amennyiben segítségre van szüksége
valakinek a tájékozódáshoz, keressen nyugodtan elérhetőségeimen: martafellner@
gmail.com, +36-30-409-8130
Fellner Márta

További információk:
Családtámogatás:
http://cst.onyf.hu/hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
Lakástámogatás:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Új trappancsok!
P. Szilveszter 11 éves nagyfiú,
nagyon várta már a veseátültetést.
Rövid kórházban töltött idő után,
végre hasi katéter és kezelések nélkül élvezheti a nyarat. Nagyon szereti a főzős számítógépes játékokat
és szeret sorozatokat nézni.

Levi 2010 őszén született. Tavaly év végén derült ki a veleszületett szívizomgyengesége. 2015
márciusában kapott új szívecskét,
azóta nagyon jól van.

V. Olga Izolda 9 éves énekesnő.
Édesanyjától kapott vesét, átültetés
után hangjával varázsolta el az osztály dolgozóit. Nagyon szeret zenét
hallgatni és természetesen énekelni. Kedvenc énekesnője Violetta.
Reméljük, hogy a következő táborban a színpadon állva láthatjuk és
hallgathatjuk a kisasszonyt.

Dávid 11 éves nagyfiú,
aki komplett szívfejlődési
rendellenességgel született,
ez nehezítette a sebészi beavatkozást. 2015 áprilisában kapott új szívet, a korai
műtéti időszakban, és jelenleg
is jól van.

Maléth Anikó
SE Transzplantációs
és Sebészeti Klinika

Király Kata
koordinátor
GOKI Gyermekkardiológia
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Finomságok
Szamócás túrótorta sütés nélkül
Elkészítési idő: 15 perc

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•

20 db babapiskóta
50 dkg szamóca
3 db eper ízesítésű joghurt
5 dkg tehéntúró
1 dl eperlikőr
0,5 citrom
1 tasak vaníliás cukor
2 db mentalevél

Elkészítés: Egy 18 cm-es tortaformába a piskóták felét lerakom.
Rákanalazom az epres joghurtot, bele/rá az eper felét félbevágva,
vaníliás porcukrot szórok rá. A második
piskótaréteg következik, meglocsolom eperlikőrrel, ráteszem
a túrót. A tetejére szórom az eper másik felét.
Beteszem a hűtőbe.
Másnap kiveszem, és a
mentalevelekkel díszítve tálalom.
Kiskorúaknak eperlikőr helyett eperszörp
alkalmazandó!
Málnával természetesen ugyanilyen finom lesz!

Az újság az ASTELLAS Pharma Kft. támogatásával készült.
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CSALÁDI HÉTVÉGE
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Transzplantációs Alapítvány szervezésében
Időpont: 2015 szeptember 11-13.
Helyszín: Hotel Visegrád, Visegrád http://www.hotelvisegrad.hu/
Részvételi díj: 19.000 Ft/fő szülőnek, vendégnek, 18 év feletti testvérnek
(a részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát,
a szálloda wellness részlegének használatát 7-22 óráig,
az egész ház területén működő WIFI és a szálloda parkolójának használatát,
továbbá az Alapítvány által szervezett egyéb programokat)
Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti testvér
ingyenes részvételét az ASTELLAS Pharma cég támogatásával biztosítjuk.
Program:

Szeptember 11. (péntek):
14 órától érkezés, elhelyezkedés a
szállodában
19 órától vacsora, utána sétahajózás
a Dunakanyar legszebb részén

Szeptember 12. (szombat):
8-9:30-ig reggeli
10-től kirándulás Szentendrére
19 órától királyi lakoma a
Reneszánsz étteremben

Szeptember 13. (vasárnap):
8-9:30-ig reggeli
10 órakor indulás a visegrádi
bobpályára http://bobozas.hu/
visegrad/galeria.php

Jelentkezési határidő: augusztus 20-ig
Mivel korlátozott a férőhely, a jelentkezési sorrend számít!
Részvételi díj befizetése augusztus 30-ig a Transzplantációs Alapítvány
10200885-32611135 számlájára

Jelentkezést csak írásban fogadunk el a transalap@acenet.hu
vagy a Transzplantációs Alapítvány, 1138 Bp. Váci út 184. címre

