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Vendégünk volt a táborban Meike nővér!

Több mint 20 éve segíti Meike Franke 
szociális nővér azokat a magyar családokat, 
akiknek a gyermeke csecsemőkorban esik át 
májátültetésen – többségében élő donortól – a 
németországi Kielben, illetve Hamburgban. A 
táborban 16 „Meike-gyerek” és családjuk örült 
a nagy találkozásnak!

Köszönjük, drága Meike!

Majdnem sikerült...

Pénteken vacsora előtt az egész tábort felbolygatta az 
esemény – Zotya májriadója. Közel kétszáz ember várta a 
mentőt, biztatta Zotyát, pacsiztunk, könnyes szemmel bú-
csúztunk.

Végül Zotya éjfél előtt visszajött a táborba, egy sürgő-
sebben transzplantációra szoruló gyerek kapta meg a májat. 
Ő örömmel jött vissza...

AZ IDEI TÁBORNAK 
KÉT NEM SZOKVÁNYOS
ESEMÉNYE VOLT
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Riadó! 
Főnév… azonnali harcra készülés, 

készültségi helyzet, veszélyt jelző készü-
lék, harsány hang… Melléknév… hir-
telen megrázkódó, hirtelen cselekvésbe 
fogó, nagy zajjal tomboló… Készültség, 
bőrönd, mentő, sziréna, gyors, lassú, vá-
rakozás, várakozás, várakozás... Ilyenek. 

Mindenkinek más. De mégis mindenkinek ugyanaz. Fel 
lehet rá készülni? El lehet előre képzelni? El lehet úgy kép-
zelni, ha nem rólunk van szó? 

Nehezen. Csak benne lenni lehet. Kívülről látni kép-
telenség. Öröm, izgalom, szorongás, várakozás, várakozás, 
várakozás… Mikor lesz? Hol leszünk akkor? Kivel? Én 
valahogy úgy képzelem, éjszaka van. Majdnem mindig éj-
szaka van. 

Gyerekzsivaj. Csocsóznak. Táncot tanulnak. Napsü-
tés. Készülnek a „Ki mit tud”-ra. Egyébként is, mindjárt 
vacsora. Remélem, rántott hús lesz! Táboroznak. Balaton. 
Boldogok. 

És néhányan még várnak. - 
Zotyának riadója van! – Hallottad? 
– Zotyának riadója van! – Te is hal-
lottad? – Zotyának riadója van… – 
Gyertek, Zotyának riadója van… 

Amikor a mentő megérkezik a 
tábor területére, több mint százan 
veszik körül, több mint százan érez-
nek valamit, nagyon erősen, nem ugyan-
azt, de valami közöset. Erő. Hatalmas erő. 
Amire mindannyiuknak szüksége van. Lesz. 
Lehet. A máj végül nem Zotyáé lett. 

Egy newton azzal az erővel egyenlő, amely egy 
1 kilogramm tömegű testet 1 másodperc alatt, 1 mé-
ter per szekundum sebességre gyorsít fel. Az az erő, 
amit ez a közösség kapott, newtonban nem mérhető. 
Zotya, a következő a tiéd lesz!

dr. Kelen Kata
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Trapi történet

Kisebbik gyermekünk, Bar-
nabás hypoplasias, azaz 
nagyon kicsi vesékkel szü-

letett 2005-ben, 
a terhességem 
39. hetében. A 
vérvétel alapján, 

a nem túl fényes 
vesefunkciós ér-

tékei miatt 3300 
grammos születési súlya 
ellenére a koraszülött in-
tenzív osztályra került az 
1 kilós újszülöttek közé. 
Teltek a napok, és nem 
igazán értettem, hogy 
mi történik körülöttünk, 
kilátástalannak láttam 
mindent. Egy hónaposan 
az egyik doktornő közölte 
velem, hogy úgysem fog 
sokáig élni. A szobatár-
saknak hála, hogy mel-
lettem álltak és biztattak. 
A gyógyszerek beállítása 
után kéthónapos korában 
végre hazakerültünk.

MÓRICZ BARNI TÖRTÉNETE
2016 évi táborban

Hasi dialízissel is
nagyon vidám kisfiú 
volt Barni

Csak óvatosan pancsizzunk, 
nehogy víz kerüljön a katéterbe!
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Trapi történet

Egy hét otthonlét után következett az első kontroll, de 
a magas káliumszint miatt, mely szívmegállást okozhat, 
ismét kórház következett. Ekkor már szembekerültünk 
azokkal a szakszavakkal, melyekről gyermekünk szüle-
tése előtt szinte nem is hallottunk: hogy művesekezelés 
(dialízis), veseátütetés. Mivel gyermekek dializálására az 
országban négy helyen van lehetőség, ezért a hozzánk leg-
közelebbit (150 km), Pécset választottuk, ahol Dr. Györke 
Zsuzsanna gondozásába került Barni. Az ő szaktudása, 
alapossága, figyelme felbecsülhetetlen érték számunk-
ra, a mai napig minden nap emlegetjük. Ő keresztelte el 
Barnusnak, ettől kezdve szinte mindenki így hívta Pécsen. 
Tíz hónapos korában el kellett kezdeni dializálni, azaz a 
pocakjába beültetni a katétert, mivel a transzplantáció kicsi 
súlya miatt szóba sem jöhetett. Húsz féle gyógyszerrel és 
hasi dialízissel – mely naponta három óránként ötször fél 
órás tevékenység volt számunkra – tartottuk életben. 

No és a 2-3 óránként  nagy küzdelmek árán lefejt anya-
tejet 16 hónapos koráig fecskendővel adtuk férjemmel fel-
váltva a kis szájába, mivel a cumisüveggel való etetéssel is 
kudarcot vallottunk. Semmilyen más ételt nem fogadott 
el. Nagyon lassan teltek a napok, de a kéthetente, havonta 
zajló kontrollokon kívül legalább itthon lehettünk, együtt 
a nagyobbik gyerkőcünkkel. Közben hashártyagyulladás, 
fertőzések, valamint kisebb műtétek miatt többször kel-
lett heteket, hónapokat kórházban tölteni. Fiunk testi fej-
lődésben is elmaradt az egészségesektől, egyévesen volt 
hat kg a súlya. Két és fél évesen örömkönnyekkel küsz-
ködtünk, mikor elkezdett járni. 

2008-ban, 3 évesen, mikor elérte a 12 kg-ot, főor-
vosnőnk boldogan mondta a várva várt bűvös szót, hogy 
felkerülhet a várólistára. Nagy szerencsénkre csak hat 

2014 - második veseátültetés

 Barni és a dializáló
 folyadékok halmaza
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Trapi történet
napot töltött a várólistán, mikor végre 
2,5 évi dialízis után gyermekvesét ka-
pott Pécsen. 14 nap után már itthon 
voltunk, és az addig totyogó, alvós 
gyermekből egy villámgyors, futkáro-
zó rosszcsont lett. Másfél év boldogság 
következett, heti, kétheti, majd havi 
kontrollal. Ezt követően a vesefunkci-
ói lassan, de folyamatosan romlottak, 
míg 2013 januárjában ismét felkerült a 
transzplantációs várólistára. 2013 má-
jusában veseriadónk volt, és ettől a tele-
foncsörgéstől már nem engedtük enni. 
De 120 km megtétele után, 30 km-re 
a kórháztól visszafordítottak minket, 
hogy mégsem Barnus kapja meg a ve-
sét. Ekkor gyermeki énje megszólalt: 
„akkor ehetek lasagnet?” 

Teltek a hetek, hónapok, egyre fáradékonyabb lett, az 
iskolában egyre nehezebben koncentrált, a dialízis újbóli 
elkezdése pedig egyre közelebbinek tűnt. Mivel évek óta 
az a hír járta, hogy be fog zárni Pécsen a veseosztály, a fő-
orvosnőnk pedig érthetően, de nagy sajnálatunkra nyug-
díjba fog vonulni, úgy éreztük, nincs más választásunk: el 
kell mennünk Budapestre 
(200 km). Felgyorsultak 
az események, mivel hi-
ába vártunk újabb vese-
riadóra, a szervátültetés 
pedig egyre égetőbb lett. 
Így szóba került az élő-
donoros veseátültetés is, 
melyhez a családból a vér-
csoport egyezőség miatt 
édesanyám és férjem jö-
hetett számításba. A kor-
különbségre tekintettel az 
orvosok a férjemet válasz-
tották, és a kivizsgálása 
két hónap alatt lezajlott. 

2014. május 29-én Budapesten 
megtörtént a transzplantáció, és a kór-
házban töltött 12 nap után már haza 
is kerültünk. A nyári szünet után pe-
dig évismétlés nélkül csatlakozha-
tott Barni osztálytársaihoz. Három év 
alatt 30 centit nőtt, míg veseelégtelen 
korában évente csak 2 cm-t. A min-
dennapos gyógyszerszedés és a hat-
hetenkénti kontroll mellett Barnus is, 
férjem is teljesen jól vannak. A kitűnő 
étvágyuk és testalkatuk is egyforma, 
nem beszélve arról, hogy együtt járnak 
asztaliteniszezni is. A Transzplantá-
ciós Alapítvány jóvoltából pedig 2018 
januárjában fiunk egy svájci sítáborban 
is részt vehetett, ezért egész november-

ben-decemberben minden reggel énekel-
ve kelt fel, hogy „úgy várom már Svájcot!”. 

Tudjuk, hogy egy transzplantált vese élettartama akár 20-
30 év is lehet, ennyi idő alatt pedig bízhatunk a tudomány 
fejlődésében. Addig pedig reméljük, hogy ugyanolyan 
életet tud élni, mint bármely más egészséges gyermek!

Móricz Ágnes
(Barni édesanyja)

2009 - első veseszülinap

2012 - lovaglás 
a táborban

2018 – Barni a 
svájci Alpokban

2013 - motorozás 
a táborban



Trapi történet
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König Dániel 2005. augusz-
tus 24-én született Kapos-
váron, látszólag egészsé-

gesen. Adrián, a testvére 2004-ben 
született, egészségesen. Dani hathetes 
korában besárgult, ezért a kaposvári 
kórházba került kivizsgálásra. Mivel 
ott nem tudtak megállapítani konkrét 
betegséget, átküldtek minket a pécsi 

gyermekklinikára, ahol májbiopsziát 
követően Alfa1 antitripszin hi-
ányt állapítottak meg. Akkor még 
Dr. Tárnok András volt az orvo-
sunk, míg külföldre nem távozott.   
2006-tól a Bókay utcai 
I. sz. Klinika csecse-
mőosztályára kerültünk 
Dr. Balogh Lídiához, 
majd Dr. Szőnyi László 
tanár úrhoz. 2006 jú-
niusában szóba került a 
májtranszplantáció, ami-
ről azt sem tudtuk akkor 

még, hogy mit jelent. Júniusban Dani 
hasürege megtelt vízzel, ami azonnali 
transzplantációt tett szükségessé. Ek-
kor Dani a feleségemmel a hamburgi 
klinikára utazott. Mivel nekem a sú-
lyom nem tette lehetővé, hogy donor 
lehessek, csak az anyuka kerülhetett 
szóba. Ám ott kiderült, hogy feleségem 
sem alkalmas donor pajzsmirigy beteg-
sége miatt. Közben én elszántan fogyó-
kúráztam, hogy segíthessek a fiamon.  
Majd 2007-ben feleségem elhagyott, 
két kisfiammal, Adriánnal és Dániellel 
Pestre költöztek. Közel 3 hónapig nem 
vitte be Danit a klinikára sem. Válás 
közben 2008 novemberében ideigle-
nesen nálam helyezte el a gyerekeket 
a bíróság, majd 2009 áprilisában vég-
legesen hozzám kerültek. Tíz éve ne-
velem egyedül őket. Közben kivizs-
gálásokra mentem és kiderült, hogy 
mellékvesekéreg rosszindulatú da-
ganatom van, amit 2008-ban eltávo-
lítottak, de donor már nem lehettem. 
2014-ben Dani rossz vérképe és új-
bóli vizesedése miatt transz-
plantáció előtti kivizsgálás 
vált szükségessé. 2015. már-
cius 10-én került fel a nem-
zetközi várólistára. Innét már 
Dr. Dezsőfi Antal lett a keze-
lőorvosunk. Volt egy riadónk 
májusban, amit lefújtak, majd 
jött az igazi augusztus 29-
én, amikor már élesben ment 
minden, és késő este roham-
mentővel vittek a Transzplan-
tációs Klinikára. Danit 30-án 
Dr. Máté Zoltán műtötte, a 
műtét időtartama 3 óra 55 perc volt. 
Délután már felmehettem hozzá az in-
tenzív osztályra. Azóta, közel három év 
alatt egészséges, eleven fiú lett belőle. 
2016-ban voltunk először másfél na-

pot a Mi is nyaralunk táborban, majd 
2017-ben és 2018-ban az egész hetet 
táborban tölthettük legnagyobb örö-
münkre. 

Nagyon szépen köszönöm minden-
kinek, aki Dani gyógyulásában 
segített! Továbbá köszönöm a 
lehetőséget a Transzplantációs 
Alapítványnak és önkéntese-
inek, hogy részt vehettünk a 
csodás élményeket nyújtó tábo-
rozásban! 

König Norbert 
Dani édesapja

DANI TÖRTÉNETE
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Trapi történet

2018

MI  IS  NYARALUNK TÁBOR
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Családi hétvége

ÖNKÉNTES 
SEGÍTÕINK NÉLKÜL

nem lenne minden évben 
a táborzáró közfelkiáltása:

Ez volt az eddigi

TÁBOR!!!
LEGJOBB
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Mi is nyaraltunk!

Köszönjük!
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Mi is nyaraltunk!

Az igazi hősök 
köztünk élnek! 

Bizonyította ezt az az 
egy hét is, amit a Transz-
plantációs Alapítvány 
jóvoltából Balatonszeme-
sen tölthettünk el a Mi is 
nyaralunk táborban.

Kisfiunk, Olivér 
már négy éve él új má-
jacskájával. Sokszor be-
szélgettünk arról, hogy 
vajon milyen is lehet az 
a bizonyos transzplantációs tábor, és 
most idén végre eljött a mi időnk is...
jelentkeztünk! A válasz, ami mosolyt 
csalt arcunkra, hamar meg is érkezett 
Zsuzsa nénitől: „Hurrráááá! Ezt nem 
hiszem el!”

Olivér izgatottan várta az indu-
lás napját, és számolgatta a „hányat 
alszunk még addig” éjszakákat. Mi 
pedig tele voltunk kérdésekkel: mi-
lyen lesz, kik lesznek ott, vajon befo-
gadnak-e a már kialakult közösségbe? 
Ezzel együtt mi is nagyon készültünk.

Pénteken még volt egy kontroll a 
II. számú  Gyermekgyógyászati Kli-
nikán, de eljött a vasárnap, az indu-
lás napja. 

Nagyon barátságos fogadtatásban 
volt részünk. Mindenki mosolyogva, 
kedvesen köszöntött minket, regiszt-

ráció után megkaptuk a tábori pólót 
és a szobakulcsot. Zsuzsa néni öröm-
mel üdvözölt minket, és Fellner Márti 
körbevezetett, bemutatta a tábort, a 
foglalkozások helyszíneit. 

Közben találkoztunk már ismerős 
családokkal, mindenki örült, hogy 
végre mi is megérkeztünk. 

Később szín szerinti csapatok-
ba osztva folytattuk az ismerkedést 
a többiekkel. Nagyon szimpatikusak 
voltak a csapattársaink, már az első 
pillanatban egy hullámhosszon vol-
tunk. Eleinte kicsit tanácstalanul, de 
később már vidáman készültünk tel-
jesíteni a csapatfeladatot a pénteki Ki 
mit tud-ra.

Olivér a sok kórházban töltött idő 
miatt még nem teljesen szokta meg a 
közösséget, ezért ő próbálta járni a sa-
ját kis útjait, amit a fejecskéje diktált. 

Ezért Apával megosztva igyekez-
tünk részt venni a felnőtt foglalko-
zásokon. Olivérnek mindennapos el-
foglaltság volt a reggeli úszásoktatás, 
miközben nagyon megszerette Cápa 
Bácsit. Azóta is emlegeti őt minden 
nap.

Napról napra egyre jobban be-
illeszkedett, és egyre többet ismer-
kedett és játszott társaival. Sokat 
motorozott, kézműveskedett, voltak 
pillanatok, amikor úgy eltűnt a gye-
rekekkel játszani, hogy nem is láttuk. 
A többi szülő megnyugtatott, hogy a 
gyerekek biztonságos helyen vannak, 
és itt mindenki figyel mindenkire. 

Első alkalommal én, a többi napo-
kon pedig Apa vett részt a Családi Kör-
ben.

Mi szülők kicsit jobban megismer-
hettük egymást, tapasztalatokat, gon-
dolatokat cseréltünk.

És olyan jó volt sírni..., sírni…, úgy 
őszintén, magyarázkodás nélkül.Itt 
tudta és átérezte mindenki, hogy mi 
történik velünk belül. Köszönjük Edit-
nek ezt a fantasztikus terápiát!

Esténként izgatottan vártuk, hogy 
mikor szólal meg a toborzó zene, és 
kezdjük el a tábortánc tanulását. Kicsik, 
nagyok, mindenki együtt, önfeledten 
és vidáman tanulgattuk a lépéseket és 
mozdulatokat. Az időjárás miatt füröd-
ni nem tudtunk a Balatonban, de így is 
sokat játszottunk, nevettünk, beszél-
gettünk, ismerkedtünk, jókat ettünk, 
ittunk, szóval jól éreztük magunkat. 
Csupa pozitív élményben volt részünk 
az egy hét alatt, mindent nagyon szeret-
tünk, élveztünk! 

Soha nem fogjuk elfelejteni Zotya 
szervriadóját, ahogy a kapuban izga-
tottan, remegve, sírva vártuk a mentőt, 
majd kísértük Zotyát egészen a mentő-
autóba beszállásig, kívánva a legjobba-
kat neki. Sajnos akkor azt a szervet nem 
ő kapta, de én hiszem, hogy minden ok-
kal történik,  és Istennek terve van még 
vele is. Drága Zotya! Szívből kívánom, 
hogy teljesüljön minden álmod, és mi-
nél hamarabb érkezzen meg a számod-
ra megfelelő, egészséges májacska. 
Gyógyulj meg, kis Hős!

a MI IS NYARALUNK táborban
Először

Bátran megülte
 a nagy lovat

Itt még csak barátkozik 
Oli a pacival

...és nem félt a 
nagy motoron sem
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Mi is nyaraltunk!

Örülök, hogy részt vehettem a táborban. Nagyon 
vártam és szép emlékeket szereztem.

Mindannyian a sebmentes életre vágyunk. Olyanra, 
ami egyszerű, ami nem fáj, ami sosem okoz sebeket. 
Majd a hegeinket álarc mögé rejtjük, mert azt hisszük, 
ennek így kell lennie. Minden reggel összeszedjük az 
összetört darabokat, ragasztunk, és elrejtünk. És köz-
ben elfeledjük, mennyit köszönhetünk a sebeinknek. 
Volt, amelyiktől erőt kaptunk, találunk olyat, ami ta-
nított, és van olyan is, számtalan, ami masnimentes 
ajándékként a lelkünkben él tovább. De legyen bárhogy, 
történjen bármi, a sebek tettek azzá minket, amik most 
vagyunk, és a holnap fájdalma tesz majd azzá, akivé le-
hetünk. Azért kaptuk, mert benne voltunk valamiben, 
valami megismételhetetlen csodában, ami bárhogy is 
ért véget, esélyt adott. Esélyt a szebbre, jobbra, egy re-
ménnyel teli gyönyörű világra. Az Életre!

Egy hét alatt rájöttem, hogy tagjai vagyunk egy 
olyan közösségnek, ahol mindannyian Hősök vagyunk.

Hős a szervátültetett gyermek, Hős az egészséges 
testvér, Hős az anyuka, Hős az apuka, Hősök a gyó-
gyító orvosok, Hősök az önkéntesek. Olyan hősök va-
gyunk, akik ugyan időben máskor, de egy célért vívtuk 
és vívjuk a csatát...az egészséges boldog életért! Azt hi-
szem, szeretünk ide tartozni... Hozzátok!

Köszönjük szépen Transzplantációs Alapítvány!
Mi is nyaralunk jövőre is!

Éles Olivér és szülei

Van, aki a fagyit ne szeretné?

táborom
Az első
Első nap délután csapatalapítás

Bogival boboztunk
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Az első

Motoroztam is

Jó barátokra leltem. A programok jók voltak. 
Nekem a kézműveskedés és a csapatjátékok 

tetszettek a legjobban, de nagyon élveztem a 
bobozást, lovagolást, motorozást, arcfestést is. Az 

anyukák kicsinosítása utáni felvonuláson én is részt vettem, 
evvel anyukámat jól megleptem. Az ételek finomak és bőségesek 
voltak. Anyukámnak is kellemesen, tapasztalatokban 
gazdagon telt a tábor. Következő összejövetelt is nagyon 
várom. Szép nyarat kívánunk az elkövetkező hónapokra!

Kovács-Hanka Eszter
(14 éves, tüdőtranszplantált)

13Csudamadár

Mi is nyaraltunk!

A táborban sok barátot 
szereztem

Gábor testvérem is 
nagyon jól érezte 

magát

Ez egy kicsit borús 
napon készült, de nekem 
akkor is jó kedvem volt
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Pilinszky János azt írja a jótettről, 
hogy semmiféle műszer nem jelzi, és sem-
miféle statisztikai apparátus nem készít róla 
táblázatot, de a jelenléte annál valóságosabb. 
Minden kétséget kizáróan ez az állítás a “Mi is 
nyaralunk” táborra is tökéletesen  megállja a 
helyét, hiszen a tábor jelenléte és a fontossá-
ga mérhetetlen, számszerűsíthetetlen. Hány 
család története fér bele egy hétbe? Mennyi 
gyerekkacaj, mennyi boldogság?

Ezekre nincsenek válaszok, vagy mérhető 
adatok, a tábor szummáját csak emlékekben 
és érzésekben őrizzük. Olyanokban, ahol   a 
kisgyerekek a valaha látott legnagyobb harco-
sok, a szülők pedig a legnagyobb szuperhősök. 

A 15. táborban az én feladatom az volt, 
hogy a harcosokat és szuperhősöket mozgásra 
bírjam esténként, és betanítsam az idei tábor-
táncot. Ezt a megbízást már a második napon 
abszolváltuk,  egyszerre lendültek a kezek és a 
lábak, egy ritmusra tapsoltunk és forogtunk 
a Balaton partján. Június 29-én este azonban 
nem csak a kezeinket és lábainkat mozgattuk 
egy ritmusra, hanem a szívünk is egyszerre 
dobbant egy nagyot a szervriadó hallatán. 

A legjobb keresztmetszeti képet a tábor 
lényegéről számomra ez az este jelentette.  Ez 
az este, amikor mindenki, aki értesült a hírről 
karöltve, lélegzetvisszafojtva várta a men-
tőautó érkezését, egészen addig, amíg az be 
nem gördült a tábor területére. Onnantól pe-
dig üdvrivalgás, tapsvihar, drukkolás, és meg-
annyi elhomályosult szempár. Igazán külön-
leges és megindító látvány, nem mindennapi 
élmény. Messzebbről szemlélve az eseménye-
ket egy olyan hatalmas család összetartozását 

mutatja, amelynek a sorsközösségébe való 
tartozás legalább akkora kiváltságot jelent, 
mint terhet. Olyan ritka, és szeretetteljes 
pillanatok voltak ezek, amelyekben egészen 
tisztán látszik, hogy ezek a szuperhősök, és 
harcosok   hogyan küzdenek, és szorítanak 
egymásért. 

Nincsen mértékegység, a tábor értéke 
mindennél valóságosabb. 

Köszönöm az élményt, köszönöm 
a lehetőséget. Jövőre találkozunk!

Csetneki Kata
Önkéntes 

táborom

Nincs

A TRANSZPLANTÁCIÓS 
ALAPÍTVÁNY 
ÖNKÉNTESEKÉNT

Stefiková Veronikának hívnak és az I.sz 
Gyermekgyógyászati Klinikán dolgozom gyer-
mekpszichológusként. Az elmúlt években a 
meglévő munkaköreimen túl csatlakozni szeret-
tem volna a szomatikus osztályokon gyógyuló 
gyermekeknek és szüleiknek segítő kollégáim 
csapatához. A tavalyi évben ezen álmom elkez-
dett megvalósulni és az apró csodákon keresztül 
a gyógyulás folyamatában szembesültem az élet 
kihívásokkal, szorongásokkal, félelmekkel teli 
oldalával is. Egy transzplantációra váró gyer-
mek és szülő jobban megéli az idő fogalmát. 
Azt, hogy épp gyorsan telik, vagy épp valami-
ért alig vánszorog. Az idő múlása sem mindig 
ugyanazzal a családtaggal történik, valaki jelen 
tud lenni, és valaki valamiért távol kell, hogy épp 
maradjon.

A MI IS NYARALUNK táborban az idő új 
fogalmat nyer. Azokkal a családtagokkal, kor-
társakkal lehet a napot tölteni, akikre máskor, 
más helyzetben kevesebb figyelem tudott for-
dítódni. Lehet együttjátszani a tesóval, közösen 
étkezni egy szállodában a szülőkkel, sétálni a 
Balaton parton úgy, mintha ez lenne a legter-
mészetesebb az ott lévő minden gyermeknek és 
fiatalnak. Mintha újra töltődne az idő kereke és 
behozná a korábbi lemaradását. Van lehetőség 
játszani, nevetni, felszabadultnak lenni, beszél-
ni arról, ami másik családdal is megtörtént. Van 
egy közös nyelv, egy közös figyelem a másikra. 
A szabadidős programokon túl van mód segítő 
beszélgetésre a különböző szakemberekkel is.

A táborban minden gyermek nyaral, mint 
bármelyik más család, önfeledten, huncutkodva 
és nem gondol az időre. Talán akkor, amikor azt 
fogalmazza meg, hogy jó lenne, ha a tábor to-
vább tartana… 

Első táboroztató önkéntesként nagyon sok 
szép és megható pillanatot élhettem át a csalá-
dokkal. Köszönöm, hogy részese lehettem ezek-
nek az élményeknek!

Bízom benne, hogy jövőre is találkozunk!

Szeretettel:
Verus 

MÉRTÉKEGYSÉG

Mi is nyaraltunk!

Az első
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Mi is nyaraltunk!

d Az idei táborban 
igazán jól éreztem magam. 
Többek között nagyon tet-
szett az esti kamasz klub, 
ahol remekül szórakoztam. 
A legjobb az első esti activity 
party volt. Rengeteget nevet-
tünk a vicces feladatokon, na 
meg egymáson. A többi estét 
főleg billiárdozással és dart-
sozással töltöttük. Utolsó 

este gondoltam, hogy viszek 
egy kártyajátékot és meg-
tanítom a többieknek, de a 
táborzáró utáni disco miatt 
ez idén kimaradt. Jövőre sze-
retném, ha sikerülne, mert 
azért tetszett az első este a 
legjobban, mert nagyon jó 
volt társasozni. 

Vargha Simon
17 éves, vesetranszplantált

KAMASZ KLUB

d Mint minden évben, idén is nagyon jól éreztük ma-
gunkat a táborban. Simon úgy érzem, hogy oly sok év után, 
most találta meg igazán a helyét és persze ez nagyon bol-
doggá tett engem! Ez többek között annak is köszönhető, 
hogy rátalált a neki való sportra, a röplabdára. Ráadásul 
nem csak simán lelkes volt, hanem kiderült, hogy megle-
hetősen ügyes is benne. Olyannyira, hogy ősztől járni fog 
a szervátültetett röpisek edzéseire és remélhetőleg a követ-
kező versenyen már legalább a kispadon biztos helye lesz a 
csapatban.

d Ami még Simon számára és számomra is feldobta 
a tábori hangulatot, az a csapatunk volt. Remekül éreztük 
magunkat együtt egész héten Nagy Tóni (önkéntes segítő) 
vezetésével. Az is jó volt, hogy nem versengés volt, hanem 
a saját szórakoztatásunkra élvezhettük egymás társaságát. 
A kötelezettségektől mentes együttlét hatalmas lelkesedést 
szült. És nem csak nálunk, hanem láthatóan a többi csa-
patnál is. Remek ötlet volt a csapat Ki mit tud, ami szintén 
tét nélküli és fergetegesen jó hangulatú volt. A hét elején 
megkapott meséket profin, olykor komolyabban, de álta-

AMIKOR ZOLINAK HÍVJÁK HÓFEHÉRKÉT…
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Mi is nyaraltunk!
lában inkább humorosan, végtelen lelkesedéssel dolgozták 
át a résztvevők. Ahogy elnéztem, nem csak a mi csapa-
tunknál, hanem mindenhol, mindenki kivette a részét a 
munkából. Egész komoly díszletek és jelmezek készültek. 
Nálunk Jeránek Ákos fantasztikus rímbe szedett átiratot 
írt a Hófehérkéből. Többen el sem hitték, hogy az elké-
pesztően vicces műalkotás egyetlen délután született. Na-
gyon szerettük a készülést, a próbákat és amikor Magyar 
Zoli elvállalta Hófehérke szerepét, már tudtuk, hogy nyert 
ügyünk van. A produkció olyan jól sikerült, hogy 
bármilyen versenyen kiállhatnánk vele! 

d Nekem személyesen nagyon megtiszte-
lő volt, hogy Börcsök Enci megdicsért a da-
rabban való szerepemért. Én lehettem a mesé-
lő és igyekeztem a lehető legjobban felolvasni 
az Ákos által írt remek szöveget. Dobi Eti már 
tavaly és idén ismét felkért, hogy a szülők esti 
játékaiban is szerepet vállaljak, ami szintén nagyon 

jólesett. Tavaly a jobbomon Enci, a balomon Tóth Zoli ült, 
aki sajnos idén már nem lehetett velünk. Enikő nagyon szép 
megemlékezéssel kezdte az estét, mielőtt belecsaptunk vol-
na a játékba, amely fergeteges hangulatú volt. Eti feladatain, 

főleg az igaz-hamis játékon na-
gyon jókat nevettünk.

Köszönjük nektek az ed-
digi éveket és az idei leg-

jobb táborunkat! Jövőre 
veletek ugyanitt, illetve 
ugyanott!!!! 

Gálvölgyi Eszter
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Kedves Csudamadár Olvasók! 
Túl vagyunk a 15. „Mi is nyaralunk” táboron. 

Bátran mondhatom, hogy megérte a gyűjtögetés, a készülődés, mely a foglalkozásokat megelőz«te. 
A Varázskéz foglalkozás idén is népszerű volt, aki egy kis nyugalomra vágyott és alkotni támadt 

kedve, annak közöttünk volt a helye. Tavaly kísérleti jelleggel fonalgrafikát tanultunk, 
ebben az évben ez a technika aratta a legnagyobb sikert.

Természetesen a gyöngyvasalás és quilling sem maradt el.  Foglalkozásainkon jó hangulatban, 
nagyon szép munkák születtek. Egy kis ízelítő az elkészült képekből.

További szép és tartalmas nyarat kívánok Nektek!

Szeretettel: Márkus Márti



Mi is nyaraltunk!
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Családi hétvége Jó hírek
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Családi hétvégeJó hírek
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Stílusosan a kiváló (tavaly 
már kipróbált) Balaton 

szelet tortával köszöntöttük 
a hat "első" születését és a 
három "újraszületését" 

ünneplő gyereket.

Hiányoztál a táborból, drága Nimród!

...halálok
születések
élet...

Drága Nimród!  
Három hónapos voltál, amikor megismertünk. 

Gabival néhány nap különbséggel kerültetek a GOKI-ba.
Együtt vártunk az új szívre az intenzív osztályon, fél 

évet töltöttünk ott együtt. Gabi már akkor is nagy For-
ma1 rajongó volt, mindig mondta neked, hogy meg-
látod, olyan erős szívet kapsz, mint egy Ferrari motor. 
Aztán így is lett, 2013 januárjában eljött a te nagy na-
pod. Nem volt könnyű, hosszú, nehéz műtét volt, sok-
sok éjszakát aggódtunk végig, mire elkezdtél felépülni. 
Emlékszem, amikor a transzplantáció után először lát-
talak, a korábbi elégtelen keringés miatti kékes színed 
szép egészséges rózsaszín lett.  Hihetetlen volt, hogy a 
monitor 100%-os szaturációt mutatott. Mekkora bol-
dogság volt az akkor! Rendszeresen találkoztunk kont-
rollokon, a táborban, szinte minden nap kaptunk rólad 
híreket, fotókat, videofelvételt. Jó volt látni, ahogy nősz, 
erősödsz. Sajnos volt sok kórházban töltött hónap is, 

rendszeresen jött vagy egy fertőzés, vagy valamelyik 
gyógyszernek a mellékhatásából adódó gond. Mindig 
nagy aggodalommal vártuk a laboreredményt, izgul-
tunk, hogy minden rendben legyen. És te mindig bebi-
zonyítottad, hogy erős vagy. A legutolsó percig hittük, 
hogy ismét jönnek a jobb hírek, hogy megint abban a 
különleges 1 %-ban leszel, akinek sikerül a lehetetlen.....  
Nimród, köszönjük ezt a majd hat évet, amit adtál ne-
künk! Sokat tanítottál nekünk arról, hogy mi az igazán 
fontos és értékes az életben! Hiányzol! Kitti, Szabi! Tudom 
már sokszor mondtuk, de van, amit nem lehet elégszer 
elmondani. Köszönjük a barátságotokat! Nélkületek nem 
sikerült volna végigcsinálni az elmúlt éveket. Vigyázzatok 
egymásra! 

Tóth család

…és búcsúzik Nimródtól mindenki, 
aki ismerte ezt a drága, kicsi, fürtös hajú, 
mindig mosolygó angyalkát.
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MEGVALÓSULÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULTAK!

TÁMOGATÓK

• B.Braun Avitum Zrt.
• Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthona
• Magyar Nephrológiai Társaság
• Fresenius Medical Care Kft.
• SANACEA Bt
• Alsónémedi - Jótékonysági bál 
• Balatonszemes Község Önkormányzata
• SZJA 1 %-ot felajánlók
• Jótékonysági Kortárs Művészeti árverés - 

művészek, vásárlók, közreműködők

SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS ESZKÖZZEL TÁMOGATÓK
• OTP Balatonszemesi Üdülő
• Deák Kitti kozmetikus, sminkes
• Balatoni Bob és Serpa Kalandpark, Balatonfűzfő
• Lajkó Zsuzsa arcfestő
• Motorosok Mészáros Laura és Bényei Ferenc 

szervezésében
• Cuki Fagyizó, Balatonföldvár
• Pillinger Tibor - Herczog Emil és felesége (lovaglás)
• Honvédelmi Minisztérium (logisztika)
• Máltai Mentőszolgálat – Dobos András (logisztika)

ÖNKÉNTES MUNKÁVAL

• Barják Krisztina
• Börcsök Enikő
• Csetneki Kata
• Dobi Etelka
• Gallusné Szabó Edit
• Grózli Csaba dr.
• Gyurkó Alexandra
• Horváth Krisztina
• Jakab Ivett
• Kelen Kata dr.
• Kőműves Luca
• Maléth Anikó
• Márkus Márta
• Molnár Farkas 

Diána

• Nagy Antal
• Nagy Anikó
• Nagy István
• Stefiková Veronika
• Szabó Attila
• Szabó Csaba
• Szendi János
• Szendi-Káldi 

Mónika
• Tóth József
• Török Tamás
• Tusor Lilla
• Vilmányi Csaba dr.
• Vitányiné Homoki 

Erika

KIEMELT TÁMOGATÓINK

OTP Bank Nyrt.
ASTELLAS Pharma Kft.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
MOL Gyermekgyógyító program - Új Európa Alapítvány

Szalamanov Zsuzsa
táborvezető

Fellner Márta
táborvezető helyettes
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Köszönjük!
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GyerekNapoztunk!

igen...így kezdődött ez a fantasztikus nyá-
ri szünidei nap: július 16-án reggel egy 
iskolai gyermektáborban, valahol a Duna 

mentén, egy „elárvult” testvérpár lézengett az 
üres alvótermek és játszószobák között. Társaik 
már percekkel korábban zajongva, vidám csacso-
gással útnak indultak felfedezni a környéket. 
A testvérpár szíve a társaik felé húzott, de 
egy belső hang viszhangzott bennük, iz-
galmasabb programot ígérve, hát türel-
mesen várták a szüleiket, akik aztán meg 
is érkeztek a dugig pakolt családi autó-
val. Boldog üdvözlések közepette - már 
napok óta nem látták egymást- beszálltak 
a kocsiba és irány a Mogyoródi Aquaréna! 
Alig két hete tértek vissza a „Mi is nyara-
lunk!” éves balatoni nyaralásukból, és még 
ki sem „heverték” az egyhetes marathoni 
élménydömpinget; frissen élt bennük az 
emlék a bandázásról a barátaikkal, és most 
újra találkozhatnak velük! A várakozás iz-
galma ott vibrált az autóban, amikor 10 
óra után, felpakolva a strandcuccokkal, 
hideg elemózsiával és italokkal, meg-

érkezett a kis család az Aquaréna parkolójába. 
„Mit fog szólni Zsuzsa nem-néni...?”- gondol-
ták.- „A találkozó 9:50-kor volt és illet volna 
pontosan érkezni...!” Azonban már órák óta 
úton voltak, remélték nem maradtak le sem-
miről a negyedórás késés miatt. Nem bizony, 

a karszalagok a belépéshez a recepción 
vártak rájuk; többször jártak már itt, 
hála a Transzplantációs Alapítványnak 
(!), így otthonosan érezték magukat 
már az első pillanattól... Felpakolva, el-
indultak a szokásos gyermekmendence 
irányába, amikor is pont belebotlottak 
Zsuzsa nem-nénibe. Vidám üdvözlés; 
gyors puszik és vigyorgás, hogy pont 

eme jeles napon – valakinek a születés-
napján – sikerült megszervezni a Na-
pozást a Viziparadicsomban, majd 
a család letáborozott. Üdvözlések, 
nem is olyan régen látott barátokkal 
gyors szóváltás, hogy ki hogyan van, 
mi történt, mióta nem találkoz-
tak.... Mindeközben fogyott az az 

isteni pogácsa (daubneres, ha jól tu-

ISMÉT GYEREKNAPOZTUNK, 
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GyerekNapoztunk!

dom); néhányan megemlítették, hogy a tökmagos a leg-
jobb... majd irány a csúzdák! És ez így ment egész nap! 
A kis család szinte észre sem vette, hogy telt el ez a cso-
dálatos összefüggő-élmény-nap. 

LÁSSUNK NÉHÁNY KIEMELKEDŐ PILLANATOT:

1. El nem mondható az az élmény, amikor közel százan énekelték a 
Boldog születésnapot Zsuzsa nem-néninek, akivel ezúttal lánya és gyö-
nyörű kisunokája is együtt ünnepelhetett!!!

2. Néhány negyvenen innen és túli fiatal ismét tizenéves lendülettel 
forgott és akadt el csónakjával a vadvízi csúzdán 

3. A legfélelmetesebb „kék csúzdán” úgy száguldoztak kicsik és na-
gyok, transzplantáltak és donorok, gyermekek és szüleik, mintha csak az 
éves kontrollra sétáltak volna be a kórház ajtaján!

4. Megjegyeztük, hogy itt az ideje végre kiadósabb elemózsiával ér-
kezni, mert a büféknek sem kínálata, sem ára nem lesz kedvezőbb, azon-
ban amíg Barna-Földesi Gabi a láthatáron van, mindig akad egy-két finom 
szendvics, köszönjük!!!                                                                                                                                    

5. A gyümölcsös alkoholmentes sör nagy melegben mégsem tűnik 
értelmetlennek!

6. Idén valahogy több családapa bízta feleségére a csúzdázás veszé-
lyes levezénylését és férfiként húzták az igát, míg a családjuk sütkérezett 
és pancsolt! Háromszoros hurrá a dolgozó apáknak és a bátor anyáknak!!!

7. Végül egy kis statisztika:
*100%-a elfogyott annak az isteni pogácsának.
*80%-a a hazatérő résztvevőknek már a kocsiban kidőlt a fáradtságtól.
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GyerekNapoztunk!
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GyerekNapoztunk!

Ismételten hálásak lehetünk a 
Transzplantációs   Alapítványnak, 

egy csodás napot töltöttünk együtt 
gyermekek és szülők társaságában.   
Mi már a nyolcadik alkalommal vet-
tünk részt a Mogyoródi Aquarénában 
a GyerekNapozunk program kereté-
ben, de számomra ez lesz a legfelejthe-
tetlenebb. Én ismét 18 évesnek érez-
tem magam. Rengeteget csúsztunk  és 
nevettünk. Az ufo és a kígyós csúzdán  
kívül mindegyiken lecsúsztunk. Nem-
csak gyerekeknek, de szülőknek is fel-

hőtlen nevetésben volt részük és 
az idei marad mindenki számá-
ra a legfelejthetetlenebb, ugyanis 
ezen a csodás nyári napon volt Zsu-
zsa nem néni, a Transzplantációs Ala-
pítvány elnöke és „szívbéli motorja” 
71. szülinapja, így fáradságos munká-
ját és odaadását is megköszönhettük. 
További jó egészséget és számunkra 
még sok élmény, együttlét megszerve-
zését kívánjuk sok szeretettel. 

Barna-Földesi Gabi

*megsokszorozódott az elkövetkező napokban a baleseti / házi-
orvosi rendelőt felkeresők száma, bár itt nincs bizonyítható, közvetlen 
összefüggés a sérülések száma és a csúzdákat kipróbálók bátorságának 
aránya között.

*Az elmúlt pár évi alkalmak összehasonlítása alapján, idén már min-
den második GyerekNapozónak feltűnt és „hiányzott” a Hungaroringen 
köröző és dübörgő lóerők „nyerítése”

*Végül, de nem utolsó sorban, a mintegy 100 résztvevő nevében - 
ebben 100%-osan biztos vagyok - 100xos köszönet a Transzplantációs 
Alapítványnak, hogy részt vehettünk ezen a fergeteges GyerekNapozó 
programon !!! 

Még szeretnénk legalább 100 hasonlót!!

Nagyon köszönjük:
A Szabó család

Köszönjük 
a MOGYORÓDI AQUARENA

 vezetésének, 
hogy sokadszorra is  vendégül láttak 

bennünket!

GYEREKNAPOZTUNK 

2018-BAN IS!
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Gratulálunk Timinek, aki természetesen 
sikeres középfokú nyelvvizsgát tett!

Az életünket nagymértékben 
határozzák meg számok és 
százalékok. Azaz kicsit 

pontosítva azok a számok és százalé-
kok, amit a tanulmányaink során szer-
zünk. Ebből az okból kifolyólag min-
denkinek ismerős a „vizsga” fogalma. 
Életemnek azon szakaszához értem, 
amikor már nem csak amolyan „játék-
vizsgákkal” (értsd: szolfézs, zongo-
ra) kell megküzdenem. Tehát az első 
nagybetűs VIZSGÁM-ra június ele-
jén került sor, egy B2-es angol nyelv-
vizsga keretében. Habár én a nagy és 
sok  tapasztalattól a létező legmesz-
szebb álló személy vagyok,  néhány 
dolgot azért sikerült összeszednem, 
amivel talán segíteni tudok azoknak, 
akik még az első nagy V előtt állnak.

1. Ne vásárolj olyan
oktatóanyagot, 

amit előtte nem vettél a kezedbe!

Mikor bejelentkeztem, a nyelvis-
kola weboldalán csak egyetlen ingye-
nes feladatsort találtam. Ezen okból 
az „a feladattípusokat márpedig gya-
korolni kell” jelmondattal ajánlott 

internetes tananyag után néztem. 
Szerencsére volt ilyenről említés az 
oldalon, így nagy lelkesen meg is 
rendeltük leírás alapján a két e-boo-
kot. Miután (késéssel) megérkezett, 
kiderült, hogy az írásbeli feladatok 
közt minden volt, csak a vizsga fel-
adattípusai nem. Ezért mindenkinek 
azt ajánlom, hogy csak olyan anyagot 
vegyen meg, amit látott/olvasott/ 
vagy tanár ajánlja.

 
2.  Szerezz be egy füldugót! 

Ennek többszörösen is hasznát fo-
god venni. Elsősorban a környezetem 
által esetemben gyakran megjegyzett 
„na de, mégis hogy lehet az, hogy én 
téged soha nem látlak a nyelvvizsgára 
tanulni??? Így biztos, hogy nem mész 
át!” és társai mondatok ellen nagyon jó 
szolgálatot tehet. Másodsorban pedig 
kizárják a vizsgaterem előtt elhangoz-
ható „én már harmadszorra vagyok 
itt, és eddig még egyszer sem sike-
rült” vagy a „velem ugyanez a hely-
zet. Amikor a családomnak mondom, 
hogy megyek nyelvvizsgázni, csak 
annyit felelnek, hogy: már megint?” 
párbeszédeket. Vagy akár az „írjatok 
be mindent, amit hallotok és ha jó 
fejek, akkor csak átengednek” felszó-
lalásokat.

3. Egyedül menj 
a vizsgahelyszínre!

Nem tudnék annál kellemetle-
nebb élményt mondani, mint amikor 
15 percen keresztül néma csöndben 
ültem a kocsiban, miközben apukám 
úgy nézett rám, mintha kivégzésre 
vinne.

4. Találj még időben egy izgalom 
levezető módszert!

Személyes rossz szokásom, hogy 
ha csak egy icipici izgalom ér, bor-
zasztóan remegni kezdek, ami az 
adategyeztető lap aláírását is eléggé 
megnehezítette, és a vizsgáztatók is 
meglehetősen furcsán néztek rám.

5.  Széles mosooooly!

  Az első benyomás nagyon fon-
tos, így próbálj a barátságos megjele-
nésre törekedni!

Nem szabad elfelejteni, hogy 
mindenhol mást követelnek, másmi-
lyen mértékben, de ha kitartóan ké-
szülsz, nem érhet meglepetés sem-
milyen kis vizsgán és nagy vizsgán 
sem. Sok sikert!

Luka Timi

Luka Timi rovata

A (NYELV)VIZSGÁZÁSRÓL

Egy kezdőtől 
még kezdőbbeknek
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Idén tizedik alkalommal került megrende-
zésre az európai szervátültetett és művesekezelt 
társadalom legrangosabb eseménye, a Szervátül-
tetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága. 

A magyar válogatott 44 szervátültetett - ebből 
4 gyermek - és 4 művesekezelt sportolóból 
állt: 28 vese-, 7 máj-, 3 kombinált vese-

máj, 4 csontvelő-, 1 tüdő- és 1 szívátültetett sportoló 

9 sportágban indult a kontinensviadalon, korosztályos 
bontásban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, ke-
rékpár, petanque, tenisz, tollaslabda, úszás,). 

A magyar csapat a nemzetek összesített pontver-
senyében a részt vevő 25 ország közül Nagy-Britannia 
mögött és Németország előtt a második helyen végzett 
42 arany-, 36 ezüst- és 38 bronzéremmel. 

A magyar csapat tagjai között voltak a Trappancs 
Egyesület fiatal sportolói is, közöttük négy gyermek: 

Domonkos Ádám (14), aki az uszodában öt arany-
érmet szerzett  (100 m mellúszás, 50 m gyorsúszás, 50 
m mellúszás, 50 m gyorsúszás, 100 m gyorsúszás)

Nagy Lili (12) élete első nemzetközi versenyén 2 
ezüst- és 2 bronzérmet szerzett (100 m és 50 m mell-
úszás ezüstérem, 50 m gyorsúszás és 50 m hátúszás 
bronzérem)

Nagy Réka (14) az atlétikapályán háromszor állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára.  (100 m síkfutás, kis-
labda hajítás, távolugrás)

Sípos Tímea (12) rutinos versenyzőként az ötödik 
nemzetközi versenyén hétszer állhatott a dobogón: 
éremgyűjteményét 1 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmmel 
gazdagíthatta (50 m mellúszás aranyérem, 50 m hát-
úszás ezüstérem, 50 m gyorsúszás ezüstérem, 50 m 
pillangóúszás ezüstérem, 100 m gyorsúszás ezüstérem, 
4x50 m gyorsváltó bronzérem, 4x50 m vegyesváltó 
bronzérem).

Sport

X. SZERVÁTÜLTETETTEK ÉS MŰVESEKEZELTEK EURÓPA BAJNOKSÁGA

TRAPPANCSOK AZ EURÓPA JÁTÉKON
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Sport

Déri Dávid fő versenyszáma a virtuális triatlon volt, 
melyben ezüstéremmel zárta az Európa bajnokságot. A triat-
lon részeként az 5 km-es utcai futást aranyéremmel, a 400 m 
gyorsúszást bronzéremmel zárta. 

Gyurkó Alexandra nem okozott meglepetést az uszo-
dában, minden számában dobogós helyezést ért el, 2 arany-, 
3 ezüst- és 2 bronzéremmel gazdagította éremgyűjteményét 
ezen a versenyen.  (400 m gyorsúszás aranyérem, 100 m hát-
úszás aranyérem, 50 m gyorsúszás ezüstérem, 50 m hátúszás 
ezüstérem, 100 m gyorsúszás ezüstérem, 4x50 méteres gyors-
váltó bronzérem, 4x50 méteres vegyesváltó bronzérem)

Hasznos Szabina a bowlingversenyekről egy egyéni 
aranyéremmel és egy vegyespáros ezüstéremmel tért haza az 
EB-ről. 

Jakab Ivett egyéni teniszben bronzérmet-, vegyespárosban 
ezüstérmet-, női párosban aranyérmet szerzett, így a teljes 
éremkollekciót hazahozhatta.

Kóka Zoltán az egyéni asztalitenisz versenyen ezüstér-
met-, majd férfipárosban aranyérmet-, vegyespárosban bronz-
érmet szerzett, így ő is teljes éremkollekcióval térhetett haza. 

Korcsik Levente négyszer állhatott az uszoda dobogójá-
nak harmadik fokán ezen az EB-n.  (100 m mellúszás, 50 m 
mellúszás, 4x50 méteres vegyesváltó, 4x50 méteres gyorsváltó 
– bronzérem)

Molnár-Farkas Márknak ezúttal is nagyon nehéz dolga 
volt a medencében, de így is sikerült háromszor a dobogóra 
állnia: 1 ezüst- és 2 bronzéremmel zárta az Európa Bajnok-
ságot  (50 m mellúszás ezüstérem, 4x50 méteres gyorsváltó 
bronzérem, 4x50 méteres vegyesváltó bronzérem)

Szabó Donát az atlétikapályán távolugrásban ugyan le-
maradt a dobogóról, de a 4x100 méteres férfi futóváltó tagja-
ként ezüstérmet szerzett. 

Velkey-Guth Ádám ezúttal ötször állhatott a dobogón az 
atlétikapályán, 3 ezüst- és 2 aranyérmet szerzett.  (kislabda 
hajítás ezüstérem, 100 m síkfutás ezüstérem, 4x100 méteres 
férfi futóváltó ezüstérem, súlylökés aranyérem, gerelyhajítás 
aranyérem)

Kedvet kaptál?  Várunk a Trappancs Egyesület sportolói 
között!

http://trappancs.hu
Feszt Tímea

Réka, a kiváló atléta

Timi, Ádám, Lili - a sikeres úszók
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Útikalauz – másképp

2017 őszén Berente Judit, a Magyar Szerv-
átültetettek Szövetségének elnöke említést 
tett egy bizonyos Euregiotour elnevezésű bi-
ciklis túráról.

Ezzel elültette Krisztián és Dávid fülében a 
bogarat. Balogh Krisztián 2,5 éve Európában 
az egyetlen máj és tüdőátültetett fiatalember, 

egyetemre jár, mellette rendszeresen fut és kerékpáro-
zik, tavaly a Kilimandzsárót megmászó TeamLungary 
csapatát erősítve ő is feljutott a csúcsra. Déri Dávid 13 

éve májátültetett, dolgozik és sportol, nemrég tért haza 
az idei Szervátültetettek és Dializáltak Európa Bajnok-
ságáról, virtuális triatlonban második helyen végzett.   
Július 5-én délután érkezett a csapat 8 óra autózás után 
Innsbruckba. Másnap reggel startolt 18. alkalommal az 
Euregiotour, melyen 6 országból közel 40 szervátülte-
tett teljesítette a 295 km-es távot, köztük a két magyar 
sportoló. Távolságban az első nap volt a leghosszabb, 
összesen 155 km-t tekertek 1100 méter szintemelkedés-
sel, ötből négy órát szakadó esőben, mire megérkeztek 
az olaszországi Montagnába. 

Másnapra a vizes ruhák is megszáradtak, a Nap ki-
sütött, újra útnak indultak, ezúttal egy könnyebb sza-
kasz, 85 km várt rájuk 800 méteres szintemelkedéssel, 
egészen Rovereto városáig. Ezúttal több megállóhelyet 
iktattak be, ahol nem maradhatott el a vérbeli olasz ven-
déglátás sem.

A harmadik és egyben utolsó napon 55 km és 500 
méter szintemelkedés várt a csapatra a Garda tó köze-
lében fekvő Arco városáig. Ez volt a legmegterhelőbb 
szakasz így a túra végén.

Kisebb kommunikációs elakadásokkal, de végig 
vidám hangulatban telt ez a pár nap. A fiúk néhány 
horzsolással, fáradtan, de élményekkel tele tértek haza, 
csodálatos tájakon jártak, és remélik, jövőre is részt ve-
hetnek az eseményen. Én pedig bízom benne, hogy így 
lesz!

Kőműves Luca
májtranszplantált kísérő

295
 kilométer
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„Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujj-
hegyen. Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted 
az első rigó: akkor már tudnod kell, hogy az erdő észre-
vett. Haladj bátran, egyre mélyebben az erdők közé. A 
fák alatt, itt - ott még láthatod a harmatot, ahogy meg-
csillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe, hogy angya-
lok könnye az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, 
mert annyi sok embernek marad zárva a szíve a szép 
előtt.” ( Wass Albert)

Ha még nincs ötleted, hogy mivel töltsd az előt-
ted álló hosszú hétvégét, akkor nem kell rögtön 

az internetet böngészni, vagy a Music FM rádióban Mák 
Kata programajánlóját meghallgatni. Fordulj bizalom-
mal Fellner Mártihoz és Szalamanov Zsuzsa nénihez, akik 
szívesen segítenek ebben. Márti email formájában dob-
ta fel az ötletet, hogy elmehetnénk a Családsegítő- és az 
Erdőmentő Alapítványok felajánlásával egy kétnapos, 
izgalmas erdei programra. Összeült a családi kupakta-
nács, majd eldöntöttük, hogy irány az újabb őrület! Ha-
zánk egyik kevésbé ismert tája – legalább is részemről –, 

Jó hírek!

Pelevadászat, madárles, tábortűz 
és egyéb csodák…
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Jó hírek!

a csend és a zavartalan nyugalom rejtelmes világában 
megbúvó Vértes vár minket. Sokan indulnak ilyenkor 
azért kirándulni, hogy gyönyörködhessenek az erdők alját 
borító virágszőnyegben, vagy beszívják az egész hegy-
oldalakat uraló virágillatot. Én viszont arra gondoltam, 
hogy számomra most ennél az élménynél is fontosabb, 
hogy újra találkozzak sorstársaimmal és a gyerkőcökkel.  
Természetesen utolsónak érkeztünk, mint mindig minden-
hova. A hely gyönyörű, szállás az erdő mellett. A nyugalom 
szigete. Kint a parkolóban nagy puszik, szívet melenge-
tő ölelések. Belépve az udvarba igen eltátottam a szám. 
Hogy mitől is? Telefonjukat égbe tartó, kis és nagy kamasz 
zombisereget láttam, ahogy térerőt vadászva mászkálnak 
körbe-körbe. Vicces volt. Bemutatkoztunk a vendéglátó-
inknak, aztán megkértük a hadonászó ifjakat, kicsit felejt-
sék el a repkedést, és jöjjenek ebédelni. Finom meleg ebéd 
várt minket.  Nagy pozitívum volt, elsősorban persze a fel-
nőttek számára, hogy nem volt se tévé-, se wifi szolgáltatás. 
Reméltük, hátha felegyenesednek ezek a gyerekek, és ész-
reveszik, mi minden szépség veszi őket körül. A gyerkőcök 
számára azért ez már kevésbé volt biztató így kezdetnek. 
Az ebéd utáni időtöltés megint különleges volt szemem-
nek. A fiatalok telefonnal a kezükben próbálták megcáfolni 

azt az hírt, hogy nincs internet. Mind két lábon járó, kezek-
kel nyújtózkodó holdkórosoknak tűntek, ahogy kalimpál-
tak, sétálgattak, hátha rátalálnak valami kis gyenge jelre. 
Nehezen ugyan, de mindenkinek leesett: nincs internet. 
 Ekkor fura módon észrevették egymást. „Jé! Ő is itt van..,és 
ők is. De jó! Van labda, tollas, sőt még focipálya is.” Az apák 
és a gyerkőcök elmentek felfedezni az internet nélküli vi-
lágot. Rájöttek, hogy aktív mozgással is tölthetik szabad 
idejüket. Mi nők összegyűltünk az asztalnál, naivan azt 
hittük, hogy lesz lehetőségünk egy kis csevejre. A beszél-
getés alatt azért arra is rájöttünk, hogy mi nők szülőként 
valójában nem „nyaralunk”, csak egy másik helyen vigyá-
zunk gyermekeinkre. 

++Ebéd után Kissné Dóczy Emíliával, az Erdőmentők 
Alapítvány génrezervációs vezetőjével végigjártuk a ko-

rábban már kihelyezett odukat, hátha találkozunk és 
élőben is megismerkedhetünk a védett kis erdei 

emlőssel, a pelével. Ez sajnos nem sikerült, de 
minden odú levételénél volt érdekesség. Kis 
madárkák, tojások, poszméhek. Utunk során 
sok információhoz jutottunk az erdő lakóiról, 
főként hogy hogyan gondoskodhatunk róluk. 

A kirándulás után hazatértünk. Nem véletlenül 
írtam, hogy haza, mert vendéglátóinknál én még 

kedvesebb, melegebb szívű emberekkel nem talál-
koztam. Főleg úgy, hogy először láttak minket, és szinte 

családtagként kezeltek mindnyájunkat. Jókat beszélgettünk, 
nevettünk. Olyan volt, mintha ezer éve ismernénk egymást. 
A beszélgetések és szabad foglalkozások után esti csillagá-
szati bemutató volt. Kukkolás az égre. Bele-bele kukkantot-
tam a távcsőbe, de én csak a Holdat láttam. A nagy és hideg 
szél lehetett az oka, hogy a többi bolygót nem láthattam. 
Talán mert a szél mind lefújta az égről. Viszont sok mindent 
megtudtunk a csillagászat, a Naprendszer alapjairól. Végül 
kellemesen elfáradva mindenki szép lassan elvonult, hogy 
szépeket álmodjon a jó meleg kuckóban. Ugyanis vendég-
látóink még arról is gondoskodtak, hogy meg ne fázzunk az 
éjszaka. Én, a „fagyos szent” utólag is nagyon köszönöm.
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n Előre megfontolt fotózási szándékkal másnap reggel 
egy jó erős kávé és finom reggeli után összegyűltünk, hogy 
Szalai Gábor, a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 
természetvédelmi munkatársa megmutassa nekünk a ma-
dárhálót, amit a közeli erdőrészen feszítettek ki. Miközben 
reménykedtünk, hogy lesz „modell” a gyűrűzéshez, ismét 
megnéztük az odúkat, hogy volt-e változás tegnap óta. Az-
tán ismét visszamentünk a hálókhoz. Ha jól emlékszem öt 
kis madár volt a hálóban. A megszeppent jószágok egy kis 
vászonzsákba kerültek, majd tollas barátaink megkapták 
méretre szabott kis gyűrűjüket. Az elengedésük előtt még 
néhány simogatást el kellett tűrniük, aztán vidám csicser-
géssel nagyon gyorsan eltűntek az erdőben.

n Ezután növényismereti séta következett Lencsés Rita, 
fitoterapeuta, gyógynövényszakértő társaságában. Hát ez 
eszméletlen élmény volt! Már aki szereti tudni a boszorká-

nyok fortélyait. Szerintem Rita nem is em-
ber, hanem egy két lábon járó lexikon. 
Megismertette velünk a környeze-
tünkben lévő növényeket: mi a ne-
vük, mire használhatóak. Melyek, 
amik ehetők és melyek, amiket el 
kell kerülnünk. Miből mennyit iha-
tunk. Hogy készítsünk tinktúrát, 
teát.  Elképesztően sok kérdést ka-
pott, és a „kihívásnak” nagyszerűen 
megfelelt. Nem kezdett bele átfogó 
magyarázatokba, teljes körű bemuta-
tásokba, hanem kedvcsináló időtöltést ke-

rekített a gyorsan múló percekből. Tippeket, trükköket fo-
galmazott meg, érdekes történeteket és példákat osztott 
meg velünk. Próbálta olyan szempontból megközelíteni a 
témát, hogy annak is érdekes legyen ez a gyógy-zöld-világ, 
aki még sosem foglalkozott ilyesmivel. Engem legalábbis 
meggyőzött. Hogy a jó istenbe lehet ennyi növényt meg-
jegyezni?! Sokat próbálkoztam én is (legtöbbje ráadásul 
magától megterem a kertben), de amikor használni kellene 
ezeket a gyógynövényeket, addigra kiesnek a tudnivalók a 
fejemből. Nagyon erőlködtem, hogy meg tudjam jegyezni 
a fontos infókat, de inkább nem részletezném, mi maradt 
meg a szürkeállományomban.

n A fincsi ebéd után volt még egy programunk. Ho-
gyan neveljünk ragadozó madarat?  Már aki szeretne, 
vagy véletlenül bekopogtatna az ablakán egy ilyen. Egy 
felvilágosító és lenyűgözően érdekes, interaktív előadást 
hallhattunk Székely Sándor etológustól. Az előadás árván 
maradt ragadozó madárfiókák (egerészölyv, kuvik) fel-
neveléséről, és a természetbe való visszaszoktatásukról 
szólt. Sándor bácsi izgalmas magyarázatokkal egészítette 
ki a video bejátszásokat. 

n Nagyon megnyerte tetszésünket az erdei iskola kör-
nyezete, és hogy az épületek kívül-belül természet közeli-

ek voltak. Az itt eltöltött két nap ugyan rövid volt, 
de megtapasztalhattuk a környezettudatos 

életvitelt, valamint közel kerültünk a ter-
mészethez és vendéglátóinkhoz is. 

Barátságokat kötöttünk, és van, aki-
vel a mai napig is tartjuk a kapcso-
latot. Az itt megszerzett tudást, 
tapasztalatot mind mi felnőttek, 
mind pedig a gyerekek haszno-
sítani tudjuk a későbbiekben is. 

Nehéz szívvel, de lassan el kellett 
búcsúznunk a házigazdáinktól. 
n Engem nagyon megfogott ez a 

két nap. Elsősorban a mentalitása. 

Jó hírek!
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Jó hírek!
n Sok jót lehet tenni a világban, 

de ezek közül is az egyik legszebb 
vállalás, ha valaki nehezített sorsú 
gyerekek és családjaik helyze-
tén próbál könnyíteni, ha még 
kevés időre is. Az, hogy nyomot 
hagyhatsz magad után a termé-
szetben (galagonya fát ültettünk). 
Hogy a világ legelképesztőbb em-
bereit ismerheted meg, akik több 
mint barátok: egy nagy család tagjai, 
akikhez mindig hozzá tartozol. Utólag is na-
gyon köszönöm vendéglátóinknak a szeretettel-
jes fogadtatást, a családias légkört!  Annyi szeretetet adtak, 
hogy még itthonra is maradt belőle.

Ezt követően három napot tölthettünk a Gerence–pa-
tak menti erdők övezte bakonybéli Bakony Hotel parkjában 
található kulcsos házakban. A lehetőséget a Daganatos Be-
tegek Lelki Rehabilitációs Otthonának vezetőjétől, Dr. Ba-
kos-Tóth Mártától kaptuk. A délután kipakolással, sok-sok 
beszélgetéssel, nevetéssel telt, majd a nap az esti tábortűz-
zel ért véget.

n Másnap reggel bőséges reggeli és az elmaradhatatlan 
kávé után vonatoztunk Dorbival, a Csi-hu-hu sétavonattal 
a Gerence-patak partján, a régi csárdától a bakonyújvári 
romok mellett. Ezután gyalogosan mentünk tovább. Mese-
szép bükkös erdő következett. 

n Egyszercsak szinte a semmiből előbukkant a Hubert-
laki-tó. Emberek, turisták sehol, körös-körül csend és nyuga-
lom. Tökéletes pihenőhely. A tükörsíma tóból kiálló facson-
kok időtlenül meredeznek, egyikből-másikból új élet sarjad, 
üde zöld növény tenyészik rajtuk. 

n Tükröződnek a vízben, lent és fent ugyanaz, nincs ha-
tár. Trükkös varázslat. Ha mindezt még fokozni akarjuk, és 
szeretjük a Twin Peaks-érzést, legjobb teliholdkor ideláto-
gatni. Garantált a pszichedelikus borzongás. 

n A Hamuházi-séd forrásai által táplált, mesterséges gát-
tal elzárt völgyben terül el a tó, amely hivatalos nevét a közel-
ben lévő Hubertlakról kapta. Az 1980-as évek közepe felé ki-

alakított tavacska eredetileg vaditatónak 
készült. Helyén egykor égeres állt, erről 

tanúskodnak a víztükörből kiálló, „le-
gyalult” facsonkok. A tótól alig 700 
méterre találjuk az erdő közepén 
megbújó Hamuházi-rétet,  ahol va-
laha az Esterházy grófok emeletes 

vadászkastélya, a Hubertlak maga-
sodott,  amely 1967-ben tűz marta-

léka lett. Helyén ma vadászház, illetve 
egy nemrégiben felújított kulcsosház áll. 

Visszafele az Odvaskő-barlang lábánál álltunk 
meg, ahol felmászhattunk a barlanghoz. A felfele 

vezető út meredek volt, és 250 lépcsőből állt. Megálltunk, 
felnéztem, és végiggondoltam az összes felmenő és lemenő 
rokonságomat. Ugyanis mi nem vagyunk nagy sportembe-
rek, főleg hegymászók. Gyálon lakunk, sík terepen. Maxi-
mum egy szánkódomb van a közelben. Azt is csak nézegetni 
szoktam. Ígérem, ha én ezen a 250 lépcsőn felmegyek, kite-

szek egy zászlót, hogy megmásztam. Mint a hegymászók. 
Közben eszembe jutott egy motivációs tréning. Motyogtam 
magamban, mint anno Micimackó: „gondolj, gondolj”! De én 
nem ezt mantráztam hanem: megoldom, megoldom. Végig-
néztem a családomon, és a többi bátor emberen. Hát akkor 
nagy levegő, hajrá. 250 lépcső. Sikerült. Megcsináltam! Végre 
én is feljutottam az Odvaskő- barlang bejáratáig. Az elmon-
dások alapján ott egykor betyárok tanyáztak. Reméltem, 
hogy legalább egy most pont engem vár bent a hűvösben, 
és megszakítva a betyárhagyományt, el tudok vele fogyasz-

tani egy pohár száraz rosé 
bort. Ugyanis a betyárok 
csak este ittak bort, reggel 
pálinkáztak. A lefelé veze-
tő út már sétagalopp volt. 
Hazafele zárásképpen 
Bakonybélben a Trófea és 
kőzet kiállítást néztük még 
meg Bakonyvári Andor 
részletes bemutatójával.

A következő napon 
egyéni szabadon vá-
lasztott programokon 
vettünk részt. Mi Pápára 
mentünk a Várkert für-
dőbe a Tajti – Gyenes 
családdal gyerkőceink 
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kívánságára a csúszdák, 
a fürdőzés miatt. Előző 
napon a netet böngész-
ve olvastam a 4 hektáros 
parkról ahol 7 medence 
és 6 óriás csúzda van, ki-
egészítve wellness para-
dicsommal. A gyerekek 
már nagyon be voltak 
zsongva. Alig tudtuk őket 
kordában tartani. Ügyes 

felnőtt módon intéztük a bemenetelt. Mi nők hoztuk a for-
mánkat. Össze-vissza szaladgáltunk, mint az eszetlenek. Ki-
nek hol a fürdőruhája, ki kivel megy öltözködni. A bikini fel-
ső bent van, az alsó kint, a csajszim a harmadik fürdőruhát 
hozatja be, és mégis az első a nyerő. A pasik öt perc alatt 
átöltözve nyugodtan nézték a mi kis rögtönzött előadá-
sunkat. Végre irány a strand. Amint megláttuk a csúszdákat 
(3 db-ot) azonnal lepakoltunk, hogy itt majd kitűnő lesz, 
látjuk a gyerekeket is. Az nagy csalódás akkor volt, amikor 
kiderült, 140 cm testmagasság alatt nem csúszdázhatnak a 
gyerekek. Így hárman már kezdésképp fancsali képet vág-
tak. Bence persze fel akarta robbantani (mi mást ugye) az 
egészet: hogy hát ezért jöttünk ide? Közben mi felnőttek is 
morogtunk, hogy ennyi pénzért, és csak ez van itt, holott 
kellene lenni még csúszdáknak, medencéknek. A gyerekek 
bementek a fedett részre. Mindegy, gondoltuk ez van. Mi 
még zsörtölődtünk kicsit, ezzel mulattuk az időt. Délután 
kettőig elvoltunk a napon. Majd megjelentek a skacok,  
és egymás szavába vágva mondták, milyen klassz hátul 
minden. Van csúszda, meg pörgő, meg gyógyvíz, meg…
meg…meg minden. Egymásra néztünk négyen felnőttek. 
Kirobbant belőlünk a nevetés, és rájöttünk, hogy 
nem is mi hoztuk a gyerekeket a fürdőbe, hanem 
ők hoztak minket. Annyit nevettem aznap magun-
kon, mintha a dumaszínház egyik előadását láttam 
volna. A délután hátra levő része csodásan telt. Igaz, 
időnként Tündi nézegette a körülöttünk levő me-
zőt. Aztán rájöttem, hogy Tündi megirigyelte a ré-
ten a pipacs színét. Gondolom fel akarta venni vele 
színben a versenyt. Sikerült. Tündi nyert. Viszont a 
pipacs este tudott aludni. Tündi nem. 

n Este záró programként elmentünk a 
bakonybéli Csillagdába. Megnézhettünk egy filmet, 
ami a Pannon Csillagda, a firenzei Galilei Múzeum 
és a Vatikáni Csillagvizsgáló közreműködésével ké-
szült. Egy vadonatúj alkotást, mely a távcsöves csil-
lagászat atyjának, Galileinek életét és felfedezéseit 
dolgozta fel. A felvételek eredeti helyszíneken – Firenze, 
Pádua, Pisa, Velence és Róma – követik végig Galilei sorsát. 
Korabeli dokumentumok és modern számítógépes animá-
ciók tárták fel előttünk a csillagos ég titkait úgy, ahogy egy-
kor a nagy tudós látta, és ahogy ma ismerjük azokat. Bepil-
lantottunk az inkvizíciós per kusza hátterébe, és bejártuk 
a házat, ahol a rabságra ítélt agg csillagász a szellem sza-
badságában élt. A planetáriumi show keretében láthattuk 

a csillagos égboltot, csillagképeket. A távcsöves bemutató 
során a Pannon Csillagda prémium kategóriás műszereivel 
és szakértő személyzet segítségével megnéztük a Holdat. 
Az élmény felülmúlhatatlan volt.

n Utolsó délelőttünket még egy gyönyörű kirándulással 
koronáztuk meg. Bőséges reggelink és az összepakolások 
után elautókáztunk a Szent Gellért és Szent Günther reme-
teségének helyét őrző Borostyán-kúthoz (Szent-kút) és a ká-
polnához. Borostyánkút felett építették fel a  kálváriát 14 stá-
cióval. Míg felfele sétáltunk, Bence végig mondta a kálvária 
történetét. Nem is figyeltünk, hogy a hátunk mögött egy há-
zaspár végig hallgatta Bence monológját, és az utolsó stáció-
nál megdicsérte, hogy mindent ügyesen a helyén mondott, 
és fűzött hozzá még saját gondolatokat is. Gondolhatjátok! 
 Az elválás és hazautazásunk előtt még együtt ebédeltünk 
vendéglátóinknál, akik a legfinomabb ebéddel vártak min-
ket. Gyümölcsleves, petrezselymes krumpli, rizs, rántott 
csirkecomb. Házi savanyúság és az elmaradhatatlan hatal-
mas fagyi. Ezúton is szeretném megköszönni, a lehetőséget, 
hogy ott tölthettünk három csodálatos napot. A folyamatos 
ételszállítmányt. A finomabbnál, finomabb szalámikat, saj-
tokat, gyümölcsöket, zöldségeket, és még sorolhatnám mi 
mindennel láttak el minket. Ja, és azt a plussz 10 kilót is, amit 
magamon hoztam haza.

n Hogy milyen lesz életünk nagy „fotóalbuma”? Sokan 
megelégednek azzal, amit a jó sors vagy éppen „fintora” 
szán nekik. A mi Zsuzsa nénink és Fellner Márti azonban 
nem nyugszanak: újabb és újabb utakat keresnek és járat-
nak be velünk, hogy mi még jobban megismerhessük és 
segíthessük egymást. Igazi felfedezők ők, akiket a tudat-
alattijuk, szívük, megérzésük, szellemiségük vezet. Ponto-
san oda, ahová mi a lelkünk mélyén jutni akarunk. 

Köszönjük Zsuzsa néni és Márti, hogy részünk lehetett 
ebben a csodálatos élményben!

Turanecz Anikó

A Transzplantációs Alapítvány köszöni a Családsegí-
tő Alapítvány és a Csipkebogyó Erdei Tábor – Erdőmentők 
Alapítvány Tábora meghívását és a Daganatos Betegek 
Bakonyszűcsi Rehabilitációs Otthonának vendéglátását!

Jó hírek!
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Jó hírek!

Ismét sikeresnek mondhatjuk 
a MI IS NYARALUNK tábor 

javára rendezett árverést, a 
bevételünk meghaladta 

az EGYMILLIÓ forintot!

Köszönet érte az alkotásokat 
felajánló művészeknek – Albert László, 
Bánfalvi Ákos, Bárdos Katalin, Benke 
Gábor, Bernát András, Borombovits 
Magdolna, Bugovits Anikó, Dancs Ildikó, 
Dévényi Mónika, Erdőhegyi Katalin, 
Fekete Anna, Fekete József, efZámbó 

István, Gerlóczy 
Sári, Haász Ágnes, 
Harangozó Ferenc, 
Kalocsai Zoltán, 
Lebár József, Maksai 
János, Mohamed 
Abouelnaga, 
Navratil Zsuzsanna, 

Neogrády Antal, Oláh Jolán, Sándor 
Edit, Szabó Hunor, Szőke Gábor, Tóth 
József, Ujj Zsuzsi, Verebics Ágnes, Verebics 
Katalin, Veres Ágota, Wahorn András -, a 
kiállításnak és az aukciónak helyet adó 
SCH Galériának, az aukciót levezető 
Oltai Kata művészettörténésznek, 
valamint az aukciós katalógust 
előállító PharmaPress nyomdának, 
no meg az alkotásokat megvásárló 
támogatóinknak.

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke

JÓTÉKONYSÁGI 
kortárs művészeti aukció – HARMADSZOR

Díj-eső a táborban

Köszönet mindazoknak, 
akik az elmúlt évben 

különböző módon 
támogatták az alapítvány 

munkáját 
akár szülőként, 

akár önkéntes segítőként!

Hajdu Zoltán és felesége, Éva 

részére  

az elmúlt években kifejtett önzetlen segítségükért.

Barna Lajos és Barna-Földesi Gabriella 
részére  az elmúlt években kifejtett önzetlen segítségükért.

Csubák Gábor
 és Csubákné Bajnok Henrietta 

részére  

az elmúlt években kifejtett önzetlen segítségükért.
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Jó hírek!

Áprilisban a Sylvester 
János Református 

Gimnázium Egészségnapjá-
ra kaptunk meghívást, hogy 
az iskola diákjainak és ta-
nárainak a szervdonációról-
transzplantációról tartsunk 
előadást. Hatalmas érdeklő-
dés volt a téma iránt, megtelt 
az iskola aulája. Az interaktív 
előadás valóban interaktív 
volt, rengeteg kérdés hang-
zott el a gyerekektől, de a 
tanároktól is. Ilyen iskolába, 
ilyen érdeklődő közönségnek 
öröm előadást tartani! 

Hívjatok bennünket és 
örömmel megyünk!

A Kétfarkú Kutya Párt nagyvonalú és zseniális ötletének köszönhe-
tően - miszerint a választási kampányra kapott pénzüket hasznos 
jótékonysági célokra költik - április 14-én, szombaton 27 szervát-

ültetett gyerek és testvéreik, valamint 15 szülő ismerhette meg a CSODÁK 
PALOTÁJA csodáit.  A megmaradt belépőket a MI IS NYARALUNK 
tábor Ki Mit Tud díjazottjai kapták, illetve még néhány belépő átvehető az 
alapítványnál, ha jelentkeztek az alapítvány e-mail címén: 

transalap@acenet.hu

ISMERETTERJESZTÉS

ISKOLÁKBAN

VICCES PÁRT KOMOLY AJÁNDÉKA
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Jó hírek!
Hogy is tudnám lefordítani 

az EWOPA (angol) mozaik-
szót. Talán legpontosabban 

ez adja vissza a jelentését: 
Európai Munkacsoport a 

Krónikus vesebeteg gyerekek 
Pszichoszociális Aspektusból 

történő vizsgálatára.

Idén Magyarországon, egész 
pontosan Visegrádon került 

megrendezésre a konferencia. A szer-
vezőbizottság tagja, valamint a kul-
turális program támogatója volt Ala-
pítványunk, mivel fontosnak tartjuk a 
munkacsoport által tárgyalt kérdése-
ket, mint például:

A Trappancs Egyesület és az Ala-
pítvány nevében Jakab Ivett  adta elő 
a konferencia talán legérdekesebb, 
de biztosan legnagyobb sikert arató 
előadását a szervátültetett gyerekek 
rehabilitációjáról, és mindezt termé-
szetesen angolul.

Gratulálunk és köszönjük, Ivett!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke 

EWOPA
KONFERENCIA – 49. ALKALOMMAL

• Életminőség, és annak mérése
• A média befolyása az egészség-

ügyre vonatkozó információk 
továbbításában

• Átvezetés a gyerekkorból a 
felnőttbe (gyerekorvostól a 
felnőttig), mikor és hogyan?

• Foglalkozás az egészséges 
testvérek szükségleteivel

• Krónikus vesebeteg gyerekek 
sport aktivitásának 
támogatása

• A lassított növekedés prob-
lémája

• Információs anyagok szük-
ségessége a különböző korú 
gyerekeknek és szülőknek

 



A természet apró csodák sokasága, amik ott vannak velünk 
egy fűszálba, egy madárdalba, egy tejfehér bárányfelhőbe csoma-
golva.

A báránykák kedves kis csoportjaira tegnap csodálkoztam rá. 
„Olyan régen hagytam lecsendesíteni a lelkemet”

Vonzott a puha fű, és a felhők játéka, amelyek kedves alakza-
tokba rendeződtek a szép kék égbolton. A nap sugarai melegítet-
ték az arcom, amikor is megéreztem magam körül az életet.

A hangyák, a bogarak mocorogtak, lepkék szálltak virágról vi-
rágra. Barnák, kékek, aranyszínűek.

A lenyugvó nap tükrében repdestek, és mutatták az utat, hogy 
az életben a szép dolgok mindig ott vannak, csak nyitott szemmel 
kell járnunk.

Te is ott vagy a kis csodák között. Igen, te!
A mindennapi nyűgjeiddel, a ráncaiddal, amik a küzdelmeid 

lenyomatai, a hegeiddel, amik azt mutatják, erős vagy és túlélsz, 
mert élned kell.

Magadért, a gyerekedért, a családodért, mert tökéletlensé-
geddel együtt vagy tökéletes. Idegen szemnek a külső szépség 
múlandó, de nekünk mindig meg kell látnunk önmagunkban a 
szépet, a szerethetőt, és ezt kell kifelé mutatnunk.  A lélek ragyo-
gását könnyű észrevenni, a kisugárzása magabiztossá tesz. Persze 
mindenkinek kell valami, amitől erőre kap. Egy fénysugár, egy 
magocska, amit jó helyre ültet el magában. Amit tud gondozni, 
nevelgetni és másoknak megmutatni. Ettől vonzóbb is lesz, hiszen 
a mosolyért mosoly jár cserébe. A kedvesség és a barátságosság 
pedig soha ki nem haló emberi tulajdonságok. A ráncok igaz nem 
múlnak el tőle, és ezektől nem mennek le a plusz kilók, de a lélek 
teljessége fontosabb a külsőségeknél.

A te fénymagocskád lehet apró dolog is, valami, ami örömet 
okoz. Erőt, pluszt adhat az is, ha más szögből kezdjük el nézni a 
dolgokat, ha belekapaszkodunk valamibe, ami pozitív, amely ha 
erre koncentrálunk, átlendít a nehézségeken. Az utak rögösek, 
gyakran bukdácsolunk, és hiába is teszünk meg mindent a kül-

sőkért, ha belül nem érezzük az örömet. A rosszkedv, a bánat, a 
stressz, a diszharmónia látszik. A mimikánk, a mozgásunk, a neve-
tésünk elárulja, hogy épp milyen passzban vagyunk.

Hogy ez másra nem tartozik, és hogy teljesen mindegy, hogy 
ki mit gondol.

Tényleg nem tartozik másra, csak arra, aki nekünk fontos. 
Ezért próbáld önmagadban lejátszani, hogy mi a baj, beszélj róla, 
sírd ki, vagy csak írd le, ami eszedbe jut! Mi nők nagyon jól tudunk 
gyógyulni egy-egy nagy lelkizés után, egyszerűen így vagyunk 
összerakva. A  nagy beszélgetések, a könnyek, a barátok… - egy-
szerűen kellenek.

Aztán persze vannak feltáró, önmagunk fejlesztését elősegítő 
módszerek, mint pl. a jóga, az agykontroll, a reiki, az ima, a medi-
táció.  Kinek mi. 

Bevallom, én meditálni szoktam reggelente, talán mert eh-
hez nem kell  mester, tanító. Csak én kellek hozzá, és az,  hogy el   
tudjak lazulni. Ez  az első számú szabály a meditációhoz. Lazulás, 
lazulás, és befelé figyelés. Én a reggeli kávézásomból csinálok sze-
ánszot. A  kávé a központ, és kizárok minden  más gondolatot, csak 
élvezem az ízeket, és mondhatnám, hogy imádkozom is.  De elég 
nekem a hit, hogy mindig van felfelé.

Aztán vannak más elfoglaltságok is, amik feltöltenek.  Például 
gyakran kalandozom a konyhában és a kertben. Az alkotás feltölt, 
közben el tudom hinni magamról, hogy jó vagyok. Örömmel, ener-
giával tölt fel, akárcsak az írás. Hiszen nem kell nagy köveket meg-
mozgatni, elgörgetni, hogy erősebb legyél. Csak találni magadnak 
egy boldogságot, örömet okozó tevékenységet.

Hisz az élet egy apró kis forrás, amiben fénylő kis kavicsok va-
gyunk, haladunk a nagy tenger felé, amely már vár ránk.

Sokszor csapódunk, zöldek, szürkék leszünk, majd újra fénye-
sek. Bordók, lilák, gömbölyűek, tündöklőek. 

Hisz a Nap éltet, és mindig magabiztosan csücsül az ég peremén. 
Ha nem látod, akkor is ott van benned, ha nem érzed, nézz a gyer-
mekedre, a csillogó szemébe, amiben mindig te vagy a Nap. Akkor 
is, ha épp nem ezt mutatja.

Nekünk kell elültetnünk bennük a magabiztosság, a bízni tu-
dás, a ragyogás kis csíráját, és azt a Napot, aminek mindig ott kell 
tündökölnie a lelkében.

A példát mi mutatjuk azzal, hogy ha fáj is a szívünk, igyek-
szünk erősek és magabiztosak lenni, hiszen mi fel tudunk állni a 
holtpontról is. Nem igaz? A holtpont csak egy pont, ahonnan hala-
dunk felfelé, mint egy kis növény. Mily lassan szövi át a talajt ap-
rócska gyökereivel, kapaszkodik, mígnem feltör a felszínre, hogy 
gyönyörű virág legyen, a világnak csodája. 

Légy te is kitartó és csodás! Ha a világ rád néz, kedvét lelje a 
ragyogásodban.

Szeretettel: 
Ildikó

Szülők – szülőknek
Berczeli Ildikó rovata

Bárányfelhők

Szeretni kell!
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HOGYAN IS KEZDŐDÖTT….
A rengeteg kórházi tartózkodása miatt az érintések nem fizikai-

ak, inkább csak lelkiek lehettek.  Míg nem vehettem ki a kiságyából, 
volt, hogy a kis fülére fülhallgatót tettem, és meditációs zenéket, 
meséket hallgatott. Magam is sok mesét, verset olvastam neki. Szin-
te ezzel teltek a kórházi napjaim. Utazások közben az autóban mesei 
és mondókás cd-ket hallgattunk, így már két éves korára rengeteg 
verset tudott. Büszkék voltunk rá, hogy néhány meghallgatás után 
kívülről tudta visszaadni a hallott anyagot.

Teltek az évek. Iskolába kerültünk. Az első osztály végén az osztály-
főnöke  elvégezte év végi értékelését. Elmondta, hogy sajnos fel kell ké-
szülnöm rá, hogy Bence előre láthatólag sem írni, sem olvasni nem fog 
tudni megtanulni. Szomorú voltam, mert, gondoltam betegségeinek ne-
hézségeit ellensúlyozza majd a sikeres tanulása. Itt már elgondolkodtam, 
hogy akkor én mire is vagyok büszke. Egy pedagógus, gyógypedagógus 
biztos jobban látja a helyzetet. Az évek mentek tovább és egyszer egy 
hirtelen előállt helyzetben Bence mikrofont ragadott több ember előtt, 
és elmondott egy verset. Volt erre a kis előadásra egy negatív reakció is, 
ami igen szíven ütött. Már tudom, hogy arra az előadásra és az azt követő 
reakcióra nem voltam felkészülve. Haragudtam is a megjegyzésre rende-
sen. Utólag már tudom, hogy hálás lehetek annak a személynek, aki fel-
nyitotta a szemem, merre is haladjunk tovább. Mit is erősítsek Bencében. 
Központi figura minden társaságban, nem szégyenlős, nem ijed meg, ha 
szerepelnie kell. Kerestem sajátos titkát, és azt kérdeztem magamtól, ho-
gyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen, és sikerélményekhez 
juthasson. Az alapítvány nyári táborai alatt folyó Ki mit tud versenyekre 
már tudatosan készültünk. Minden magánszámot, amit előadott saját 
maga választott ki. 

Érdekes fordulat történt az iskolában is. Bence megcáfolta az első osz-
tályban felállított pedagógiai véleményt. Több esetben fordult elő, hogy 
őt választották egy-egy vers elmondására, amivel az iskola alsó tagozatát 
képviselte. Ezek alatt az évek alatt sok dicséretet kapott, és ez még jobban 
fellelkesítette. Számunkra a legfontosabb és legnagyobb elismerés az volt, 
hogy előadásaira Börcsök Enikő Jászai Mari-, a Nemzet Kiváló Múvésze-, 
Prima díjas színésznő (a Transzplantációs Alapítvány kurátora) felfigyelt. 
Beszélgettünk, tervezgettünk sokat, hogy is legyen tovább, hisz tudjuk 
Bence egészségügyi állapota miatt minden döntést meg kell fontolni. 
Nagy örömömre Enikő egyszer csak felhívott telefonon, hogy talált ré-
szünkre továbblépést a fejlődésre a Búzaszemek Művészeti Alapítványnál. 
Felvettem a kapcsolatot az alapítvány vezetőjével, Búza Tímea színésznő-
vel, és innentől felgyorsultak az események.

MIT AD A GYEREKEKNEK A SZÍNJÁTÉK, 
DRÁMAJÁTÉK FOGLALKOZÁS?

 A színészkedés, a drámajáték szinte a hétköznapi élet része is. A 
gyerekeknek fontos a drámajáték, hiszen cselekvésbe ágyazottan tud 
ismereteket adni. A gyerekek “mintha” szituációban megélhetnek olyan 
helyzeteket, melyekre életkori vagy egyéb korlátjaik miatt nincs lehető-
ségük. Örömet ad, önkéntes és öncélú. A gyerekek észre sem veszik, hogy 
mennyi mindent megtanultak, hiszen ők “csak játszottak”. Az élmények 
létrehozói és egyben átélői is ők lesznek. A dráma és a színjátszás eszközei 
fejlesztik az általános kreativitást és kommunikációs képességeket. Nyel-
vi fejlesztő programmal segíti a beszédtechnikai fejlődésüket. A művé-
szetek (zene, tánc, képzőművészet, irodalom) megismertetése személyi-
ségformáló erővé válik, és életre szóló szellemi-lelki gazdagságot nyújt. 
Emellett egymás elfogadására tanít, az élet nehézségeinek különböző 
megélését tárja fel. A művészetekkel való intenzív kapcsolat segít az ön-
kifejezésben, a szabadidő értelmes eltöltésében. A gyermekszínjátszáson 
túl a szorongásos eredetű problémák, beszédhibák, önkifejezési görcsök 
feloldásában, biztonságos mederbe terelésében, valamint a tanulási ne-
hézségek megszüntetésében ad hosszú távú, biztos támaszt.

Engedjétek meg, hogy megosszam veletek Búza Tímea színésznő vé-
leményét Bence fejlődéséről az eltelt egy év időszaka alatt:

„Bence pozitív személyiségjegyei mélyülnek a drámapedagógia, 
színjáték segítségével. Képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése el-
kezdődött, a zenei kreativitása és kortársai felé történő kommunikációja 
finomodott. A néhány évvel idősebbek inspirálóan hatnak rá, magatar-
tása fegyelmezettebb a velük történő közös játékok és feladatok során. 
Bence jó példája annak, hogy a művészetek széles skálájának megismer-
tetése személyiségformáló erővé válik, életre szóló szellemi, lelki gaz-
dagságot nyújthat. A művészetekkel való intenzív kapcsolata segíti őt az 
élet számos területén, az önkifejezés elsajátításában. Képes csoportban 
részt venni már kreatív, manuális feladatokban is, bár még csak rövidebb 
ideig tart összpontosítása.  A szabadidő értelmes eltöltése jó hatással van 
rá. A színház és a kultúra iránt igen fogékony, ám kora miatt (ami nem 
évei számával mérendő), még csupán érzelmi alapokra támaszkodunk 
fejlesztésekor. Mindezeken túl, kis fejlődés mutatkozik már a szorongá-
sos eredetű problémái feloldásában is a tavaly nyári állapothoz képest. 
A túlzott és erőszakos, nem átgondolt szereplési vágya elcsitulni látszik, 
tudja, megérti a feladatokat, játékokat, türelmesebb önmagával. Igaz 
belső feszültségeit váratlan, át nem gondolt ötleteivel próbálja ösztönö-
sen oldani. Úgy tapasztalom, hogy önkifejezési láza biztonságos mederbe 
terelődik. Hosszú távon reméljük, hogy iskolai nehézségeinek, körülmé-
nyeinek elfogadásában is nagy segítséget ad a kis drámások közössége.”

A színpad egy álom, nem valóságos világ, de egyben terápia is. Tit-
ka, hogy ne eljátssz valakit, hanem legyél ő maga. Remélem, megvalósul 
Bence álma egy számára szép elképzeléssel, a színészet valóra váltásával.

Turanecz Anikó 

Már megint Bence...
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A tehetség többnyire ösztönből fakad, velünk születik, 
s mi akkor vagyunk igazán szerencsések, ha a tehetségünk 

párosul az ízlésünkkel, mikor egy célt tűzünk ki magunk 
elé. Visszatekintve, hogyan és honnan is kezdődhetett, 

hogy Bence ma már színjátszásra, drámapedagógiai 
foglalkozásokra jár, szerintem ez történt… 

Bence Búza Tímea színésznővel,
a Búzaszemek Színészeti Alapítvány 

vezetőjével
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Dávid

Új életek!

Új szervvel!

Dorka 13 éves: 
Dorka cisztás fibrózis genetikai be-

tegséggel született. Nagyon örül a már-
ciusban kapott új tüdőnek, az új szervvel 
kinyílt számára a világ! Nagyon szeret 
főzni, rajzolni, pingpongozni, kerékpá-
rozni! Nagyon büszke, hogy a transzplan-
táció után 2 és fél hónappal letekerte a 10 
km-es Tour de Bókay-t! izgatottan várja 
az iskolát, hogy újra együtt lehessen osz-
tálytársaival! 

Dorka az első gyermek, akit Magyar-
országon transzplantáltak tüdővel! (a 
szerk)

s

J. Gergő (4 éves): 
Gergő vesebetegsége ismert volt, de 

hírtelen kezdtek romlani a vesefunkciós 
értékei, így nagyon gyorsan próbáltuk lis-
tára helyezni és az Édesanyja kivizsgálását 
intézni, aki természetesen felajánlotta a 
veséjét.  Szerencsére az utolsó pillanatra 
minden vizsgálat elkészült, rendben volt, 
így sor kerülhetett az élődonoros átülte-
tésre. Gergővel rengeteg dinoszaurusz és 
kalóz érkezett a klinikára, akik végigkí-
sérték gyógyulását. Gergő rendkívül fe-
gyelmezetten viselkedett, mindent betar-
tott és gyorsan hazamehetett. Azóta úgy 

tudom, egy hatalmas kalózhajó boldog 
tulajdonosa lett, amin Ő a kalózkapitány!  

s
H. Miriam (11 éves): 

Miriamot már nagyon sokan isme-
rik, hiszen már két éve együtt táborozik 
velünk. Mióta kiderült a vesebetegsége, 
magántanulóként tanult, hetente három-
szor jött Budapestre kezelésre, ami szinte 
az egész napját kitöltötte és nagyon meg-
terhelő volt számára. Nagyon szeret bicik-
lizni, trambulinban ugrálni, fürdeni és a 
barátaival játszani. Szereti a lovakat. Az 
idei táborban ünnepelte a 11. születésnap-
ját.  Boldog, hogy vesét kapott, várja, hogy 
hazamehessen és játszhasson, fürödhessen 
a kertben.

s
K. Ádám (2 éves):  

Ádám  mióta új vesét kapott, fantaszti-
kus változáson ment át. Elkezdett járni és 
már próbálgatja azt is, hogyan kell enni. 
Hajrá Ádám, csak így tovább! Várunk az 
őszi találkozón, hogy mindenki megis-
merhessen!

Maléth Anikó, 
a SE Transzplantációs és Sebészeti 

Klinika koordinátora

Dorka

Gergő

Miriam

Nekünk Ő a Csoda!
Hosszú sikertelen próbálkozás után a Kaáli Intézetben 

közölték, hogy természetes úton nem lehet gyermekünk, 
így feliratkoztunk egy lombik programba. Kivizsgálá-

sok és vérvételek következtek, mígnem a harma-
dik alkalomra már terhesen mentem vissza.

A tearhesség nyugodt, és problémamen-
tes volt egészen a 26. hétig. Egy magzati 
szívultrahang során DCM diagnosztizál-
tak Patriknál. 

Fel sem fogtuk, hogy ez mit jelent, 
hiszen sohasem hallottunk még ilyen 
betegségről. Születése után 5 nappal ke-

rültünk először a GOKI-ba, ahol a gyógy-
szeres kezelést azonnal megkezdték. Kontroll 

vizsgálatokra dr. Ablonczy Lászlóhoz, később 
Vilmányi Csaba doktor úrhoz jártunk. Patrik 
látszólag tünet és problémamentesen vidám, 

mozgékony, igen aktív kisfiú volt. Sajnos téli idő-
szakban sok megfázásos betegséget elkapott. A 

következő kontroll vizsgálat eredménye már elég 
lehangoló volt. A proBNP szint az egekbe szállt. 

Így szóba jött a transzplantáció lehetősége. Kór-

házba kellett vonulnunk állandó 
keringéstámogatásra. Nagyon 
aggódtunk, hiszen egy 2,5 éves 
kisfiú, egy igazi „Turbomen” elég 
nehezen viseli majd a kórházi 
ottlétet, kivizsgálásokat. Ráadá-
sul az a bizonytalanság, hogy 
időben kapjunk szívet, is elég 
idegörlő tud lenni. Szerencsére 
látható tünete nem volt, mindig 
a véreredmény volt nagyon rossz. Május 23-án került fel 
Patrik a transzplantációs várólistára. 

És akkor megtörtént a csoda! Június 29-én az első ri-
asztásunk élesnek bizonyult! Sterilfürdés....stb. 

Csodálatos emberek, egy csodálatos kórházban csodát 
tettek! 

Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk! Patrik annyi-
ra jól viselte a műtétet és gyógyulása is hatalmas erejéről 
tanúskodik, hogy a transzplantáció után 2 héttel haza is 
jöhettünk!

Ugyanolyan igazi kis eleven, életvidám kisfiúnk van, 
csak most már egy egészséges új szívvel! Amiért mindig 
hálásak leszünk Mindenkinek!

Patrik szülei

Patrik
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Mangós 
kókuszkenyér 

A nagy melegben ér-
demes inkább gyümöl-
csös süteményt választa-
nunk, de ilyenkor is fő a 
változatosság. Remélem 
tetszeni fog ez a rendkí-
vül egyszerű, de mégis 
különleges recept.

HOZZÁVALÓK:

a tésztához:
170 ml kókusztej (sűrűbb 

konzerves verzió)
175 g vaj
275 g cukor
230 g liszt
12 g sütőpor
3 db tojás
4 evőkanál kókuszreszelék
1 db mangó

a kókuszos vajhoz:
80 g puha vaj
40 g porcukor
30 ml tej vagy kókusztej
100 g kókuszreszelék

A kókuszos vajhoz a 
kókuszreszeléket egy szá-
raz serpenyőben lepirítjuk 
és hozzákeverjük a vajat, 
kókusztejet és porcukrot. 
A tésztához a vajat ha-
bosra verjük a cukorral és 
egyenként elkeverjük ben-
ne a tojásokat, ezután me-
het bele a többi alapanyag 
is és a kockákra vágott, 
hámozott mangó. 

A tészta felét téglalap 
alakú sütőformába rakjuk 
(én szoktam az aljára sü-
tőpapírt tenni), a kókuszos 
vaj feléből kávéskanálnyi 
halmokat rakunk a ke-

nyérbe, erre jön a tészta 
másik fele, majd a mara-
dék kókuszos vaj. 180 fo-
kos sütőben kb. 45 percig 
sütjük, tűpróbával ellen-
őrizzük, hogy jól átsült-e. 
Ha nagyon barnulna a süti 
teteje, lefedjük egy darab 
alufóliával, így tovább sül 
a kenyér, de nem ég meg a 
felső része. 

Ha valaki nem szereti 
a mangót, almával vagy 
ananásszal is ki lehet pró-
bálni.

 Kőműves Luca
májtranszplantált cukrász,

 az alapítvány önkéntese

Luca receptje
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ŐSZI
Családi  hétvége

Részvételi díj: 
20.000 Ft/fő szülőnek, vendégnek, 18 év feletti testvérnek

(a részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát, a szálloda wellness 
részlegének használatát, a WIFI és a szálloda parkolójának használatát, továbbá az 

Alapítvány által szervezett egyéb programokat)

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint 18 év 
alatti testvéreik ingyenes részvételét Alapítványunk biztosítja.

Program:

Szeptember 14. (péntek): 
14 órától érkezés, elhelyezkedés a szállodában

19 órától vacsora
Szeptember 15. (szombat): 

8-9:30-ig reggeli
10-től kirándulás, múzeumlátogatás

19 órától vacsora, utána diszkó
Szeptember 16. (vasárnap):

8-9:30-ig reggeli
10 órakor kirándulás:

Oxygen Adrenalin Park-Mátrafüred

Jelentkezési határidő: augusztus 20-ig
Mivel korlátozott a férőhely, a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

Részvételi díj befizetése szeptember 10-ig 
a Transzplantációs Alapítvány

10200885-32611135 számlájára

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

IDŐPONT: 2018. szeptember 14-16.
HELYSZÍN: ERZSÉBET Park Hotel, Parádfürdő  

www.erzsebetparkhotel.hu


