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Családi hétvége

Mi is 
nyaralunk!
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Alternatív rap, rock, punk, pop… Nem számít. Nekünk 
minden évben mosoly, gombóc, szeretet, ölelés, nyuszika. Soha 
nem kellett elmagyaráznom, miért ők jönnek. Velünk vannak. 
Ennyi. Hallottam már őket rádióban, cirkuszban, színházban, 
nagyszínpadon, sátorban, templomban, fesztiválon. Bárhol jár-
nak, összeolvadnak a közönséggel. A szemesi 5001-es teremben 
mi vagyunk a gombóc közepén. Velünk válnak eggyé. Danival, 
Bencével, Barbival, velem, veled. 

Anna minden meghökkentő jelmeze csak a felütése annak 
a vetkőzésnek, ahogy megmutatja nekünk a létezést, a valósá-
got, a nyilvánvalót, az igazságot. Leesnek a sallangok, eltűnnek 
a felesleges körök és marad az igazi, az igazi minden. Kifesti 
az arcunkat, de közben valójában lemossa róla a fáradtságot, a 
boldogtalanságot. Rikító, színes, festékes minden, mégis tiszta, 
egyszerű és boldog. Ezt adják nekünk. Minden évben. 

Köszönöm nektek -Pásztor Anna, Pásztor Sámuel, Hernádi 
Dávid, Vághy Tomi, Bubnó Marci- azoknak a nevében, akik újra 
elkezdhettek élni, akiknek már van, de még lesz is mit mesélni…

dr. Kelen Kata
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Trapi történet

2014. 05. 20.
Négy nappal a születésnapom 

előtt, májam egy kis darabjával újra 
életet adhattam az akkor 7 hónapos 
kisfiamnak, Olivérnek.
2014. 07. 05.

Állandó kórházban töltött 8 hó-
napnyi idő után végre hazakerültünk 
saját otthonunkba.

Olivér hihetetlenül gyorsan 
gyógyult. Eleinte hetente, kéthetente, 
havonta, majd már csak kéthavonta 
jártunk kontrollvizsgálatokra, az ad-
dig otthonunkat jelentő I. sz. Gyer-
mekklinikára.

Eljött az első éves nagy kontroll... 
Minden szuper, hurrá, boldogság!

Elkezdődött az elmaradt védőol-
tások sorozata, mindennel szépen ha-
ladtunk. Az állandó immunszupresszív 
gyógyszerek szedése mellett meglepő 
módon elkerültek minket még a kisebb 
megfázások is. Elérkezett a 2 éves nagy 
kontroll. Cukorterhelés, szemészet, 
röntgen, EKG, csontsűrűség... és az a 
bizonyos ultrahang. 

Máj gyönyörű, erek tökéletesek, 
keringés rendben... majd a doktornő 
megjegyezte, hogy a vékonybél egy 
szakaszon vastagabb a megengedettnél. 
Igazából az utolsó mondatával mit sem 
törődve hagytuk el az ultrahangos vizs-
gálót. Boldog voltam, hisz a máj rendben 
és csak ez számít. A folyosón összefutot-
tunk szeretett Tóni doktor bácsinkkal, 
aki mint mindig, most is széles mosoly 
kíséretében kérdezte, hogy „Mi újság az 

ultrahanggal?” Örömmel újságoltam, 
hogy minden a legnagyobb rendben, 
majd távozásnál eszembe jutott és utá-
na szóltam, hogy „Ja, a vékonybél egy 
helyen vastagabb.” Ekkor a doktor úr 
arca komoly lett és kérte, hogy várjunk, 
amíg ő bemegy az ultrahangba beszél-
ni a doktornővel. Mikor kijött és behí-
vott az irodájába, akkor sejtettem, hogy 
mégsincs minden rendben. Azt mondta, 
hogy valóban nem jó, amit az ultrahan-
gon lát, de bízzunk benne, hogy ez csak 
egy fertőzésből visszamaradt állapot, bí-
zik benne, hogy nem PTLD. 

- PTLD??? Az meg mi??!! - kérdez-
tem. 

Posttransplant lymphoproliferative 
disease, ami egy ún. transzplantáció 
után kialakuló daganat, ami általában 
rosszindulatú.

Mielőtt sokkot kaptam volna, a dok-
tor úr hozzá tette, hogy ez a legrosszabb, 
ami lehet, de az ultrahang eltérésen kí-
vül semmi nem utal erre, ezért valószí-
nű, hogy nem erről a betegségről van 
szó, de mindenképpen szoros kontroll 
szükséges.

Ezt követően júniustól augusztusig 
kéthetente jártunk kontrollra, ahol vér-
ből EBV szintet néztek. Mindig nega-
tív volt, ahogy minden más is. Vérkép 
is rendben volt, csak az ultrahang nem 

Csodák igenis léteznek...

Az örökké vidám Olivér

Olivér a Roni Házban
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Trapi történet
változott semmit... vagyis talán 
kicsit nőtt a vastagság. Így Dezsőfi 
doktor úgy döntött, hogy legyen 
egy vékonybél biopszia augusztus 
12-én pénteken, előtte egy nappal 
legyen vérvétel. Ha minden jól 
megy, akkor a következő hétfőn 
már mehetünk is haza. Szerda este 
érkeztünk Budapestre a Ronald 
McDonald házba. Csütörtök haj-
nalban felébredtem valamiért, ránéztem 
a telefonra és volt egy üzenet Dezsőfi 
doktortól, amiben kérte, hogy reggel 
éhgyomorra menjünk. Akkor már sej-
tettem, hogy egy nappal hamarabb meg-
csinálják a biopsziát. Így is történt. 2016. 
08. 11-én, csütörtökön reggel 8:00-kor 
elindult velünk a lavina. Hirtelen történt 
minden. Vérvétel, sebészi ultrahang, 
ahol jött a hideg zuhany... Nem biopszia 
lesz, hanem műtét, mert valószínű, hogy 
daganat.

Mire észbe kaptunk, a gyerekünk 
már a műtőben volt, és mi csak sír-
tunk és néztünk magunk elé, hogy 
már megint mi történik, és miért? Hisz 
olyan jól alakultak a dolgok..., a máj tö-
kéletes. Akkor most mégis mi jön még? 
A műtét 4 órás volt, sikerült eltávolí-
tani a tumort az érintett bélszakasszal 
együtt, és ezt követően egy éjszakát az 
intenzív osztályon töltöttünk. Más-
nap reggel jött a szövettani eredmény, 
ami beigazolta, hogy sajnos daganat és 
rosszindulatú. Non-Hodgkin limfóma. 
Rajtunk kívül az orvosok és az egész 

belosztály döbbenten, könnyes szemmel 
nézett maga elé. Persze, hogy sírtak, 
hisz már mindenki családtagként te-
kint ránk az osztályon, és nem értették, 
hogy már megint miért Olival történik 
ez. Dezsőfi doktor csak annyit mondott 
„Oli ezt is megcsinálja, legyőzi!”. Olivér 
a műtét után már másnap felült a kis-
ágyba és kocsikázott. Hihetetlenül erős 
és kitartó és türelmes, mert hat napig 
nem ehetett és nem ihatott, de neki egy 
hangja nem volt és megértette. Egy hét 
múlva saját kis lábacskáin sétált át a II. 
Számú Gyermekklinika Hematológiai 
osztályára, ahol Kovács doktor már várt 
minket. Meglepte őket is, hogy Olivér 
mennyire erős és hogy nem látszik rajta 
semmi betegségre utaló jel. Igen, Ő egy 
többszörösen beigazolódott igazi csoda.

Kovács doktor felvázolta a kezelési 
tervet, ami tartalmazott kettő kemo-
terápiás blokkot és hat immunterápiás 
kezelést. És kezdetét vette egy újabb 
embert próbáló küzdelem. Olivér újra 
bebizonyította, hogy ő valóban egy 
igazi hős, ugyanis még a kemoterápia 

alatt sem feküdt szinte egy percet 
sem... Egész nap infúziós állvánnyal 
sétáltunk a folyosón, játszottunk a 
kórházi játszóházban, közben pedig 
csöpögött az infúzió. A szinte nulla 
immunrendszer mellett szerencsé-
re elkerülték a fertőzések. Nem volt 
hányás, nem volt hasmenés, nem 
kellett transzfúzió...egyedül a sztero-
idos napok voltak nehezek. A Ronald 

McDonald Ház jelentette az otthonun-
kat, és a kórházba csak a kezelésekre és 
kontrollokra jártunk be. Apa kéthetente 
hétvégén jött hozzánk, de előfordult, 
hogy tudott maradni több napot is. Na-
gyon sokat köszönhetünk a ház veze-
tőségének és dolgozóinak. Októberben 
volt Olivér 3. születésnapja, feldíszítet-
tük az egész Roni házat, sütöttünk, főz-
tük, igazi kis szülinapi bulija volt. Hálás 
vagyok, hogy megünnepelhettük, és 
hogy Olivérnek nem kellett nélkülöznie 
a megérdemelt buliját. A karácsony ki-
vételével minden ünnepet ott töltöttünk, 
de mégis családias légkörben. Sikeresen 
lezártuk a kezeléseket, megvoltak a záró 
vizsgálatok, amiknek az eredményei 
szerencsére negatívak lettek. Kisebb 
megszakításokkal 9 hónap után, május 
10-én költöztünk haza a Ronald Ház 
falevél szobájából, ami a második ott-
honunkat jelentette. Nemrég megvolt 
a 3. éves nagy kontroll, hála Istennek 
rendben vagyunk. A kemoterápia óta 
sikeresen visszaállt a fehérvérsejt szám, 
most már van újra normál immunrend-
szere, és végre megkaptuk a hivatalos 
igazolást, hogy Olivér mehet közösség-
be. Már csak a bárányhimlő elleni oltás 
szükséges és jöhet az ovi. 

Olivérnek egy hatalmas bátorság-
próbája volt, amin hisszük, hogy sikere-
sen túljutott. Minden elfogultság nélkül 
ki merem jelenteni, hogy Ő olyan bölcs 
lett, mint 10 évvel idősebb társai, és tu-
dom, hogy ha felnő, soha nem fogja szé-
gyelleni a volt betegségeit, még ha emi-
att kezdetben sok minden nehezebben 
is megy majd neki. Talán felnőttként 
azt fogja hirdetni, hogy milyen jó egész-
ségesnek lenni, és hogy az egészségre 
mennyire kell vigyázni.

Igen, Ő a mi kisfiunk, Éles Olivér, a 
legnagyobb harcos, a legnagyobb hős és 
a legnagyobb csoda...mert Csodák igen-
is léteznek!

Élesné Sipos Mariann

Olivér a kemoterápia alatt

Olivér édesanyjával
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Köszönjük!

Felhővel borított ég, eső – így indult a 
hetedik GyerekNapozás a Mogyoródi 
Aquaparkban. 

Nem hiába vagyunk szervátül-
tetettek és szervátültetett gyerekek 
szülei, az optimizmus bennünk 
van! Június 26-ára másodfokú 
hőségriasztás volt az előrejelzés, 
ezért nem is a szokásos tíz órai 
találkozót hírdettük meg, hanem 
kilencre trombitáltuk össze a csa-
patot. Reggel folyamatosan csöngött 
a telefon, hogy ugye nem marad el??? 
Hát persze, hogy nem! Ez nem is lehet 
kérdés! Mindenki eljött - Debrecenből, 
Hajdúnánásról, Miskolcról, Ceglédről... az 
ország minden csücskéből. Volt, aki jelezte, hogy 

késik, mert vizsgázik, vagy dugóba kerültek, 
de tízre mindenki befutott. A frissen sült 

húsz kiló pogácsa is. Szinte csak mi vol-
tunk a hatalmas víziparkban, nagyjá-

ból délig. A gyerekek és a legtöbb 
szülő a felhős ég és a szemerkélő 
eső dacára is rögtön levetkőzött, 
és élvezettel pacsáltak a gyerekme-
dencében, többen a mellette lévő 
hatalmas, napágyakkal és nap(es)
ernyőkkel bőségesen ellátott füves 

területen jókat beszélgettünk, majd 
tizenegykor elkezdett sütni a nap, 

és tizenkettőre már igazi kánikula lett. 
Hatvanhatan élveztük ezúttal a Mogyoró-

di Aquaréna vendéglátását, és idén is szenzá-
ciósan éreztük magunkat.

GyerekNapoztunk!

Köszönjük a MOGYORÓDI AQUARENA vezetésének, 
hogy 2011. óta minden nyáron vendégül látnak bennünket

az ország legnagyobb szabadtéri élményfürdőjében. 
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Köszönjük!
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Gyömörei Vivien: távolugrás: 7. 
hely, 100 m síkfutás: 6. hely, 200 m 
síkfutás: 5. hely, kislabdahajítás: 4. 
hely, 4x400 méteres női futóváltó: 
bronzérem 

Gyurkó Alexandra: 100 m, 200 
m, 400 m gyorsúszás, 50 m hát-
úszás: 4 ezüstérem

100 m hátúszás, 4x50 méteres 
női vegyesváltó: 2 bronzérem

Hasznos Szabina: egyé-
ni bowling ezüstérem, női páros 
bowling – Lukács Edittel: arany-
érem, vegyes páros bowling Juhász 
Zoltánnal: aranyérem

Jakab Ivett: röplabda: bronz-
érem, egyéni tenisz: ezüstérem, női 
páros tenisz – Almagro Carmennel: 
bronzérem

Jenes Virág: 100 méteres sík-
futás: 5. hely, távolugrás: 4. hely, 
kislabdahajítás, 200 méteres síkfu-
tás, 4x50 méteres női vegyesváltó: 3 
bronzérem 

Korcsik Levente: 4x50 méteres 
férfi vegyesváltó és 4x50 méteres fér-
fi gyorsváltó: 8. hely, 100 m mellúszás 7. hely, 50 m mellúszás 
6. hely, 50 m gyorsúszás 5. hely, 50 m hátúszás: ezüstérem

Kóka Zoltán: röplabda: bronzérem, egyéni asztalite-
nisz: bronzérem, férfi páros asztalitenisz – Tóth Attilával: 
aranyérem, Tollaslabda vegyes páros – Tilhof Ingriddel: 
bronzérem

Molnár Farkas Márk: 4x50 
méteres férfi vegyesváltó és 4x50 
méteres férfi gyorsváltó: 8. hely, 
100 méteres gyorsúszás: bronz-
érem, 50 méter pillangóúszás és 50 
méter gyorsúszás: 2 ezüstérem, 50 
méter mellúszás: aranyérem.

Nagy Réka: 200 m síkfutás: 
bronzérem, távolugrás: bronzérem, 
4x400 méteres női váltó: bronz-
érem, kislabdahajítás: ezüstérem 

Quittner Péter: röplabda: 
bronzérem, asztalitenisz férfi pá-
ros Csuti Jánossal: bronzérem

Sípos Tímea: 25 méter gyors-
úszás új korosztályos világcsúcs-
csal aranyérem, 4x50 méteres női 
vegyesváltó: bronzérem, 4x400 
méteres női futóváltó: bronzérem

Süli Flóra: 50 m gyorsúszás 8. 
hely, 50 m hátúszás 8. hely, 50 m 
pillangóúszás 4. hely, 50 m mell-
úszás: aranyérem, 4x50 méteres 
női vegyesváltó: bronzérem

Szabó Donát: 100 méteres 
síkfutás 11. hely, 200 méteres sík-
futás 9. hely

Tóth Roland: röplabda: bronzérem, egyéni tenisz: 8-16 
között, páros tenisz: 5-8. hely.

Velkey-Guth Ádám: kislabdahajítás, gerelyhajítás: 2 
bronzérem, 4x100 méteres férfi futóváltó és 4x400 méte-
res férfi futóváltó: 2 ezüstérem,  súlylökés: aranyérem, 100 
méteres és 200 méteres síkfutás: két abszolút világcsúccsal 
két aranyérem. 

TRAPPANCSOK
A VILÁGJÁTÉKON
Szervátültetettek Világjátéka 2017. Malaga

Sikerrel szerepelt a Magyar 
Szervátültetett Válogatott a 

Szervátültetettek Világ játékán, ahol 
52 ország 2300 szervátültetett spor-
tolója mérkőzött meg egymással. 

A Magyar Szervátültetettek Szö-
vetsége 52 sportolóval vett részt a 
Szervátültetettek Világ játékán, ahol 
10 sportágban versenyeztek a spor-
tolók: 18 aranyérmet, 23 ezüstérmet 
és 35 bronzérmet szereztek aszta-
litenisz, atlétika, bowling, darts, 
petanque, röplabda, squash, tenisz, 
tollaslabda és úszás sportágakban, 
ezzel az országok összesített verse-
nyében a 9. helyen végzett a magyar 
csapat. 

A válogatott tag jai közül 15-en 
a Trappancs Egyesület fiatal sporto-
lói: hat gyerek és 9 fiatal versenyzett 
Malagában az asztalitenisz, atléti-
ka, bowling, röplabda, tenisz, tollas-
labda és úszás versenyeken.

Ők 15-en 9 aranyéremmel, 12 
ezüstéremmel és 16 bronzéremmel 
járultak hozzá a magyar csapat sike-
reihez.   

Világsikerek
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Világsikerek

„Fussunk mint az állat, 
hogy Vivinek is legyen érme”

Számomra a Világjáték legerősebb mondata – és a leg-
kedvesebb emléke - volt ez a kislányoktól a kétnapos atlé-
tika verseny utolsó órájában, amikor a záró versenyszámra 
készültek: a 4x400 méteres női futóváltóba álltak be – 
egyetlen gyerekcsapatként. Addigra már túl voltunk nagy 
örömökön is és gyermekkönnyek hullásán is: ezen a világ-
játékon eddig soha nem látott mezőny gyűlt össze minden 
sportágban, így az atlétikapályán is az éremhez jutásért 
minden eddiginél jobban meg kellett küzdeni. Az egyé-
ni versenyek végén már csak Vivi volt mérhetetlenül szo-
morú, hiszen neki nem sikerült dobogóra jutnia és a többi 
kislánytól hangzott el az a mondat, hogy „Fussunk, mint 
az állat, hogy Vivinek is legyen érme!”  Lett!!! Akkorát 
futottak – a náluk kétszer nagyobb versenyzőkkel szemben 
-, hogy a lelátón a többi nemzet szurkolói is állva tapsol-
tak nekik, a harmadik körnél elsőnek váltott az egyébként 
rendkívül fáradt gyerekcsapat. Végül befutottak a dobogó 
harmadik fokára és helyreállt a rend, felszáradtak a köny-
nyek, boldogságtól ragyogott az összes fáradt arcocska.

Az uszodában is óriási versenyeket láttunk, Alexandra 
mezőnye évről évre egyre erősebb, a már ismert nagyon ko-
moly német- és angol ellenfele mellé újabb és újabb rend-

Trappancs Csapat

Gyurkó Alexandra 
májtranszplantált
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Világsikerek

Jakab Ivett önkéntesünk, 
aki mellesleg 

májtranszplantált

Sipos Timike májtranszplantált úszó

kívül jó úszó versenyzők érkeznek. Szandinak 
nagyon nehéz dolga volt, élete talán legnehezebb 
versenyzésével szerezte meg a négy ezüstérmet. 

Flóra az 50 méteres mellúszás elődöntőjéből 
a legjobb idővel került a döntőbe, aggódtunk, 
hogy maradt-e benne elég erő a döntőhöz, de 
felesleges volt: új korosztályos világcsúcsot be-
állítva magabiztosan nyerte a versenyt. 

Márk ellenfeleiről a lelátóról közvetítettek 
szurkolóink: „láttátok, hogy az angol csávó (sic) 
egyszer sem vett levegőt?”  Láttuk!  De Márk 
keményen küzdött, nem adta magát könnyen és 
gyönyörűen versenyzett. 

Timi (11) sajnos a nemzetközi szabályrend-
szer áldozata lett ezen a világjátékon: két sza-
bályt érvényesítettek vele szemben, az egyik az, 
hogy nem lehet a korosztályától feljebb nevezni, 
a másik az, hogy nem indulhat ellenfél nélkül 
(ez mondjuk érthető). Mivel sem a korosztályá-
ban nem volt ellenfele, sem fiatalabb úszó nem 
indult a többi versenyszámában, így Timike az 
egyéni számokban csak a 25 méter gyorsúszás-
ban tudott bizonyítani. A rajtjánál egy edzői 
tanácsot kapott Dr. Pécsi Annamária szövet-
ségi edzőtől: „Timi, egy levegővel!”. Beugrott, 
egy levegővel végigment, 17.02-es korosztályos 
világcsúccsal megszerezte az aranyérmet és 
mérhetetlenül boldog volt. 

Rengeteg történetünk van a 10 napból, me-
lyek még ülepszenek. A mindennapos tenger-
parti kagylóvadászatról, a delfin-showról, a helyi golf 
pálya szépségéről – ahova véletlenül keveredtünk –, a 
hihetetlen spanyol svédasztalról, amit a gyerekek külö-
nösen élveztek … (van az az életkor, amikor az ember 

kizárólag meghatározott színű, ismert ételeket eszik), 
az óriás hullámokban való ugrálásról (a kislányok kó-
rusban mondták a TENGERNEK, hogy „ne máááár”), 
a nagyokkal közös medencézésekről és tengerezésekről, 
és természetesen az ebben az évben is 07:30-kor induló 

versenybuszról, amin a hét nagy 
részében rajta kellett lennünk. 

Rengetegen segítettek ne-
künk ebben az évben: köszön-
jük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon támogatta, hogy 
versenyzőink ott lehessenek a 
Szervátültetettek Világjátékán!

Jövőre Szardínián lesz 
a Szervátültetettek és Művesekezeltek 
Európa Bajnoksága, melyre már most 

nagyon készülünk. Remélem, 
hogy sok gyerekem lesz 
azon a versenyen is. 

Feszt Tímea
Trappancs Egyesület
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Világsikerek
Jakab Ivett 

májtranszplantált

Molnár Farkas Márk 
vese+máj-

transzplantált 
úszó

A bronzérmes futóváltók

Jenes Virág 
tüdőtranszplantált 
atléta

Süli Flóra májtranszplantált

Velkey Guth Ádám
vesetranszplantált 

atléta

Nagy Réka 
vesetranszplantált 

atléta



13Csudamadár

Jó hírek
II. Jótékonysági kortárs művészeti aukció 

a MI IS NYARALUNK tábor javára

Második alkalom-
mal is sikerült! Számta-
lan hazai kortárs művész 
adományozta idén is ala-
pítványunknak egy-egy 
alkotását, melyeket márci-
us közepétől meg lehetett 
tekinteni az SCH Galéri-
ában, és a 24-én megren-
dezett árverésen 18, majd 
utólag még 6 kép el is kelt.  

Az aukció nettó bevétele 1 millió Ft, amit remélhetőleg a 
tulajdonunkban lévő alkotások további eladásával még 
növelni tudunk.

Köszönet a 41 művésznek, akik alkotásai-
kat felajánlották, és mindazoknak, akik vásár-
lásukkal támogatták a célt. Köszönet az SCH 
Galériának, ahol a képeket kiállíthattuk és az 
aukciót lebonyolíthattuk, mindezt térítésmentesen.  
Köszönet Szkarossy Zsuzsának az alkotások fotózásá-
ért, a PharmaPress Nyomdának a 100 db katalógus té-
rítésmentes nyomdai kivitelezéséért, Kelen Annának, a 
Virág Judit Galéria szakértőjének, aki az árverést ked-
vesen, szakszerűen és barátságból vezette le, a Veritas 

Gold Kft.-nek, akik az árverés résztvevőinek szomjol-
tásáról gondoskodtak és az Instrument Party Rent Kft.-
nek, akik a résztvevők számára kényelmet biztosítot-
tak a székek ingyenes kölcsönzésével és szállításával. 
...és végül, de nem utolsó sorban köszönet Börcsök Enikő 
színművésznek és párjának, Tóth József festőművésznek, 
akik a képzőművészeti aukció lehetőségét kitalálták és 
megteremtették alapítványunk számára.

Az adományozó alkotók: Abouelnaga Mohamed, 
Aknay János, Almásy Ottilia, Baksai József, Bátai Sán-
dor, Benkovics Balázs, Berényi Zsuzsa, Bernát András, 

Bukovics Anikó, Buhály József, Dancs 
Ildikó, Dévényi Mónika, Ef Zámbó 
István, Gábriel József, Gerlóczy Sári, 
Gosztola Gábor, Haáz Ágnes, Haran-
gozó Ferenc, Helena Junttila, Kecske-
méti Sándor, Magyar Boglárka, Mak-
sai János, Margit Szabolcs, Mester 
Olga Lívia, Navratil Zsuzsa, Oláh 
Jolán, Ország László, Págyi Zsóka, 
Ráskai Szabolcs, Sándor Edit, Sáros 
Miklós, Szakállas Zsolt, Teller Mária, 
Tóth József, Ujj Zsuzsi, Varga Ferenc, 
Vári Zsófia, Verebics Ágnes, Verebics 
Kati, Víg Attila, Vincze Ottó 

Az aukciót vezető
Kelen Anna

Peti licitál az árverésen oxigénnel, 
tüdőre várva.3 hónappal később 

megkapta az új tüdőt és kiválóan 
érzi magát.

Szalamanov Zsuzsa köszönti az árverés résztvevőit

MI IS NYARALUNK!
a Transzplantációs Alapítvány

tábora javára

25 éves

Második jótékonysági 
kortárs művészeti aukció

Helyszín: SCH-Galéria, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
Időpont: 2017. március 24. 18:00 óra

Licitálók

Börcsök Enikő 
és az SCH Galéria 
tulajdonosa, 
Schaffer Ferenc
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SVEJK A SZERVÁTÜLTETETT GYEREKEK TÁBORÁNAK 
TÁMOGATÁSÁRA GYŰJTÖTT

Svejk! Vacsorázunk! Vendéglőjáték a monarchia dalaival 
- ezzel a címmel adta elő Tóth Zoltán színművész és Ernyei 
László harmonikaművész Jaroslav Hašek legendás katonafi-
gurájának történetét május 25-én este a Pinceszínház klubter-
mében. A produkcióban közreműködött a pincér szerepében 
Jánosi Ferenc színművész is.

Hát ezt bizony sajnálhatja, aki kihagyta! Szenzácós elő-
adás, kellemes környezet, a szünetben csodás pecsenyezsíros 
kenyér lilahagymával, remek cseh sör... és szuper közönség!Az 
Alapítvány pedig 230.000 Ft-tal és sok új baráttal gazdago-
dott. 

Köszönjük barátunknak, Tóth Zoltán színművésznek, 
akié az ötlet és a főszerep, de a produkcióban résztvevő min-
den kollégájának, valamint a Pinceszínház vezetésének és 
munkatársainak szintén nagy-nagy hálával tartozunk. Kö-
szönet Bényei Bettinek, aki készítette és Debrecenből a pe-
csenyezsírt szállította, Szendi Jánosnak, aki a sört szállította 
és a hűtéséről gondoskodott, Gyurkó Szandinak, aki vizsga-
időszakban eljött kenyeret kenni, és köszönet mindenkinek, 
aki jegyet vett és eljött az előadásra. Azt gondolom, senki nem 
bánta meg! (Zoli, lehet újrázni?)

ISMÉT SZÍNHÁZBAN JÁRTAK 
A SZERVÁTÜLTETETT GYERMEKEK

 Néhány szervátültetett gyerekünk már szombaton ün-
nepelhette a Gyereknapot a Vígszínházban. Nemcsak az 
Óz, a csodák csodája előadás megtekintése jelentett nagy 
élményt a 10-12 éves korosztálynak, hanem a színház ku-
lisszái mögé is betekinthettek. 

Köszönjük Börcsök Enikőnek, a Vígszínház vezetésé-
nek és társulatának a lehetőséget, Tóth Zoltánnak és Fara-
gó Ildikónak az „idegenvezetést”!

Svejk – Tóth Zoltán

Betekintés a színházi kulisszák mögé

Gyereknap
Vígszínház

Óz, a csodák csodája

GRATULÁLUNK 
LUKA TÍMEÁNAK,

aki júniusban Magyar-
ország jó tanulója-jó spor-
tolója oklevelet kapott az 
Emberi Erőforrás Minisz-
tériumától. Mi még hozzá-
tesszük, hogy mindezeken 
kívül újságunk jó rovatve-
zetője és kiváló csapatem-
ber!

Jó hírek
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Jó hírek
ISMÉT EGY MEGLEPETÉS-FELAJÁNLÁS!

Köszönjük Csisztu Zsuzsi nagykövetünknek és tünemé-
nyes nagyfiának, Krisztiánnak, hogy a TV2 Vigyázat, gye-
rekkel vagyok! - kvízműsorában nyert 400.000 Ft-ot alapít-
ványunknak ajánlották fel. Arról nem Zsuzsi tehet, hogy még 
egy jótékonysági felajánlást is megadóztatnak, így a TV2-től 
340.000 Ft érkezett a számlánkra.

GYERMEKMENTES HÉTVÉGE SZÜLŐKNEK 
VISEGRÁDON

Sok nevetés, kevesebb sírás..., de az is jól esett a pszicholó-
gusokkal, családterapeutával töltött hétvégén. Megint éreztük, 
milyen nagyszerű ehhez a közösséghez tartozni. A gyerekne-
velés nem egyszerű dolog. Beteg gyerekkel még tovább szapo-
rodnak a gondok. A szervátültetés után változik a helyzet, de 
a gyereknevelés nem lesz könnyebb. A hétvégi „játékokkal” 
sok mindenre választ kaptunk, és nem kevés házifeladatot ... 
Köszönjük Gallus Edit, Tusor Lilla, Jantek Gyöngyvér ön-
kéntes segítőinknek!

HŐLÉGBALLONOS UTAZÁS 

– nem 80 nap alatt a föld körül, csak egy feledhetetlen óra 
a nógrádi erdők fölött 

A MOL-csoport PB Osztálya az Új Európa Alapítvány-
nyal és a Ballooning4You csapatával együttműködve egy 
igazán felejthetetlen élményt szerzett gyermeknap alkalmá-

ból a Transzplantációs Alapítvány 10 szervátültetett gyer-
mekének. A gyerekeket az Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Szalamanov Zsuzsa és két kurátora: Börcsök Enikő színmű-
vésznő és Fellner Márta kísérte el az izgalmas expedícióra. 
A csapat 16 órakor indult a MOL székháza elől, sok-sok 
autóval és a PB Osztály dolgozóival a Berceli Kastélyhoz, 
ahol nagyon kedves vendéglátásban volt részünk. Itt vár-
tunk a felszállásra szólító jelzésig, közben a kastélyhoz 
tartozó gyönyörű lovakkal barátkoztunk. Aztán irány a 
mező, ahol megnéztük a ballonok feltöltését, a kosár fel-
állítását, majd beszállás és indulás a felhők közé. 1000 m 
fölé emelkedtünk! Este fél 9-kor szálltunk le, és akkor 
jött az igazi kalandtúra. A sötétben - telefonok fényé-
nél - gyalogoltunk több mint 3 km-t, mert autóval járha-
tatlanná vált az előző heti esőzések következtében az út. 
A 9-16 év közötti transzplantált gyerekcsapat vidáman, a fel-
nőtteket segítve tette meg az éjszakai túrát, egy nyögés, panasz, 
jajszó nélkül. Csodálatos gyerekeink vannak! Kedves szülők! 
Ez is bizonyítja, hogy a szervátültetett gyerekek teljesen azo-
nos értékűek az egészséges, soha beteg nem volt gyerekkel! 
Nagy-nagy köszönet a szervezőknek ezért a feledhetetlen 
élményért!

Börcsök Enikő és kiscsibéi

Kukucs! Itt vagyunk!
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2015-ben a Groningeni transzplantációs munka-
csoport sikeres expedíciót szervezett szervátültetett 
emberekkel az 5895 m magas Kilimanjaro csúcsára. A 
transzplantáltak és kísérőik szervezetének működé-
sét folyamatosan monitorozták, és a mérési eredmé-
nyeket később tudományos folyóiratban publikálták 
(van Adrichem et al. 2015).

A példán felbuzdulva a világ élvonalában lévő bécsi 
tüdőtranszplantációs munkacsoport 2017. júniusára nem-
zetközi expedíciót szervezett a Kilimanjaro-ra, új tüdő-
vel élők részvételével. A 2015-ben indult sikeres hazai 
tüdőtranszplanációs program is csatlakozott a nem minden-

SZERVÁTÜLTETETTEK SIKERES 
KILIMANJARO EXPEDÍCIÓJA l.

Aklimatizációs túrán a magyar csapat

Csúcson a magyar csapat

Tüdőtranszplantáltak a csúcson

Csúcsteljesítmény
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Csúcsteljesítmény
napi kezdeményezéshez két transzplantált fiatalemberrel, 
három kísérő orvossal, egy gyógytornásszal és egy fotóssal. 
A nemzetközi expedíció célja folyamatos megfigyelés 
mellett minden résztvevőt feljuttatni a Kilimanjaro 5895 
méter magas csúcsára. 

A magyar csapat a történelmi sportsikerrel kívánja fel-
hívni a figyelmet a tüdőtranszplantáció fejlesztésre szoru-
ló hazai helyzetére, valamint az abban rejlő lehetőségekre. 
Magyarországon 2016-al bezárólag több mint 9000 beteget 
transzplantáltak valamilyen szervvel. A transzplantációra 
szoruló betegek száma szerte a világon meghaladja a ren-
delkezésre álló donorszervek számát. Hazánkban azonban 
tüdő esetében ez nem igaz, a várólistán lévő betegek száma 
jóval a nemzetközi átlag alatt van. Mostanra összesen 33 
magyar beteg kapott itthon új tüdőt. A tízmilliós magyar 
népesség számához viszonyítva 
azonban évente kb. 50 transzplan-
tációra lenne szükség. Ez azt jelen-
ti, hogy sok (pl. emfizémás, cisztás 
fibrózisos, pulmonalis hypertóniás, 
tüdőfibrózisos) beteg el sem jut a 
listára helyezésig, végső soron a 
transzplantációig. Éppen ezért ki-
emelten fontos az érintettek, vala-
mint a közvélemény tájékoztatása. 

Az expedíciónak szintén fontos 
célja volt felhíni a figyelmet arra, 
hogy szervátültetés után teljes 
életet lehet élni. Sokszor csodabo-
gárként tekintenek a transzplan-
táltakra, de most meg tudták mu-
tatni, hogy szervátültetés után sem 
uborkásüvegben élnek az emberek, 
hanem minimum ugyanolyan tel-
jesítményre képesek, mint nem 
transzplantált társaik.

A júniusi expedíciónak tüdő-
transzplantáltak és a transzplan-
tációban résztvevő szakemberek 
együtt vágtak neki, összesen har-

mincnégyen. A magyar csapatot hét bátor férfi képviselte, 
azonban gondolatban a transzplantálókkal tartottak azok, 
akik komoly áldozatokat vállalva dolgoztak azon, hogy mind-
ez megvalósulhasson.

A teljes nemzetközi gárda 10 transzplantáltból, 34 kísé-
rő orvosból, valamint mintegy 120 fő helyi erőből állt.  El-
sőre magasnak tűnhet a szám, de eltörpül a katonai példa 
mellett, mely szerint a frontszolgálati katonák mögött fejen-
ként 82 hátországi segítő tevékenykedik. 

A napi transzplantációs munkában is visszaköszön ez a 
nemzetköziség, ami az expedíciót is jellemezte. A tanzáni-
ai kísérő csoport minden létező problémát áthidalt a csapat 
számára. Például a transzplantáltak számára másfél mázsa 
palackozott vizet kellett felcipelni a hegyre – ami egyébként 
nem is engedélyezett a nemzeti park területén –, mivel ők nem 
fogyaszthattak a helyi szűrt vízből a fertőzésveszély miatt. 

Komoly kutatási háttere van 
az expedíciónak, nem elég látni, 
hogy milyen magasra lehet feljut-
ni transzplantált tüdővel, figyelni 
kell a szervezetben bekövetkező 
változásokat is. Ehhez egy fél in-
tenzív osztálynyi orvosi műszert 
kellett magukkal vinniük, vala-
mint gondoskodni azok áramel-
látásról is.

Lang professzor elmond-
ta, hogy bár megkapó élmény 
egyszerre látni hómezőket buja 
növényzettel, számára személy 
szerint a merev orvos-beteg kap-
csolatot jellemző fal leomlása volt 
a legpozitívabb hozománya a tú-
rának.  Bár a betegeket mindig 
személyesen ismerik, kivételes, 
ami közte és a két transzplantált 
betege között kialakulhatott az út 
során. 

Az út maga egy kifejezett 
csoda volt. Sikertörténet, tudo-
mányos, orvosi és emberi szem-
pontból is.

A mAgyAr csApAt tAgjAi:

gArdA péter, 
41 éves, 14 éve tüdőátültetett

BAlogh Krisztián péter, 
24 éves, másfél éve máj-és tüdőátülte-

tett

prof. dr. lAng györgy, 
54 éves, 15 éve végez tüdőátültetéseKet

dr. gieszer BAlázs, 
31 éves, 8 éve foglAlKoziK 

tr AnszplAntációvAl

dr. ghimessy áron, 
27 éves, 7 éve foglAlKoziK 

tr AnszplAntációvAl

dr. BorK A péter, 
55 éves, 30 éve foglAlKoziK 

cisztás fiBrózissAl

dr. szilAssy lászló, 
54 éves, fotós

Gratulálunk a transzplantáló team 
munkájához és az expedíció résztvevőinek 

a fantasztikus teljesítményhez!
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Mi is nyaralunk!
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Mi is nyaraltunk!

Kisebbik gyermekünk, Noémi már 7 éve él Apukája 
májdarabkájával, amit 6 hónaposan, az észak-német-
országi Kielben kapott 2010. április 29-én. Szóval a 7. 
újjá-születésnapot követően határoztuk el és szántuk rá 
magunkat, hogy idén, első alkalommal a Transzplantá-
ciós Alapítvány jóvoltából  2017-ben végre „Mi is nya-
ralunk”. Az ismerős családoktól már sokszor hallottuk, 
milyen jó ez a tábor, a szervezés és nem utolsó sorban a 
társaság. Elküldtük hát az e-mailt, amire jött is a gyors 
válasz Zsuzsától: „Kedves Ignácz család! Nagyon örü-
lünk, hogy jöttök a táborba!” 

Mi is örültünk, de nem tudtuk, mi vár ránk. Mit 
kell majd vinnünk, tennünk, hogy fogunk beilleszkedni 
egy jól összeszokott társaságba? Tudtuk, hogy vannak 
közös programok és külön foglalkozások is gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt. A tábor előtt eszembe ju-
tott, hogy több mint 25 éve táboroztam utoljára és lehet, 
hogy kicsit „öreg” vagyok már ehhez… A férjem, Imre 
(„rendes” nevén: Öcsi) nyugodt volt, mint általában. Azt 

mondta, nincs mit veszíteni, ha nem jó, legközelebb nem 
megyünk, de ha meg se próbáljuk, nem tudjuk, mit ha-
gyunk ki. A lányok (Dorina, Noémi) már az első perc-
től, ahogy elküldtük az e-mailt, nagyon örültek. Noémi 
minden nap azt számolta, mennyit kell még aludni és 
mikor indulhatunk a Balatonra. 

Aztán végre eljött a várva várt nap. 2017. augusztus 
5-én az autót jól megpakolva elindultunk otthonról (tud-
játok: B.-A.-Z. megye, Encs – Miskolc és Kassa között 
félúton). A közel 400 km-t kb. 3-4 óra alatt tettük meg 
és nagyon izgultunk, hogy lehetőleg időben, szokásunk-
tól eltérően nem késve érkezzünk meg célpontunkhoz, a 
balatonszemesi OTP Hotelbe. 

Már a fogadtatás is nagyon barátságos volt: minden-
ki mosolyogva, kedvesen fogadott minket, rögtön meg-
kaptuk a kellő információkat, na meg a tábori pólót és 
nem utolsó sorban a szobakulcsot. A táborvezető Zsu-
zsa „nem néni” 1000+1 dolga mellett is üdvözölt min-

MI IS NYARALTUNK (2017)
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Mi is nyaraltunk!

ket és Fellner Márti rögtön szárnyai alá vett bennünket. 
Bemutatta a tábort, a foglalkozások menetét, helyét és 
mindenkit, akivel eközben találkoztunk. Rögtön az ele-
jén jó benyomást keltett bennünk minden és mindenki, 
de azért még mindig tartottunk (pontosabban én tar-
tottam) attól, hogy sikerül-e beilleszkednünk, lehetőleg 
mielőbb. Szerencsére ez az érzésem is hamar elszállt, 
miután színszerinti csoportokba osztva, mi a Zöld Csa-
pat első megbeszélésén elkezdtük az ismerkedést. Raj-
tunk és a lánytestvéreken (Melike, Laura) kívül már 
mindenki „régi motorosnak” számított: Gálvölgyi Esz-
ter és fia Simon, Magyarné Kati és Zsófi, a Kántor csa-
lád (Kati, Laci Tamás és Peti) 
Nagyné Andi és fia Zétény. 
Szinte már az első pillanatban 
egy hullámhosszon voltunk, 
nevettünk, adtuk-vettük a po-
énokat. Szóval már itt is jól 
éreztük magunkat. A helyzet 
azonban még fokozódott, hi-
szen igyekeztünk mindenben 
részt venni, mindent kipró-
bálni. Noémi végre megtanult 
úszni, közben nagyon meg-
szerette Cápa Bácsit és Cápa 
Nénit, no meg a többieket is. 
Reggel általában nehezen kel, 
de a táborban egy szóra ug-
rott, reggeli után pedig már fél 
9-kor fürdőruhában toporgott, 

mikor mehet a medencéhez. Sokat kézműveskedett, is-
merkedett és játszott a többi gyerekkel, szóval hamar 
beilleszkedett. Ugyanez volt a helyzet a nagyobbik lá-
nyunkkal, Dorinával is, bár ő egy kicsit nehezebben ol-
dódott, de ő is új barátokat szerzett. Örömmel ment úsz-
ni, minden nap ment a kézműves házba is és Gyöngyvér 
pszicho-csoportjába is, ahonnan Noémivel együtt min-
dig sok vicces történettel, poénnal kerültek elő. Néha 
azt sem tudtam, hol vannak (ilyenkor jó, hogy nincse-
nek vagy öten), de a többi szülő megnyugtatott, hogy 
biztonságos helyen vannak és különben is, „legkésőbb 
kajaidőre előkerülnek”. A férjemmel mi is sok hasznos 
elfoglaltságot találtunk: részt vettünk a Családi Kör-
ben, ahol Edit fantasztikus irányításával szinte repült az 

idő. Mi szülők kicsit jobban megismerhettük egymást, 
tapasztalatokat, gondolatokat cseréltünk néha könnyes 
szemmel, vagy legtöbbször nevetve. Esténkét Börcsök 
Enikő és Tóth Roland vezetésével táncoltunk, rockit és 
twistet tanultunk, illetve megpróbáltuk a lehetetlent: a 

pénteki záró estre egységes(nek 
tűnő) koreográfiát tanultunk 
be. Itt is nagyon jó csapat jött 
össze, sokat nevettünk, főleg, 
hogy a ritmus és zene nem min-
dig volt összhangban, és együtt 
meg már különösen nehéz volt 
rá koncentrálni. Mindenesetre 
a feladatot mindenki ügyesen 
megoldotta, a végén pedig sike-
rült egy jót bulizni. Fürödtünk a 
Balatonban (bár ez legtöbbször 
Apa és a lányok programja volt), 
felfedeztük a sószobát, sokat ját-
szottunk, nevettünk, beszélget-
tünk, szóval jól éreztük magun-
kat. Jómagam minden délelőtt 
voltam chi kung-on, ahol Fellner 
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Mi is nyaraltunk!
Márti jól átmozgatott és hasznos gyakorlatokat muta-
tott nekünk. Ennek eredményeként közel egy év után 
visszatért az ízérzékem (amit ezúton is, sokadszorra 
köszönök!!!), így már nem csak emlékezetből tudtam, 
milyen pl. a dinnye íze, hanem éreztem is! Csupa po-
zitív élményben volt részünk az egy hét alatt, mindent 
nagyon szerettünk, élveztünk! Szuper volt az Anna & 
the Barbies koncert, a bobozás, a Ki Mit Tud, a Zöld 
Csapat és persze a többiek is, a felnőttek, a gyerekek, 
az önkéntesek, egyszóval MINDENKI!!! Így utólag saj-
náljuk, hogy csak most jöttünk el és kerültünk be ebbe a 
nagy családba, de most már mi is itt vagyunk, leszünk. 
Nagyon megható volt, ahogy az önkéntesek diszkréten 
szervezkedtek és minket is bevontak Zsuzsa szülinapi 
meglepijébe. Kedves Zsuzsa Nem Néni, a jó Isten él-
tessen még sokáig jó erőben, egészségben, hogy még 
számtalan tábort, programot tudj nekünk, értünk, ve-
lünk véghezvinni! Jó volt látni és megtapasztalni, hogy 
ez egy véd- és dacszövetség, egy kivételes, jó közösség. 
Itt szinte kivétel nélkül mindenki kedves, együttérző, 
empatikus, segítőkész – szóval igazi jó EMBER! 

Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a tábornak, 
a nagy csapatnak, úgyhogy jövőre Veletek ugyanígy, 
ugyanitt!!! 

Ignáczné dr. Brunclik Edina 
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Egy nyári szombat délután megérkeztem Balatonsze-
mesre és izgatottan vártam, hogy milyen is lesz itt úgy, 
hogy lesznek, akiknek itt vannak a szülei és lesznek, akik-
nek nem. /Én egyedül érkeztem./

Lepakolás után birtokba vettük a nagymedencét, mert 
más programunk nem volt. Sokat fürödtem a hét folyamán 
is a kristálytiszta vízben. Minden nap itt töltöttem a dél-
után nagy részét, mert a gyermekmedence mellett mindig 
üldögéltek felnőttek.

Amikor volt szülő a Balaton partján, akkor kimehettem 
fürdeni is. Szuper volt Anikó néni kis Rékájával és Bogival 

az utolsó délutáni kagylógyűj-
tés és az úszkálás a hullámzó 
Balatonban. Gumimatracon 
hancúrozva élveztük, hogy ki 
esik bele először a vízbe. Ha itt 
lettek volna a szüleim, biztosan 
több időt tölthettem volna a 
náddal körbezárt stégen.

Szerencsémre a programok 
között volt sport is, bár a futás 
nagyon hiányzott. Délelőttön-
ként röplabdáztam. Annyira 
megkedveltem, hogy otthon is 
biztosan fogok játszani. 

A délelőtti kézműveskedést 
a világ összes kincséért sem 
hagytam volna ki. Néha meggyűlt a bajom a tűvel, de a 
végén mindig szép kép lett az eredmény. 

A nagy hullámok miatt nem minden nap tudtunk ke-
nuzni. Amikor aztán jó idő lett, az egész partot többször is 
körbeeveztük.  Érdekes volt belülről látni a Balatont, úgy, 
hogy közben nem leszel vizes. 

A bobozásnál először féltem a nagy sebesség miatt. Ké-
sőbb már élveztem a száguldást. Az íjazást is kipróbáltam, 
a legtöbbször a tábla közepébe állt bele a nyílvessző. 

Utolsó nap délután jöttek a motorosok. Szerencsére az 
időjárás is megengedte, hogy több kört is megtehessünk. 
Végigmotoroztunk a főutcán, és ha senki nem volt a köze-
lünkben, elég gyorsan haladtunk. 

Este Zsuzsa nénit köszöntöttük fel a szülinapján. Egy 
hatalmas torta és sok-sok puszi volt az ajándéka. Nélküle 
nekem is unalmasabb lett volna a tábor. Mindig mosolyt 
tudott varázsolni az arcomra, mint egy igazi Nagyi. 

Nagy Réka
13 éves, vesetranszplantált

AZ ELSŐ MI IS NYARALUNK TÁBOROM ÉLMÉNYEI

Mi is nyaraltunk!

Barátnők Zsuzsa néni szülinapi meglepetése

Megnyitó
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Mi isnyaraltunk!

Mert a legnagyobb íróval van dolgunk, magával az élettel!                    
Mi vagyunk a szereplők, de van, akinek épp főszerep jut, 

és van, aki statiszta, de szereplők nélkül nem lenne történet. 
Csak van, aki született szereplő, és van, aki beletanul.

 A történet  11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az ak-
kor  féléves fiúnknál nefrózis szindróma tünetei léptek fel.           
Persze, mi szülők, akik az ilyesmit csak távoli ismerősöktől 
hallottuk, és ők is csak messziről hallották, vagy filmen lát-
ták, azt gondoltuk, hogy majd minden jóra fordul!

 Ilyen és hasonló gondolatokkal telt el 9 év...
Egyszer az élet úgy gondolta, hogy most kell 

egy csattanó, 2015. november 2-án reggel Ákos 
veséje leállt!

Ekkor mi, a család, főszerepet kaptunk. Min-
denki, próba nélkül, ösztönösen felvállalta a szere-
pét, elkezdődött a forgatás… 3 hónap dialízis után 
megtörtént a transzplantáció, és tovább pergett a 
film. Kontrollvizsgálatok, műtétek, sebek gyógy-
ulása stb. Egyszercsak június végén, egy mesebe-
li világban találtuk magunkat a Balaton-parton, 
ahol mindenki csak mosolygott, de megható  és 
hihetetlen élettörténeteket meséltek nekünk. Azt 
gondoltuk, hogy ilyen nincs! Ez csak velünk tör-
ténhet meg. A többiek csak azért jöttek el ide, hogy 
minket vigasztaljanak, gyógyítsanak különböző 
történetekkel! 

Majd eljött a 2017-es év nyara is, amikor újra jelent-
keztünk, hogy egy kicsit mélyebben megismerjük ezt a 
szervezett lelki gyógyító tábort. Ahol a gyerekek megállás 
nélkül rajzolnak, úsznak, táncolnak, játszanak, boboznak, 
motoroznak, esznek-isznak (már ha van idejük), fagyiznak, 
izgalmas feladatokat oldanak meg és este fáradtan koncert-
re, bátorságpróbára, valamint  „ki mit tud ?” - versenyre 
mennek. 

Na, ilyen nincs!

EGY HIHETETLEN, ÉLET ÍRTA TÖRTÉNET…

Ki Mit Tud?
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Majd mi lerántjuk a leplet, gondoltuk! A Hajdu csa-
lád nyaralást színlelve izgalmas felderítő útra indult Ba-
latonszemesre. Még a járt utat is feladtuk, hogy a nagy 
forgalom el ne térítsen minket! Útközben feltankoltunk 
rétesből, jó lesz majd fegyvernek! Itt hamar kiderült, 
hogy nem fegyver a rétes, hanem inkább egy jó eszköz 
a csapatépítéshez!  Mit sem érezve a tervünkből, Fellner 
Márta és az összes szülő segített a beépülésben, egy titkos 
szülinapi ajándék szervezésével. Mellénk állt még Szabó 
Attila cukrász barátom Balatonföldvárról, hogy fagyival 
és rétessel vonjuk el az emberek figyelmét.  

Geleta Balázs cukrász barátom Balatonlelléről azt 
mondta, hogy csináljuk meg együtt a balatonszelet-ízű 
szülinapi tortát! 

Ezzel segítettek 
a titok felderítésé-
ben! 

A hotelben 
csapatokat alakí-
tottunk a tábor la-
kóival és titokban, 
a világoskékek csa-
patából figyeltük 
a történéseket. A 
csapat legkitartóbb, 
de nem a leggyor-
sabb tagja egy siva-
tagi teknős volt.

 Már az első 
estén belecsaptam 
a közepébe és fag-
gattam az embere-

ket, de ők csak próbáltak hitegetni, hogy higgyünk nekik, 
az élet pedig ilyen! Készítettünk videoklipet is, közben 
elemeztük Ákossal a szereplőket. Kerestük a beépített 
kémeket! Nem találtuk. Beépültünk egy legóépítési ver-
senybe is. De összeesküvésnek semmi jele, csak az össze-
tartást tapasztaltuk. 

 Biztosak voltunk benne, hogy a balatonboglári 
bobpályán sínen leszünk, de a kalandpályán lecsúsztunk 
a megfejtésről. 

Semmi… No majd becserkésszük az embereket a fa-
gyival és akkor minden kiderül.  Ahhhh!  Semmi!  Az-
tán gondoltuk, lecsapunk az akadályversenynél. Itt csak 
majdnem lemaradtunk róla, mert pont akkor fontos meg-
beszélést tartottunk Ákossal a Balaton kellős közepén. 
Meg akartuk magunk fejteni, ki kire számíthat, de őszin-
te ölelés lett belőle. A motorozásról is lemaradtunk, de 
megérte. A motorosok úgyis külsősök voltak. Majd este a 

táborzárón kiderül minden.  
De ez nem így történt. Mert 

már a záró grillvacsoránál is sejthe-
tő volt, hogy nincs titok! A Zsuzsa 
„nemnéni” szülinapi tortájánál tisz-
tán látszódott és remélem mindenki 
érezte is, hogy ott volt a teljes tábor 
és az OTP Hotel csapata ahhoz, 
hogy a titok, amit mi rejtélynek hit-
tünk, magától kiderüljön.

…és a titok?: nyissuk ki a sze-
münket, lelkünket és beszélgessünk 
másokkal őszintén, és rájövünk arra 
is, hogy mindannyian főszereplők 
vagyunk. Mivel az élet mindenkinek 
írt egy hihetetlen történetet, és nem 
elzárkózni, hanem beépülni kell a 
megértő, őszinte sorstárs csapatba! 

Mi is nyaraltunk!
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Részt venni a közös darabban! Mi már csak azon 
gondolkodunk, Ákos, Lilla, Éva és Zoli, hogy a 
többi szereplővel mikor találkozhatunk újra, hogy 
at élet írta történetet együtt tudjuk finomra csi-
szolni. Mert kiderült számunkra az is, hogy ezt 
megélni nem egyedül, hanem együtt kell.

Mindig kell egy barát, aki hisz és megért, aki 
tart és segít!

Ami pedig a fő tanulság, hogy mindenkinek be 
kell szerezni egy kaktuszt, valamint Bob Marley 
mindig velünk van! (akik tudják, mire gondolunk!)

Köszönjük a segítséget a Mi is nyaralunk 
2017 tábor teljes stábjának, résztvevőinek, kivé-
tel nélkül!

Írta: az élet
Szerkesztette: 

Hajdu Ákos, Hajdu Lilla és szülei

Mi is nyaraltunk!

Azoknak, akik nem ismernek 
minket, leírom, a mi családunk csak 
pár hónapja került az Alapítvánnyal 
kapcsolatba, és az itthoni orvosokkal 
is csak kb. 6 hónapja. Fionn fiunk, 
aki 4 éves, New York-ban kapott szí-
vet 4 hónapos korában, és azóta ott 
kezelték. Idén januárban, hosszas 
megfontolás után, hazaköltöztünk 
Magyarországra, Budapestre.

Nagyon jó döntés volt! Az or-
vosaink révén kaptuk a meghívást a 
táborba, és tényleg nem tudtuk, mire 
számítsunk.

Az egész családot egy ici-pici 
mentazöld Chevy-be bepakolva, 
felvillanyozva érkeztünk a szállodá-
ba, Balatonszemesre. Semmit nem 
tudtunk és senkit nem ismertünk, 
de máris egy vidám és stressztől 

ELSŐ TÁBORI ÉLMÉNYÜNK
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mentes fogadtatás várt bennünket az 
előtérben. Egy-két ismerős arc kivi-
láglott a tömegből, még a Mogyoródi 
Aquaparkból, aminek nagyon meg-
örültünk. Rengetegen megállítot-
tak, hogy bemutatkozzanak, illetve 
segítséget nyújtsanak, hogy mit hol 
találok. Sok kedves és vidám család 
vett körül, akikről nem is hinnénk, 
min mentek keresztül. Fionn egyből 
úszni szeretett volna, így első utunk a 
medencébe vezetett, ami a hőségben 
nagyon frissítő volt. Utána pedig már 
ment minden a maga útján. Nagyon 
sok új barátot szereztünk mi is és a 
gyerekek is.

Lily kislányunk még csak 15 hó-
napos, és ő is rettentően élvezte a sok 
fürdést, a trambulinozást, a homo-
kozást, úszást, na és persze az összes 
étkezést, melyet rendszerint négykéz-
láb, békaügetésben hagyott el mind-
két gyerek. Fionnal pedig állandóan a 
vonatokat lestük és hallgattuk, illetve 
rajzoltuk az ebédlőben evés közben. A 
Manó-házba ugyan cipelni kellett, de 
amikor már ott volt, nagyon szerette 
a gyöngyözést, gyurmázást. A tram-
bulinról pedig nem lehetett leszed-
ni! Egyik nap ebéd közben az jutott 
eszembe, hogy nem is mondtuk el 
Fionnak érthetően, az ő nyelvén, hogy 
milyen tábor is ez. Kiknek is szerve-

ződött. Mi úgy mondtuk el annak ide-
jén, kis történetbe szedve, hogy Fionn 
egy angyal szívét kapta meg, így most 
odafordultam hozzá és azt mondtam:

-Fionn, látod a többi kisfiút és kis-
lányt itt az ebédlőben?

-Igen. - mondta ő.
-Képzeld, itt minden kislánynak 

és kisfiúnak angyal szívecskéje van.
Nem mondott a kisfiam semmit, 

de látszott hogy emészti a hírt és hogy 
meglepődött, és azt hiszem felfog-

ta, hogy miről van szó. Itt mindenki 
különleges, de ugyanakkor senki sem 
az. Itt mindenkinek megvan a saját 
szomorú-vidám története, de nem 
sajnálkozunk sem magunkon, sem a 
másikon. Együttérzünk, nincs drá-
ma, nincsenek felfokozott érzelmek, 
feldúlt kedélyállapotok. Itt a béke és 
vidámság szigete van, egy nagy be-
fogadó közösség, ahol van sírás is, de 
inkább nevetés.

Ami nagyon megkapott, az a 
szülők humorérzéke volt, ami olyan 
segítségnek bizonyul, mint egy terá-
piás kezelés sem. (talán csak Edité). 
Minden család tudja, hogy rendkívül 
nehéz dolgokon mentünk és megyünk 
mindannyian keresztül a gyermekeink 
betegsége miatt. Én valahol elveszí-
tettem az egykori humorom, de most 
majd nekilátok mindenáron vissza-
hozni az életünkbe azt is. (A férjem 
sokkal jobb ebben nálam..)

A Családi Kör-t minden nap vár-
tam már, hatalmas gyógyír volt a lel-
kemnek. Kár, hogy a férjem, aki ír, 
nem ért magyarul, és nem beszél (nem 
is olvas..hahaha..!- tessék, egy kis hu-
mor) így nem tudott eljönni, pedig 
talán ez hozta a legnagyobb megköny-
nyebbülést számomra. Nagyon szuper 
volt azt a sok férjet és élettársat látni, 
akik kedveseik kezét szorongatva be-
szélték el előttünk, hogy is éreznek. 

Mi is nyaraltunk!
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Mi is nyaraltunk!
Ez nem könnyű dolog! Hogy nem 
vagyunk egyedül a sztorinkkal, hogy 
mások is átesnek és átestek ezen, és túl 
is élték! Sőt, már a tinédzserkori min-
dennapos problémákkal küzdenek.

Ami szintén rendkívüli volt szá-
momra, az a gyermekek “felnőttsége” 
és figyelme. Mindenki tudja, hogy 
gyermekeink, akik átestek már sok 
mindenen, korán érnek. De hogy eny-
nyire figyelmes kis embergyerekek 
legyenek! Minden gyermek, bármek-
kora, köszönt és kérdezni kezdett. 
Teljesen befogadtak ők is minket és a 
gyerekeket is.

Gyakran a trambulinon beszélget-
tünk és a gyerekek maguk kérdeztek 
Fionn betegségéről, vagy ők maguk 
beszéltek a sajátjukról, esetleg a csa-
ládjukról. Nem hosszú beszélgetések 
voltak ezek, de nagyon őszinte meg-
nyilvánulások és teljesen természe-
tesek. Nagyon örültem, hogy ezek a 
gyerekek illetve testvéreik megtisz-
teltek minket az ő történeteikkel, ta-
pasztalataikkal. Elmondták, milyen 
érzés a biopszia után, fáj-e, kérdezték, 

szed-e Fionn gyógyszert, én pedig, 
hogy ők mindig beszedik-e, vagy lá-
zadnak néha. És mindez olyan termé-
szetesen zajlott, mintha az iskoláról, 
vagy a kedvenc játékukról lenne szó. 
Felbecsülhetetlen érték egy ilyen kö-
zösség, mind a gyermekek, mind a 
szülők számára, ami bennem csak 
most tudatosodott. És nagyon tisz-
telem és becsülöm ezeket a gyerme-
keket, akik ennyi lélekjelenléttel élik 
nem mindennapi életüket.

A szervezés egyszerűen kitűnő 
volt, soha nem volt semmi fennaka-
dás vagy értetlenség, pedig rengeteg 
program volt, akár egyszerre több 
helyszínen is. Ezek persze mind arra 
szolgáltak, hogy szülőket és gyerme-
keket mind jobban összekovácsolják, 
illetve hogy mindenki barátságokra 
leljen, felengedjen, stb. Ez hihetetlen 
jól sikerült már elsőre nekünk is, ami 
csak a szervezés és a hihetetlen befo-
gadó közösség érdeme.

A Balatonban már 18 éve nem fü-
rödtem – hát ez is sikerült most, nagy 

kacagások közepette. Köszönjük a 
krokodil matrac tulajdonosának, hogy 
ilyen szuper versenymatracot kölcsön-
zött nekünk!

Bevallom, az utolsó esti koncertet 
megkönnyeztem, olyan szívhez szóló 
volt a “Nem adom fel!” és mert nem 
volt kedvem otthagyni ezt a fantasz-
tikus családot, amibe immáron mi is 
beletartozhatunk.

Ezután rögtön jelentkeztünk a 
szeptemberi családi hétvégére Parád-
ra, és már alig várjuk.

Nagyon köszönjük az Alapít-
ványnak és a szervezőknek, hogy mi 
is részt vehettünk a táborban, és az 
önkénteseknek is, akik vigyáztak a 
gyermekeinkre (szemünk fényeire), 
akik fotóztak, hogy megörökítsék a 
legszebb pillanatokat, akik szépítettek 
és építettek minket, és mindenkinek, 
aki részt vesz az alapítvány munkájá-
ban. Fantasztikus csapat ez, és nagyon 
örülünk hogy mi is a részévé váltunk.

Szeretettel,
a Foley Család

A csapatunk
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A mostani beszámoló kicsit ek-
lektikusra sikeredett… Ennek  nem a 
rászánt idő rövidsége a fő oka, hanem 
inkább a még mindig bódító eufó-
ria, amely az idei szemesi tábor alatt 
alakult ki bennem, és remélhetőleg 
sokáig kitart még! Hiszen hogyan fe-
jezhető ki szavakban az az érzés, ami 
elfogja a sokáig családjától távollévőt 
hazatértekor? Nekem pont ezt jelen-
tette az idei Mi is nyaralunk tábor: a 
hazatérést! Már az felüdítő volt, hogy 
találkozhattam a rég nem látott ba-
rátokkal, meggyőződhettem, hogy 
a többség el tudott jönni, jól van és 
kölcsönösen örül a viszontlátásnak. 
Jó volt látni és beszélgetni az újon-
nan érkezettekkel is. Remek érzés 
volt a „szokásos” szobát elfoglalni és 
a megszokott vidám-hangos beje-

lentkezési ceremónián átesni, újabb 
büszke pólótulajdonosként. A napi-
rend (a megszokott ki-hova-mikor-
megy családi megbeszélés), a bőséges 
ételek, a fantasztikus kézműves és 
sportolási lehetőségek mellett szin-
te eltörpült az a tény, hogy a magyar 
tenger partján történik mindez, idén 
kimondottan szerencsés időjárással! 
Továbbá hogyan írhatnám le azt a 
számtalan programot, anélkül, hogy 
puszta felsorolássá degradálnám? 
Kezdve a koncertekkel:  Anna & the 
Barbies, Polgár Peti, Karácsony Trapi 
G.T. János!!!! Folytatva a spontán vagy 
tervezett előadásokkal, mint például 
Börcsök Enikő és Tóth Zoltán „estje”, 
a felnőtt „Fele sem igaz” játék, a gye-
rekeknek szóló tánc-est Duna Mű-
vészegyüttessel, a Ki Mit Tud?- ot és a 

fergeteges Zsuzsa (Nemnéni) szülina-
pi partyt nem is számítva… sorolhat-
nám még... Kuriózum a Családi Kör 
felnőtt program, ahol minden a falak 
és köztünk marad, köztünk, akik már 
fél szavakból is megértjük egymást, és 
akik tudják, hogy kell egy jó ásó, és 
csak akkor aggódjunk, ha családta-
gunk „kaktuszig issza magát”! Szóval, 
számomra és családom számára két-
ségtelenül beégett ez az éves paradés 
esemény, a Mi is nyaralunk tábor, 
Balatonszemesen vagy a Föld bármely 
szegletén, azzal az egy és örök felté-
tellel, hogy TI is legyetek ott!!! Akkor 
jövőre, Veletek, táborozzunk!

Köszönjük a lehetőséget minden 
önkéntesnek, támogatónak és első-
sorban a Transzplantációs Alapítvány 
szorgos tagjainak!

Mi is nyaraltunk!

EGY ÉVEK ÓTA TÁBOROZÓ CSALÁD 
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA

Megbeszelest tart a kék csapat
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Egy ráadás verselés.

Egy kis mese is ráadásnak a Sö-
tétkékeknek szánt ‚kedves szavak’ 
felhasználásával. Tehát csak úgy, 
ha már Boldizsár Ildikót többen hi-
ányoltuk az egész hét során, s bár 
örültünk megtisztelő jelenlétének 
egy bizonyos születésnapos köszön-
tésénél, legalább kedvenc műfaját 
becsempésztük a táborba...

Szabó-Székely Katalin 
és a Szabó család

Fele sem igaz játék szülőknek

Dárkblú Romhányi: 

Elmélkedés és mekegés

Rémesek e kékesek, 
Reszkessetek emberek!
Megnyernek még ezreket, 
Érezzenek Veletek
És mentsenek életet,
Eleresztve szerveket...

De  tétje egyéb nem lehet: 
Gyerekek, szeressenek Bennetek’!
S egészségben legyetek,
évente egyszer e helyen!
Remek ételt egyetek,
Semmi se szegje kedvetek.

Nézd, hétvégére vége lesz,
Vésd eszedbe ezeket,
Még kezed sebtén emeled, 
S szemed rebben nedvesen,
Ez egyet ne feledd:
Szép emlékkel menjetek!

Egy év és végre Veletek,
kezdetét vesz eleve, 
még egy hetes tere-fere.
Tervezzetek e helyen:
élményt, nem keveset
és persze kékeset!

Mese az identitászavarról

írta Dárkblú

Egy nap elromlott a porszívóm. Így nem volt más választásom, mint 
lemenni a sarki boltba a kedvenc banyatankommal. Bár csikorgott a kere-
ke, az augusztus 20-ra tervezett tűzijáték-bemutató főpróbája elnyomta e 
kellemes, megszokott dallamot. A bolt ajtaján lévő billentyűzetbe begé-
peltem a vásárolni való termék gyártási számát. Mire végeztem, mind a 
két csuklóm elzsibbadt. Míg várakoztam az új tisztítóeszközömre, meg-
éheztem és előkotortam a tank zsebéből a tegnapi maradék zabkásámat, 
majd majszolni kezdtem. Ekkor arra jött a szomszéd tacskó kutyája, Sza-
lámi.… Felnéztem az égre, ahol a bemutató épp’ véget ért és a szétfoszló 
füst mögül kibukkant a hold... és ekkor vonyítani kezdtem...

Szaboek twistre-rockyra felkészülve



1. Asztaltársaim az ebédnél a 
Györkös testvérek. Hajni, a 

legkisebb egy plüss Tigrist szorongat. 
Megterítünk neki is. Kezébe villát és 
kést próbálunk maradásra bírni. A 
pincér kihozza az ebédet. Legnagyobb 
megdöbbenésünkre a Tigrisnek is. 
Felnőttadagot kapott. Zolika eközben 
ötösre tartja kezét, majd mikor én is 
beleütnék, huncut mosollyal kitér elő-
le, haját simítva. 

2. Petivel, Samuval és 
Olikával babzsákokon he-

verésztünk. Majd Peti gondol egyet 
és a fejére veszi az óriás babzsákfotelt, 
ami a buksiját így teljesen elnyelte, és 
így rötyög imbolyogva az óriásfejjel a 
recepcióig.  Zolika eközben ötösre tart-
ja kezét, majd mikor én is beleütnék, 
huncut mosollyal kitér előle, haját si-
mítva. 

 3. Lili félt egy ki-
csit a halaktól. 

Ezért inkább egy káróka-
tona merült alá mellette a 
vízben. Zolika eközben ötös-
re tartja kezét, majd mikor 
én is beleütnék, huncut 
mosollyal kitér előle, haját 
simítva. 

4.  Gergő legót 
kapott aján-

dékba az egyik verseny 
után. Majd megsúgta, 
hogy ő 4 éves, a legó pe-
dig 6 éveseknek szól, de ez legyen 
a mi titkunk. Zolika eközben ötösre 
tartja kezét, majd mikor én 
is beleütnék, huncut mo-
sollyal kitér előle, haját 
simítva. 

5. Oli és Samu ti-
tokzatosan beavat 

és megmutatja a hotel egyik 
lichthofjában kapaszkodó 
imádkozó sáskát. Ezután 
minden nap zarándok utat 
teszünk a sáskához. Zolika 

eközben ötösre tartja kezét, majd mi-
kor én is beleütnék, huncut mosollyal 
kitér előle, haját simítva. 

6. A trambulinban ugrál, re-
pül egy fiúcsapat. Fionn 

szégyenlősen bekéretőzik. És pár perc 
múlva már őt is elkapja a nevetőgáz, 
körbe-körbe rohangálva fáradhatat-
lanul nyalogatja a trambulin háló-
ját. Zolika eközben ötösre tartja kezét, 
majd mikor én is beleütnék, huncut 
mosollyal kitér előle, haját simítva. 

7. Levi papírszellemet készí-
tett. Hurkapálcájával a kis-

motorjára tűzzük. Sebességre kapcsol, 
mint a tegnapi nagy motorosok, és a 
szellem szárnyra kap és vidáman re-
pül Levi után.  Zolika eközben ötösre 
tartja kezét, majd mikor én is beleüt-
nék, huncut mosollyal kitér előle, ha-
ját simítva. 

8. Fionnal és Lilivel a ho-
mokozóban töltjük a dél-

utánt. Falevélvitorlát készítettünk 
hajónknak. Majd Fionn megszólal 
Lilire nézve: Rózsabogár. Lili pedig: 
Hintapalinta. Zolika eközben ötösre 
tartja kezét, majd mikor én is bele-
ütnék, huncut mosollyal kitér előle, 
haját simítva. 

9. Gergő elvitte a gyerekse-
reget hajóval Keszthelyre. 

Bent a mászókában nyolcan összesi-
multunk. Nagy hullámok voltak, de 
szerencsésen megérkeztünk. Sokáig 
tartott a kikötés. Zolika eközben ötös-
re tartja kezét, majd mikor én is be-
leütnék, huncut mosollyal kitér előle, 
haját simítva. 

10. A szülők táncára várva 
a nézőtéren egy gyönyö-

rű kamaszlány mellé keveredek. Néz-
zük egymást, beszélgetünk, várako-

zunk. Majd vizet vesz 
a szájába, feltartja a 
fejét és megajándékoz-
za a körülötte ülőket 
egy kisebb szökőkúttal. 
Zolika eközben ötös-
re tartja kezét, majd 
mikor én is beleütnék, 
huncut mosollyal kitér 
előle, haját simítva. 

11. A Bátorság 
próbán pró-

báltam félelmetes lenni a 
csapatommal, de inkább 

együtt féltünk és fogtuk 
egymás kezét. Zolika 
eközben ötösre tartja 
kezét, majd mikor én 
is beleütnék, huncut 
mosollyal kitér előle, 
haját simítva. 

Horváth Kriszti
fotós és gyerekcsősz, 

aki először volt
 önkéntes 

a táborban

Emlékeim a „Mi is nyaralunk” táborból
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Mi is nyaraltunk!

Samuval és Olival

Zolika
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Köszönjük!



Kiemelt támogatóink
OTP Bank Nyrt.

MOL Gyermekgyógyító program – Új Európa 
Alapítvány

Emberi Erőforrások Minisztériuma
ASTELLAS Pharma Kft.

Támogatóink
B.Braun Avitum Zrt.

Magyar Transzplantációs Társaság
Magyar Nephrológiai Társaság

SANACEA Bt.
Alsónémedi - Jótékonysági bál 

Balatonszemes Önkormányzata
SZJA 1 %-ot felajánlók

Tóth Zoltán színművész és a Pinceszínház
40 képzőművész, akik műveiket ajánlották 

fel a tábor javára rendezett jótékonysági 
aukcióra, és akik az aukció megvalósításában 

közreműködtek

Akik szolgáltatással és 
eszközzel támogatták a tábort:

OTP Balatonszemesi Üdülő
Polgár Peti – zenés humorista

Anna and the Barbies 
Balatonboglári Kalandpark, Bobpálya 

Lajkó Zsuzsa arcfestő
Motorosok, Mészáros Laura és Bényei Ferenc 

szervezésében, az ország minden részéből
Ethnosaund

Duna Művészegyüttes
Máltai Mentőszolgálat

Haemobil Kft.
     Karácsony János rocklegenda és a Trapi GT

CsubigPrint Irodatechnikai Kft.

Önkéntes munkával
Barják Krisztina

Börcsök Enikő
Dobi Etelka

Gallusné Szabó Edit
Gyurkó Alexandra
Horváth Krisztina

Jakab Ivett
Jantek Gyöngyvér

Jávori Péter
Kelen Kata dr.
Kőműves Luca
Maléth Anikó
Márkus Márta

Molnár Farkas Diána
Nagy Antal
Nagy Anikó
Nagy István

Schneiderné Szabó Julianna
Szabó Attila
Szendi János

Szendi-Káldi Mónika
Tóth József

Tóth Roland
Török Tamás

Tusor Lilla
Vilmányi Csaba dr.

Vitányiné Homoki Erika

Köszönjük!
Szalamanov Zsuzsa

táborvezető
Fellner Márta

táborvezető helyettes

KÖSZÖNJÜK MINDAZOKNAK, AKIK A 2017. ÉVI 
MI IS NYARALUNK 

TÁBOR MEGVALÓSULÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULTAK!

Köszönetnyilvánítás
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Világjáró

Amikor El Camino-ra adja a 
fejét az emberfia, legalább 
annyi lelkes érdeklő-

déssel és kevésbé kedves előíté-
lettel találja szemben magát, 
mint amikor kiderül róla, 
hogy történetesen májátül-
tetett. Egyikről sem könnyű 
mesélni az unalomig ismételt 
kérdés-válasz kombinációkon 
túl, így eshetett meg, hogy im-
máron 4 hónapja rágódom azon, 
hogyan írjam meg ezt a cikket nek-
tek. Jobb híján álljanak hát itt csokorba 
szedve a leggyakrabban ismételt kérdések az én 
Camino-mról, sok-sok képpel és némi kommentárral ki-
egészítve, avagy tudjátok meg, mit csináltam idén április-
ban.

El Camicsoda?
Az El Camino de Santiago, azaz Szent Jakab Zarán-

dokút, középkori hagyomány, miszerint Szent Jakab vélt 
földi maradványaihoz vándorolnak el keresztény hívők 
az észak-spanyolországi Santiago de Compostela-ba, jó 
messziről, hogy minél jobban fájjon. Szent Jakab apostol 
egy csomó minden védőszentje, nem mellesleg a névro-
konom, így hát elsőként a családból felkerekedtem a nagy 
útra, hogy megmentsem a Jakabok becsületét.

 „Az Út”-ra – az „El Camino” szó szerinti fordítá-
sa - vállalkozó zarándokok akarva akaratlanul is kiestek 

a napi rutinból, a gyaloglás okozta fizikai 
megpróbáltatások és a hirtelen rájuk 

szakadt magány hitük újragondo-
lására késztette őket. Nincs ez 

másképpen ma sem, azzal a 
különbséggel, hogy manapság 
már a zarándokok körülbelül 
fele nem vallásos indíttatás-
ból kel útra: inkább a kihí-

vást, kultúrát, önismereti túrát 
látják benne.  

Klasszikus El Camino-nak a 
francia utat szokás nevezni, ami 769 

km hosszú, ám több hosszabb-rövidebb út 
vezet az ereklyéket őrző katedrálishoz. Én idő hí-

ján ennek az útnak a felénél kezdtem, Astorgától sétáltam 
360 kilométert Santiago-n át egészen a tengerig, az egyko-
ron annak hitt „világ végéig”, 16 nap alatt.

Gyalog a világ végére
A békés Zsiráf útja 

 A Szent Jakab Zarándokút Francia útvonala
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Kezdetek
Miután eldöntöttem, hogy nekiveselkedem az útnak, 

szépen lassan beadagoltam a családnak, hogy mi fog tör-
ténni – elmegyek egyedül gyalogolni egy idegen országba 
-, átestünk a szokásos fázisokon:

• Az első említés: „Úgysem lesz ebből semmi!” Nem 
veszik komolyan.

• Egy hónap múlva: „Még mindig nem verted ki a 
fejedből?” Kezdenek aggódni.

• Amikor megveszem a repjegyet: „MIÉRT CSI-
NÁLOD EZT VELÜNK?!” Könyörgés, sírás, 
érzelmi terror.

• Két héttel az indulás előtt: „Kötök neked biztosí-
tást!” Beletörődés, segítség, informálódás.

• Induláskor: „Még meggondolhatod magad!!” Utol-
só remények elillanása.

• Amikor onnan hívom őket, és elmesélem milyen: 
„MI IS MENNI AKARUNK!” Nyaggatás, hogy 
mikor, hogy s mint vigyem el őket legközelebb.

Világjáró

Az utat végig a jellegzetes kagylóforma és sárga 
nyilak jelölik. Ezeket követve jut el a zarándok 
Santiago-ba, majd ha úgy dönt, tovább sétálhat az 
óceánig még 90 kilométert, Finisterra-ba.

A zarándokútlevéllel bizonyítja a vándor zarándok 
mivoltát, csak ezzel fogadják a zarándokszállásokon, 
ahol pecsétet is kap bele. A pecsétek és dátumok alap-
ján ellenőrzik, hogy megkaphatja-e a compostela-t az 
út végén, amely igazolja a Szent Jakab út teljesítését. 
Ezt a santiagói zarándokhivatal állítja ki azoknak, 
akik legalább 100 km-t megtettek gyalog vagy 200 
kilométert kerékpáron.

A kezdet
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Világjáró

Felszerelés
A célegyenesre fordulva jó közgazdász révén részletesen 

felmértem a kínálatot különböző túrafelszerelésekből, ami 
a gyakorlatban egy hónapnyi utánaolvasást, rohangálást, és 
egy nagy Excel táblázatot jelentett, benne polár pulcsikkal és 
hátizsákokkal szín, ár és lelőhely szerint. Nagyon megérte a 
ráfodított idő, mert majd’ minden vége az lett, hogy vegyük 
a legolcsóbbat a Decathlonból, minek nyomán teljes menet-
felszerelésben úgy néztem ki, mintha egyenesen a Quechua 
tavaszi-őszi katalógusból léptem volna elő. Annyi hozadéka 
azonban mégis volt, hogy rájöttem, három dolgon nem érde-
mes spórolni: a cipőn, amin elég sok szenvedés áll vagy bukik, 
a belevaló zoknin, ami szintén nagyban segít a vízhólyagok 
elkerülésében és a hátizsákon, amit végig cipelni kell. Ami-
kor már egy hete gyalogoltam, és még mindig nem volt egy 
vízhólyagom sem, már-már kezdtem elhinni, hogy ember-
feletti képességekkel rendelkezem. Aztán másnap elkezdett 
begyulladni az Achilles-ínam, amitől észrevétlenül elkezdtem 
máshogyan menni, és a szokatlan terheléstől megérkezett az 
első kis kedves hólyag. Másnap már ezt kíméltem, így a lábam 
másik felén is lett egy szép példány. 2-3 nap és némi tű-cérna 
segítségével megoldódott a probléma, a cérnát persze a hólya-
gon átfűzve és benne hagyva, amíg kivezetődik a tartalom - 
az ezt dokumentáló képektől inkább megkímélném a mélyen 
tisztelt publikumot. 

Aranyszabály, hogy a testsúlyunk 10%-ánál ne vigyünk 
nagyobb terhet, ha élvezni szeretnénk az utat, nem pedig mál-
hás szamárként tengődni. Ez nekem olyan jól sikerült, hogy 
reggelente az első pár kilométeren rendszeresen pánikban 
törtem ki, hogy mit hagyhattam ott az előző esti szálláson, 
mert annyira könnyűnek érzem a táskám. Próbáltam a lehe-
tő legszükségesebbekre minimalizálni a pakolást: két pólót, 
egy hosszú ujjút, két nadrágot, egy pulóvert, egy kabátot, egy 
bakancsot, egy papucsot és egy pizsamát vittem magammal a 
hálózsákon és egyéb felszereléseken kívül. 

Akkor éreztem, hogy kicsit túlpörgöm ezt a fajta mini-
malizmust, amikor az utazás előtti éjjelen álmatlanul fet-
rengtem, hogy 2 vagy 3 bugyit vigyek magammal, illetve 
konyhamérlegen méregettem a papucsaimat, hogy melyikkel 
tudok 10 grammot spórolni. Hiszen az egy párnál már 20! Ez 
merőben eltér az általam megszokottól: olyan családból szár-
mazom, ahol utaztatjuk magunkkal az egész lakást, és ha 30 
kg lehet a feladott poggyász súlya, addig pakolunk, míg 30,5 
kg nem lesz, mert azt még éppen, kicsit sziszegve átengedi a 
becsekkolós pultnál ülő reptéri kolléga. 

A pipereszükségleteimet is megnyirbáltam: fogke-
fe, mini fogkrém, egy kicsi naptej és egy utazásra kita-
lált ultramegamultifunkcionális 5in1 tusfürdő-sampon-
fertőtlenítő-mosgató-mosószer került a neszesszerbe, meg 
egy mini hajbalzsam, mert mégiscsak lány vagyok, na. Az 
ultramega csodafolyadékot természetesen a második zarán-
dokszállás zuhanyzójában sikerült elhagynom, így a maradék 
időre maradt a hajbalzsam – mosni, fürödni, mindenre. Ma-
radjunk annyiban, hogy balzsammal ruhát mosni nem nagy 
buli, de legalább mindenem selymes és fényes volt az út alatt, 
nem csak a hajkoronám. 

Reggelek
A legtöbb zarándokszállást el kell hagyni reggel 8-ig, de 

amúgy is érdemes korán nekivágni a napnak, hogy hama-
rabb célhoz érjen az ember, elkerülje a délutáni meleget és 
nem mellékesen megcsodálja a napfelkeltét. Ez nálam termé-
szetesen azt jelentette, hogy legtöbbször 7:59-kor léptem ki 
a szállás kapuján, és az ágyamból követtem végig, ahogyan 
reggelente versenyistállóvá válik a hálóterem: 6 körül felvil-
lannak az első fejlámpák, megindul a nagy origami-felgön-
gyölős játék a hálózsákokkal, amik persze már soha nem lesz-
nek akkorák, amekkorának vettük őket, zizzennek a cipzárok, 
csattannak a táskacsattok és félkómás emberek zombikként 
indulnak neki a még sötét hajnalnak, hogy ők érjenek oda 

Indulásom helyszíne a felkelő nap fényében, egyben a 
legszebb katedrális, amit valaha láttam: Astorga

Tavasz
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elsőként a következő állomásra. Mivel – elvileg – a Camino 
útvonalán nem lehet szállást foglalni, az jut ágyhoz, aki előbb 
ér oda, akinek pedig nem marad, az kénytelen továbbmenni a 
következő lehetőségig. Ez lehet a következő utcában, szeren-
csétlenebb esetben 5-8 kilométerre is, így jogos félelem hajtja 
az ágyból kipattanókat, gondolhatnánk. 
Habár így, főszezonon kívül ez a veszély 
igazából nem fenyegetett soha, néha még-
is megpróbáltam lépést tartani velük. Vagy 
legalábbis fogadkoztam előző este, hogy 
holnap mostmárténylegkoránkelek. Ez a 
bakancsos kép is egy ilyen este után készült, 
az előző nap még csurig cipőktől roskadozó 
polcon már csak az én lábravalóim pislog-
tak rám, mire felkészültem az indulásra, azt 
üzenve, hogy megint utolsó lettem a nagy 
reggeli versenyben.   

Ha már emberek: mindenki a saját 
tempójában halad az úton, de egy idő után 
akarva-akaratlanul kialakul egy kis csa-

pat körülötted, akikkel úton-útfélen összefutsz, előzgetitek 
egymást, már megint egy hálóteremben alszotok, együtt va-
csoráztok. Nem történt ez másként velem sem, volt, akivel 
1-2 napot sétáltam végig és a végén olyanok is, akikkel már 
megbeszélten egy szálláson kötöttünk ki. A legelső napom 
legelső megállójánál betértem egy kis reggelizőbe, majd nem 
sokkal utánam egy szimpatikus nő is, aki meggyötört arc-

cal fájdalomcsillapító iránt érdeklődött. Amikor az eladótól 
megtudta, hogy a legközelebbi gyógyszertár 2 órányi járó-

földre van, csalódottan fordult ki a boltból, 
mire a fejemhez kaptam, hogy nálam van az 
utazó patikám, és az utolsó pillanatban utá-
na szóltam. Pár perc kedélyes angol csevely 
után kiderült, hogy természetesen magyar, 
és nem mellesleg legalább tíz életre való kö-
zös témánk van, mivel évekig az Erzsébet 
tábor programvezetője volt. Összefutottak 
hát a szálak, az idei nyári tábor szervezésé-
ben már sokat segített nekünk, egy pár órára 
le is ugrott, remélem jövőre ti is jobban meg-
ismerhetitek Ágit! 

Sok érdekes emberrel hozott még ösz-
sze az út, éppen nagykorútól a 70 évesekig 
mindenféle korosztályból, országból, vallási 
kultúrából, az élet minden területéről. Ha 
kérdeznétek, miért pont ide és pont így men-
tem, - az úttal való csodás névrokonságomon 
kívül – azt válaszolnám, hogy pont ezt akar-
tam. Egyedül utazni, de nem magányosan. 
Erre pedig kevés jobb hely van a világon, 
mint az El Camino.

Minden ember máshogyan járja a saját 
Camino-ját. Ki sétál 800 kilométert, ki csak 
a felét, vagy hétvégente járja a Kéktúrát. Ki új 
életet kezd egy új országban, kilép egy rossz 

munkahelyről vagy kapcsolatból. Ki megbirkózik egy szeret-
te elvesztévével, vagy éppen egy transzplantációval. Ahányan 
vagyunk, annyi féle utat járunk be, és néha még az irányán is 
változtathatunk. Visszük a hátunkon a terheinket, néha lete-
szünk belőle, vagy jól megpakoljuk. Elviseljük a minden lé-
pésnél sajgó vízhólyagokat, a könnyen gyógyuló sérüléseket és 
a hosszan fájókat. Egyedül sétálunk, aztán mellénk csapód-

nak, ki pár órára, ki hosszú hetekre. Megyünk gyorsan 
és lassan, hegynek felfelé és lejtőn le. Pihenni le-

het. Csak megállni nem szabad.

¡Buen Camino!

Jakab Ivett
A Transzplantációs Alapítvány önkéntese, 

a Trappancs Egyesület önkéntese és 
sportolója

Reggelek

Reggelek

 A spanyol konyhára nem lehet panasz, 
persze legtöbbször nem borjúbordát eszik 

az ember, hanem bocadillo-t, ami 
tulajdonképpen egy óriásszendvics, 

néha alkar-méretű változatban. 
Azt mondják, Galíciába érve a 
polipevést egyszerűen nem sza-
bad kihagyni – ennél nyomósabb 
érvet azonban a kóstolás után 
sem tudok mellette.
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Ez a zarándokszállás Samos-
ban, egy kolostoron belül fogadja a 
megfáradt vándorokat adományért 
cserébe, tehát rajtad múlik, hogy 
mennyit fizetsz érte. A második 
képen a kolostor látható belülről.

Délutánonként a megérkezés és egy 
szabad ágy elfoglalása után 
jöhetett a nagy zuhany, ruhamosás, 
teregetés, majd a jól megérdemelt 
pihenés.

 Volt egy plusz napon kirándulni az óceánnál, Finisterra és az El Camino ezzel a 
naplementével búcsúztatott. 

A Santiago-ba érkezés reggelén ilyen izgatott volt kis csapatunk az 
induláskor. A képen egy Párizsban élő anya-lánya páros, Paulina és Flor, 
narancssárgában a német-chilei Violeta, aki gyerekpszichológusként 
 dolgozik és pirosban Ludia, a szintén német gyászterapeuta. Egyszerre 
négy nyelven folyt a beszélgetés, nem kis kavalkádot okozva.

A 15. napon végre megéreztük a tengeri szellőt, majd egy órával később 
meg is pillantottuk a nagy vizet. Már majdnem ott vagyunk.

16 nap gyaloglás után 
megérkeztunk a „világ végé-
re”, Finistera-ba.  A nullás 
kilométerkővel természete-
sen elmaradhatatlan a szelfi. 
Megcsináltuk!



Az öreg busz:
Az első autóbuszt 1896-ban gyártották. Hiába 

múlt el majdnem százötven év azóta, néha, amikor a 
városba igyekszem, megfordul a fejemben a gondo-
lat, hogy épp az első buszok valamelyikére szállok fel. 
Ilyenkor egy percre elmosolyodok, hisz olyan ez, mint 
egy múzeumba belépni, mert mégiscsak egy őskori 
leletet láthatok mozgásban, SŐT ülhetek is rajta! Ami-
kor aztán beljebb haladok a buszban, rájövök, hogy a 
régóta szolgálatban lévő buszok nem a legtisztábbak. 
Legtöbbször az ablakokat sem lehet kinyitni, de ha ki 
is lehetne, akkor is a kipufogó nem túl kellemes illatát 
éreznénk a friss levegő helyett.

A késő busz:
Nincs is szebb dolog, mint az ellenkező irányból 

látni azt a buszt, amin 25 perce rajta kellene ülnöd. Sze-
rintem ezt senkinek sem kell bemutatnom. Legtöbb-
ször olyan esetben kerül elő (azaz pont, hogy nem kerül 
elő) amikor alapból is 15 percnél többet kellene várnod 
a buszra. És meleg van. Vagy hideg. És esik. Vagy hava-
zik.  Vagy mindkettő egyszerre. És persze a buszon, ami 
végre megérkezik, nincs klíma, vagy fűtés. 

A siető busz:
Ez is ismerős lehet a legtöbbetek számára. Ha 

esetleg még szükséged lett volna egy percre, hogy 
felvedd a cipőd és előkaparj egy rágót, akkor biztos, 
hogy ez a busz érkezik a megállódba. Hiába indul a busz 
hivatalosan egészkor, ez a busz már óra 58-kor elindul, 
te pedig csak pisloghatsz utána.

A nem létező busz:
Direkt előre kinézed, hogy melyik busszal mész. 

Interneten fent van, a buszmegállóban ki van írva. 10 
perccel a busz indulása előtt már kint vársz és figye-
led, mikor áll meg. De nem áll meg. Ez valószínűleg 
akkor fordul elő veled, ha nagyon precízen kiszámol-
tad előtte, hogy csakis ezzel a járattal érsz oda időben 
az edzésedre, találkádra vagy akárhova máshova.

A busz, ami fél órával később 
jön, de legalább jön:

Ha már egyszer az előző busz valamilyen érthe-
tetlen módon nem óhajtott megjelenni a buszmegál-
lóban, és már úgyis elkéstél, akkor legalább késve érj 
oda. (nem úgy, mint a busz) Ekkor megérkezik a kö-
vetkező busz, ami nem pontosan oda visz, de legalább 
csak 2 km-t kell sétálnod ahhoz, hogy megérkezz.

A pontos busz:
Nagyon ritka. Ha látod, mindenképpen rakd ki 

snapchatre, azzal az édi kis digitális-órás filterrel. Ez 
a busz pontosan indul, pontosan érkezik, nem hagy ki 
egy megállót sem és nem téved el.

A zsúfolt busz:
Szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy 

általában a legelső megállótól utazok a végállomásig 
és vissza, szóval szinte mindig le tudok ülni a buszon. 
Amikor elhaladunk a közeli gyár mellett, általában 
úgy ötven ember áramlik fel, és le se szállnak a vég-
állomásig. Az emberekkel nem lenne baj, de velük 

együtt illatok és hangok is feljönnek a buszra. Ilyen-
kor - mivel én egy jó kislány vagyok - beljebb húzódok 
és elveszem a táskám, hogy le tudjanak mellém ülni. 
Így történt akkor is. Békésen utaztam és egy igen 
szimpatikus (NAGYON szimpatikus) fiatalemberre 
rámosolyogtam, ezzel jelezve, hogy nyugodtan mel-
lém ülhet. Sajnos ez nem sikerült, és valahogy egy 
kissé ápolatlan néni került mellém. Először elkezdett 
olyan hangosan telefonálni, hogy a maxon lévő zene 
mellett hallottam, amit Klárival beszélt. Mikor abba-
hagyta, elkezdett a táskájában matatni, miközben 
egyszer majdnem orrba vágott. Öt perc szenvedés 
után elővett egy parfümös üveget. Én ekkor már 
éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Elkezdtem felé 
szúrós pillantásokat küldeni, hogy „Nééééniii, ezt ne 
itt mellettem…lééééccciii” de nem igazán vette az 
adást. Nem sajnálta magáról – és rólam sem. Azóta 
nem járok azzal a busszal.

Az üres busz:
Felszállsz gyanútlanul a buszra. Estefelé jár az 

idő, látod, hogy kevesen vannak. Kiabálás üti meg a 
füled, ahogy a bérletedet mutatod a sofőrnek. Először 
nem érted, mi történik, majd meglátod a zaj forrását; 
egy teljesen részeg embert az egyik széken. Nyelsz 
egyet és leülsz közvetlenül a sofőr mögé. /igaz törté-
net alapján/

Eddig ilyen buszokon utaztam, persze nincs két 
egyforma busz és még oldalakon keresztül írhatnék 
erről. Remélem a tanulságot megértettétek: Ne fújd 
be magad a buszon parfümmel, nem helyettesíti a 
fürdést!

Luka Tímea, 
11 éve májátültetett 

A városban közlekedõ 
buszok és megfigyelésük 

Luka Timi rvata
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A dolgok megfigyelésébe kezdek egyre jobban belejönni, ezért ezúttal is összeszedtem az életem 
egyik fontos részének becses jelenségeit. Kis városomon belül az egyetlen tömegközlekedési eszköz 
a busz. Három éve vagyok kénytelen ilyen módon eljutni az iskolámig, majd onnan haza. Ennyi idő 
alatt bőven volt időm kitapasztalni néhány busztípust, ami megváltóként megjelenik a megállóban.



Luka Timi rovata

Timi könyvajánlója

Kisebbeknek: 
Marék Veronika: 

Boribon, a bajnok
Kedvelt meseszereplőnk, 

Boribon ezúttal Annipanni 
futóversenyén vesz részt kis 

Nagyobbaknak:
Lauren Oliver: 

Delírium-trilógia  (Delírium, Káosz,  Rekviem )
„Kilencvenöt nap, és védett leszek. Nem tudom, fájni fog-e a kúra. Túl 

akarok lenni rajta. Nehéz nem félni, amíg nem vagyok biztonságban, habár 
a delírium eddig még elkerült. Mégis aggódom. Állítólag a régi időkben az 
emberek megőrültek a szerelemtől. Ez a legelvetemültebb gyilkos a világon: 
akkor is végez az áldozattal, ha megérinti, és akkor is, ha nem.”

barátaival. Ebben a tündéri 
könyvben megtanulja, hogy 
nem mindig lehet győzni, és 
ez rendben is van.

 (a Pagonyban kapható)

Lena Amerika jövőjében él, egy 
olyan világban, ahol szerelmet, a szere-
tetet betegségnek nyilvánították, a hatá-
rokat lezárták. 18 éves korában minden 
állampolgár átesik a kúrán, aminek kö-
szönhetően sokkal nyugodtabb lesz, és 
nem érez semmit, ami összezavarhatná. 

Főszereplőnk múltját a betegség két he-
lyen is megfertőzi; édesanyja a betegség 
áldozata lett, nővére pedig közvetlenül a 
kúrája előtt kapta el a kórt. Lena eleinte 
nagyon várja, hogy átessen a kezelésen, 
de az idő múlásával egyre biztosabb ab-
ban, hogy a kormány által állított szi-

gorú szabályok és tilalmak nem is lét-
fontosságúak. A történet bonyodalmai 
akkor kezdődnek, amikor Lena meg-
ismerkedik Alexszel, a fiúval, aki más, 
mint akinek eredetileg hitte…

(a sorozat részei a legtöbb könyves-
boltban megtalálhatóak)
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nkéntesként a vizes világbajnokságon
Életre szóló élmények. Új barátok. 

Sztársportolók. Duna Aréna. Valóra 
vált álmok. Szelfik. Szurkolás. Reptér.  
Rengeteg új élmény.

Az egyik szemem sír, a másik nevet. 
Sír, mert vége lett, pedig nagyon-nagyon 
jó volt; nevet, mert egy kis részeként én is 
sokat tettem azért, hogy ez legyen az ed-
digi legjobb világbajnokság. Szavakkal na-
gyon nehéz leírni, hogy mi minden történt 
velem a vizes Vb-n, ezt át kell élni. Annyi 
mindenről szeretnék írni, mégsem tudok 
mindenről. 

Bátran ki merem jelenteni, hogy éle-
tem egyik legjobb döntését hoztam, ami-
kor önkéntesnek jelentkeztem a 17. FINA 
Világbajnokságra. Néhány nemzetközi ver-
senyen már megtapasztalhattam, hogy a 
verseny szervezésében és lebonyolításában 
az önkénteseknek is nagy szerepe van, ezért 
én is szerettem volna egy picit hozzátenni 
ehhez a világbajnoksághoz. 

A 3000 önkéntes közel 20 területen 
működött közre. 60 társammal együtt a 
reptéren fogadtuk a vendégeket, sportoló-
kat, családtagjaikat, a FINA elnökségi tago-
kat. A fő feladat annak megszervezése volt, 
hogy az érkezők a leggyorsabban jussanak 
el a szállásukra. Az úszóverseny kezdete 
előtti szerdán és csütörtökön érkezett a leg-

több sportoló, köztük néhány kedvencem is, 
mint például Sarah Sjöström, Chad le Clos, 
Adam Peaty. Első kézből készíthettem velük 
közös képet, nagyon barátságosak voltak. 
Sarah-val még beszélgetni is tudtam egy 
keveset. 

Az úszóversenyeket a Duna Arénából 
néztem és szurkoltam végig. Amikor először 
beléptem az Arénába, elfogott egy nagyon 
különleges érzés és nagyon büszke voltam, 
hogy egy ilyen uszodában rendezik meg a 
világbajnokságot. Az önkéntesek szeren-
csésebb része a sportolói lelátón ülhetett 
és innen követhette az eseményeket. Én 
valahogy mindig ebbe a szerencsés részbe 
tartoztam. Az első délután, amikor több tár-
sammal kimentünk szurkolni a helyszínre, 
sikerült a szenegáli és a lengyel sportolók 
közé ülnünk. Néhány sportoló arca már a 
reptérről ismerős volt, köztük a szenegá-
liaké is. Szóba elegyedtünk velük, együtt 
szurkoltunk a magyaroknak, még képet is 
készítettük, és megbeszéltük, hogy holnap 
is jövünk. Arra azonban másnap nem számí-
tottunk, hogy annyira megkedveltek min-
ket, hogy helyet is foglaltak nekünk. Így már 
mindig volt helyünk a délutáni döntőkre. 

Számomra a legemlékezetesebb fu-
tam a férfi 200 méteres pillangóúszás dön-
tője és éremátadása marad. Ebben a döntő-
ben Kenderesi Tamásnak és Cseh Lászlónak 

szurkolhattunk. A bevonuláskor is óriási 
örömujjongás fogadta őket, nagyon nehe-
zen indult el a döntő, mert a szurkolók nem 
akartak csendben maradni. Miután vízbe 
ugrottak, az Aréna gyakorlatilag majdnem 
felrobbant. Közel 12.000 szurkolóval együtt 
teli torokból kiabáltunk, szurkoltunk. Sze-
mély szerint nagyon izgultam, teljesen ex-
tázisban voltam, mert Laci a kedvencem. Az 
utolsó 50 méteren már az egész közönség 
állva izgult, szoros volt a vége, de végül a 
dél-afrikai Chad le Clos nyert, másodikként 
pedig Cseh Laci csapott célba. Kenderesi 
Tamás 4. lett. És hogy miért is ez volt a leg-
emlékezetesebb számomra? Az a pillanat, 
amikor Chad le Clos ráeszmélt, hogy ő nyert, 
és eleredtek a könnyei, majd ezt követően 
felemelte Laci kezét, ezzel jelezve, hogy 
számára és Magyarország számára Laci egy 
hatalmas bajnok. Az éremátadáson szin-
tén állva tapsolt a közönség és mindenki 
azt kiabálta, hogy „Szép volt Laci!” Chad le 
Clos megint pityergett egy sort, mi is vele 
együtt. Ez az a pillanat, amit át kell élni.

A Duna Arénában valóra vált egy olyan 
vágyam, amiről még álmodni se mertem 
volna. Szerdán érkezett egy e-mail, amely-
ben az önkénteseket egy váltóra hívják 
meg.  Itt a lehetőség. Azonnal kerestem 
magamnak csapatot, és jelentkeztem. Míg 
másnak ez egy „Jaj, de jó, hogy úszhatok 

az Arénában” érzés volt, addig nekem 
„Tényleg abban az Arénában fogok úszni, 
ahol Katinka és Adam Peaty nyert aranyat, 
Cseh Laci pedig ezüstöt? Tényleeeeeg?” Na-
gyon lassan, de elérkezett a péntek. 400-an 
gyülekeztünk és vártuk, hogy a medencébe 
ugorhassunk. Néhány szurkoló ott maradt 
bíztatásképpen. Amikor felálltam a rajtkőre, 
egy kicsit belekóstolhattam az élsportolók 
életébe. Ott úszni, ahol ők világcsúcsokat 
úsztak, megvalósították az álmaikat és 
most az önkéntesek úszhatnak, csodálatos 
érzés volt. 

Az egész hét annyira eseménydús volt, 
hogy sokat nem aludtam, de nem is érez-
tem magam fáradtnak. Állandó pörgéssel 
és szaladgálással telt. A legfájdalmasabb 
mégis az volt, amikor haza kellett jönnöm. 
Két napig ürességet éreztem, mint amikor 
egy-egy versenyről hazaérek. Nagyon vá-
rom, ott vagyok, majd egyszer csak vége 
lesz. Megfogadtam, hogy legyen bármilyen 
sportesemény Magyarországon, szeretnék 
ott is önkéntes lenni. Néhány barátság azóta 
is tart. Köszönöm, hogy a részese lehettem, 
hogy megvalósíthattam az álmom és azt, 
hogy életre szóló élményeket szereztem. 

Gyurkó Alexandra
21 éves, 20 éve májtranszplantált, 

a Transzplantációs  Alapítvány 
önkéntes segítője

Ö

Megvalósult álom...
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A most megjele-
nő «Barkácsoljunk” 
rovat nem rendha-
gyó. Mire az újság 
megjelenik, a 2017-
es „Mi is nyaralunk 
tábor” lezárul.

Úgy gondol-
tam, összeállítok 
egy kis ízelítőt a 
kézműves foglal-

kozásokról. Arról, hogy hogyan tel-
nek a foglalkozások, hogy a gyerekek miért szeretik, és mit 
készítenek nagy türelemmel.

Jómagam is izgulva vártam a tábort, mert a szeretet, 
ami itt körülvesz, az felbecsülhetetlen. Látni a kis csöpp-
ségek hálás tekintetét, a nagyobb gyerekek szégyenlős mo-
solyát és az elkészült   szebbnél szebb alkotásokat, óriási 
örömmel tölt el. Erőt ad, és igazolja számomra, hogy amit 
csinálunk, az jó, és szükség van rá.

Az idei évben a kisebb gyerekek az imádott vasalható 
gyöngy képeket készítették. A kicsit nagyobbak quilling 
technikával dolgoztak, a tavaly szerzett 
ismereteket többen továbbfejlesztették. 
Újdonság volt a fonalgrafika megjelenése, 
melyhez nagyon sokan kedvet kaptak, és 
csodálatos alkotások születtek.

A «Varázskéz» foglalkozáson részt-
vevő gyerekek közül egy páran bemu-
tatták munkáikat és megosztották gon-
dolataikat:

 Nagy Réka
Először volt a táborban. Nagyon 

jól érezte magát. Szívesen vett részt a 
röplabda és kézműves foglalkozáso-
kon. Úgy érezte, a hasznos időtöltés 
alatt kikapcsolódott. Szívesen ta-
nulta meg az új dolgokat. Gyönyörű 
ékszereket és faliképet készített.

 Bede Zoltán
  9 éve jár a táborba. A 

kézműves foglalkozások 
mellett a tenisz is nagyon 
tetszett neki. Jó a kézügyes-
sége és nagyon kreatív. 
Míg kisebb volt, a vasalható 
gyöngy volt   a kedvenc. Idén 
hűtőmágneseket készített nagy 
türelemmel. A fotón látható ele-
fánt és panda Zotya saját munkája.

 
Köles Patrik

Testvérével látogatja a foglalkozásokat. A két fiú elké-
pesztően türelmes. Vasalható gyöngyből autót, virágot, 
zászlót, pisztolyt és rengeteg szívecskét készítettek. Az el-
készült alkotások az otthoni gyűjteményt szaporítják évről 
évre.

Bagi Barbara
Családjával hat éve 

járnak a táborba. Leg-
jobban a kézműves 
foglalkozásokat szereti 
azért, mert minden év-
ben érdekes dolgokat ké-
szítünk. Ebben az évben 
a fonalgrafikával készült ké-
pek voltak nála a nyerők. Több 
könyvjelzőt is készített, és lelkesen 
mesélte, hogy otthon is folytatni fogja a munkát.   

 
Káptalan-Kisabonyi Moira

 Azért szeret idejárni, mert nyugalom van, és jó dolgokat 
lehet készíteni. Könyvjelzőt és üdvözlőlapot készített.

 
Egy pár szót ejtenék a Fonalgrafikáról. Tulajdonképpen 

arról van szó, hogy kartonlapra mintákat vi-
szünk át úgy, hogy a megrajzolt sablont ráhe-
lyezzük a kartonra. Tűvel kilyuggatjuk, majd 
himzőfonallal varrjuk az utasításoknak megfe-
lelően. A munka hátulján celluxszal rögzítjük a 
fonalat, majd az elkészült alkotás fonákját egy 

másik lappal leragasztjuk, hogy esz-
tétikusabb legyen.

 
A mellékelt fotókon a tá-

borban készült alkotások látha-
tóak. Küldök sablont is, melyet 
ha kinyomtattok és kilyuggatok, 
valamint kivarrtok, akkor könyv-
jelzőként használhattok a tanköny-
vekben. Sajnos nemsokára itt a suli! 
Szükség lehet rá!

 
Kellemes időtöltést kívánok 

a nyár hátra lévő részére!
 

Szeretettel: 
M. Márti

Kedves Gyerekek (és Szülők)!

Barkácsoljunk!



Röviden tekintsük át, hogyan lehetséges ez!

Fővárosunk alatt jelentős mennyiségű mészkövet találunk. Túl-
nyomó részben triász-kori, ebből áll a Budai-hegység jelentős része, 
de a Pesti-síkság alatt is ez rejtőzik a mélyben. Emellett lényeges az 
eocén kori mészkő is, mert ebből áll a legtöbb barlangot tartalmazó 
Hármashatár-hegycsoport. A mészkő hasadékai a Duna szintje alatt 
folyamatosan tele vannak vízzel. Mivel a kőzettömeg nagyon mélyre 
lenyúlik, alsó részében a víz a  Föld belső hőjétől átmelegszik és felfelé 
áramlik. A vízszint feletti hasadékokban viszont a hideg felszíni csapa-
dékvíz talál magának utat lefelé. A vízszinten a két eltérő hőmérsékletű 
víztömeg keveredése barlangokat old ki a mészkő hasadékai mentén, 
majd a Duna vonalában hévforrások formájában tör a felszínre. Mivel a 
hegység szálítószalaghoz hasonlóan folyamatosan emelkedik, a kiala-
kult barlangok kikerülnek a víz alól, helyettük pedig újak képződnek. 
Így egymás fölötti barlangszintek születnek. Legalul a ma is forrásvi-
zet szállító szint a Molnár János-barlanggal, feljebb a Szemlő-hegyi-
barlang, még feljebb a Pál-völgyi-barlangrendszer szintje érdemel 
figyelmet, mivel ezeket vehetjük szemügyre. 

A közelebbi ismerkedést kezdjük a Szemlő-hegyi-barlanggal, me-
lyet 1930-ban fedeztek fel. Először csak egy  mélybe vezető szűk nyílás 
találtak, a kutatók azóta 2230 méter hosszban tárták fel. Legszebb ré-
szeit 1986-ban nyitották meg a nagyközönség előtt. 

Mivel tiszta levegője miatt légzésterápiás célra is használják úgy 
építették ki, hogy akár kerekesszékkel is biztonságosan bejárható le-
gyen. Asztma, bronchitis, allergia és más légúti betegségeket gyógyít 
itt a János Kórház barlangterápiás osztálya.

Látogatásunkat a Pusztaszeri út 35. szám alatt található aka-
dálymentes fogadépületben kezdjük, ahol a barlangról szép kiállítást 
tekinthetünk meg. Az épületből egy enyhén lejtő alagúton érjük el a 
barlang első termét. Itt találkozhatunk először a falakat borító bor-
sókő bevonattal és oldásnyomokkal melyek a budai barlangok jelleg-
zetességei. Innen kezdve tulajdonképpen egy hatalmas ásványgyűj-
temény belsejében járunk, nincs az a múzeum vagy ásványbörze ami 
felérne vele. Borsókőből többfélét is láthatunk, legtöbbjük a barlan-
got létrehozó hévízből vált ki. Van közöttük  karfiolhoz, korallszirt-
hez hasonló is. Helyenként apró cseppkövek nőttek rájuk, csillogó 
vízcseppekkel végükön. Világhírű képződmények a kalcitlemezek és 
a belőlük álló barlangi karácsonyfák. Megtekinthetjük Szekula Mária 
emléktábláját és a Tű foka nevű szűk nyílást a magasban melyen ke-
resztül 1930-ban a barlang folytatását felfedezte.  Utunk legnagyobb 
terme az Óriás-folyosó, ahol egy erkélyről tekintjük meg a barlang 
egyetlen lakóját, a borsókő Boszorkányt. Kalapja, nagy orra, szemöl-
döke jól kivehető. Innen egy lépcsősoron akár a barlang legmélyebb 
pontjára is lemehetünk. 

Sétánk nagyjából 30 percet vesz igénybe. Utána 
érdemes a fogadóépület felett megtekinteni az ott 
kialakított geológiai tanösvényt és a hősi halált halt 
barlangkutatók emlékkertjét is.

A másik látogatható barlang a Pál-völgyi-
barlangrendszer, mely a Szépvölgyi úton 
található, bejáratai az út mellett látható kő-
fejtőkből nyílnak. Első szakaszát 1904-ben 
fedezték fel, további felfedezésekkel és a 
közeli barlangokba vezető átjárók megtalá-
lásával hossza 31 km-re nőtt. Hazánk leg-
hosszabb ismert barlangja. Látogatható 
szakasza kb. 500 méter hosszú, bejárata 
és kijárata egyaránt a Szépvölgyi út 162. 
szám alatti kőfejtőben található.

Túránkat a pénztár melletti 
bejáratnál kezdjük, rögtön a Lóczi-
terembe jutva, de onnan egy szűk, 
lépcsős átjárón megyünk a követ-
kező terembe. Az egész útvonalra 
ez a jellemző, a látványos nagy 
termekből kis átjárók vagy bevi-
lágíthatatlan magasságú hasadé-
kok vezetnek tovább, hogy aztán 
pár méterrel odébb újabb nagy 
termekkel lepjenek meg minket. 
A képződmények  is hasonlóan 
változatosak. Helyenként sok és 
látványos cseppkőben gyönyör-
ködhetünk, van ahol a falakon 
borsókő vagy kalcitkristály dísz-
lik, de akad ahol a barlang falait 
oldotta üstöket vagy denevért 
formázóra a hévíz. Utunk során a 
lépcsősorokon való fel és le köz-
lekedés szinte a hullámvasutazás 
élményét nyújtja, a Tyúklétra  le-
küzdése igazi sportteljesítmény. 

A főbb látnivalók között 
érdemes megemlíteni a Színház-
termet, ahol zenét is hallgatha-
tunk, a cseppkövekből született 
Állatkertet, ahol krokodilokat, ele-
fántokat fedezhetünk fel, a Rádium-
terembe vezető függőleges aknát, 
ahová erkélyről pillanthatunk le, és 
a Boszorkánykonyhát, ahol a hévíz 
oldott edény formájú bemélyedéseket 
a mészkő falba. Megtekinthetünk egy 
megkövült tengeri sünt és néhány szép 
kagylót is.

Föld alatti utunkat 50-60 perc múlva a 
kőfejtő alsó részén nyíló mesterséges bejá-
ratnál fejezzük be. 

Aki a fentiek elolvasása után úgy érzi, 
hogy érdekli a téma, szívesen barlangászna, je-
lentkezzen az alapítványnál (transalap@acenet.
hu)!í Kisebb csoportoknak szívesen vezetek egy-
egy barlang-túrát.

Tinn József
barlangkutató

Okos légy!

Budapest
barlangjai

Budapesten szétnézve rengeteg érdekes és szép dol-
got láthatunk, de igazi különlegességeit a mélyben talál-
juk.  Arra ugyanis máshol nincs példa, hogy egy főváros 
alatt jelentős méretű barlangok húzódjanak, közöttük az 
ország leghosszabb barlangrendszere. 

Cseppkő pagoda

Cseppkő lefolyás

Gombfülkék
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Gálné Berczeli Ildikó rovata
Szülők – szülőknek

Szeretni kell! 

Zsúfolt kocsiban ülök, rántott csir-
ke és mekis kávé illata az orromban. 
Éhes vagyok. Ölemben egy gyerek, 
a kezemen matricák, jön a kalauz, és 
a szemem szinte kopog az éhségtől. 
Mikor végre már nemcsak szagoltam, 
hanem éreztem is a finom tarjás szend-
vics ízét, egy kedves hang szólal meg 
mellettem.

- Szia! Én Olívia vagyok. - szólított 
meg a szöszi lány.

Gyorsan szétnéztem és észrevet-
tem, hogy a nagypapájával és a báty-
jával utazik. Nagypapi már az indulás 
előtt elaludt. A gyerekek körbevettek, 
semmi mesterkéltség, semmi maszk, 
semmi félelem, csak csacsogás… és a 
papi még mindig alszik.

- Nézd, ilyen tetkóm van! –mutatja 
Olívia.

- De miért nincs koronája a herceg-
nődnek? – kérdezem.

- Ja, mert ez ilyen… de ez így ne-
kem jó. – felelte.

Egy bájos, törékeny 6 éves, akit még 
nem tört meg az élet. – gondoltam.

Nem érdekelte, hogy először látott, 
nem érdekelte, hogy esetleg butaságot 
mond, és nem félt kimondani azt sem, 
hogy neki rossz, hogy a mamája nélkül 
utazik.

Nem félt, mert nem akart meg-
felelni nekem, senkinek sem akart 
megfelelni, és bizonyítani. De mikor 
törik meg egy gyerek? Mikor és mi 
történik vele, amitől elkezd befelé for-

dulni, amikor már nem mer mindent 
elmondani, és amikor mások előtt is, 
talán nem tudatosan, de álarcot vesz 
fel. De miért fél és mitől? Talán már 
akkor elkezdődik, amikor közösségbe 
kerül? Hisz az óvodában már be kell 
állni a sorba, ha különbözöl, akkor 
addig terelnek, míg olyan nem leszel, 
mint a többi. Nem szabad különle-
gesnek vagy másnak lenni? Nem. Ha 
sorba kell állni, akkor sorba kell állni, 
mint a birkák, mert ezt várja el a tár-
sadalom. A gyerektől elvárjuk, hogy 
köszönjön, elvárjuk, hogy szépen 
egyen, hogy jól viselkedjen, de akkor 
mikor legyen gyerek, ha elvárások kö-
zött kell élnie?

Én már nem várok el semmit, de 
kívülről jön az elvárás…

Miért így csinálod? Miért kiabálsz? 
Miért nem köszön a gyerek? Tudod, 
régen mi ezt nem hagytuk…

De nem ám! ...és most nem akarok 
senkit se bántani. De igazából azt gon-
dolom, hogy az én gyerekemet (talán 
nem mindig helyesen), úgy nevelem, 
ahogy én azt a legjobbnak látom.

Fura dolog ez, az ember ritkán te-
heti azt, amit szeretne, nem azért, mert 
nincs rá lehetősége…, nem!

Inkább azért, mert fél, hogy talán 
nem lesz szeretve, ha ellentmond. Na, 
ehhez kell a nagy lelki erő és a maga-
biztosság, hogy az ember higgyen ma-
gában és ne foglalkozzon másokkal, 
hogy elhiggye, ő saját maga is szeret-

hető, és főleg, hogy szeresse saját magát 
is, különben milyen példát mutat a 
gyerekének.

Igyekszem jó mintát mutatni, min-
dig mindenkinek köszönök, szalvétába 
törlöm a számat, kezet mosok, nem be-
szélek csúnyán…, de nem vagyok töké-
letes, követek el hibákat.

Tudom, vannak dolgok, amik be-
lénk vannak kódolva, amiket otthon-
ról hozunk, jók és rosszak is, de per-
sze az apa is hoz bizonyos sémákat.
Együtt, közösen kell szeressünk és 
neveljünk bátor, őszinte gyerekeket, 
akik talán magabiztosabbak lesznek 
nálunk.  Feldmár András mondta egy 
előadásában, hogy a gyereket nem kell 
nevelni, szeretni kell. Igen, szeretni és 
soha nem minősíteni, mert minden ne-
gatív emlék beleég a lelkébe és építi a 
gátlásait. Hagyni kell, hogy éljen, hogy 
megtapasztalhassa a dolgokat, hogy 
rájöjjön, mire képes. Jó lenne mindig 
mellettük lenni, biztatni, hogy soha ne 
érje őket trauma, bántás, de azt hiszem, 
ezzel se tennénk jót. De az fontos, hogy 
néha kikapcsoljunk, hogy feltöltőd-
ve tudjunk velük bohóckodni, hiszen 
bennünk is ott van a gyerek. Hiszen a 
gyermek értünk jött a világra, nekünk 
született, hogy jobbak legyünk és álta-
lunk ő jobbá tegye a világot.

Ezért szeressük!

Szeretettel: Ildikó

Egy vonatos utazás utózöngéje
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Szeretek írni, de most mégis nehe-
zen írok, szinte megrágok minden gon-
dolatot, mondatot. Bence fiam „miatt” 
kaptam már hideget-meleget. Nem sze-
retném, ha úgy tűnne, hogy én mindig 
elégedetlen vagyok, de velünk mindig 
történik valami, ami megoldhatatlan-
nak látszik. Bence veleszületett fogya-
tékosságai miatt a társadalomba történő 
beilleszkedés nehéz életteher.

Egyszer a mi Zsuzsa nénink azt 
mondta: Bence nélkül szürke lenne a vi-
lág. Hát igen, számunkra mindenképp, 
de most nem a szülői, családi vagy bará-
ti szeretetre gondolok. Nyilván minden 
szülő megtesz mindent a gyermeké-
ért.  Írtam már régebben, hogy Bencét 
nem vették fel az óvodába egészségügyi 
problémái miatt. Sokfelé írtam, sokfelé 
jártam, telefonáltam és mégse. Meg-
szoktam, megértettem, nem értettem, 
de beletörődtem és vártam az iskolai 
éveket. Bíztam benne, hogy az iskolával 
lesznek pozitív élményeim. Amikor el-
jött az idő, itt is köröket futottam, mire 
sikerült Bencét iskolába íratni. 

Nagy lelkesedéssel kezdtük el az 
iskoláztatás történetét. Neki szuper 
volt. Ő ott sem tagadta meg önmagát. 
A füzetei általában úgy néztek ki, mint 
amit megrágott a kutya. Időközben 
kiderítettem, hogy valójában kétféle 
iskolatáska-típus van. Egy rendezett, 
amelynek minden rekeszében akku-
rátusan rendszerezve, bármikor, bár-
mi megtalálható, és amire szavakat is 
felesleges vesztegetni. Tavaly a nyári 
táborban egy apuka azt mondta: amíg 
megteszed helyette, addig nem teszi 
meg önmaga. Ugye, Gergő? A 
másik iskolatáska-fajta viszont 
teljesen más.  Ebben a beléje 

rejtett holmik külön kis világot terem-
tenek maguknak: a háromnapos tízórai 
kimondottan csak füzetekhez ragadva 
szeret rohadni, ez a furcsa képződmény 
pedig jóféle odatapadásos otthont kínál 
a táskába gyömöszölt felmérőknek. A 
rajzórai felszerelés vászonzacskójából 
folyton kipotyogó, többnyire dugaszu-
kat vesztett festékestubusok, illetve ha-
zafelé jövet begyűjtött falevelek, külön-
legesen szép ágak, kavicsok vagy bármi 
egyéb értékesnek ítélt valamik. Az el-
maradhatatlan lego figurák, sárkányok, 
stb. Külön vizsgálódás tárgya, amíg 
kellő mennyiségű adat begyűjtésével és 
értelmezésével eldöntöd, melyik füzet 
milyen tantárgyhoz tartozik. Mert az 
is előfordulhat, hogy az egyik látszó-
lag nyelvtanfüzet, de ha megfordítod, 
és hátulról kezded lapozni, kiderülhet, 
hogy mégsem. 

Bence borzasztóan nehezen viselte, 
hogy a tudás színterének ígért iskola 
nem úgy kezdődött, mint amiről mesél-
tem neki. Merthogy egyébként kíváncsi 
volt a világ dolgaira, virágra, kőre, ál-
latokra, bolygókra és egyebekre, ami-
re minden hatéves kíváncsi. Ahelyett, 
hogy mindeme gyönyörűségről szólna 
az iskola, valójában arról szólt, hogy: 
„Anyu, ülünk a padban és mindenféle 
vonalakat huzigálunk, alsó meg felső 
hurkokat, meg pipákat.” 

Emlékszem, év végén, amikor a pe-
dagógus nagy lendülettel készített fel 
engem a nyári szünetben való tanulásra 
(Bence mellettem állt, hallgatta) és csak 
sorolta a sok tennivalót, drága kisfiam 
megszólalt: „Tanárnő, legyen kedves 

megmondani, miért ad ennyi házi 
feladatot nekem nyárra? Mit tetszik 
gondolni, mi leszek én, ügyvéd?”

Igazán nem is erről szeretnék 

most írni, csak gondoltam, jó lesz egy 
kis bevezetés. Amiről írni szeretnék, 
az csak egyetlen szösszenet a mi nem 
unalmas kis életünkből. 

Szóval Bence iskolába kezdett jár-
ni. Speciális iskolába, ahol többféle 
betegséggel élő - Down szindrómás, 
autista, egyéb mentális problémával 
élő- gyermekekkel, és szociálisan rászo-
ruló gyermekekkel kell a tanulóidejét 
eltöltenie. Amikor eme helyzetünkkel 
szembesültem, igencsak elkeseredtem, 
de számunkra ez volt az egyetlen lehe-
tőség arra, hogy közösségbe kerüljön, 
szocializálódjon. Most sem dédelget-
tem azért túlságosan vérmes reménye-
ket arra vonatkozólag, hogy minden jó 
és problémamentes lesz. Iskolaügyben is 
már rengeteg mindennel próbálkoztam 
és rengeteg mindennel kudarcot is val-
lottam. Mint legtöbben tudjátok, vize-
let sztómával „küzdünk” születése óta, 
ezért már a második nap felhívtak, hogy 
ez így nem lesz jó. Bence csak úgy járhat 
iskolába, ha valaki vállalja, hogy „mellet-
te” ül, és elvégzi az ezzel járó egészség-
ügyi feladatokat, amíg ő az intézmény-
ben tartózkodik. Ők nem egészségügyet 
végzett szakemberek, gyógypedagó-
gusok, és nem tudják felvállalni azt, 
ha Bencével valami történik, és esetleg 
meghal. Értendő ez a sztómazsák-
cserére és a vesetranszplantáció miatti 
félelemre. Az iskolában, annak ellenére, 
hogy speciális iskola, sem ápolónő, sem 
pszichológus nem tartózkodik. 

A pedagógusnak nyilván nem tar-
tozik feladata közé, hogy egészségügyi 
feladatokat végezzen el, ezért másnap 
felcuccoltam, és Bencével együtt isko-
lába kezdtem járni. Azért hozzáten-
ném, hogy többször felajánlottam, hogy 
Bence egészségügyi állapotáról és annak 
„veszélyeiről” szívesen tart felvilágosítást 
a kezelőorvosa, illetve az alapítványunk 
elnöke, Zsuzsa néni is. Ettől ők mereven 
elzárkóztak. 

Iskolába járásom 2,5 évig tartott, 
amikor iskolaigazgató-váltás történt. 
Az új igazgató asszony a törvényre hi-
vatkozva megszüntette az iskolában 
tartózkodásomat, pedig már másodikba 
kezdtem járni. Egészen jól haladtam a 
matematika alapjaival, ami nekem min-
dig is gyengén ment. Ismétlés a tudás 
atyja, mondják.

Mint utólag kiderült, szülőnek a 
gyermek mellett tartózkodni törvényel-
lenes. Természetes, hogy az új igazgató 
hölgy ezt nem vállalta, így a továbbiak-

...És már 
megint 
bence

A tudásért... 
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ban kérdésessé vált Bence iskolai 
tartózkodása. Ezért elkezdtünk 
egészségügyi végzettségű alkal-
mazottat keresni. Szerencsénkre 
az iskola vezetője egyetértett az-
zal a kérésünkkel, hogy Bence ne 
legyen magántanuló, mert nagyon 
ráfér a szocializáció, mivel sosem 
járt társaságba a kórházon kívül. 
Gőzerővel kezdte a KLIK-et arra 
kérni, hogy tanulója mellé legyen 
egy egészségügyi asszisztens, aki 
vállalja Bence ellátását. Sajnos 
egyelőre nem nagy sikerrel. Köz-
ben jött a nyári szünet, így nem 
történt semmi.

Szeptemberben ismét beirat-
kozhattam én is az iskolába, de már 
a második osztályba. Felvettem a magyar 
nyelv és a matematika mellé a környezet-
ismereti kurzust is. Decemberben jó hírt 
kaptunk, a problémánk megoldódott. 
Sikerült találni egy hölgyet, aki elvállalja 
Bencét. Így hiába minden, a tanulásom 
megszakadt, másodikból nem vizsgáz-
tam. Örültünk neki, hogy a helyzet végre 
megoldódott. De... és nekünk mindig van 
egy deee. Mivel a hölgy ugyan egészség-
ügyit végzett, de sztómazsákot nem tud 
cserélni (ami a lényeg), így kaptam egy 
szerződést, ami arról szólt, hogy ké-
szenlétben vagyok. Tehát ha leszakad a 
sztóma, ülök vonatra, buszra, bemegyek 
és kicserélem. Eltelt két hónap, és jött a 
hír, hogy a hölgy felmondott. Nem mi-
attunk, nem Bence miatt, a bürokrácia 
miatt. Szívesen maradt volna, csak…

Tehát minden kezdődik elölről. 
Nem tudom Te, Ti, hogy működtök, 

én STOP!-táblákat, kapok egy idő után 
szinte minden helyzetben, amikor meg 
kell állnom, és úgy érzem, nekem kell 
cselekednem. Bence a sok kórházi tar-
tózkodása miatt kétszer járta az első osz-
tályt. Amikor másodjára elkezdte, olyan 
osztályba került, ahol csak autisták vol-
tak. Nehéz év volt mind neki, mind ne-
künk. Vágyott a társaságra, vágyott fo-
cizni fiúkkal és nem mindig az anyuval. 
Vágyott beszélni, de ott nem sok esélye 
volt rá. Most másodikba jár. Az osztály-
ban csak fiúk vannak. Hurrá!! Szociáli-
san hátrányos helyzetű gyerekek. Most 
lehet autókázni, bunyózni, focizni és fiús 
dolgokat tenni. Ezért mi, szülők kézbe 
vettük az ügyet, nem várva arra, hogy 
bárki elvegye tőle azt a lehe-
tőséget, amire évekig várt, 
hogy legyenek fiú barátai. 

Elkezdtem a közösségi oldalon egy 
hirdetést osztani, hogy egészségügyi vég-
zettséggel rendelkező alkalmazottat ke-
resünk. Rengetegen megosztottátok ti is, 
amit most köszönök. A kórházban, ahova 
járunk, szinte minden általunk ismert 
orvossal, nővérrel beszéltünk. A transz-
plantációs klinika dolgozóival Zsuzsa 
néni vette fel a kapcsolatot. Beszéltünk 
a gyógypedagógiai főiskola vezetőjével, 
aki a diákjai közt keresgetett, családdal, 
ismerősökkel és még rengeteg emberrel, 
de nem történt semmi. Egyszerűen még 
csak jelentkező sem akadt. Érdekesnek 
találtam a helyzetet azért, nem mon-
dom. Magyarországon sokan keresnek 
munkát. Mi egy egészségügyit végzett 
embert kerestünk egy fiú mellé, 8 órában. 
Bence mellett senkivel és semmivel nem 
kellett volna foglalkoznia, ha nem akar. 
A sztómazsák nem szakad le havonta kb. 
3-4-nél többször. A szabad idejében azzal 
foglalkozhat, amivel akar az intézményen 
belül. Tanulhat, fejlesztheti magát, rá-
adásul úgy, hogy ezt az időt nem a csa-
ládjától vagy a pihenési idejéből venné el. 
Dolgozatot írhat, ha jár közben iskolába, 
internetezhet, olvashat stb… és ezért még 
fizetést is kap. Igaz, hogy nem lesz belőle 
milliomos, de én csak azt hallom, hogy 
az egészségügyben mennyit kell dolgoz-
ni szinte semmi pénzért. Itt se 12 óra, se 
hétvégén, se ünnepnapon nem kell dol-
gozni és mégsem jelentkezik senki. Kissé 
elkeseredtünk. Ugyanis ezt a hátralevő fél 
évet még bevállalja az intézmény, de mi 
lesz jövőre? 

Nem szeretem a médiát, nem szere-
tek szerepelni, de mégis azt gondoltam, 
hogy hajónk csak akkor nem süllyed el 

a kapcsolat vizein, ha megmutatjuk 

magunkat. Ha nem tagadjuk le, 
vagy nem teszünk úgy, mintha 
minden rendben lenne. Így Zsuzsa 
nénink kezdeményezésével a mé-
dia felé vettük az irányt. Kezdtük 
a Blikkel. A cikk óriási felháboro-
dást keltett az iskolában, amit nem 
értettem. Előre szóltunk és semmi 
olyan információ nem volt benne, 
ami az iskola ellen szólna. Aztán 
Duna TV Családbarát című mű-
sora. Bence mondata szerintem 
igen jelentős volt: „Azt szeretném, 
hogy az egész világ közül, már-
mint nem azt gondoltam, hogy 
Rómából, Kínából vagy ilyenek, 
hanem innen Magyarországról 

kérek egy asszisztenst, aki a suliban 
segít nekem, hogy továbbra is járhassak 
iskolába.” Majd a Hír TV 19.00 órás hí-
reiben is szerepeltünk. Jelentkező tovább-
ra sincs. Hogyan tovább, merre menjünk? 

Pár nappal a Hír TV adása után te-
lefonált Zsuzsa néni, méghozzá jó híre-
ket közölve. Amerikából jelentkezett egy 
kedves hölgy, aki látván a riportot meg-
sajnálta Bencét. Ezért felajánlott havi 
bontásban egy bizonyos összeget az újon-
nan jelentkező egészségügyi asszisztens 
támogatására. Pedig neki is van épp elég 
problémája, a férje sajnos súlyos beteg. 
Ezúton is nagyon hálásak vagyunk neki 
a segítségéért. (időközben a férje sajnos 
meghalt – szerk.)

Jelentkező azonban továbbra sincs. 
Hogyan tovább, merre menjünk? 

Hosszú időn keresztül csend volt, de 
egyszercsak úgy tűnt, eltelt a kellő idő. 
Felolvadt a jeges téli hó, és visszatért a 
tavasz. Derült égből jött, mint egy vil-
lámcsapás, hirtelen jóra fordultak a dol-
gok. Találkoztam egy ismerősömmel, 
akinek a barátnője pont munkát keresett 
és egészségügyi végzettséggel is rendel-
kezett. Egyeztetések, beszélgetések, és 
úgy néz ki, hogy egy időre megoldódott 
a helyzetünk.

Számunkra a legjobb emberi kap-
csolatok nem azok, amikor tökéletes 
emberek kerülnek egymás mellé, legyen 
az szerelem, barátság, kollégák, vagy 
csupán ismerősök. Hanem az, amikor 
megtanulunk együtt élni mások hiá-
nyosságaival, elfogadni azokat és őket 

úgy, amilyennek születtek, és 
ezáltal megismerhetjük a cso-
dálatra méltó, jó oldalukat is. 
Ilyenkor elég egy napsugár. 
Egy kedves szó. Egy si-
mogatás. Egy mosoly, és 
minden rendbe jön. 

Turanecz Anikó

A tudásért...
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Új életek!
Ismét sok új gyerekkel bővült 

az új szervvel élők csapata!

Ágoston 14 éves:
Ágoston harmadikos kora óta vesebeteg. 

Több mint másfél év dialízis kezelés után 
idén májusban kapott új vesét. Azóta jól van, 
sokat erősödött, és nagyon várja, hogy szept-
emberben elkezdhesse a gimnáziumot.

Dániel 15 éves:
Daninak születése óta ismert vesebeteg-

sége, 1 évet járt művesekezelésre. Nagyon 
örül, hogy vesét kapott és élheti megszokott 
életét kezelések nélkül.  Szeret focizni, bicik-
lizni, szüleivel a Balatonra járnak nyaralni, 
horgászni.  Trolibuszvezető szeretne lenni. 
Nagyon várja már a nyári tábort, ahol reméli, 
lesz egy jó kis focicsapat

Bence 7 éves:
2 és fél éves kora beteg, közösségbe nem 

járhatott, így az iskolát magántanulóként 
kezdte. Szeret legózni, szereti a szuperhősös 
játékokat és számítógépezni. Reméli, hogy 
ezentúl járhat iskolába és sok barátot fog ta-
lálni.

Dzsenifer 17 éves:
Dzseni 2008 óta beteg, azóta magánta-

nulóként végzi az iskolát. Nagyon szeret raj-
zolni, táncolni, biciklizni. Tavaly részt vett 
a transzplantált gyerekek táborában, ahol 
különdíjat kapott a Ki Mit Tud-on előadott 
táncbemutatójáért, amire nagyon büszke. 
Idén is készült már a tábori előadásra, de 
szerencsére új vesét kapott, így ezt a nyarat 
most lábadozással tölti, de az őszi találkozót 
már nagyon várja.

Barbara 13 éves: 
Zalaegerszegen él édesanyjával és két nő-

vérével. Nagyon örül, hogy új májat kapott és 
folytathatja a tanulást az osztályával. Nagyon 
szeret olvasni, filmeket nézni és a barátaival 
tölteni az időt. Turisztika szakon szeretne to-
vábbtanulni, és utána recepciósként dolgozni. 
Van egy kutyája, Süti, akinek már nagyon 
hiányzik. 

Ágoston

Bence

Barbara

Dániel

Dzsenifer

Új szervvel!

Maléth Anikó koordinátor, 
SE Transzplantációs 
és Sebészeti Klinika
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Meggyes zabpelyhes

HOZZÁVALÓK (35X25 CM): 

• 200 g zabpehely 
• 5 dl víz 60 g kókuszreszelék 
• 4 tojás 
• 150 g natúr joghurt 
• 1 ek vanília aroma 
• 250 g meggy
• 100 g cukor vagy 2-3 ek méz, vagy 

édesítőszer ízlés szerint 

Ez a kedvenc zabsütim, gyorsan 
elkészül, nem kerül sokba és minden-
kinek ízlik. Kivéve, aki nem szereti a 
meggyet, de bármilyen gyümölcsből 
el lehet készíteni.

Elkészítés: 

A zabpehelyre öntsük rá a vizet, 
kavarjuk össze, és hagyjuk 15-20 per-
cig, hogy megszívja magát. Majd ad-
juk hozzá a kókuszreszeléket, a natúr 
joghurtot, a tojássárgáját, valamint a 
vanília aromát és kavarjuk össze. A to-

jásfehérjét verjük kemény habbá, majd 
óvatosan forgassuk hozzá. Öntsük sü-
tőpapírral bélelt tepsibe. Szórjuk meg 
a tetejét meggyel. Előmelegített sütő-
ben, 180°C-on süssük 25 percig.

Jó kotyvasztást,
jó étvágyat hozzá!

Kőműves Luca,
 májtranszplantált cukrász,

az alapítvány önkéntese

Luca receptje
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Családi hétvége

Vendégeink voltak...
Andor -röplabdakupa résztvevői

Anna and the Barbies

Boldizsár Ildikó mesekutató

Polgár Peti

Duna Művészegyüttes Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár

Dr. Máthé Zoltán igazgató
Motorosok az ország minden részéről

Karácsony János 
rocklegenda 


