Fanny v Egészség
Június végén a szerv
átültetett gyermekek
immár tizenharmadik
alkalommal vakációz
hattak családtagjaikkal
együtt a Balaton part
ján. A csillogó tekinte
tű lurkókkal és a felsza
badultan pihenő szü
lőkkel a szemesi tábor
ban beszélgettünk.

PÁRTERÁPIA
A TÁNCPARKETTEN
Börcsök Enikő kétszeres vese
transzplantáltként és az alapítvány egyik leglelkesebb önkénteseként immár ötödik alkalom-

Fergeteges a hangulat
az Anna and the Barbies
koncertjén

ÉLMÉNYTERÁPIA
a javából

z alapítvány egyik legfontosabb programja a Mi
is nyaralunk! elnevezésű tábor. A családi vakációzás célja a szervátültetett gyermekek
testi-lelki rehabilitációja, a közösségi életbe való sikeres vis�szatérésük elősegítése. A tábor
minden 21 év alatti szervát
ültetett és szervátültetésre

18 Fanny

Tóth József festőművész
rajzfoglalkozást tart

Ildikó és a gyermekei,
Csanád (balra)
és Zsombor

mal vakációzik a kis hősökkel.
A Vígszínház művésznője délelőttönként színjátszó foglalkozást vezet gyerekeknek, illetve
ő készíti fel a srácokat a tábori
Ki mit tud?-ra. Ezenkívül táncot
is oktat, méghozzá a szülőknek,
idén egy hivatásos tánctanár közreműködésével.

MÁR 13 ÉVE A SZÍVÜGYÜK

A

Szalamanov
Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
elnöke Majával
és Biankával
(jobbra)

váró gyereknek, 18 éves korig a testvéreiknek, továbbá
a 12 év alatti gyerekek 1 felnőtt kísérője számára díjmentes. Az idei évben közel 100 gyermek, 75 szülő
és 30 önkéntes vett részt
a táborban. Az önkéntesek
90 százaléka érintettként segítette a szervezők munkáját.

– Tavaly a keringő volt
soron, most a csacsacsa
– mondja mosolyogva. –
Az órákon rengeteget
nevetünk, a tánctanulás
remek családi program,
és hát párterápiának sem
utolsó… Emellett sminktanfolyamot is tartok az
anyukáknak, akik az utolsó előtti napon divatbemutatón vesznek részt
az úgynevezett Királylányosító
projekt keretében. Szép ruhában,
gyönyörűen kisminkelve vonulnak végig a kifutón: akkor és ott
mindannyian ragyognak! Ugye,
akinek beteg gyereke van, az nagyon keveset tud saját magával
foglalkozni: a fájdalom, a félelem,
a szorongás, a csak a gyermekkel
való törődés két-három év alatt
a legszebb nőt is meg tudja csú-

A sport is része
a napi programnak
nyítani. Ezért fontos, hogy az
édesanyákkal is foglalkozzunk –
magyarázza Enikő, majd elújságolja, hogy idén ő kapta az Alapítvány munkatársaitól Az év önkéntese díjat. Ráadásul másodmagával vehette át a szívének oly
kedves elismerést, a párja, Tóth
József festőművész ugyanis minden nyáron vele tart a táborba, és
festeni tanítja a gyerekeket.

„ÚJ MÁJ KELLETT
MINDKETTŐNKNEK”

Fotó: Manek Attila

A

körülöttem vidáman fel
s alá szaladgáló gyerkőcöket figyelve azon tűnődöm: ha nem tudnám, egyáltalán nem gondolnám, hogy sokan
közülük súlyos és gyakran hosszú
évekig tartó betegség után, egy
vagy akár több szervátültetésnek
köszönhetően élhetnek újra teljes életet. Az idén 25 éves Transz
plantációs Alapítvány a Megújított Életekért egyhetes, Mi is nyaralunk! elnevezésű élményterápiás táborában szervátültetett,
illetve transzplantációra váró
gyerekek pihenhetnek a szüleikkel és a testvéreikkel együtt.

Börcsök Enikő
színművésznő
a tábor állandó
önkéntese

Gálné Berczeli Ildikó a férjével,
valamint a két kisfiukkal, a hat
éves Zsomborral és a rövidesen
négyesztendős Csanáddal nyaral
a szemesi táborban.
– A kisebbik fiam három hónapos volt, amikor ismeretlen eredetű májelégtelenséget diagnosztizáltak nála – kezdi az édesanya. –

Csaninak hat hónaposan májátültetése volt Németországban, de
hamar kiderült, hogy az új szerv
nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, így újabb megpróbáltatások vártak rá. Végül tavaly
nyáron, két és fél évesen kapott
újra májat... A betegsége azért is
érintett érzékenyen, mert én magam is májátültetett vagyok: huszonhat évesen műtöttek, előtte
hat esztendeig vártam az új szervre. Ugyanakkor a velem történtek
kapcsán tudtam, mivel is jár egy
ilyen helyzet. Hogy türelmesnek,
kitartónak kell lenni, és a kisfiam

a sikeres szervátültetés után meggyógyulhat! Tavaly ilyenkor Csani egészségi állapota miatt még
nem tudtunk részt venni a táborban, idén viszont sikerült.
– Ma gyöngyöztünk, és meg is
kellett vasalni, amit csináltunk
– számol be Zsombor
a mai foglalkozásról, és büszkén
újságolja, hogy
ő a vasalható
gyöngyökből
halat készített.
– Mi, felnőttek
is maximálisan kikapcsolódhatunk itt
– veszi vissza a szót Ildikó. – Tegnap például röplabdáztunk. Ha jól emlékszem, tizenévesen játszottam utoljára, úgyhogy
jólesett a tegnapi nap. A Családi
kör nevű összejövetelen pedig
tabuk nélkül beszélgethetünk
a sorstársainkkal, és tapasztalatot cserélhetünk velük. Nehéz időszakon
vagyunk túl, és annak
ellenére, hogy mindig
igyekeztem pozitívan
gondolkodni, erőt sugározni, nekem a család és a barátaink mellett mindig sokat segítettek a sorstársak is.
Tulajdonképpen ez az
első közös családi nyaralásunk, és boldogok
vagyunk, hogy mind a négyen itt
lehetünk!

A ZENE EREJE
CSODÁT TESZ
Az Anna and the Barbies már
„törzsfellépőnek” számít, hiszen
a népszerű zenekar negyedik éve
ad koncertet a táborban. A fergeteges hangulatról a csapat frontembere gondoskodik: Pásztor
Anna pillanatok alatt megtalálja
a közös hangot a gyerkőcökkel,
no meg a szüleikkel, akik természetesen a csemetéikkel együtt
buliznak ezen a kora estén.

– Első alkalommal egy kicsit
féltünk attól, hogy fogad majd
bennünket az itteni közönség,
mivel mi egy punk-rock zenekar
vagyunk, és nincs külön gyerekműsorunk. Akkor és ott mégis
úgy döntöttünk, hogy nem bú
junk ki a bőrünkből: a zenénket
egy picit megszelídítjük, de az
egyik legfőbb fegyverünkből, az
őszinteségünkből nem engedünk.
Fantasztikus élmény volt azt látni,
hogy a zenénk megtalálta az utat
a gyerekek szívéhez – meséli Anna a koncertjük után. – Ezek a lurkók nagy küzdők, hihetetlen akaraterővel bíró kis hősök. Természetesen most is akadtak olyan
pillanatok, amikor megláttam
egy-egy tekintetben a szomorú-

„Amióta gyerekeim
vannak, érzékeny
lettem a kicsik
fájdalmára.”
ságot, az elkeseredettséget vagy
éppen a fáradtságot. Amióta
gyerekeim vannak, különösen
érzékeny lettem a világra, de főleg a kicsik fájdalmára, úgyhogy
azért erősnek kell lennem itt,
legbelül... Ugyanakkor ha lenézek a színpadról, egy hadsereget
látok magam előtt, méghozzá
egy nagyon erős regimentet, és
ha ezt a csapatot mi csak egy
kicsit is felvértezzük jókedvvel,
a zenének, a táncnak a fegyvere
ivel, ha azt látjuk, hogy a srácok
vidáman ugrálnak, önfeledten
énekelnek, akkor már nem jöttünk hiába. Persze, a szülőknek
is próbálunk erőt adni, és én hiszem, hogy a zene erejével csodákat tehetünk. Ha őszintén fordulunk ezek felé a bámulatos
gyerekek felé, akkor cserébe rengeteget tanulhatunk tőlük küzdésről, kitartásról – ami újra és
újra megerősít bennünket is.

SZŰCS ANIKÓ
Az én lapom 19

