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Kedves Olvasók!
A TEHETSÉG BENNED VAN!
Ez a 10 éves Új Európa Alapítvány szlogenje. Egyetértek vele
és szeretném bebizonyítani, hogy
igen, mindenkiben van tehetség,
csak észre kell venni, elő kell varázsolni, és aztán nem szabad
hagyni, hogy a tehetség háttérbe
szoruljon.
Ezt próbáljuk évről évre, napról
napra a mi szervátültetett gyermekeinknek – és szüleiknek! – bebizonyítani, és segítünk megtalálni,
kiben milyen tehetség lakozik.
Van, aki a sportban eredményes, van, aki fotózásban, vagy filmezésben tud nagyszerűt alkotni,
másnál a versírásban, vagy az írás-

ban rejtőző tehetségét bontakoztatjuk ki, akár ennek az újságnak a hasábjain. Legyetek bátrak! Rajta!
Várunk festményeket, rajzokat, fotókat, írásokat, tanulmányi
versenyeken elért eredményeket,
sporteredményeket, bármit, ami a
BENNED REJLŐ TEHETSÉGET megmutatja nekünk!
A mostani újságban is találkoztok néhány társatok – Fanny, Timi,
Ivett – tehetséges írásaival, fotóival,
versével, fogadjátok őket szeretettel
és figyelemmel!
Szalamanov Zsuzsa,
kuratóriumi elnök
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Trapi történet
Krisztián története

2014 Szeged
Balogh Krisztián Péter vagyok.
1992. december negyedikén, egy
pénteki napon születtem Budapesten, 2015. november huszonhetedikén, egy másik pénteken újjászülettem Bécsben.
A 23. születésnapomat pontosan egy héttel az átültetés után ünnepeltem a bécsi transzplantációs
központ intenzív osztályán. Hos�szú út vezetett idáig és ezalatt nem
csak a születésem óta eltelt huszonhárom évre és a Budapest-Bécs távolságra gondolok...
Születésem napján anya két nővéremmel éppen hazaért az óvodai
télapó ünnepségről, mikor érezte,
megindult a szülés. Minden olyan
idillien alakult; adventi hangulat és
a nagyon várt kisöcsi érkezése.
A születésem rendben zajlott,
de a szülészorvost nyugtalanította
a nagy hasam, ezért úgy döntött,
hogy akkor vagyok a legnagyobb
biztonságban, ha átszállítanak a
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Bethesda kórházba. Óriási szerencsémre két nagyon lelkiismeretes és
elhivatott doktornő – dr. Jámbori
Mária és dr. Ziszi Kleoniki – volt
ügyeletben. A vizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy
bélelzáródásom van és azonnal meg
kell, hogy műtsenek. Egy olyan
műtétet terveztek, amit korábban
alig pár órás újszülöttön még nem
végeztek. A műtét sikerült, a következő napokban bebizonyosodott, hogy a bélelzáródást cisztás
fibrózis okozta. Bár az állapotom
szépen javult, családomat még sokáig nem bíztatták semmi jóval.
Azt gondolták, mindenkinek jó
lesz, ha együtt tölthetjük otthon a
karácsonyt. Ez volt az első, de nem
az utolsó karácsony, amikor én voltam az ajándék.
18 éves koromig a Heim Pál
Gyermekkórház CF szakrendelésére jártam. Eddigre volt több bélelzáródásom, nyolc évesen emiatt

2015 nyara,
otthoni vénás ab

Trapi történet
újabb műtétre került sor, röviddel
karácsony előtt. December 24-én
délelőtt hazavihettek a szüleim,
szoros telefonos kontroll mellett
otthon karácsonyozhattam.
Szerencsére ekkor még légzőszervi problémáim nem voltak,
inhalálásra nem volt szükségem,
gyógyszerből is csak emésztéssegítőt és májvédőket szedtem. A szüleim annak ellenére, hogy tudták, a
betegségem gyógyíthatalan, egészséges gyerekként kezeltek; nővéreimmel együtt hosszú évekig hetente
háromszor úsztam, futóversenyekre
jártam, bicikliztem. Az általános iskola után, kéttannyelvű gimnáziumban érettségiztem, majd felvettek az
Óbudai Egyetem államilag finanszírozott képzésére. Ekkorra már
Schuller doktor úr kezelte az egyre
rosszabb állapotban lévő májamat.
Azt gondolta, számomra az a legbiztonságosabb megoldás, ha minél
hamarabb májtranszplantációs várólistára kerülök, mivel fizikai adottságaim miatt nehezebben találnak
nekem megfelelő májat. Ez végül
2011 szeptemberében történt meg.
Akkor még a transzplantáció gondolata és az, hogy egy idegen ember
májával éljek elfogadhatatlan volt.
Érzelmileg ez nagyon rosszul érintett, de mivel fizikailag még teljesen
jól voltam, decemberben elmentem
sportorvosi vizsgálatra és tavasszal
elkezdtem vitorlázórepülni. Ebben
kifejezetten támogattak akkori kezelőorvosaim a Korányi kórházban,
dr. Csiszér Eszter és dr. Kelemen
Krisztina. Azt vallották, hogy a
terápiának kiemelkedően fontos
része, hogy jól érezzem magam a
bőrömben és legyenek céljaim.
Nekem pedig voltak: a repülésben sok mindent elértem - egyedül
repülés, új repülőgép tipus, vontathatói vizsga, távrepülés, majd a
szakszolgálati engedély megszerzése -, emelett az egyetemet is elkezdtem.
Sajnos az állapotom érezhetően romlott, nem hogy javítani,
még szinten tartani sem tudtam.

Egyre több idő ment el inhalálásra, váladékürítésre. Fáradékonyabb,
gyengébb lettem, több alkalommal
kerültem kórházba. A májam és lépem jelentősen megnagyobbodott
és a kritikus májfunkciós értékeim
miatt a repülő orvosi engedélyemet
is elvették. Ezt a helyzetet rettentő
nehezen viseltem, az egyetemről is
egyre többet hiányoztam, végül már
passzív félévekre volt szükségem.
Újabb és újabb egészségügyi problémáim jelentkeztek, majd egy orvos
barátom által informálisan szervezett aneszteziológiai konzultáción
derült ki, hogy a leromlott légzésfunkcióm és a tüdőmben lévő folyamatos gyulladás miatt itthon nem
vállalják a májtranszplantációmat.
Az aneszteziológus véleménye szerint egyetlen olyan megoldás van,
amit túlélhetek, egyszerre kell cserélni a tüdőmet és májamat. Ezután
találkoztam Lang György profes�szor úrral a tüdő transzplantációs
várólista bizottság ülésén. Megígérte, hogy mindent megtesznek,
hogy megfelelő szerveket találjanak
nekem.
Két hét múlva, 2015. február
végén már Bécsben fogadott prof.
Gabriela Berlakovich és prof. Walter Klepetko, hogy eldöntsék, vállalják-e a kombinált tüdő- és májátültetést. Ezt a kockázatos műtétet
eddig csak kis számban végezték
el a világon és most azt tervezték,
hogy első magyarként én leszek a
következő. Néhány vizsgálat után

részletesen felvilágosítottak, mivel
is jár a műtét. A helyben látottak
alapján igent mondtak, ám szükség volt még jó néhány vizsgálat
elvégzésére itthon. A következő
hét hónapban szinte folyamatosan
kórházban feküdtem, oxigénen voltam majdnem egész nap, állandó
harc ment a kilókért, mert a megfelelő testsúly alapvető kritériuma
volt a transzplantációnak. Az egész
nap az inhalálásról, váladékürtésről
szólt, ami nagyon megterhelő volt,
az erőnlétem a nullához közelített.
Az állandó köhögés, erölködés és
rengeteg gyógyszer következményeként nyáron egy hónap alatt két
gyomorvérzésem volt.
Már csak a riasztást vártam,
magamban mindent elterveztem:
hogy este riasztanak; kik fognak
műteni; hogy a születésnapomon és
karácsonykor Bécsben leszek, mert
megkapom az új szerveimet; men�nyi ideig leszek kint. Ekkorra már
annyira korlátozott a betegségem,
hogy nem egyszerűen csak beletörődtem a transzplantációba, hanem
mindennél jobban vágytam az új
szervekre. Tudtam, hogy csak ez
hozhatja meg azt a minőségi változást az életemben, ami után úgy
élhetek, mint az egészséges fiatalok.
Előtte azonban még szembesülnöm
kellett azzal, hogy cukorbeteg lettem. Folyamatban volt a vércukorszint beállítása, éppen végetért a két
hetes vénás antibiotikumos kezelés,
mikor november 26-án este megcsörrent a telefonom. A koordiná2015 tavasz tor hívott azzal, hogy úgy néz ki,
találtak számomra megfelelő szerveket, jön értem a mentő, megyünk
Bécsbe. Innentől felgyorsultak az
események. Bécsben elvégezték a
szükséges vizsgálatokat rajtam és
a donoron. Legnagyobb örömömre
minden passzolt, így aztán „belevághattunk”. A műtét tizennyolc
órán át tartott, a két szerv beültetését két külön csapat végezte el,
prof. Berlakovich és Lang profes�szor úr vezetésével. Minden várakozáson felül alakult, a szervek
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Trapi történet

Műtét után
egyből beindultak. Másnap le is tudtak venni a
lélegeztetőgépről. A harmadik napon lábraálltam
és enni is elkezdhettem.
A felépülés látványos
volt, napról-napra egyre
jobban voltam a fájdalmaim ellenére. Az orvosok és ápolók mindent
megtettek, hogy elviselhetőbbé tegyék a lábadozást. Mindenről tájékoztattak, ha kérdésünk volt
készségesen válaszoltak.
Természetesen a családom végig kint volt velem és minden délután
jöttek hozzám a kórházba. 40 nap után hoztak
haza a Tüdő Klinikára,
majd 50 nap után végre a
saját ágyamban aludhattam.
Az állapotom azóta is
folyamatosan javul, már a
légzésfunkcióm is olyan,
mint egy egészséges korombelinek. Megkaptam
azt az életet amire vágytam, kitágult a világ. Újra
tudom azokat a dolgokat
csinálni, amit szeretek,
de már régóta nem tudtam. A terápia részeként
szobabicikliztem, amibe úgy belejöttem, hogy
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2015 nyara, nővérem esküvőjén
2016.09.28. hokimeccs

vettem egy országúti kerékpárt és már 100 kmes távokat tekerek. Azért
a Honvéd sürgősségijére
idén is elmentünk egy
péntek este, mert eltörtem a könyököm biciklizés közben. Végre
megint a jégpálya széléről szurkolhatok a kedvenc hokicsapatomnak.
Szeptembertől
egyéni
tanrend szerint bejárok
az egyetemre. Szeretném
folytatni a repülést is, a
sportorvosi vizsgálatokat
egy évvel a műtét utánra,
decemberre tervezem. Jó
lenne apával együtt repülni.
Sok ember erőfeszítése van abban, hogy most
itt tarthatok, köszönöm
mindazoknak, akik ezt
lehetővé tették. Remélem, a donorom családja
feldolgozza az őket ért
tragédiát, nekik örökre
hálával tartozom. Lassan egy éve már, hogy új
életet kaptam és mindig
emlékezni fogok arra,
amit Bécsben az egyik
ápoló mondott: „Sose
felejtsd el Krisztián, nagyon jó szerveket kaptál!”

Trapi történet
Levente története

2014 novemberében a soproni
kórházban egy hasi fájdalom kivizsgálásakor derült ki, hogy Levinek
májdaganata van. Innen rögtön a
SOTE II. Gyerekklinika onkológiai
osztályára irányítottak minket, ahol
két hét múlva meg is műtötték Levit. Egy hatalmas daganat, és több
kicsi volt a májában, így egyszerre nem is tudták eltávolítani, mert
nem maradt volna elég májszövete.
December közepén a szövettanból
kiderült, hogy hepatoblastomája
van, ami egy rosszindulatú, de jól
gyógyítható daganatféle. Akkor egy
kicsit fellélegeztünk, mert az orvosok sem erre számítottak a kora

Kórházban

Levi a betegség előtt
Kemo alatt

Levi most
miatt, hiszen ez pici gyerekeknél
fordul elő, Levi pedig ekkor már
elmúlt 12 éves. Így a következő héten megkezdődött a kemoterápia.
Mivel viszont a gyógyulást a teljes
műtéti eltávolítás jelenti, 2015 februárjában Levi újabb műtéten esett
át. Ezután kapott még kemoterápiás
kezelést, és akkor úgy gondoltuk,
végre vége a megpróbáltatásoknak.
De tévedtünk, ugyanis a következő MR vizsgálat, és az emelkedni
kezdő AFP érték azt bizonyították,
hogy még mindig van valami a májában. Ekkor újabb harc kezdődött

a daganat ellen. Az onkológus azt
mondta, tovább nem vagdalják a
máját, hanem a legcélravezetőbb út
a transzplantáció lesz. Így elkezdődött a következő kemoterápiás
kezelés, majd nyáron megkezdődtek a transzplantáció előkészületei.
Szeptember 22-én jött a riasztás,
hogy van szerv, 23-án este pedig
már új máj volt Leviben. A növekvő daganatos májat eltávolították.
Decemberig még kapott kemoterápiás kezelést, de már a műtét
után egy hónappal normális volt
az AFP értéke, ami addig mindig nagyon magas volt (ez az érték
mutatja a májdaganat jelenlétét).

A kórházban meglátogatta
Dibus Dénes, a Fradi kapusa
Azóta Levi jól van, apróbb dolgokat leszámítva ugyanolyan életet
él, mint más hasonló korú gyerek.
S hogy mindez ilyen jól alakult,
köszönjük a soproni gyerekosztály
doktorainak és nővéreinek, a II.
Gyerekklinika onkológusainak: Dr.
Garami Miklósnak és Dr. Hauser
Péternek, illetve az itt dolgozó nővérkéknek, és a SE Transzplantációs Klinika dolgozóinak, köztük Dr.
Máthé Zoltán professzornak, aki a
műtétet végezte.
Sauer Katalin
Levente édesanyja
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Együttmuködés

KÖZTÜNK VANNAK, NEKÜNK SEGÍTENEK
A Transzplantációs Alapítvány nyári táboroztatása alkalmával
felhívást tett közzé az interneten a gyerekek szállításának a megszervezésére, segítségnyújtásra. Dobos András, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat betegszállítás-vezetője az alapítványunkat alig
ismerve elsőként jelentkezett Szalamonov Zsuzsánál, hogy segítséget nyújtson. Tüdőtranszplantált gyermek édesanyjaként ismerem Andrást, így engem ért az a megtiszteltetés, hogy röviden bemutassam Őt, beszélgethettem vele.
Hogyan kerültél kapcsolatba a szervátültetéssel?
Perner Ferenc Professzor Úr (az
SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika Igazgatója 1990-2002 között)
kért fel arra sok évvel ezelőtt, hogy
a transzplantációs (vese)riasztást
követően azokat a recipienseket
visszaszállítsuk otthonukba, akik
nem voltak megfelelőek transzplantációra. Ennek a felkérésnek
akkor nagyjából két évig tettünk
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eleget. A második felkérésem
Lang György professzor úrtól (az
SE Mellkassebészeti Tanszékének, valamint a magyarországi
tüdőtranszplantációs programnak a
vezetője, aki a magyar betegek tüdőátültetését évek óta végzi a bécsi
kórházban, és 2015 decembere óta
Magyarországon is) érkezett 2011
nyarának a közepén, hogy szívesen látna a tüdőtranszplantációs
csoportban. Azt gondolom, hogy

azóta is jól együtt tudunk működni. Mindkét fél részéről gördülékenyen haladnak a folyamatok.
Mióta dolgozol e területen, mik a tapasztalataid?
2011 szeptemberében volt az első
riasztásunk, igazán zöldfülűként
vágtunk bele ebbe a nem kis feladatba. Kollégáimmal együtt hiába
volt sok éves mentős tapasztalatunk,
ezen a területen nagyon kezdőknek
számítottunk. Ahogy egyre több
feladatunk lett, úgy egyre több tapasztalatot szereztünk. Megoldottuk, hogy listára kerülést követően
- tüdőtranszplantáció esetében - felvettük a kapcsolatot a betegekkel.
Kitöltöttük a bécsi kórház (AKH
Allgemeines Krankenhaus der Stadt
Wien) adminisztrációs lapját, ami
külön kihívás egy férfinak, aki mentős, adrenalintúltengésben szenved,

Együttmuködés

Dobos András
és többszörösen olvashatatlanul ír.
Ezzel egy időben „röpke” ismerkedést is megejtettünk, így amikor
élesre (riasztásra) került a sor, mármár ismerősökként tudtunk eljutni
a célba. Ezek az emberek egy idő
után már bíztak bennünk és mind
a két oldalnak könnyebb volt a telefonhívástól a műtőasztalig eltöltött
idő átélése. Ezek az emberek, legyen
gyermekek, vagy felnőttek, a betegségükből kifolyólag egyéni elbírálást
igényelnek.
A feladatunk a transzplantációs riasztást követően a recipienst
egy szűk időintervallumon belül kijuttatni Bécsbe, ahol évekig
végezték a magyar betegeknek a
tüdőtranszplantációt. Az eltelt öt évben nagyon sok fantasztikus emberrel találkoztunk, orvossal és beteggel
egyaránt.
Hatalmas élményt jelent(ett)
gyermekekkel dolgozni: volt olyan
kislány, aki mikor megérkeztük
érte a lakására, a szoba közepén állt
és erőteljesen magyarázott, majd
ugyanez a kisgyermek, mikor átadtuk Kovács Lajos Főorvos Úrnak
(SOTE I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika pulmonológiai osztályának

vezetője, aki az országban egyedüliként végzi a tüdőtranszplantált gyerekek gondozását), odajött hozzánk
átölelte a nyakunkat és hatalmas
puszival köszönt el, olyan fiatalúrral
is találkoztunk, aki riasztása elrendelését követően a tisztálkodást, a
hajmosást helyezte előtérbe, egy másik kissrácot, aki riasztásakor messze
volt a szüleitől, egyedül kellett kivinni Bécsbe, Ő nagyon magányos volt,
valószínűleg félhetett is, így jobb
híján belém kapaszkodva, hozzám
bújva tette meg az utat.
Valószínűleg szájhagyomány útján nagyon gyorsan elterjedt a hírünk, a szívükbe zártak a betegek.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és kapunk nap, mint nap. Ez
rendkívül jól eső érzés nekem és a
kollégáimnak is. Fontos a visszaigazolás több szempontból is, hogy jól
tesszük azt, amit teszünk.

lítási feladatokat. A szolgálat leteltével elkészítem az elszámolást, majd
bezárom a napot és elindulok haza.
Igyekszem pihenni, még ha olykor
csak 30-40 perceket is sikerül, mert
bármikor megszólalhat a sziréna, ami
a következő transzplantáció kezdetét
jelenti. Ilyenkor beindul a gépezet és
nagyon sok ember igyekszik mindent
elkövetni, hogy a riasztás lezárásakor
mindenki mosollyal az arcán térjen
nyugovóra.
A nap 24 órájában szól a telefon,
jönnek a rászoruló emberek segítségkérései. Ez időnként olyan sok,
hogy képtelenek vagyunk teljesíteni
és bizony van olyan, amit el kell utasítani. Persze ezen a területen is napi
szinten találkozom kevésbé megértő, és elfogadó emberekkel… Őket,
és hozzátartozóikat tudni kell jól
kezelni, ami nem mindig egyszerű
feladat.

András Annával,
aki kétszer is kapott tüdőt,
így jól ismerik egymást
Hogyan telik egy napod?
Mindennap reggel 4-kor kelek,
5 órára bemegyek az irodába, elkészítem a mindenkori napi feladatok
adminisztrációját, majd ha én vagyok
a soros, kimegyek valamelyik kollégámmal elvégezni a napi betegszál-

Tudjuk, hogy az egészségügyben
dolgozni ma komoly kihívást, szolgálatot jelent. Köszönjük, Kedves András a példamutató, emberi hozzáállást, ami mintaként szolgálhat sokunk
számára.
Bárkányi Erika

Csudamadár
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GyerekNapoztunk!

ELSŐ ALKALOMMAL

A MOGYORÓDI AQUARÉNÁBAN!

Máté csúzdázik
Ismét egy felejthetetlen napot don lehet pénzt tölteni, így nem
tudhatunk magunk mögött. A hétfői kell egész nap pénztárcát cipelni.
A gyerekek alig bírták megrossz idő miatt csak csütörtökön tudtunk részt venni az „utógyereknapon”, várni, hogy lerakjuk a cuccainkat,
de ez a nap minden csúszásért
Zsófi, Eszter és Dani élvezik
kárpótolt minket.
Felhőtlen, ragyogó au- az augusztus végi kánikulát
gusztusi napra ébredtünk. Az
egész család nagyon izgatott
volt, mert még nem voltunk
csúszdaparkban. Már a parkolóban találkoztunk a „Mi is
nyaralunk” táborból ismerős
arcokkal, mosolyogva üdvözöltük egymást újra, felidézve
a kellemes emlékeket.
A bejáratnál mindenki
megkapta a karszalagját,
amire nagyon ötletes mó-
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azonnal rohantak volna a vízbe.
Extra gyors átöltözést követően
ez a vágyuk hamar teljesült, aztán
csak addig jöttek ki pár percre,
míg megettek pár pogácsát
vagy elnyaltunk egy-egy
fagyit.
A gyerekmedence közelében telepedtünk le, ami
megkönnyítette a helyzetünket, mert szinte az
egész napot benne töltötték
a gyerekek és nem unták
meg. Hatalmas medence,
ami totyogó kortól használható a gyerkőcök számára és legalább 5 csúszda
található benne, mellette
pedig egy kis játszótér.

GyerekNapoztunk!
Gergő a játszótéren

Máté (5 és fél éves) már
ment az apjával több nagyobb csúszdán, párszor
Gergőt (3 éves) is elvitte.
Volt olyan is, hogy apa egyedül ment és az élménytől
remegő lábakkal jött vissza
vigyorogva, majd közölte,
hogy azon a csúszdán soha
többet..
A park hatalmas területen fekszik, csodálatosan
gondozott növényekkel teleültetve és káprázatos kilátás
nyílik a dombságra, amiben
ebéd közben gyönyörködhettünk.
Hihetetlen gyorsan elszaladt a nap és borzasztóan
elfáradtunk a végére, mégis
kellemes emlékekkel távoztunk, és már alig várjuk a
következő közös programot!
Szívből köszönjük a
Transzplantációs
Alapítvány munkatársainak és önkénteseinek erőfeszítéseit!
Dienes család

Apa és fia

Köszönjük a MOGYORÓDI
AQUARENA vezetésének, hogy
2011 óta minden nyáron vendégül
látnak bennünket az ország legnagyobb szabadtéri élményfürdőjében.

Zsuzsa néni a gyerekcsapattal

Csudamadár
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Őszi Családi Hétvége
az
támogatásával

Beugrók voltunk Parádfürdőn
Mintha ősszel mindenkiben létezne az örök
kalandor, egy igazi Odüsszeusz, aki fel akarja fedezni
az elérhető világot, és azon túl is ki akar kacsintani
az ismeretlen felé. Egy ilyen kalandor a mi Zsuzsa
nénink. Minden erejével, elszántságával és szeretetével
küzd azon, hogy mi trapisok rehabilitálódjunk is,
a sokszor embert próbáló helyzeteken kívül is. A
gyerkőcök kikapcsolódhassanak, a felnőttek pedig a
sok beszélgetésben, programokban gazdag néhány nap
alatt pihenjenek és feltöltődjenek.
2016.09.09. Minden olyan, mint minden pénteken.
Már megszokott szinte megrögzött tevékenységek.
Reggel korán kelés, iskola, óvoda, de legalább már péntek
van. Délben értük megyek, és végre kezdődik a hétvége.
Egy telefoncsörgés viszont azonnal megváltoztatta a
képet. Zsuzsa néni az Alapítvány elnöke és angyala
hívott telefonon, hogy sajnos a kis Levi belázasodott,
így nem tudnak eljönni, ezért megkérdezte, hogy
nem szeretnénk-e elmenni helyettük. Hát persze,
hogy szeretnénk. Gyors telefon Apának, wellnessezni
megyünk! Már nem csodálkozik semmin, hisz nálunk
sokszor van újratervezés Bence miatt. Annyit kérdez
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Ballagás a Siroki várhoz

Parádi emlékek
A rövidebb túrát választók csapata

csak, hogy mikor megyünk és hova? Mondom ma és
Parádra! Maaaa??? Azta!!! Fejben gyors újratervezés,
logisztika, majd rohanás kétfele két gyerkőcért,
gyors összepakolás és indulás. Még sosem voltam
Parádon, így nagy lelkesedéssel vágtam neki az útnak.

Megérkeztünk. Kiszálltam a kocsiból és tátva maradt a
szám. A látvány mindent felülmúlt. A csodálatos erdei
környezet. A kristálytiszta levegő. Játszótér, sportpálya,
csörgedező patak, kinti medence. Minden megtalálható
itt, ami egy kimerítő nap után szükséges. Többféle

Kiváló túravezetőnk a csapat élén
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Parádi emlékek
medence, jakuzzi, bowlingpálya, finn szauna, gőzkabin
és még sorolhatnám. Ez a hely nem egy egyszerű
szálloda, ahova az egész napos kirándulás, és nézelődés
után aludni tér be az ember. Itt minden van, de tényleg
minden, ami a pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges.
Nem beszélve arról a kis csapatról, akik miatt mi most
itt vagyunk. Régi ismerősként puszik csattannak. Egy
pazar vacsora után bepakoltunk a szobánkba, majd a
szokásokhoz híven egy konferenciateremben gyűltünk
össze. A Transzplantáltak Európa Játékán több érmet
nyert trapis sportolóink beszámolója (nagy gratula!)
után Bence nem tagadta meg önmagát. Visszarendelte
a társaságot, „leültette” és mindenkivel közölte,
hogy ő is nyert érmet. Méghozzá bronzot, kettőt is a
karateversenyen. Cápa néni (Szendi Móni) ezek után
megkérdezte Apát viccesen, hogy, de tényleg: trapis és
karatézik? Mostanra átgondoltuk a dolgokat, lehet,
hogy mégiscsak valami más sportág után kell-e nézünk.
(Mondjuk sakk??? )
Az elkövetkező nap délelőttjén az egyik csapat 5
km-es, a másik csapat 12 km-es túrára indult. Mi a
rövidebbet választottuk két nyomós ok miatt is. Az egyik
ok nagyjából én voltam. Régen voltam már túrázni,
ezért féltettem az egészségemet, nehogy véletlenül a
sok városi levegő után tüdőmet hirtelen megcsapja
az egészség szele, mert még hamar hozzászokna, és
tehetném ezt sűrűbben. Nem beszélve a magasságok
megmászásáról, amit már a lábam nem bírna, hisz
elég súlyt cipel a sima úton is, nem várhatom el tőle,
hogy az emelkedőkön is teljesítsen. A másik ok, amit
csak páromnak, Lacinak mondtam. Őt ijesztgettem,
hogy legjobb tudomásom szerint a medvék ilyenkor
igen közel merészkednek. Mert már fentebb megették
az összes szedret, málnát és már csak lentebb találnak
kellő mennyiségű csemegét. Így nekünk bőven elég lesz
lent körbejárni a hegy alját, hisz közel van a menekülési

A patinás Erzsébet Park Hotel Zsuzsanna szárnyában laktunk
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Parádi emlékek
hallottunk tőle. A délután és az este a kikapcsolódásé
volt. A wellness részleg és a hangszálaim kihasználása
minden mennyiségben. Bencét azt gondolom, el
kell vinnem szemészetre, mert szerintem nem lát.
Tapasztalataim alapján csak oda tudott ugrálni a
medencébe, ahol éppen felnőttek ültek és próbáltak
kikapcsolódni. Hát sajnos nekik ez nem sikerült.
Bencének viszont szemmel láthatólag igen. Az üdülő
vendégei és a mi felnőttjeink szinte egyszerre sóhajtottak
fel, amikor Bencét végérvényesen kiparancsoltam a
vízből és más elfoglaltság felé invitáltam. Vacsora
után részemről némi szőlőszörpi megiszogatása után
útvonal. Ezen fontos okokból kiindulva természetesen
az 5 km-re mentünk. Megnéztünk egy kisebb barlang
félét, aminek az alján patak csörgedezett. Vize tiszta
és nagyon sekély, annyira, hogy látni lehet, ahogy az
apró halak egymást tuszkolják át a köveken. Na meg a
telefonomon. Kislányom kérdezte, hogy fényképezhet-e
a telefonommal. Válaszom nem, mert beleeshet a
patakba. Két perc múlva Bence ráncba szedése közben,
hogy ne gatyaféken arccal essen bele a patakba, a
telefonom kiesett a kezemből és szépen, lassan komótosan
belecsusszant a patakba. Mi meg csak néztük, mint egy
lassított felvételt. Mi ebből a tanulság? Nekem sem való
telefon. A túrát Béres Magdolna vezette, sok érdekeset
táncra perdültem, majd kis idő elteltével csatlakoztak
hozzám még jó páran. Így utólag azt gondolom, hogy
igen színvonalas táncbemutatót tartottunk, a rock and
roll-al és az este folyamán rögtönzött tánclépéseinkkel,
látván, hogy az üdülő vendégei nem a televíziót, hanem
minket néztek. Kicsit később felmentem a szobánkba.
Állok, az erkélyen szívom a friss levegőt és egyszer csak
hallom, a lent ülő társaságból megemlítették Bence
nevét. Úristen, gondoltam, mit tett már megint az a
gyerek. Még csak most jöttem fel. Hangom már nincs,
üvöltözni sem tudok. Aztán kiderült, semmit és tényleg
most semmit. Fellélegeztem. Egyszerűen szerelmes lett
egy gyönyörű kislányba, Barbiba, akivel az első randiját
tervezte. Több helyről, több információt kaptam a
lánykérés és a randi megtervezésével kapcsolatban.
Többek közt megtudtam azt is, hogy gyermekem már
beszélt a terveiről a leányzó családjának, és elárulta azt
is, hogy ő csak vodkát iszik, és már szivarozik is. Szép
reményeket keltvén magáról a jövőre nézve.
Másnap sajnos el kellett hagynunk ezt a gyönyörű
helyet és a siroki vár felé vettük az utunkat. Élt egyszer
régen, egy sziklabércen az öreg Darnó király. Féltő
gonddal nevelte egyetlen gyermekét. Egy aranyló
délutánon, a patak mentén sétálva az ifjú Darnó király
pórleányt látott. A lányt is, akit Tarnának hívtak,
azonnal megigézte az ifjú király, s egymásba szerettek.
Ám az öreg király nem nézte jó szemmel a kapcsolatukat,
és elkergette a fiát, a leány családját pedig megbüntette.
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Túrázók

6-8 m-es Barát és Apáca sziklák
a Siroki vár nyergénél

A Siroki várrom

A két fiatal belebetegedett a bánatba. Az öreg király
szíve is megenyhült, ám hiába bocsátott meg, csupán a
fiát láthatta viszont, Tarna szíve meghasadt bánatában.
Az ifjú Darnó megtudván ezt, követte a kedvesét a
sírba. Ott temették el őket a folyó völgyében, ahol a
patak két ága összefonódik a hegy lábánál. A patak
azóta őrzi a szép Tarna nevét, az öreg Darnó-hegy pedig
máig azt sóhajtja sírok, sírok. Így lett a hely neve Sirok.
Ezt a legendát nem mástól, mint a lovag Poprocsi Attila
Barnabás Sárkányos Lovagrend Lovagfője, az Aranykard
Egyesület elnökétől hallottuk. A történet csak legenda,
ezért Attilától még sok fontos történelmi eseményt
tudtunk meg a várral, az íjakkal, és a korhű íjászattal
kapcsolatban. Ezután rögtönzött hagyományőrző
íjászbemutatót tartottak számunkra. A bemutató végén
hatalmas lelkesedés követte azt, amikor már a gyerekek
és a felnőttek is kipróbálhatták az íjászat rejtelmeit. A
bemutató és az íjászat után felvonszoltuk magunkat
(és itt most csak magunkról beszélek) a meredek úton,
ami a várhoz vezetett. Mire felértem, az összes levegőt
felhasználtam a tüdőmből és már a fülemen is levegőt
vettem. Szomjas voltam, kiszáradtam, mert nem volt
nálam innivaló. Ha találok egy pocsolyát, biztos még
abból is lefetyeltem volna, hogy szomjamat oltsam.
Minden izmom fájt már, mire felértem, de a kilátás,
a vár és történelme számomra megfizethetetlen élmény
volt. Ezért még azt is elfelejtettem, hogy úgy elfáradtam
ebbe a hegymászásba, hogy nem tudom melyik lábam
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Három a kislány – Hanna (szívtranszplantált), Maja (májtranszplantál) és Anna,
aki semmit sem kapott…csak a testvére vesét

Parádi emlékek

A Siroki várhegy nyergében hagyományörző
bemutatót nézők-hallgatók
Túráztunk a Mátrában túravezetővel
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Az Aranykard Hagyományőrző Egyesület bemutatója

az enyém. Van-e egyáltalán lábam még. A vár megnézése
után eljött a búcsú ideje. A gyerekek a várra emlékeztető
kis ajándékot kaptak, majd mindenki hazafele vette az
irányt, hogy másnap feltöltődve, kipihenve vághassunk
neki az újabb hétnek.
Ez egy felejthetetlen hétvége volt. A legjobb emberekkel
és a legklasszabb srácokkal. Élményekkel teli és mesébe
illő környezettel. Köszönjük Zsuzsa néni a lehetőséget.
Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy ezt
a másfél napot, kiszakadást a hétköznapokból, ezt a
tökéletes pihenést Veletek tölthettük.
Turanecz Anikó
Balázs Bence 9 éves, vesetranszplantált fiatalember
édesanyja
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Családi hétvége a Mátrában
Az idei Astellas családi hétvége 2016. szeptember 9-11-ig került
megszervezésre a Mátrában. Nagyon örültünk neki, mivel errefelé
ritkán járunk.
Pénteken este fél 7-re értünk
Parádfürdőre, az Erzsébet Park
Hotelbe. Üdvözöltük az ismerősöket, akikkel összefutottunk,
mondták, hogy menjük vacsorázni, mert lekéssük a finomabbnálfinomabb fogásokat. Vacsora után
a Zsuzsanna szárnyban elfoglaltuk
a szobánkat, majd kezdődött a
nyári táborról a filmvetítés. Mint
mindig, most is nagyon jól sikerült a film hála Török Tamásnak,
Grózli Csabának meg a többieknek. A nyári tábor után annyira jó
mindig felidézni az élményeket.
Igaz, hogy lányunk, Alexandra
már 19 éve él májtranszplantáltként, de a mai napig annyira jó
látni a gyerekeket és a szüleiket
gondtalanul, mert ilyenkor az aggodalmát mindenki otthon hagyja, és csak a jókedvét hozza. Bebizonyosodik, hogy a résztvevők
egyáltalán nem különböznek az
egészséges családok életétől.
A szombat délelőtti programban a túrázás kapott főszerepet.
Mivel mi nagyon szeretjük a természetet, ezért a hosszabb túrára neveztünk be, amely 12 km-es
volt. Az idő gyönyörű, a rohanó világból kiszakadva gyalog elindulni
mindig nagyon jó érzéssel tölt el
minket. Így gyalog olyan helyekre eljuthatunk és láthatunk meg a
természetből jelenségeket, melyet

Ilona-völgyi vízesés
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Az ősz egyik csodája

kocsiban ülve nem is érzékelnénk.
Elsétáltunk az Ilona-völgyi vízeséshez, mely a második legmagasabb
az országban. Utunk közben elhaladtunk a Rákóczi-fa és egy barlang-alagút mellett. A vízeséshez
közeledve ritka szalamandrákat és
gombákat fényképezhettünk.

Cifra-istálló
Nagyon rendes volt a túravezetőnk, minden fontosabb pontnál
megállt és elmondta róla, amit tudni illik. Ezen a napon senki nem sietett sehová, mindig bevártuk, aki
lemaradt. A Szent István kúthoz
érkezve megkóstolhattuk a parádi
vizet, melyet a gyerekek örömére
hagyományos kútból húztak fel.
Remélem, mindegyikük kipróbálhatta, hogy milyen a kútból vizet
meríteni, mert ilyet már egyre ritkábban lehet látni.
Visszaérve Parádra a sok fáradt
vándor célba vette az éttermet.
Szükség volt a kalóriák pótlására.
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Foltos szalamandra

A kevésbé fáradtak még megnézték az 1880-ban épült Ybl Miklós tervezte Cifra-istállót és benne
a kocsimúzeumot; régi idők teherés személyszállító taxijait.
A nap zárásaként következett a
wellness, ahol az apróbbak a maradék energiákat elhasználhatták.

Másnap a reggeli és a szomorú „vigyünk mindent a kocsiba ma
megyünk haza” felismerés után
célba vettük Sirok várát.
Itt a helyi Aranykard Sárkányos
Lovagok tagjainak tolmácsolásában meghallgattuk a vár történetét
és egy kis ízelítőt kaptunk a lovagi
életből. a vállalkozó kedvűek belekóstolhattak az íjászat rejtelmeibe.
A Transzplantációs Alapítvány
programjain 2004 óta szinte minden alkalommal részt veszünk,
sajnáltuk is azt a pár alkalmat,
amit ki kellett hagynunk.
Köszönjük a lehetőségeket és
reméljük, nem „öregszünk” ki
mostanában.
Gyurkó Zsolt és Vali
(a 19 éve édesanyja májával élő
Alexandra szülei)

Parádi emlékek

Első táborozók
Beni először vett részt édesanyjával
együtt az alapítvány rendezvényén

Beni a Rákóczi fánál

Először vettünk részt a Transzplantációs Alapítvány programján. Nagyon örültünk, hogy végre
megismerhetjük a többi kis transzplantált gyereket
a szülőkkel, testvérekkel együtt. Azt gondolom,
különösen Benőnek volt ez fontos, hogy lássa, vannak még mások is, akik ilyen műtéteken estek át, és
mennyire teljes életet élhetnek utána.
Nagyon szép volt a környezet, Benő pedig nagyon
meg volt elégedve a konyhával. A személyzet kedves
volt és segítőkész. Benő diabéteszes, de az sem volt
probléma, hogy kicsit másképp étkezik, mint a többiek. Kaptunk külön ennivalót a vacsora után is, ha
később megéhezik, tudjon mit enni.

A társaság számomra egy kicsit megosztó, de látszik, hogy ez már összeszokott csapat, és mindenki
ismer mindenkit. Így majd ha mi is többször csatlakozunk, bízom benne, befogadnak minket is. Voltak gyerekek és szülők,
Beni és Zéti - mindketten akiket a kontrollokról
ismertünk, így nem
szívtranszplantáltak
voltunk mi sem egyedül, főleg Benő talált
magának „társat”, akivel tudott beszélgetni
és játszani.
A túra is klassz volt,
az idegenvezető kedves
volt.
Köszönjük szépen a
lehetőséget, hogy mi is
részt vehettünk ezen a
hétvégén. Mindenképpen sok pozitív élmén�nyel gazdagodtunk!
Szamosi Kriszta és Benő
(Dóczi Benjámin, 12
éves, szívtranszplantált)
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Parádi emlékek

K

ét csodálatos napot töltöttünk a Mátrában egy gyönyörű, napsütéses hétvégén. Ezzel a kis képeslap-összeállítással
szeretnénk megköszönni a fantasztikus
szervezést, a rengeteg élményt a Transzplantációs
Alapítványnak. Nagyon jól éreztük magunkat az Ilona-vízesésnél éppúgy, mint másnap a Siroki várban.
Hálásan köszönjük!
Namesánszki család
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Mi is nyaralhatunk!
KÖSZÖNJÜK MINDEN KEDVES ADÓFIZETŐNEK – ROKONAINKNAK,
BARÁTAINKNAK, ISMERŐSÖKNEK, ISMERETLENEKNEK –, AKIK AZ
SZJA 1 % FELAJÁNLÁSÁVAL
ALAPÍTVÁNYUNKNAK SZAVAZTAK BIZALMAT.
2016 SZEPTEMBER 20-ÁN A NAV

3.538.628 FT-OT
UTALT ÁT SZÁMLÁNKRA AZ ÖNÖK 2015 ÉVI RENDELKEZÉSE ALAPJÁN.
AZ ÖSSZEGET TELJES EGÉSZÉBEN A SZERVÁTÜLTETETT
ÉS ÁTÜLTETÉSRE VÁRÓ GYERMEKEK
REHABILITÁCIÓS NYÁRI TÁBORÁRA FORDÍTJUK.

Köszönjük:
Csudamadár
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Luka Timi rovata
Egy transzplantált lány
feljegyzései
Sziasztok! Kaptam egy saját rovatot az újságban, amit itt is szeretnék megköszönni
Zsuzsa semmiképpsemnéninek! Annyit kaptam instrukciónak, hogy valami olyat írjak,
ami érdekli a korosztályomat. Nagyon sok gondolkodás (és a barátaim kikérdezése) után
úgy gondoltam, hogy egy naplóbejegyzés szerű rovatot indítanék. Felmerülhet az a kérdés,
hogy ez tulajdonképpen miért is lehet érdekes számotokra… Természetesen nem azt szeretném nektek itt leírni, hogy éppen melyik fiú tetszik és hogy milyen szemét volt a matektanárom, hogy nem adta meg az ötöst,
hanem legfőképp azt, hogy hogy fér össze a szervátültetés és a tinédzserkor. Remélem, tetszeni fognak a kis beszámolóim.

GIMNÁZIUM; AVAGY HOGYAN MAGYARÁZZUK MEG A HEGET A HASUNKON?
Ebben a tanévben
kezdtem el tanulni a székesfehérvári Vasvári Pál
Gimnáziumban. A felvételi eredmények megkapása
után a „vajon felvesznek-e?”
izgalom átváltott „vajon
milyenek lesznek az új
osztálytársaim?” izgalomra. Ha csak egy sima diák
volnék, csak amiatt kellene
aggódnom, hogy találok-e
barátot és jól be tudok-e
majd illeszkedni, de szervátültetettként azt is meg
kell gondolnunk, hogy hogyan tálaljuk a csíkot a hasunkon, amit az öltözőben
így is-úgy is meg fognak
látni a többiek.
Szerintem sokkal jobb
előre tisztázni a dolgot,
hiszen titokban úgy sem
maradhat. (Na meg igazán
nincs is mit titkolni rajta.)
Semmiképp se ajánlatos
félmeztelenül beállni az öltöző közepére és hangosan
elkezdeni ordibálni, hogy
LÁÁTJÁÁTOK EZT A
CSÍÍKOT?????? EZ AZÉRT
VAN, MERT TRANSZPLANTÁLT VAGYOOOOK!!!!!
LÁÁÁTJÁÁTOOOK???
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Ebből egyrészt nem
fognak érteni semmit,
ugyanis a legtöbb ember
mindennapi szótárában
nem szerepel a „transzplantáció” szó, másrészt
pedig komplett hülyét
csinálsz magadból az új
osztályod előtt, akiknél
épp a bevágódás a cél.
Jobbik esetben valaki
(legjobb esetben az egyik
új barátod) meg fogja kérdezni, hogy mi történt és
miért van egy heg a hasadon. Nekem az vált be,
hogy nem kiabálva, csak
éppen elég hangosan ahhoz, hogy mások is hallják, elmagyaráztam ezt
az egész szervátültetés
dolgot. A pletyka gyorsan terjed, így ha már
hárman-négyen, akkor az
egész osztály (vagy iskola)
tudni fogja egy héten belül. Persze mint tudjuk, a
szájról-szájra terjedő hírek sokszor eléggé megváltoznak, épp ezért nem
célszerű alapból nagyon
tárgyilagos magyarázatot
adni erre a kérdésre, mert
a végére nagyon furcsán

hallhatjuk vissza a történetet. Számunkra ez
teljesen természetes, de
egy olyan embernek, aki
erről még sosem hallott,
és nem tudja, hogy hány
ember életét menti meg
a szervátültetés, elég bizarrul hangzik az, hogy
egy egészséges szervre
cserélik a beteg szervet.
Meg kell találni a hangot
a tárgyilagos, a szaknyelv
és az érthető definíció
között, ami bizony nem
könnyű feladat. Rosszabbik esetben ez a pletyka
a te magyarázatod nélkül
kezd el terjedni, aminek
aztán tényleg egyáltalán
nem lesz jó vége. Határozottan emlékszem arra
a pillanatra, amikor második osztály körül valaki
megkérdezte tőlem, hogy
tényleg Frankenstein leszármazottja vagyok-e.
Így utólag visszagondolva
viccesen hangzik, de akkoriban ez nagyon rosszul
esett. Szerintem az is egy
jó megoldás, ha szólsz az
osztályfőnöködnek,
és
megkéred őt (vagy megké-

red a szüleidet, hogy tisztázzák vele ezt a dolgot),
hogy egy alkalommal az
egész osztály előtt magyarázhasd el a helyzetet. Talán ezzel lehet elkerülni a
félreértéseket a legjobban.
Fontos azt is elmondani a többieknek, hogy nem
vagy beteg. Beteg voltál,
de már nem vagy az. Ha
azt gondolják rólad, hogy
beteg vagy, valószínűleg
nem fognak tudni veled
ugyanúgy beszélni, vagy
nem is mernek majd hozzád szólni, esetleg nem
választanak a csapatjátéknál. (Higgyétek el, tudom
milyen rossz érzés, ha a
szemüket forgatják, ha
utolsóként muszáj bevenniük a csapatba.) És végül, de nem utolsó sorban
ne felejtsétek el;
TRANSZPLANTÁLTNAK
LENNI NEM CIKI!
Remélem,
tudtalak
segíteni, vagy szórakoztatni benneteket. Ha találkozunk, szívesen várok véleményt és kritikát
mindenkitől, nyugodtan
gyertek, nem harapok.

Luka Timi rovata
Diana Wynne Jones:
Az égi palota

Timi könyvajánlója
misztikus világnak a megértéséhez
ajánlom az előző rész elolvasását is.
Mindkét könyv nagyon élménydús,
amolyan „nem lehet letenni”.

Kisebbeknek:

Lengyel Balázs:
Kicsi Elik vadász lesz

Diana Waynne Jones:
A másik palota

Egy előző könyvajánlóban már
említettem ennek a könyvnek az
előző részét, A vándorló palotát,
melynek Sophie, Howl és Calcifer
voltak a főszereplői. Ennek a könyvsorozatnak a második része Az égi
palota című könyv, ami Abdullah és
Éjvirág kalandos szerelmét meséli el
nekünk. Abdullah egy egyszerű szőnyegárus, ám egy napon egy furcsa
idegen egy különleges szőnyeget ad
el neki, s ezzel megváltoztatja az életét. A repülő szőnyeg álmában elrepíti őt egy királykisasszony kertjébe.
Megismerkedik Éjvirággal, s rögtön
fellobban köztük a szerelem lángja.
Ám egy alkalommal Éjvirágot Abdullah szeme láttára rabolja el egy
dzsinn, így keresésére indul. A szerelmespár rengeteg megpróbáltatás
és kaland árán talál újra egymásra.
A könyv nagyon lazán kapcsolódik az előző részhez, de ennek a

A könyvsorozat harmadik része a borzasztóan lusta, könyvmoly
Charmainről szól, aki mindent
megkap szüleitől egészen addig,
amíg titokzatos nagynénije el nem
küldi vigyázni egy varázsló rokona házára. Charmain kénytelen megtapasztalni a házimunka
fáradságait, és rendben tartani a
bűbájjal telt házat. Főszereplőnk
unalmas városi életéből egy varázslattal telt világba csöppen,
és felfedezi a királyi kastélyt is.
Ennek már kicsit több köze van az
első részhez, A vándorló palota szereplői komolyabb szerepet is kapnak
ebben a részben. Egyébként a történet magában is megállja a helyét.

(Ez a két könyv a Pagonyban vásárolható meg.)

Hogy lesz fiúból férfi a zord
észak-amerikai vidéken? Hát ez
bizony nem egyszerű dolog! Elik
legfőbb vágya, hogy az Éneklő
Házba járhasson esténként a férfiakkal, hogy ne tojásokat kelljen
gyűjtögetnie, hanem vadászni mehessen ő is. Vajon megmentheti
Elik és barátja a falut?
Az első kiadásban gyönyörű
rajzok vannak, számomra is nagyon élvezhető volt, pedig jócskán
nem az én korosztályom a célközönsége ennek a mesekönyvnek.
A fantasztikus illusztráció mellett sokat megtudhatunk az északi
törzsek életéről, de a képek miatt
mégse lesz tankönyvszerű. Leginkább esti felolvasásra ajánlom bármilyen korosztályú gyereknek.
(A Már tudok olvasni! könyvsorozatot szintén
a Pagonyban lehet megvásárolni,
az előző kettő kiadás pedig
könyvtárban érhető el.)
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Siker
Az első nagy sikerem
bátorságot gyűjtöttem és megírtam
a verset erre a pályázatra. Nem is
gondoltam, hogy nyerhetek.
De…..
Ami ezután következett, arra
álmomban sem mertem volna gondolni. Augusztus 30-án 11 óra körül megcsörrent anyukám telefonja. A beszélgetésből elcsíptem egy
szófoszlányt: „ debreceni nagyerdei
víztorony?”
Elmosolyodtam… Olyan bolÉn és a nagy erdő
dog lettem, hisz
gondoltam, ez csak
Volt egyszer egy Védd a növényt , védd a fát,
a verspályázat lepályázat, amin nyer- mert ő menedéket nyújt
het. S az is volt, én
tem! De valójában a megannyi állatnak. Gondolj
is nyertem a soktörténet nem ilyen rájuk s ne vágd ki a fákat!
sok gyerek közül.
egyszerű. Kezdjük
A díj átadására
hát az elején, elmon- Gondolj bele, a sok fa, növény
a
debreceni
Nagydom a mesém.
hogy szépíti a tájat. Mi
erdei
Víztoronyban
Ambarus Fan- mikor csak rágondolsz is
szeptember 10-én
ninak
hívnak. felvidít. Míly gyönyörű.
került sor. Nagyon
2012 február 21-én
A
fák
sokasága
jót
tesz
a
izgalmas volt az
szívtranszplantáción
környezetnek,
az
állatok,
mik
egész, hiszen előestem át. Abban az
néhol
látszanak
az
ágak
alatt,
ször történt ilyen
időben friss műtöttolyan
jó
érzéssel
töltenek
el.
Hisz
velem. Az ünnepként csak maszkban
tudod,
hogy
megannyi
őz
séget Aranyosi Ermehettem a szabadnincs
otthon
nélkül.
vin költő nyitotta
ba. Persze ez nekem
meg, a műsorvenagyon nem tetszett,
A
hatalmas
erdő,
mihez
én
zetőnk Harsányi
ezért anyukám minoly kicsiny vagyok. S mégis
Levente volt. Mindig valami újjal szeúgy szeretem e tájat. A megannyi levél,
denkit
egyesével
retett volna lekötni.
az ágon. Ez az igazi szépség.
kihívtak
a
színpadAztán teltek a hetek
Ez külön világ, mi oly gyönyörűség!
ra,
ahol
megkapés elkezdtem iskolátuk a jutalmunkat.
ba járni.
Külön köszönettel
Az első versemet
tartozunk
a
debreceni
Nagyerdőért
az iskolában írtam, az ablakból látEgyesület
elnökének,
Marincsák
szó téli tájról. És megírtam az első
Ibolya
néninek.
mesét, ami egy angyalról szól. Ez a
Köszönöm Zsuzsa néninek,
történet megjelent a Csudamadár
amiért
lehetőséget adott arra hogy a
című könyvben.
verseimet
és most az első cikkemet
2015 óta elég sok verset írtam és
megoszthatom
veletek! Hatalmas
szerencsére aki csak látta, pozitív
önbizalmat
adott
az ő biztatása.
véleményt írt róla. Ennek hatására
Köszönöm,
hogy
ilyen élményelkezdtem keresgélni az interneben
lehetett
részem.
ten pályázatok után, hogy ne csak
Veletek is megosztom a nyertes
a hozzám közeli emberektől kappályaművet!
jak kritikát. Pár hete találtam egy
Ambarus Fanni
debreceni pályázatot, minek a címe
12
éves
szívtranszplantált
„Én és a nagy erdő”. Gondolatokat,
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Gratulálunk Fanninak!
Az alábbiakban egy régebbi versét
is közöljük!

Változás
Vannak napok, mik nehezek,
s vannak olyanok, mik könnyebbek.
De tudom, mindig ki kell tartani,
és soha nem lehet feladni.
Vannak léptek, mik nehezek,
olyan, mintha mázsás súly
ülne szíveden.
Léteznek olyan percek, mik fájnak,
s miket nehéz lehet átvészelni,
de utána a messzeségben
megláthatod a nap sugarát.
S tudd, a sötétség végén,
mindig van egy fény, mi soha
nem alszik el.
És mindig reménnyel legyen
szíved tele, reméld a jót,
a mosolyt, mit csak kívánsz megkapod.
Soha ne szomorkodj.
Élni jó, s élvezd, míg élhetsz.
S mosollyal legyen tele életed.

Világjáró
Hogyan (ne)
menjünk világgá

ÚTIKALAUZ TRANSZPLANTÁLTAKNAK
Van nekem egy olyan szokásom, hogy szeretem lesokkolni a szüleimet. (Meg a nagyszüleimet, családot,
barátokat, ismerősöket, ismeretleneket, tulajdonképpen
mindenkit, aki él és mozog.) Kezdjük a történetet a legelején, születésem felemelő napjával, amikor picit kihagyott a szívem ritmusa, és ezzel együtt az övéké is. Vagy
amikor 16 évesen volt képe egy hét alatt leállni a májamnak, és kanárisárgán feküdtem a gyermekintenzíven
várva egy újra, az akut lista legtetején.
Idestova 8 éve már, hogy semmi igazán izgalmasat
nem produkáltak a belső szerveim – hála az égnek – így
hát mit volt mit tenni, új hobbik után kellett néznem.
Szóval a magyar oktatási rendszerben eltöltött 18 évem

után, miután kézhez vehettem az „Egészségpolitikai
szakember egészség-gazdaságtan specializációval, angol nyelven MSc” (próbáld-meg-gyorsan-kimondaniháromszor-hangosan-hiba-nélkül) diplomámat, három
szaktársammal úgy döntöttünk, nekivágunk Délkelet
Ázsiának. Hátizsákkal, vegyes érzésekkel teli izgalommal és különösebb tervek nélkül. Az Indonéziában töltött egy hónap alatt bejártuk Jáva és Bali szigetét, majd
kikötöttünk a valószínűtlenül mesebeli Gili-szigeteken.
Aztán meg hazajöttünk épségben. Igen, még én is. Álljon hát itt a nagy kaland tanulságaként levonható bölcsesség pontokba szedve, avagy hogyan (ne) menjünk
világgá szervátültetettként.

Csudamadár
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Világjáró

FIGYELEM! A kalauz néhol erős sarkításokat
tartalmaz, és a szarkazmus eszközével operál. Minden
pontosan így történt. És egészen máshogy.
1. Találjuk ki, hogy hova szeretnénk utazni. Kössünk ki Thaiföld mellett, mert az van olyan szép,
mint Indonézia, de mégse olyan drága a repjegy.
2. Térjünk vissza Indonéziához amint a híradók
terrortámadásról tudósítanak onnan, hiszen így
a felére zuhantak a jegyárak. A hülyének is megéri!

3. Tököljünk a jegyvásárlással eleget ahhoz, hogy
közben visszaszökjenek az eredeti szintre. Szomorkodjunk.
4. Ujjongjunk, amikor újabb katasztrófa pusztít a
célországban, ezúttal a természet főszereplésével. Földrengés ilyen jól még nem jött, repjegy
féláron megvéve!
5. Közöljük hozzátartozóinkkal a jó hírt. Fogadjuk
hitetlen pillantásaikat.
6. Nyugtassuk meg őket, hogy legalább a repjegy
olcsó volt, mert…
7. Őszintén lepődjünk meg, amikor ez nem nyugtatja meg őket.
8. Töretlen lelkesedéssel szervezzük utunkat. Azaz
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írjunk egy szakdolgozatot, államvizsgázzunk le,
készüljünk a finnországi Európa Bajnokságra,
táboroztassunk gyerekeket a Balatonon.
9. Egy hónappal a nagy nap előtt csapjunk a fejünkhöz, hogy azért valami oltás-féle lehet,
hogy elkelne. Próbáljunk időpontot kérni az oltásambulanciára. Konstatáljuk, hogy már csak
akkorra lenne, amikorra vissza is érnénk. Mármint miután a malária-tífusz-hepatitis A, B, C,
D, E, F, (…) Z pozitív, élettelen testünk hazaszállításra kerül. Szomorkodjunk.
10. Írjunk Kulcsár Andrea doktornőnek egy
emailt „őrült májátültetett” tárggyal, és ecseteljük hülyeségünket. Nyissuk meg remegve a
válaszemailt, és csillanjon fel a szemünk a „kedd
10 órá”-ra.
11. Szisszenés nélkül viseljük a tífusz, hepatitis A, B
és veszettség elleni szurikat, mint a nagylányok.
Köszönjük meg doktornőnek egy újságcikkben a
segítséget. (Örök hála!)

Világjáró
Rizsföldek Ubudban

12. Kínosan figyeljünk arra, hogy finnországi hazaérkezésünk és az Indonéziába tartó járat indulása között ne legyen több 48 óránál.
13. Minden szükséges dolog beszerzését időzítsük
arra a két napra.
14. Plusz egy éves kontrollt. A jóból sosem elég.
15. Üljünk két órát horrorban a Transzplantációs
Klinikán az ultrahang és a laborleletek megkapása között, míg kiderül, hogy a „lehet hogy baj
van” igazából egy „nincs baj”.

Kedvenc útitársammal, KisZsirivel

16. Nézzünk hálás kiskutya szemekkel Gerlei Zsuzsanna doktornőre, amikor kimondja a végszót:
Elrepülhetsz holnap!
17. Azért még ne higgyük el egy ideig, és sokkos
állapotban bolyongjunk, nehogy elkezdjünk pakolni.
18. Szedjük össze magunkat. Kössünk biztosítást.
Drágát.
19. Pakoljunk be, majd élvezzük a maradék időt,
amit még a saját, kényelmes ágyunkban alva
tölthetünk. Mind a másfél órát.
20. Kipihent arccal és ZEN nyugalommal robbanjunk be Ferihegyre. Szabaduljunk ki szüleink
szorításából és rohanjunk a kapu felé. Örüljünk,
hogy öregszenek és lassulnak.
21. Szálljunk rá, majd szálljunk el a repülővel.

Állatpiac cicákkal
22. Szálljunk át Dohában, de előtte még várjunk ott
13 órát a csatlakozásra.
23. Ne vigyünk a kézipoggyászban hosszú nadrágot
se hálózsákot, hiszen Dohában 40 fok van. Este!
24. Jegyezzük meg egy életre, hogy Dohában csak
kint van 40 fok. A reptér termináljában legfeljebb 16 – nappal is. És senki nem tudja, hol juthatunk ki a melegre.
25. Imádkozzunk, hogy ne fagyjunk meg és túléljük
az éjszakát. Próbáljuk ne a szegény gyufaárus
kislány jeleneteit pörgetni lelki szemeink előtt.
26. Verjük a fejünket a falba, miután megtudjuk,
hogy a 8 órán túli várakozásokra ingyenes hotelszobát biztosít a légitársaság. Visszafelé próbáljuk is ki, és élvezzük a reggelit ágyba hozós
luxuslakosztály kényelmét a reptéri pad helyett.
27. Érkezzünk meg szerencsésen Jakartába. Váltsunk be 200 dollárt indonéz rúpiára és érezzük
milliomosnak magunkat. Végre egy hely, ahol
mi vagyunk a királyok!
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Világjáró
Rizshantolás egy helyi segítőnkkel

Váltsunk székhelyet 2-3 naponta, álljunk egyre
lustábban az „és holnap este hol alszunk?” kérdéshez. A végére jussunk el odáig, hogy nagy
hátizsákkal körözzünk egy olyan kis szigeten,
ahol szükség hiányában se autó, se rendőrség
nincsen, és próbáljunk meg bekéredzkedni valahova.

28. Hagyjuk, hogy átverjenek a helyi erők. Sosem
volt még finomabb a palackozott víz, mint amikor egy 3 fogásos vacsora árát fizettük ki érte!
Aztán szépen lassan tanuljunk meg bánni a nullákkal a számok végén.

Banános palacsinta

A méltán híres guggolós vécé

29. Az öt óra időeltolódás miatt állítsuk át szépen
lassan gyógyszerszedésünket emberi időpontra.
Kaparjuk össze az alsós matematika órákról maradt összes emlékünket és próbáljuk meg kiszámolni, hogy akkor most mikor is kell.
30. Hánykolódjunk ébren éjjelente megkérdőjelezve számítási képességeinket, és gondoljuk végig
ezerszer, hogy akkor most előre vagy hátra.
31. Csak az első estére foglaljunk előre szállást.
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32. Reggelire együnk banános palacsintát. Ebédre
sült rizst csirkével. Vacsorára sült tésztát csirkével. Minden. Egyes. Nap.
33. Ha mégis eltérnénk a tervtől, ügyeljünk, hogy
azt a legkétesebb helyeken tegyük, majd bánjuk
meg kétszer. Egyszer, amikor megkóstoljuk,
egyszer másnap a vécén guggolva.
34. Már otthon kezdjük el gyakorolni a teli talppal
guggolást. Egyrészt, mert bármikor beválogathatnak az indonéz síugró válogatottba, másrészt, mert jól jön az ázsiai típusú vécéknél.
35. Próbáljuk meg ne lepisilni a bal lábunkat a hét
harmadik 8 órás vonatútján, míg az imbolygó
vagonnal együtt csúszkálunk guggoló helyzetben. Ez persze nem történt meg, főleg nem velem. (DE MIÉRT MINDIG A BALT?!)
36. Induljunk el Ferihegyről úgy, hogy már két
napja hányunk reggelente, de nem tudjuk miért. A hányingertől ne együnk és igyunk eleget

Világjáró
A kórház váróterme - majdnem olyan,
mint a SE Transzplantációs Klinika!

a búvárkodást, a templomok látványát, az új emberek társaságát meg a régiekét, a jó ételeket, a
kevésbé jó ételeket, a menő szállásokat és a csótány lakta bungalókat, az utazást, az egészet.
40. Térjünk haza hullafáradtan és csokibarnán.
41. Könnyebbüljenek meg a szülők, hogy túléltük
mind.
+1 Együnk egy jót nagymamánk rántott húsából.
+1 +1 Zuhanyozzunk másfél órát és utána lepődjünk
meg, hogy a barnaság fele eltűnt.
+1 +1 +1 Másnap kezdjünk el azon gondolkodni,
hogy hová utaznánk legközelebb.
Jakab Ivett
A Transzplantációs Alapítvány önkéntes fotósa, a
Trappancs Egyesület önkéntese és sportolója

két hétig, miközben hitegessük útitársainkat,
hogy már sokkal jobban vagyunk. Amikor ös�szeesünk az utcán és védtelenek vagyunk, adjuk
be derekunkat, és engedjük, hogy végre beszállítsanak a kórházba. (Na, ez tényleg nem velem
történt meg, hanem az egyik útitársammal.)
37. Töltsünk egy hetet egy privát luxuskórház intenzív terápiás részlegén a biztosító cég jóvoltából,
és gyógyuljunk ki a szepszis-gyanús szalmonella okozta – szerencsére csak – nagyon komoly
kiszáradásból. Ijesszünk rá a többiekre nagyon.
(Még mindig az útitárs, nem én.)
38. Vonjuk le a következtetést, hogy az indonéz
egészségügyi szolgáltatás minősége kiváló – a
biztosított európai embernek mindenképp – így
ha baj van sincs nagy baj.
39. Élvezzük a jó időt, a nyarat, a napfelkeltéket és
napnyugtákat, a fehér homokos tengerpartokat,

Autók helyett szekerek
az egyik Gili szigeten
Kedvesnek látszó
zsebtolvaj majom Ubudban

Mie goreng, azaz sült tészta
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KisZsiri a Vízipalotában, Yogjakartában

Egy a millió fotóból, amit indonézek kértek velünk

Az utolsó napfelkelte Gili Air-en,
pizsamában
Snorkeling - búvárkodás pipával
A kis csapat
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Esemény
Transzplantációs
és Szervdonációs Világnap 2016
Fáklyás flashmob a Hősök terén St Martinnal

Fáklyás séta
a donorok emlékére

A WHO 2005-ben nyilvánította
Világnappá október második szombatját. Ehhez csatlakozva Magyarországon 2007 óta ünnepeljük együtt
– szervre várók, szervátültetettek,
donorok, donor hozzátartozók, orvosok, nővérek – a Szervdonáció és a
Transzplantáció Világnapját, mely lehetőséget ad arra, hogy a szervátültetett emberek hálájukat és tiszteletüket
fejezzék ki a szervdonoroknak és családtagjaiknak, valamint szolidaritásukat a szervátültetésre váró betegek és
családtagjaik iránt. Ez a nap alkalmat
teremt arra is, hogy a szervátültetésen
már átesett emberek köszönetüket fejezzék ki a szervátültetés lehetőségét
megteremtő (donorjelentő), valamint
a transzplantációt és az utógondozást
végző egészségügyi dolgozóknak.

Fáklyákkal a Hősök terén
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Esemény

Az egyik adta, a másik
kapta a vesét
A hagyományoknak megfelelően a Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért civil szervezet a Magyar Transzplantációs
Társaság, az OVSZ Szervkoordinációs Iroda és a Magyar Szervátültetettek Szövetsége közreműködésével az idei megemlékezésre
2016 október 8.-án került sor.
A Nap házigazdája és levezetője – mint minden alkalommal
- Csisztu Zsuzsa volt, aki a rá jellemző precizitással és humorral,
profi módon irányította az eseményeket.
Az ünnepi rendezvény sportversenyekkel, a
MOM Sport
Uszoda és Sportközpont Csörsz
utcai telephelyén kezdődött.

Olimpikonok
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Először úszásban mérték ös�sze erejüket a transzplantáltakból,
orvosokból és olimpikonokból,
valamint családtagjaikból összeállított csapatok. A többek között
Güttler Károly, Güttler Emma,
Verrasztó Evelyn, Szilágyi Liliána, Papp Márk, Dr. Lang György
professzor, Dr. Mezei Piroska, Dr.
Grózli Csaba, Dr. Máthé Zsolt
nevével fényjelzett csapatokat erősítették a trapik képviselői: Gyurkó Szandi és Barni, a Domonkos
testvérek; Ági és Ádám, MolnárFarkas Márk és Dia, Medve Böbe,

Bence és Bia már nem először
vesznek részt a fáklyás felvonuláson

Jeszenszky Judit, és még sorolhatnám, de sajnos nincs nálam a
lista. Hatalmas csatában győzött
a legjobb, …. és átballaghattunk a
focipályára.

A díjazottak

Az MLSZ SE Sipos Jenő
(MLSZ szóvivő) által vezetett csapata ellen a nagy „öreg” Varga Domi
(8 éves, vese+májtranszplantált) csapatkapitány hada vette fel a harcot,
és sikerült 7:7-es döntetlenre befejezni a Bicskei Bertalan Emlékkupát. Természetesen itt is ismert és
neves sportolók – Wukovics Lászó,
Wukovics-Páncsics Deján, Telek
András, Albert Flórián, Rab Tibor,
Hevesi Tamás – adtak nem csak játéktudásból, de empátiából és szolidaritásból is példamutatást.
Köszönjük Mindannyiuknak!

Esemény
A Világnap délután a városligeti
Vajdahunyadvárban lévő Mezőgazdasági Múzeumban folytatódott.
Miután átverekedtük magunkat az
erdélyi Kürtőskalács Fesztivál városligeti tömegén, elég „hűvös” fogadtatásban részesültünk a fűtetlen, de így
is méltóságteljesen csodás épületben.
Itt került idén is megrendezésre az
a Pro Vita díjátadó ünnepség, ahol
- Alapítványunk kezdeményezésére - miniszteri elismerésben részesülnek mindazok, akik egy veséjük
vagy májdarabkájuk felajánlásával
megmentették egy hozzátartozójuk,
barátjuk életét.
Tarján Iván Hommage a la
Medicine című, a szervátültetés folyamatait bemutató filmje után Dr.
Szederkényi Edit, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke, és Mihály

Igazi jó meccs volt
vett részt az Eurotranszplant megalakulásának munkafolyamatában, s
ezen személyes indíttatásából is szívesen tesz eleget mai díjátadó feladatának. Ebben az évben 23 donornak
adta át a kitüntetést.

Testvérek... az egyik vese+májátültetett, a másik egészséges

Sándor, az Országos Szervkoordinációs Iroda igazgatója mondták el
gondolataikat a szervátültetésről és a
donációról. Tilhof Ingrid, a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének alelnöke - 12 éve vesetranszplantált - a
tiszteletadás és hála szemszögéből
mondott köszönetet a donoroknak, és
fejezte ki szolidaritását a szervátültetésre várók és családtagjaik felé.
A Pro Vita díjat Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos úr adta át, aki
köszöntő beszédében utalt arra, hogy
szakmai élete során nem egyszer
találkozott a szervátültetés egy-egy
fázisával, s alaposan ismerve a témát

A 2008-ban Alapítványunk kuratóriuma által alapított Szt. Kozma
és Damján díjjal minden évben azt a
személyt tüntetjük ki, aki kiemelkedően sokat tett a magyar szervátültetés ügyéért.

A versenyzők

Eredményhirdetés

Csudamadár

35

Esemény
Eredményhirdetés

Dr. Retteghy Tibor
az idei Szt Kozma
és Damján díjas

Az idén ezt a díjat Dr.
Retteghy Tibor főorvos úrnak
ítélte az alapítvány kuratóriuma.
A főorvos úr életpályájának ismertetésében Mihályi
Sándor – az OVSZ Szervkoordinációs Iroda igazgatója többek között megköszönte
és méltatta a szervátültetés érdekében végzett kiemelkedő orvosi és oktatási tevékenységét.
A díjat Alapítványunk elnöke,
Szalamanov Zsuzsa adta át.
A Four Fathers énekegyüttest
nagy lelkesedés fogadta. Többen
emlékeztünk rá, hogy pont 10 évvel
ezelőtt, az első általunk rendezett Világnapon is ők adták az ünnepi műsort, s ezúttal is magukkal ragadták
a közönséget. Még ha nem is énekeltünk olyan hangosan, mint szerették
volna.
A zenés műsor után Alapítványunk fennállásának 25. évfordulója
alkalmából egy hatalmas csokis-narancsos torta felvágására került sor,
amit ott a helyszínen mindannyiunk
egészségére el is fogyasztottunk.
A nap zárásaként, a fáklyás felvonulás idén is a Széchenyi fürdő ivókútja elől indult.
A Városligetben még 19:30 kor is
hömpölygő tömeg kicsit furcsállotta
menetünket, de legalább még többen
szereztek tudomást létünkről és céljainkról. A Hősök terére vonultunk,
ahol St. Martin csodálatos zenéjére
próbáltunk magunkból szív alakza-
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tot
formálni.
Nagyon örültünk, hogy az
idén a médiának
köszönhetően az
otthonülők is láthatták a Szervdonációs és Transzplantációs Világnap
hazai eseményeit.
Remélem mindenki, aki részt
vett, mindenki, aki látott bennünket,

elgondolkodik kicsit a szervadományozáson, az életen, az élni és tenni
akaráson. Ez volt a cél.
Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Astellas
Pharma Kft. támogatását!

Schneider Julcsi
az alapítvány kurátora
(24 éve vesetranszplantált)

Éremátadás
a Bicskei Bertalan Emlékkupa után

Útravaló

Hat javaslat szülőknek
Millió apró, sok szülő számára természetes cselekedettel lehet az óvodás és
kisiskolás korú gyermek test-lelki fejlődését segíteni. Az alábbiakban ezekből sorolunk fel néhányat.

Olvasson a gyereknek: Helyezkedjenek
el kényelmesen, és olvasson fel egy mesét vagy
történetet. A gyerekek nagyon szeretik az ismétléseket, nem lehet nekik túl sokat olvasni.
Beszéljen hozzá: Énekeljen, mondjon ver-

sikéket, mondókákat, és kommentálja napi cselekvéseit is. Kérdezzen a gyerektől, kérje meg, hogy
nevezze meg a tárgyakat, írja le, mit lát éppen.
Este együtt ismételjék át a nap eseményeit.
Vigye magával: Nem, most nem külföldi
vagy tengerentúli utazásra gondolunk. Megteszi
a bevásárlóközpont, a posta, a múzeum vagy az
állatkert is. Később beszéljék meg, mit láttak, és
tegyen fel a gyereknek kérdéseket.
„Írjon” a gyerek: A kicsik nagyon szeretnek firkálni. Adjon nekik papírt, ceruzát, zsírkrétát,
festéket, filctollat. Az ujjal festés is igazi, színes
élmény számukra.
Járjanak társaságba: Legyen akár egy
nagy születésnapi parti vagy játék az ismerősök
gyerekével, a kicsinek előnyére válik, ha sok beszédet hall különféle hangokon. A könyvtári mesedélután vagy egy bábelőadás különösen jó alkalom,
hogy a gyerek új hangokat halljon, új dolgokat
ismerjen meg.
Használja a kezét: A rajzolás, kivágás és
ragasztás munkaigényes feladat, de ezek a tevékenységek elősegítik, hogy a gyerek majd szebben
írjon, no és kedves emlék egy-egy, a gyerek készítette műalkotás.

Hogyan csökkenthető a stressz a gyermek életében?
A legbiztosabb pont a szülők és a gyermek közötti
jó kapcsolat, ahol a gyermek megértésre, szeretetre és
biztonságra talál. A gyermek ilyen helyzetben mer és
tud a szüleihez fordulni segítségért.
Mikor észre veszi, hogy a gyermekével valami „nem
stimmel”, érdemes kivárni azt a helyzetet, ami optimális
egy problémafeltáró beszélgetéshez. A gyermek legyen
képes elmondani azt, ami zavarja őt.
Ezután jön a „tanácsadás java”. Úgy
adni tanácsot valakinek, hogy azt el is
tudja fogadni, magáénak érezze. Ez
teljesen egyénre szabott. Ami biztos,
hogy be kell vonni a gyermeket a
megoldási lehetőségekbe. Tehát
a felnőtt-gyermek viszonyt át
kell alakítani „gyermeksegítő”
viszonnyá, ahol megkérdezheti a
gyermekét, hogy:
•

•

Úgy veszem észre, hogy az utóbbi
időben nagyon feszült vagy,
szerinted ki tudja ezt a
helyzetet megoldani?
Kié ez a probléma?

•
•
•
•

Milyen megoldási alternatíváid vannak?
Ha te lennél a felnőtt, mit javasolnál a gyermekednek?
Ő mit választana, és miért az lesz a számára a legmegfelelőbb?

A gyermeke válaszaiból közösen fel lehet építeni
a gyermek stresszhelyzetét speciálisan kezelő
stratégiát. Ezt a közösen létrehozott stresszkezelő
stratégiát bontsák közösen lépésekre. Ki, mikor,
mit fog a megoldás érdekében tenni. Az egyszerű
számonkérés helyett jó ötlet, ha az eredmények
tükrében átbeszélik a lehetséges alternatívákat.
Természetesen itt is hasznosak a különböző
stresszkezelő technikák, viszont a gyermek
gondolkodásának változása nélkül nehéz csak
a stresszkezelő technikákkal jó eredményt
elérni. Jó ötlet a sport, a mozgás bármilyen
formája, az alkotó tevékenység, relaxációs
technikák, a társas beszélgetések
előnyben
részesítése
a
TV
és
egyéb
„ f ig yelemelterelő”
eszközök helyett.
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Jó hírek
10 ÉVES AZ ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány Jubileumi ünnepségén és gyönyörű
kiadványában szerepel az alábbi mondat, mely mindent elmond tevékenységükről:
„A MOL Új Európa Alapítványánál egy évtizede
arra törekszünk, hogy támogatásaink révén a tehetség,
a szorgalom, a tudás és a szolidaritás értékei kibontakozhassanak, megteremtve ezzel egy humánusabb
környezetet.”
Köszönjük, hogy 10
éve töretlenül támogatja az
Alapítvány a MI IS NYARALUNK tábort!
Rendületlenül részt veszünk
a MOL Gyermekgyógyító Program
keretében kiírt pályázaton, és az Új Európa Alapítvány többször is megtisztelt bennünket
személyes látogatásával. Talán az ott tapasztaltaknak
köszönhető, hogy munkánk évről évre elnyeri a pályáztató bizalmát.
További sok sikert kívánunk az Új Európa Alapítványnak!
Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért
kuratóriuma

PROF. DR. PERNER FERENC

sebész, professzor emeritus, az orvostudományok doktora 2016. - Prima díj (Magyar tudomány kategóriában)
Széchenyi-, BatthyányStrattmann-,
Szentgyörgyi Albert- és
Magyar Örökség-díjas
sebész. 1962-ben szerzett orvosi diplomát
a budapesti Orvostudományi Egyetemen.
Szakvizsgát tett általános
sebészetből,
baleseti sebészetből és
nephrológiából. 1972–1973-ban Párizsban tanulmányozta a veseátültetés klinikumát és sebészi technikáját. 1973-ban a szegedi 1962-es úttörő kezdeményezés után ő végzete az első sikeres és tartós túlélést
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biztosító veseátültetést, és munkatársaival megszervezte a hazai szervdonációs és szervátültetési programot. Eddig a Semmelweis Egyetemen több mint 4400
veseátültetést végeztek. 1990–2002-ig volt a Transzplantációs és Sebészeti Klinikának alapító tanszékvezető igazgatója. Nevéhez fűződik az 1995-ben induló
hazai májátültetési program, amelyet 800-nál több
májátültetés fémjelez. A vezetése alatt a klinika az általános sebészet mellett több speciális sebészi profilt
is művelt (máj-, endokrin, colorectális, onkologia).
Ötven éve oktat orvostanhallgatókat és részt vesz a
szakorvos és orvos továbbképzésben. Több mint 230
tudományos közleménye jelent meg, számos hazai és
nemzetközi tudományos társaság tagja, alapító tagja
és tisztségviselője volt. Több folyóirat szerkesztőségi tagja, a Szervátültétés könyv egyik szerkesztője és
számos könyvfejezet írója.
A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Dr. Csányi Sándor sajtótájékoztató keretében
hirdette ki a díj jelöltjeit. Magyar tudomány kategóriában Dr. Perner Ferenc mellett a további két Prima
– és így Prima Primissima-jelölt – Bihari Mihály jogász, politológus és Maróth Miklós klasszika-filológus.
Gratulálunk Professzor úrnak a Príma díjhoz, és
reméljük, Primisszima lesz belőle!
...mert MEGÉRDEMLI!

HIGGY ABBAN, HOGY MINDEN CSÚCSOT
MEGHÓDÍTHATSZ! – KÉKES-TÚRA 2016. 09. 03.
A győztesek soha
nem adják fel... hiszen
akik feladják, sohasem
győzhetnek!
(idézet
Anna blogjából)
Anna 24 éves.
A betegsége cisztás
fibrózis, ez egy génhiba következménye, és
nem gyógyítható, de
tüdőtranszplantációval
lehet segíteni a bete- Higgy abban...
geken. Anna 21 évesen átesett egy kétoldali tüdőtranszplantáción, majd egy életmentő hasi
műtéten, és egy évvel ezelőtt megtörtént a második tüdőtranszplantációja is. Tavaly, amikor még a
transzplantációra várt, kerekesszékben legyengülve,
oxigénpalackból szipuzott levegővel – lásd a Csak
Levegőt blogot – , az volt a legnagyobb vágya, hogy
saját lábán felmásszon Magyarország legmagasabb
pontjára, a Kékestetőre.

Jó hírek
Nem feltétlenül az a
Anna elindítja a túrát
fontos az életben, hogy
erős legyél. Elég, ha
annak érzed magad!írja Anna a blogjában,
és ő annak is érezte
magát, mikor meghirdette a Csak Levegőt
–Kékestúrát. Szeptember 3-án több mint 340
ember kísérte Annát és
szintén CF-es vőlegényét, Fefét a Kékestetőre. Én is köztük voltam, és állíthatom, ha

György az MTI-nek elmondta, az ilyen kombinált, egy
időben végzett beavatkozások világszerte ritkaságszámba mennek, és biztonsággal csak a nagy tapasztalatú
központok vállalják el ezeket.
A júniusban operált beteg otthon van, de szoros orvosi kontroll alatt áll, hiszen a legyengített immunrendszert fertőzések fenyegetik, és a kilökődési reakciókra is
oda kell figyelni. Ennek érdekében folyamatos gyógyszerezés szükséges – ismertette Dr. Lang György.

Annával és Fefével a csúcson
A beteg cisztás fibrózisban szenvedett, ami a tüdőt
teszi tönkre, és gyógyszeres kezeléssel már nem lehetett stabilizálni az állapotát. A veseelégtelenség azonban nem az alapbetegség miatt következett be, a férfi
évek óta dialízisre járt – ismertették a szakemberek.
Dr. Elek Jenő, az aneszteziológiai és központi intenzív terápiás osztály főorvosa hozzátette: a beteget a
tüdőtranszplantáció alatt műtüdő tartotta életben, ma
ezt tartják korszerű eljárásnak.

nincs Anna, sosem mászom fel a Mátra déli lejtőjén,
a sípályán a Kékestetőre. De miatta, érte, magamért és
sok más emberért, akiknek ez erőt ad, példamutatást,
megtettem. És hihetetlen élményben volt részem. Köszönöm, Anna!
Bár vannak nehéz napok, az élet mégis szép, ezt szeretném megmutatni nektek! (idézet Anna blogjából)
Szalamanov Zsuzsa,
aki 70. évében jár és 22 éve vesetranszplantált

ELVÉGEZTÉK AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI TÜDŐ- ÉS
VESETRANSZPLANTÁCIÓT EGY MŰTÉT KERETÉBEN
Az Országos Onkológiai Intézetben a Semmelweis
Egyetemmel együttműködve, elvégezték az első magyarországi tüdő- és vesetranszplantációt egy műtét keretében 2016. június 30-án. A beteg zavartalan műtét
utáni intenzív kezelést követően jó általános állapotban
2016. július 14-én elhagyta az Intézetet. Jelenleg rehabilitációs kezelésen vesz részt.
Az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő
Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika megbízott igazgatója, a sebészeti team vezetője, Dr. Lang

Az első magyarországi tüdőátültetést tavaly decemberben végezték el, és az akkor elindított transzplantációs
program sikerét mutatja, hogy felelősséggel el tudták vállalni a mostani komplex beavatkozást. A régió országait
tekintve Magyarország élen áll a tüdőtranszplantáció terén, hiszen a környező országok betegeit, ahogy korábban a magyar pácienseket is, Bécsben operálják.
(MTI részletek)
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Üdv közöttünk!
Új trappancsok!
B. Szilvia (12 éves):

Szilvi idén táborozott velünk először a Balatonon. Nagyon jól érezte
magát a táborban, sok új barátot szerzett, minden programon aktívan
részt vett. Egy mosolygós, vidám, nyitott nagylányt ismertünk meg,
aki akkor még minden másnap művesekezelésre járt és várta, hogy vesét
kapjon. Egy szép szeptemberi napon ez is eljött. Szilvi nagyon bátor
volt a műtét előtt és az azt követő napokban egyaránt, bár a mosolygós,
vidám arcát egy kis időre félretette. Búcsúzáskor azt mondta, hogy a
klinikán Ő nem „csak” egy vesét kapott, hanem két nagyon jó barátot
is mellé.

Szilvi

K. Szabolcs (4 éves):

Szabolcs édesapját élődonorként vizsgáltuk, azonban a kitűzött
műtéti időpont előtt egy héttel Szabolcsnak riadója volt és vesét kapott. Műtét után egy kicsit bizalmatlanul fogadott, először a cumisüveg
majd egy vasúti sín repült felém, de én nem adtam fel, és pár nap múlva
már nagyon jól kijöttünk egymással. Szabolcs nagyon szereti a Thomas
mozdonyt és barátait, így az ágya nagy részét a vasúti pálya, kocsiszín,
daru, markoló foglalta el. Nagyon gyorsan felépült, motorral közlekedett a folyosón. Szülei szerint a veseátültetés óta megállíthatatlan.

V. Gabriella (8 éves)

Szabi

Gabit és a családját már a májátültetés előtt megismertem, így végigélhettem velük egy sikertelen riadó reménykedő várakozását és a szomorúságot utána. De Gabi meséjének is jó a vége, az utolsó előtti pillanatban sikerült és kapott egy megfelelő májat.
Gabi nagyon fegyelmezetten csinálta végig
a műtét utáni nehéz napokat és állapota gyorsan javult. Gyönyörű gyöngyékszereket készített a nővérkéknek,
orvosoknak, és megtanított virágot
hajtogatni. Gabi mindig pozitívan,
mosolyogva nézi az előtte álló feladatokat, nagyon nagy utat járt be, hogy
eddig eljusson. Örülök, hogy megismerhettelek, remélem sokszor fogunk
találkozni.
Mindenkinek üzenem, hogy gyertek a
táborokba!

Gabi
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Maléth Anikó,
az SE Transzplantációs és Sebészeti klinika
koordinátora,
az alapítvány önkéntese

Ünnepre
Kedves Olvasó!
A múlt héten még nyár volt… Sok-sok kedves
emlék tört rám. A héten azonban szélpostával
megérkezett az ősz. Mire az újság megjelenik,
az ősz is a végét járja. Egy szempillantás alatt
elérkezik a Karácsony, amire mindannyian nagy
várakozással készülünk. A jó meleg szobában,
meghitt
beszélgetések
mellett,

Karácsonyfadísz
gyöngyből

Szükséges
anyagok:
drót csillag (hobby boltban
készen is kapható, de apukátok segítségével otthon is
elkészíthető) és színes gyöngyök.

és aprólékos munkára, ha igazán egyedi
darabot szeretnél létrehozni. Konkrét ötletekkel nem tudok szolgálni, hiszen mindenkinek a saját fantáziájára és kreativitására van
bízva, milyen karácsonyfadíszt készít, inspirációként viszont mutatok néhány képet:

Ablak vagy karácsonyfadísz

Tetszés szerint a drótszálakra gyöngyöket fűzünk. A drót végét egy fogóval
vissza kell hajtani, nehogy a gyöngyök
útra keljenek!

Karácsonyfadísz
villanykörtéből
Karácsonyfadíszt nem csak
műanyag vagy üveggömbből
készíthetünk, hanem kiégett
villanykörtékből is. A nagy energiatakarékos izzó láz után biztosan mindenkinek van otthon
néhány hagyományos körtéje.
A kifestésükhöz az üvegfestékek mellett jó kézügyességre
is szükséged lesz, sok türelemre

Szükséges anyagok: hungarocell gömb,
téli hangulatot mintázó szalvéta, dekupázs
(decoupage) ragasztó, hó paszta, festék.
A szalvétából kitépjük a szükséges képet és csak a felső színes réteget helyezzük
a gömbre. A ragasztóval a gömb felületét
kenjük be és ecsettel rásimítjuk a szalvéta
darabot. Nem baj, ha a szalvéta tetejét is
beragasztózzuk, amikor megszárad, szép
fényes lesz. A szalvéta köré festhetünk,
vagy hó pasztával havat varázsolhatunk.
Egy gömbre több képet is lehet tenni.
Egy gombostűvel szalagot szúrunk a
gömb tetejére, aminek a
segítségével fel tudjuk akasztani.
Remélem, sokan kedvet kaptok a munkához
és nagyon szép
alkotások születnek. Jó munkát kívánok!

Szeretettel:
Márkus Márti,
az alapítvány
önkéntese
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Mesevilág

Mesetranszplantáció

könyvajánló dr. Kelen Katától
Pont egy évvel ezelőtt, egy levélhullató
októberi estén, egy budapesti könyvesbolt
kávéházában hallottam először Lóciról. Az „Álmodó”, az „Örök koordinátor” és a „Betűvető
doktor” találkoztak ott. Ekkor már tudták, hogy
Lóci beteg. A könyvek birodalmában azonban
csoda történt. Ezen az estén lehetőséget kap-

tak, hogy meggyógyítsák Lócit a papírra vetett
szavakkal. Bármit leírtak, az megtörtént. És
Lóci meggyógyult. Történetéből pedig mese
született. Az „Új élet, új mosoly” mesekönyv a
vesebetegségről és a szervátültetésről. A mesekönyv célja, hogy Lóci történetének bemutatásával választ adjon sok ki nem mondott kérdésre, hogy segítséget nyújtson és reményt adjon a
beteg gyermekeknek és családjuknak. A könyv
tanít is. Megmutatja, hogy milyen az önzetlen
szeretet, hogy testünk egy darabjával új esélyt,
új életet, új mosolyt adhatunk valakinek.
A mesekönyv megszületéséhez szükség
volt a megálmodójára, Böcskei Virágra („Álmodó”), az alaptörténet írójára, Adamasky
Szilviára, a szakmai tartalom papírra vetéséhez Maléth Anikóra („Örök koordinátor”) és a
„Betűvető doktorra” (dr. Kelen Kata), valamint

azokra, akik hisznek a varázslatokban, vagyis
a könyvet kiadó Trappancs Egyesületre (Feszt
Tímeára) és a Nemzeti Vese Programra. Köszönet illeti Háló Lászlót, aki tördelte, Prof. dr.
Reusz Györgyöt, aki lektorálta, és végül külön
köszönet illeti Bartos Erikát, aki varázsceruzájával gyógyította Lócit. Lóci története az Astellas
Pharma és a Diaverum nyomdai munkához
adott támogatásával jelenhetett meg.
Fogadjátok szeretettel Lóci történetét, meséljetek róla másoknak, hogy ők is tudják, hogy
nem csak a csodákra számíthatunk, hiszen mi
már tudjuk, a szervátültetés életet ment.
Bár, a „Betűvető doktor” azóta is arról álmodik, hogy mindenkit mesével gyógyíthasson… Akkor csak írna, írna és írna… Hogy
minél több Lóci lehessen óriás.
dr. Kelen Kata

Zelk Zoltán: Mikulás bácsi csizmája
A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek,
egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte:
– Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot!
Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ
összes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki
az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe.
Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön,
és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy
nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen
hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje
hajolt, és bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt
neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett
örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett kis barátjából, s íme, most itt fekszik a hideg, decemberi éjszakában.
Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát,
és megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval.
Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levetette
mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény ember
lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább,
hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.
S amíg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha
paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az
ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak,
és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak,
és simogatva melegítették az arcát.
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– Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok.
S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő cipőiből, hogy az
asztalt is telerakhatta vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak:
– Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény
ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor a zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok
töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott
zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már
vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az egész élete, mint
az álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában.
Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek
hiába kérdezték a jó öreget, miért jött vissza mezítláb a földről.
Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér
szakállába.

Jó étvágyat!
Karácsonyi banánkenyér
HOZZÁVALÓK:
15 dkg dió
15 dkg (nád)cukor
2 tojás
8 dkg olvasztott vaj
1 vaníliarúd kikapart magja vagy 1 teáskanál
vanília aroma
1 mokkáskanál őrölt gyömbér
1 mokkáskanál őrölt szerecsendió
1 mokkáskanál őrölt fehérbors
1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg
1 mokkáskanál őrölt fahéj
3 érett, barnuló banán
1 tábla keserűcsoki (darabokra tördelve)
15 dkg sima liszt
8 dkg teljes kiőrlésű liszt
1 csipet só
1 csomag sütőpor
1 teáskanál szódabikarbóna

Elkészítés: a diót száraz serpenyőben kissé megpirítjuk, csak amíg illatozni nem kezd, majd félretesszük. Robotgépben fehéredésig keverjük a cukrot a tojással, majd
hozzáadjuk az olvasztott vajat, a vaníliát, és a fűszereket.
Gyorsan elkeverünk mindent, beledobjuk a 3 megpucolt
puha banánt és addig keverjük, amíg homogén massza
nem lesz. Ha nincs robotgépünk, kézi habverővel is keverhetjük, csak a banánt előtte villával törjük össze.
Alacsony fokozaton dolgozva hozzáadjuk a kétféle
lisztet, a sütőport és a szódabikarbónát, végül fakanállal
a masszához keverjük a durvára aprított, pirított diót és a
csokit is.
A masszát sütőpapírral bélelt vagy vajazott, lisztezett
őzgerincformába öntjük, és 30-35 percig sütjük. Szúrópróbát végzünk fogpiszkálóval, ha a tészta nem ragad, kivesszük és 10 percig a formában hagyjuk. Ezután
kiborítjuk és hagyjuk teljesen kihűlni szeletelés
előtt.
Őrülten finom, puha, omlós édesség, ami a
zserbó és a bejgli mellett is megállja a helyét!
Próbáljátok ki!
Kőműves Luca
az alapítvány önkéntese

Az újság az ASTELLAS Pharma Kft. támogatásával készült.
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FARSANG TENGELICEN
Hagyományos farsangi
találkozónkat hol is máshol,
mint a tengelici
Hotel Orchideában tartjuk
2017-ben is!

Időpont:
2017 január 20-22

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év
alatti testvér részvételét Alapítványunk ingyen biztosítja.
Felnőttek részvételi díja: 17 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást, a pénteki és szombati
svédasztalos vacsorát, a szombati és vasárnapi svédasztalos reggelit,
szombati ebédet, valamint a termálfürdő, a finn szauna
és infrakabin használatát.
Program:
Péntek:
14.00 órától lehet elfoglalni
a szobákat
18.00 Kulturális műsor
19.00 Vacsora, majd játék
felnőtteknek-gyerekeknek

Szombat:
Délelőtt: orvos-szülő fórum,
gyerekeknek csapatverseny
Délután: szülőknek
fakultatív borkóstoló
Szekszárdon,
otthonmaradóknak wellness
19.00 Vacsora, utána
jelmezes felvonulás,
táncverseny, farsangi buli

Vasárnap:
Lazítás és beszélgetés a
wellnessben – ki meddig
bírja (a szobákat 14 óráig
kell elhagyni)

A farsangi felvonuláson reméljük, hogy ismét sok ötletes jelmezzel találkozhatunk!

Jelentkezési határidő: 2017 január 4.

A korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

Részvételi díj befizetése: január 16-ig

az Alapítvány számlaszáma: 10200885-32611135-00000000

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

