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A mi nagy családunk
A család emberek egy közössége, vagy több közösség kapcsolata, ahol a tagok között
leszármazotti kapcsolat van, házasság vagy örökbefogadás. A családok tagjai általában
hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek. Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen leszármazással („vérrokonság”) jellemzik. Számos antropológus
vitatja azt, hogy a „vér” kapcsolata szó szerint értendő; mások pedig a nem nyugati típusú
társadalmakat hozzák példának, ahol a „vérrokonságtól” eltérő elvek érvényesülnek abban, hogy kiket tekintünk családnak.
A tavalyi MI IS NYARALUNK táborban készült dokumentumfilmünk címe: A MI NAGY CSALÁDUNK. Vannak
a táborban vérrokonok, de a legtöbben lelkirokonságban állnak egymással és így alkotnak egy nagy családot.
A legszebb példáját mutatjuk meg annak, hogy mit jelent a család. Összetartás, egymásért aggódás, egymás
segítése, az öröm együttes megélése…
A filmet felajánlottuk az ország regionális és városi kábeltévéinek sugárzásra, és ők a film megtekintése
után azonnal köszönettel elfogadták, kérték a vetíthető anyagot. Vajon miért? Szerintem a film szép, a történet
megindító, a képek csodálatosak. A film segít az embereknek megérteni a szervre várást és a szervátültetés
utáni életet. De ennél több is… Azt mutatja meg, ami nem túl gyakori a mai társadalomban. Az összetartást, az
együttérzést, a családot, a MI NAGY CSALÁDUNKAT, ami minta lehet a teljes társadalomnak!
SzalamanovZsuzsa
a kuratórium elnöke
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Trapi történet

CSÁNYI MELÁNIA története

A transzplantáció nem akkor ér véget, amikor kitolnak a műtőből, hanem egy életen át elkísérő ajándék.
Melánia tizenhét esztendeje, minden év egy adott napján megemlékezik,
kinek köszönheti a lehetőséget a folytatásra.
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Trapi történet

Larry Hagman-nel (alias Jockey Ewing) 2002
Ikerterhességből született veseelégtelenséggel, aminek a pontos okát nem tudni,
de a baj szerencsére hamar kiderült. Születésétől kezdve állapotfenntartó kontrollra járt és a betegség hét-nyolc éves koráig
nem mutatkozott. Ekkortól vált szükségessé a gyógyszerezés, ami az egész szervezetet érintő kezelést jelentett. Később ez
is kevésnek bizonyult, így tíz éves korában
sor került az első dialízisre.

Club Aliga - első MI IS NYARALUNK tábor (2004)

Hasi dialízist választott – amivel a hashártya átveszi a vese feladatát – , mert
ezt otthon el tudta végezni és nem kellett
kórházban lennie a kezelés alatt. Ahhoz,
hogy a dialízis otthon végezhető legyen,
bizonyos feltételeknek meg kellett felelnie a családnak. Melánia szobájában nem
lehetett növény, és közvetlen a szoba mellett kézmosót kellett kialakítaniuk. Mivel a
dializálása éjjel történt, nem volt helyhez
kötve, tudott iskolába járni. Voltak viszont
szabályok, amiket fontos volt betartania az
étkezésben és folyadékfogyasztásban.
Kerülni kellett a magas kálium tartalmú
ételeket és napi fél liter víznél nem ihatott
többet. A folyamatos orvosi kontrollok,
gyógyszerek és megkötések ellenére sem
alakult ki benne betegségtudat. Életének
természetes velejárói voltak ezek a körülmények, a vérvételek és a különböző
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Trapi történet
MI IS NYARALUNK - nagyok tábora (2007)

vizsgálatok nem jelentettek gondot. Természetesen
nemcsak ő volt érintett ebben a helyzetben, hanem az
egész családja. Ikertestvére és két évvel fiatalabb húga
nehezen viselte a kórházi benntartózkodásokat, azt az
időszakot, amíg édesanyjuk megtanulta a dialízist használni. Melánia gyógyszerezése egy hosszú, időben elhúzódó folyamat volt, ennek minden velejárójával. Ehhez
hozzátartozik az is, hogy ikertestvére féloldali bénulással
született, és epilepsziás lett, amit gyógyszeres kezeléssel
végül kinőtt.
Ma már mozgásán csak enyhén érezni a születéskori bénulást, jól van. „Szerintem ez egy érzékeny időszak,
mindannyiunknak szüksége volt anyukánkra. Azért túllendültünk rajta.”- emlékezik vissza. Melánia esetében
hamar kiderült, hogy a transzplantáció az egyetlen megoldás az életre.
Szülei abba nem egyeztek bele, hogy a testvérétől
kapjon vesét, azonban ők szóba kerültek, mint lehetséges donorok. Lányuk viszont féltette őket, így elutasította ezt a felvetést. „Az orvos feltette nekem a kérdést, ha
egyezőség van, elfogadom-e tőlük a szervet, ám ezt nem
akartam. Elmondta a kockázatokat és úgy döntöttem várok. Tíz évesen gyakorlatilag egy felnőtt döntést kellett
hoznom.” – mondja.
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Azonban nem kellett sokat várnia. 2001. augusztusában kezdték dializálni, egy hónap múlva felkerült a listára
és novemberben sor került a szervátültetésre.
Állítja, halálfélelmet egyszer sem érzett, a műtét előtti
közvetlen idő inkább izgalmas volt számára. Emlékszik,
hogy a műtőben jó hangulat uralkodott, szólt a zene, ő
állíthatta be a műtőasztalt.
Műtét után egy évig magántanuló volt, nem mehetett közösségbe.
Az azt követő időszak volt megterhelő számára, mert
nehezen tudott visszailleszkedni a közösségbe.
Az osztálytárasai piszkálták a tanárok fokozott figyelme miatt, pedig a plusz figyelem számára is terhes volt.
Eddigi élete során akkor érezte hátrányát annak, hogy
transzplantált, amikor a pályaválasztásra került sor. A kezelőorvosától zöld utat kapott ahhoz, hogy egészségügyi
területen képezze magát, de a szakképzés idején egy tanára figyelmeztette, ebbe belehalhat és gondolkozzon
el a pályamódosításon. Ő azonban ápoló akart lenni és
vállalta a kockázatokat. Amikor a fővárosba jött dolgozni,
akkor is akadályba ütközött az üzemorvos személyében,
de végül aláírta a szükséges papírokat.
A múltja indította el ezen a szakmai pályán. Már általános iskolában tudta, hogy nővér lesz, hogy azt a sok fi-

Trapi történet
gyelmet és törődést, amit kapott, vissza tudja adni. Olyan
akart lenni, mint azok, akik őt ápolták, és el is érte ezt az
álmát. Az már csak ráadás, hogy ott dolgozhatott, ahol kezelték. „Mindent teljesítettem, amit kitűztem.”- állítja.
Felnőttként gondolkodott rajta, hogy szívesen megkeresné a donor hozzátartozóit, de természetesen nincsen
erre mód. Főleg a közelmúltban foglalkoztatta ez a gondolat, aminek az az oka, hogy a műtét 17 éves évfordulója
volt. „ Régen kaptam ezen a napon egy pici tortát. Viszont
mostanában ilyenkor eszembe jut ő, megemlékezem a
donoromról. Vajon a donor hozzátartozói gondolnak-e
ránk, akiknek életet mentett az elvesztett szerettük?” - sírja el magát.
Majd így folytatja: „Ha azon gondolkodnék, jól tettem-e, hogy elfogadtam a vesét, nem lehetne az életet
folytatni. Transzplantáltak között téma, hogyan fogjuk
fel ezt a helyzetet. Úgy, hogy valaki meghalt azért, hogy
én éljek? Én nem egészen így gondolom, de minden nap
hálás vagyok, hogy teljes életet élhetek, és hogy nincs betegségtudatom.”

Az I. számú Gyermekklinika ápolónője

Gruber Rita
újságíró

MI IS NYARALUNK táborban vidáman (2008)
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Családi
Trapi történet
hétvége

Farsang Tengelicen
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Mi
Családi
is nyaraltunk!
hétvége
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Családi hétvége

AZ ELSŐ ÉLMÉNYEMveletek

A Tengelicen megrendezett farsangi bál volt az
első rendezvény, ahol részt vehettem szüleimmel és
az unokatesómmal, Pannával.

M

ár a bált megelőző időszak is izgalmas volt.
Március 27-én lesz 1 éve, hogy transzplantáltak (tüdőtranszplantáció), így kérdéses
volt, hogy a főorvos úr elenged-e a bálba! Kérlelő szemeimnek köszönhetően megkaptam az engedélyt, örömömben
majd kiugrottam a bőrömből! Ezek után Pannával ötleteltünk, minek is öltözzünk be. Az elsődleges szempont az
volt, hogy felnőtt segítsége nélkül tudjuk megvalósítani.

Nagyon szeretek főzni, így végül kitaláltuk, hogy finom
reggeli: „bacon és tojás” leszünk. Varrtunk, festettünk, ragasztottunk, és büszkén jelenthetem: egy héttel a farsang
előtt Pannával közösen MEGCSINÁLTUK!
A következő hét csigalassú tempóban telt, izgatottan
vártuk a hétvégét, ami végül eljött!
Már az utazás is vidáman telt, teli torokból énekeltünk,
ráhangolódtunk a bulira! Kora délután megérkeztünk a
Hotel Orchideába, elfoglaltuk a szobánkat, anyáékat elküldtük wellnesselni, hogy nyugodtan birtokba vehessük
a terepet!
Első este akrobatikus rock and roll bemutatót láthattunk, szuper volt, nagyon ügyesek voltak a lányok.
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Családi hétvége
Majd a finom vacsora után elérkezett a pillanat, amire igazán vártam,
az ismerkedés! A szombati színjátszós csapatok elvonultak kitalálni a
transzplantációval kapcsolatos sztorit!
Csapatmegbeszélés közben jókat nevetgéltünk, fel sem tűnt az idő múlása!
Nem gondoltuk, hogy lehet fokozni
a pénteket, de LEHET!!! Szombat délelőtt akadályverseny, valamint a rövid
„színdarab” (transzplantációs jelenetek)

bemutatása, de a legjobb, amikor a felnőttek elmentek borkóstolóra és „cincoghattunk”!!! Vacsora után jött a farsangi felvonulás ötletes jelmezekkel,
kiváló hangulattal, hajnalig tartó mókával és játékkal!
Összességében nagyon jól éreztük magunkat! Boldog vagyok, hogy
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könnyen beilleszkedtünk a társaságba,
és sok új baráttal lettem gazdagabb!
Remélem, nyáron újra találkozunk!
Köszönet
a Transzplantációs Alapítványnak!
Máté Dorka és szülei

Családi hétvége

Köszönjük
a NOVARTIS Hungaria Kft.
támogatását!

SZÜLŐ-ORVOS FÓRUM
Megint egy tartalmas beszélgetést folytathattunk farsangi hétvégénk
szombat délelőttjén, köszönet ezért a
bátran kérdező szülőknek, és a kedves
orvosoknak, akik megint igyekeztek
helytállni a legjobb tudásuk szerint.
A következő orvosok
vettek részt a fórumon:
•

•

•

•

Dr. Kelen Kata (nefrológus,
vesebeteg és vesetranszplantált
gyerekek kezelőorvosa)
Dr. Dezsőfi Antal (gasztroenterológus, májtranszplantált
gyerekek kezelőorvosa)
Dr. Szőnyi László (gasztroenterológus, a csecsemők németországi májtranszplantációját
elindító orvos)
Dr. Kulcsár Andrea (infektológus, védőoltási tanácsadó)

Igaz-e, hogy vastartalmú készítmény
szedését szüneteltetni kell betegség
esetén?

– Lázas betegség esetén nem
javasolt a szedése, valamint hányás
és hasmenés esetén sem, mivel a
kórokozót is táplálnánk vele. Lázas betegség közben egyéb vitaminokat, ásványi anyagokat sem
ajánlott szedni, hányás, hasmenés
esetén meg felesleges is, a kiürülés miatt. A kezelőorvossal célszerű
megbeszélni a vitaminok, ásványi
anyagok, táplálék kiegészítők pontos szedését.

2019.
02.09.

– Lehet igényelni a helyi önkormányzatnál, illetve az iskolai védőnőnél az ingyenes vagy kedvezményes
oltóanyagot, melyre a kezelőorvos
állít ki egy ajánlást.

Transzplantáció után mikortól lehet
védőoltást kapni?
– 1 év után.

Mit tegyünk, ha bárányhimlő-szerű
pöttyök jelentkeznek az oltott gyermeken?

– Javasolt a bárányhimlő kezelésére szokásos gyógyszer szedése immungyengített betegnek.

A gyógyszereket lehet-e egyszerre
– A kontroll vizsgálaton proto- bevenni vitaminokkal, ásványi
koll szerint 3 havonta, de minimum anyagokkal?
D-vitamin szintet szoktak-e nézni?

évente nézik. (Megjegyzés: A jelenlévő transzplantált gyerekek kivétel
nélkül, mind szednek D3 vitamint.)

HPV elleni védőoltással országosan
beoltják a 12 éves fiúkat. 14 éves fiú
esetén mit tegyünk?

– Figyelembe kell venni az egyes
gyógyszerek adagolásánál, hogy melyiket kell éhgyomorra, melyiket kell
étkezés közben bevenni a felszívódás miatt. Ez főként reggel nehezen
kivitelezhető, amikor sietni kell az iskolába, napközben már jobban lehet
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figyelni erre. Elsődleges szempont az
immunszuppressziv gyógyszer szedésének előírása.

Influenza ellen mikor célszerű
védőoltást adni?

– Októberben, ez az egész szezonra védettséget ad.

Többféle információt hallottunk,
hogy mit szabad, vagy mit nem
szabad enni transzplantáltaknak,
melyiknek higgyünk?

– Tiltva egyedül a grapefruit van,
mert az immunszuppresszív gyógyszerek felszívódását megzavarja. Van
azonban néhány szabály, amelyre a
legyengített immunrendszer miatt
fokozottabban kell figyelni, főként
az első évben. Erről a kezelőorvos
ad felvilágosítást. (megjegyzés: egy
információs füzet kidolgozására kaptunk ígéretet orvosainktól.)

Homeopátiás szert lehet-e adni
influenza-szerű megbetegedéskor,
hogy plusz gyógyszerrel ne terheljük a
gyermeket?

Hogy lehet, hogy transzplantáció
után is pótolni kell a nátriumot?

– Ha nem vették ki a veséket,
akkor azon keresztül veszíthet
ionokat, így azt pótolni kell.

Növekedési hormont kap gyer– Leginkább sok citromos folya- mekem. Nagyon nehéz a beadádék ajánlott, nem kell semmilyen sa, tiltakozik. Meddig célszerű
gyógyszer.
adni?
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– Orvosi ellenőrzés mellett kapja,
tehát azt ő tudja, hogy meddig ajánlott adni. A gyermek jövője, önbizalma érdekében fontos mindent megtenni, még ha jelenleg nehézségekbe
ütközik is.

Miért fontos váltott orvosi ellenőrzésre
járni? (Gyerekklinika - Transzplantációs
Klinika, szakorvosok)

Családi hétvége

– Azért fontos a Transzplantációs Klinikára is járni 14 éves kortól
mindenképp, hogy mire felnőtt lesz,
pontos ismeretük legyen az állapotáról, és kialakuljon a bizalom, ami
nem megy egyik napról a másikra.
Ha valaki máj- és vesetranszplantált, akkor is két orvoshoz kell járni,
mert mindegyik orvos a saját szakterületén jártas. Éppen ezért például Dezsőfi doktor és Kelen doktornő
azonos napon rendelnek, hogy megkönnyítsék a dolgunkat.

Külföldi kórházak tudják-e, hogy hogyan kell kezelni egy transzplantált
gyereket? (ha utazás esetén történne
valami…)

– Attól függ, hogy melyik országról van szó. Utazás előtt mindig tájékozódni kell a helyi körülményekről, és jól fel kell készülni.
Kulcsár doktornőt lehet keresni, ő
tájékozott arról, hogy milyen védőoltások szükségesek adott esetben, valamint, hogy milyen fertőzésekre lehet számítani.

Crohn-betegség esetén a speciális
tápszeren kívül lehet-e mást enni?

–Az előírt időn belül semmiképp, mert akkor nem éri el a célját
a terápia.
Javasolt, hogy ha a családban a
szervátültetett gyerek Crohn-beteg
és a testvére is, azonos orvossal kezeltetni mindkét gyereket.

Szőnyi tanár úr beszélt még a
Szaúd-Arábiában eltöltött 3 évről, az ottani tapasztalatairól. Nem
szeretnék kiemelni részleteket, nagyon érdekes volt, remélhetőleg
Szőnyi tanár úr leírja tapasztalatait,
és publikálja is.
Köszönettel:
Fellner Márta
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Luka
Családi
Timihétvége
rovata

Csapatjáték
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Köszönjük

a B-Cool Dance Team S.E. vezetőinek és sportolóinak,
hogy idén is egy fergeteges bemutatóval indították
a tengelici programot!
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Jó hírek!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Alsónémediben

2018. december 8-án több mint 100 belépőt
megvásárló báli résztvevő jelenlétében és az
adományozók felajánlásaival ismét sikeresen
megrendezésre került a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Jótékonysági Bál
Alsónémediben.

Az Alapítvány 1998-tól célként vállalta fel, hogy Magyarországon szervhiány miatt ne
haljon meg senki, és a szervátültetett emberek megfelelő
rehabilitációban
részesüljenek, hogy a sikeres műtét után
teljes életet tudjanak élni. A
rehabilitációs tevékenysé-
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güket kiemelten a szervátültetett és
az átültetésre váró gyermekek testi-,
lelki rehabilitációja és re-integrációja
érdekében végzik, ezzel is segítve a
gyógyító munkát, amely elképzelhetetlen a család, a szülők és az egészséges testvér rehabilitációja nélkül. E
misszió teljesítését kívánja segíteni
az Alsónémedi jótékonysági bál is.

Jó hírek!

A bál megnyitása előtt az alapítvány képviselője (ezúttal Vincze
Lilla, egy májtranszplantált kislány
édesanyja) köszöntötte a vendégeket. Megköszönte az immár hagyo-

mányos Alsónémedi Jótékonysági
Bálnak helyet biztosító Betyár étterem üzemeltetőjének a rendezvény
befogadását, a Varga Band jótékony
ingyenes közreműködését, az ér-

tékes tombolaajándékok felajánlóinak és Alsónémedi adományozó
vállalkozóinak jótékonyságát. Megköszönte Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának támogatását,
Lovas László és családja fáradtságot nem kímélő szervező munkáját. Megköszönte a résztvevőknek,
hogy a megvásárolt belépőkkel valamennyien hozzájárulnak az anyagi
erőforrások biztosításához, mivel a
rendezvény bevétele a közhasznú
alapítvány céljai elérésének teljesítését szolgálja.

A köszöntés után az alapítvány
képviselői bemutatták a 2018 évi
nyári táborban készült kisfilmet.
Az ismertető után a felszolgált
ízletes, finom ételek és italok elfogyasztásával vártuk a báli mulatságot, a tánc folytatását.
Az est első részében a szülőkkel
érkező gyerekeket a Télapó is köszöntötte és ajándékkal kedveskedett az Őt köszöntő kicsiknek – nagyoknak.
A jó zene meghozta a résztvevők vidám hangulatát és jelentős
mennyiségű tombolaszelvény megvásárlásával tovább növelték az alapítvány bevételét.
A mulatság mindannyiunk örömére hajnalig tartott és elérte célját. Kellemesen kikapcsolódtunk,
mulattunk, miközben
580 000 Ft-ot gyűjtöttünk össze
az alapítvány részére,
hogy továbbra is segítsék a
transzplantáció
megvalósulását,
biztosítani tudják a sikeres műtét
utáni teljes életbe történő visszavezetést.
Öröm számomra, hogy családommal részt vehettem a rendezvényen és jelenlétünkkel is támogathattuk a Transzplantációs
Alapítvány a Megújuló Életekért
munkáját, céljaik elérését.
Szántó Erzsébet
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Jó hírek!
KÁBEL TV-k

A SZERVÁTÜLTETÉSÉRT
Az országos televíziók nem túl sokat foglalkoznak a
szervátültetéssel, maximum pár másodperces híradó
anyagnál többet nem gyakran láthatunk egyikben sem.
Ezért úgy gondoltuk, felkínáljuk a városi/regionális
kábel TV társaságoknak Bartha Máté „A MI NAGY CSALÁDUNK” c. filmjét, amit a 2018-as táborunkban forgatott,
történetesen az egyik májra váró gyerekünk, Zotya szervriadóját is megörökítve.
A tévék örömmel fogadták a felajánlást, folyamatosan
fogják sugározni, és vannak, akik további filmeket is kiválasztottak a weboldalunkon fennlévők közül.

Az alábbi TV-k sugározzák a filmet:
HÍD TV (Komárom-Esztergom Megye)
GLOBO TV (BAZ Megye 59 települése)
REGIO+ (Gödöllő és 40 település)
FÜRED TV (A UPC digitális kínálatában, Balatonfüred és
15 település)

SZEGED TV (Szeged és környéke)
DEBRECEN TV (Hajdú-Bihar Megye)
ÓZDI VÁROSI TV (Ózd és körzete)
BALATON TV (a Balaton széles körzete, Veszprémtől
Zalaegerszegig)
D+ TV (Dunaújváros és körzete)
SZOLNOK TV (Jász-Nagykun-Szolnok Megye)
Békéscsabai Médiacentrum - TV7 (Békés Megye)
Mag TV
Zugló TV
Óbuda TV
Ha valakinek bármilyen tévéstársasághoz van kapcsolata, gondoljon ránk!

SZERVDONÁCIÓRÓL-TRANSZPLANTÁCIÓRÓL

KÖZÉPISKOLÁKBAN
Februárban felkínáltuk egy ismeretterjesztő előadás lehetőségét egészségügyi oktatással rendelkező szakközép- és szakiskoláknak, és hihetetlen
sebességgel jeleztek vissza, hogy örömmel fogadnak bennünket.
Február végétől-április végéig az alábbi iskolákban tartunk előadást:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arany János Gimnázium, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnázium (Berettyóújfalu)
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola (Győr)
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kaposvár)
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kecskemét)
META – Don Bosco Szakgimnázium Budapest
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Balassagyarmat)
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (Salgótarján)
Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola (Debrecen)
Ady Endre Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Nagyatád)
Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű Szakképző
Iskola (Szolnok)
Ferences Gimnázium, Szentendre
Nagyon örülünk és köszönjük az iskolák érdeklődését a téma iránt!
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Jó hírek!

Magyar

rekordok

a szervátültetésekben
Tavaly több mint 500 szervátültetés történt Magyarországon, miközben jelenleg mintegy ezer ember
vár valamilyen új szervre, hangzott el az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája évértékelőjében.
Magyarországon tavaly 168 elhunyt donorból összesen 505 donorszervet távolítottak el, és további 45 élő donor veséjét ültették át.
Az év során 119 donorszerv érkezett külföldi donorokból az országba. Összesen 335 veseátültetés volt, 80 májátültetés, 62 szívátültetés - utóbbiból soha nem hajtottak
még végre egy év alatt ilyen sokat, továbbá öt kombinált
vese-hasnyálmirigy-átültetés történt még az országban.
Magyarországon nem volt még ilyen sok tüdőátültetés
sem, tavaly 23 ilyen életmentő beavatkozást végeztek a
Semmelweis Egyetem orvosai az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinikán.

Jelenleg ezren várnak új szervre – tette hozzá Mihály
Sándor. Egy elhunyt donor veséjére 3-3,5 évet kell várakozni. Ez soknak tűnhet, de uniós összehasonlításban nem
állunk rossz helyen. Németországban például több mint
7 évet kell várni egy hasonló beavatkozásra. A többi szerv
esetében életmentő szervátültetésekről van szó, ott a várakozási idő egy éven belüli, mondta Mihály Sándor, az
Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs igazgatója.

Gratulálunk

Gyurkó Alexandrának, a mi Szandinknak,

AKI 2015 UTÁN DUPLÁZOTT,
ismét az év sportolója lett!
Szandi 16 éve velünk tölti a nyár egy hetét. Eleinte táborlakóként szüleivel, testvérével, azonban évek óta már önkéntes
segítőként az úszásban és gyerekfelügyeletben. Igaz, a szülei és
testvére így is vele/velünk tartanak!
Szandi a táborban kezdett el úszni, és mivel sokan lelkesítettük, milyen ügyes, tehetséges, folytatta az úszást Veszprémben,
majd Ajkán egészséges úszók között. Hamar sikereket ért el.
Először Pécset a Dializáltak – Transzplantáltak Európa Játékán
2006-ban, majd Bangkokban a Szervátültetettek Világjátékán
2007-ben. Azóta a Trappancs Egyesület ifjú tehetséges sportolóinak csapatát erősíti, példaképe lehet mindenkinek! Kitartóan
jár edzésre 15 éve, az ELTE hallgatója harmadik éve és az edzés,
tanulás mellett még dolgozik is, a Katedra Nyelviskolában tanít.

Gratulálunk! Csak így tovább, Szandi!
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Le a kalappal!
A Japán Nemzetközi Rajzversenyen

egyik „CSUDAMADARUNK”,

a 12 éves májtranszplantált

Zahoray Kata I. helyezett lett!
A szervező JQA/Japán Quality Assurance Organization/ 2018.
dec. 20-án érkezett levelében a
NEMZETKÖZI SZEKCIÓ ELSŐ HELYEZETTJE-i között köszöntötte és
gratulált ZAHORAY KATA - Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola 6.A osztályos tanulónak. Az
évente megrendezésre kerülő
versenyre nagyon sok országból pályáznak. 2018-ban már
19. alkalommal rendezték meg
a versenyt. Ebben az évben 96
országból és régióból közel
húszezer alkotás érkezett.

Gratulálunk Kata!
Büszkék vagyunk rád!

A pályázat címe: MI mindannyian a Földön élünk
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Képzés

Jakab Ivett önkéntesünk hiányzik a tablóról, mert ő fotózott.

ÖNKÉNTES SEGÍTŐKtréningje
Január első hétvégéjén az alapítvány állandó önkénteseinek kisebbik fele Visegrádon vett részt egy izgalmas
és kimerítő tréningen, mely minden résztvevő szerint
rendkívül jól sikerült. Köszönet érte Kákonyi Anett coachnak, aki már második alkalommal tartott számunkra

önzetlenül, szeretetből tréninget. Köszönet minden résztvevőnek, akik lelkesek, aktívak, kreatívak, őszinték voltak.
A hétvége kulcsszavai a résztvevőktől:

TEKINTE
T

MEGÚJULÁS

MÉLY

ODAFIGYELÉS

ENERGIA
TANULSÁGOS

VÁLTOZÁS

KREATÍV

NYITÁS

FIATA
LSÁG

G
CSISÁ
N
Á
V
Í
K
ELŐREM
UTATÓ

REVOLÚCIÓ
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Élményterápia

TACKERS 2019

Ha március,
akkor egyértelműen TACKERS!
A SZERENCSE ÉS BIZALOM ANGYALAKÉNT ŐSSZEL ÚJRA FELBUKKANT SZALAMANOV ZSUZSA ÉS ISMÉT,
KÍSÉRŐKÉNT IMMÁR NEGYEDSZERRE – EGYÉBKÉNT HATODSZORRA – KÍSÉRHETTEM EL A MAGYAR CSAPATOT
ANZÈREBE, SVÁJCBA, A TRANSZPLANTÁLTAK SÍTÁBORÁBA. AZ ALAPÍTVÁNY 2006 ÓTA AD LEHETŐSÉGET A
SZERVÁTÜLTETETT GYERMEKEK SZÁMÁRA, HOGY EGY ÉLETRE MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYBEN RÉSZESÜLHESSENEK.
26
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Élményterápia
Az idei egyhetes sítáborba két leányzó és két fiú
csatlakozott Magyarországról. Nagy Lili és Daróczi
Emi vesetranszplantáltak, Bede Zotya máj-, Nagy Zéti
szívtranszplantált. A lányok még sosem álltak sílécen, a
fiúk már belekóstoltak korábban ebbe a sportba, de mindnyájan a kezdő csoportba kerültek. Repülővel utaztunk
Genfig, ahonnan vonattal jutottunk el Sionig, majd ott
vártak ránk a kisbusszal, amivel felvittek a faluba, így a délutáni félötös indulással végül tizenegy környékén értünk
célba. A hosszú út ellenére a srácok a legjobban a buszutat élvezték, az egyik önkéntes, Adam jött le értünk, akit
különösen kértek, hogy „emelje már fel a volumét, mert az
úgy a buli” – természetesen egyből eleget tett a kérésnek.

A TACKERS program megálmodója és létrehozója, Liz
Schick maga is májtranszplantált, így szinte alig van olyan
a táborban, akinek ne lenne köze a transzplantációhoz.
Orvosokból, dialízis és transzplant nővérekből, szervátültetett és nem transzplantált önkéntesekből áll a tábor. Idén
huszonegy gyerek vehetett részt tíz országból – Magyarország, Anglia, Írország, Svájc, Ausztrália, Hollandia, Belgium,
Franciaország, Oroszország és Németország.

Mivel idén a megszokottól teljesen eltérő volt a felállás –
a TACKERS szétvált a Viamonde nevű síoktató cégtől – az
én szállásom is egy kicsit odébb volt, mint a gyerekeké. Új
chalet, új oktatók, szinte csupa új gyerek! Az érkezésünk
után gyors spagetti-vacsora, majd zuhany és alvás. Az első
reggel természetesen a reggeli zenés ébresztéssel indult,
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majd összepakoltuk magunkat, és irány a síbolt, néhány
felszerelésért. Minden gördülékenyen ment, tíz órára már a
pályán voltunk, egyedül az időjárás nem kedvezett nekünk.
Sajnos a hatalmas szél és hófúvás kissé elvette a gyerekek
kedvét az egész mókától, de nagyon ügyesen helytálltak
annak ellenére is, hogy tényleg majdnem elvitt minket a
szél. Az oktató nagyon kedves volt, igyekezett mindent
megmutatni és elmagyarázni a lehető legtöbbféleképpen,
a neveket pedig percek alatt megjegyezte. Délutánra sajnos
lezárták a pályákat, így az uszoda és a festés között lehetett
választani. Mivel uszoda volt még a héten, a srácok a festést választották, ahol Zotya viccesen megjegyezte, hogy
ne fotózzam, mert azt látják, hogy festeget, amikor eljött
síelni teljesen ingyen!  ( Bocsi Zotya, tudom!! Hehe :) )
Pedig ők síelni akartak, csak a körülmények nem voltak
megfelelőek. Első este TACKERS olimpia volt, lányok a fiúk
ellen, különféle kis csapatverseny keretein belül. Természetesen a csajok nyertek végül, méghozzá úgy, hogy a fiúk jóval többen voltak. Másnap viszont remek időnk volt! Tűző
nap, semmi szél, szuper levegő. Nem győztem elégszer
mondani, naptej, víz, naptej, víz, naptej! Bizony volt olyan
táborozó, akinek leégett az arca, és hihetetlenül emlékeztetett a 10 évvel ezelőtti Juhász Vikire, mikor a síszemüveg
körül leégett az arcbőre. Az első nap anya-hiánya és kezdeti sokkja után mindenki felszabadultan lépett a lécére és kezdték végre tényleg
elhinni nekem, hogy bizony nagyon jó lesz! A
tanulópályán voltunk egész nap, megtanultak
szépen csúszni, megállni, majd kanyarodni
is! Hihetetlen, hogy milyen gyorsan sikerült
mindenkinek elsajátítani a síelés rejtelmeit, a
pályára teremtődtek! Délutánra nem voltak
fizetve síoktatók, úgyhogy mi, önkéntesek
lettünk a délutáni szakasz oktatói. Ebéd után
mindenki választhatott az aznapi program és
síelés között, szerencsére általában a síelés nyert nálunk.
Először Emi hezitált, inkább lemenne a hegyről, de aztán a
bátorság nyert, s az utolsó pillanatban mégis meggondolta
magát, és csatlakozott hozzánk ő is, így az egész szupercsapat együtt gyakorolhatott. Erősítettük a kanyarodást, és a
nap végére már teljesen egyedül jöttek le a tanulópályán
mindnyájan. Lefele menet a síliftben megbeszélték, hogy
azért mégsem olyan rossz ez, mint az első nap volt, sőt, most
már nem akarnak hazamenni. Estére karaoke lett a prog-
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ram, idén sajnos nem volt magyar dal a repertoárban, így
egy angol számot igyekezett a csapat elénekelni, ami ahhoz
képest, hogy nem tudnak angolul, valljuk be, remekül ment!
Másnap sajnos megint csak hózáporos hűvös idő volt, de
a kitartó Team Hungary-t ez nem tántorította el semmitől.
Az oktató már annyira jónak találta a párnapos sítudásukat,
hogy a következő napra beígérte a kék pályán való lesiklást, de először csak óvatosan, a felétől. Délutánra mellénk
csapódott két izraeli és egy angol gyerek is, úgyhogy igazán
különleges kis csoport lett a miénk.
A következő napokban sikeresen
teljesítették a kék pálya felét úgy
is, hogy hatalmas pelyhekben zuhogott a hó és állandóan fel-le
kellett venni a léceket ahhoz, hogy
ne fagyjon rá a jég a liftben a lécek
talpára. Miután megvolt mindenkinek a kellő önbizalma, a kék pálya
tetejéről mutatták be a magyarok,
hogy pár nap alatt micsoda teljesítményt értek el. Később csatlakozhattak a wellness részleghez kicsit
pihenni, ahol Zotya megkapta aznapra a legviccesebb
alakításért járó díjat,
miszerint a medencéből kimászott a
hóba hóangyalt csinálni és meditálni. 
Este szánkózni mentünk a városi pályára,
amit nagyon élveztek
a srácok a hatalmas
hóban. Kellően kifáradva értünk vissza a szállásra, ahol szegény fiúk hatos szobájában egy kisfiú elég hangosan próbált
elaludni, ami miatt általában zombi üzemmódban jöttek le
reggelizni és az egész szoba németül szólongatott a belga
kissrácnak egész álló nap, hogy schlafen!! A lányok egy német leányzóval voltak egy szobában, sajnos nem nagyon
tudtak beszélgetni egymással, a német kislány csak németül,
a mi kislányaink csak magyarul tudtak, pedig jó lett volna…
Következő nap a szél miatt a kezdőket nem engedték fel
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a hegyre, a városi pályán volt
lehetőségük gyakorolni, ami az
oktatónak nem tetszett annyira,
érthető módon, mert a hegyi
pálya sokkal jobb minőségű. Zotyát kinevezte segédoktatónak.
Míg a lányoknak Damien-t (az
oktatót) kellett utánozni, addig
Zétinek Zotyát kellett követnie.
A csajok és a fiúk is nagyon bátran helytálltak, néha Emi kicsit
megingott, de némi bíztatás után ő is egyből ment ugyanúgy és folytatta a bámulatba ejtést a többiekkel együtt.
A farsangon kis noszogatás után csatlakoztak a többiekhez a
mieink is táncolni és bulizni, hihetetlen jól érezték magukat,
és szuper, ötletes jelmezeik voltak!
A versenynapon mindenkinek be kellett lőnie egy időt,
ami alatt lesíelt Liz és egy holland tíz éves kislány, aki teljesen egyedül érkezett (akár az ausztrál tizennégy éves lány!)
és még soha életében nem síelt. Szépen lejöttek a pályán,
majd miután mindenki tippelt egy időt, kezdődhetett a
verseny. Lili, Emi, Zotya és Zéti gyönyörűen kanyarodva,
tökéletes lesiklást bemutatva érkeztek le a pályán, nagyon

büszke voltam! A verseny utáni barbeque mindenkinek jól
esett, egy kis pihenés a napsütésben, természetesen Murphy-re hivatkozva, az utolsó napunkon érkezett vissza a
szikrázó napsütés és a 15 fok. A hamburgerparti után még
szánkózhattak egy nagyot a gyerekek a szánkópályán, majd
szomorkodva visszaérkeztünk a szállásra összepakolni és takarítani. Itt már mindenki azt mondta, ő nem akar hazamenni, csak talán nagyon kicsit, hogy láthassák anyut, a halakat,
az otthoni ágyat, a telefont, (idén komolyan vették a telefonmegvonást a tavalyi nagyon telefonnyomkodós helyzet
miatt, így naponta kb egy órát használhatta mindenki a
telefonját) stb., de mindenképpen jó lenne még síelgetni.
A búcsúesten kiosztották a tábori díjakat, mindenkinek mondtak pár személyes, bátorító szót, dicséretet.
Az összes önkéntes meg volt elégedve a magyarokkal, Lili állandó pozitivitása és akaratereje, Emi kedvessége és illedelmessége, Zéti nagy nevetései, Zotya viccei és fejlődése elnyerte mindenki szívét! Többek közt emiatt is kapták a tábori
díjakat a gyerekek. Zotya a tábor hóangyala lett, Zéti a legjobb
nevetésért járó díjat vehette át, Emi nyerte a legjobb jelmez
trófeát, Lili pedig a legkitartóbb címet tudhatta magáénak.
A héten az egyik kedvenc párbeszédem az volt, amikor reggel a nagy hóban fáradtan meneteltünk felfelé a buszhoz,
s jött a hókotró messziről, Lili aléltan megkérdezte, hogy nyírják a füvet?
Egy szuper hét volt, tele élménnyel, rengeteg eseménnyel, rengeteg nevetéssel. Köszönöm, hogy újra részese lehettem ennek
a remek közösségnek, s hogy újra hatalmas
mosollyal és életre szóló emlékekkel térhettek
haza a mi gyerekeink.
Tárnoki Virág

KÖSZÖNET

a sok 5-10.000 Ft támogtásért
facebook követőnknek,
Szalmási Donát egykori osztálytársainak
a megmaradt osztálypénz felajánlásáért,
és a szokásos Tackers-támogatóknak:
Crydet Kft.,
Residenz Tölgyfa Kft.
és Gamma Digital Kft.
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Tavaszi zsongás
Szülők – szülőknek/BERCZELI ILDIKÓ ROVATA

Március elején járunk, a napfény még csak
játszik a színtelen, fakó természettel. Cirógatja,
olykor végigsimít egy-egy szépen gondozott kerten, hogy előhívja rejtekéből a hóvirágot, a krókuszt, máskor bújócskázik a felhőkkel, vagy gyönyörű naplementét mutat az ég sötétjében.
De hagyja, hogy bizakodjunk, hiszen napról
napra tovább marad az égbolton. Talán azért,
hogy tündökölni engedje a lelkeket, hiszen nem
csak a természet újul meg a tavasz kezdetén. A
napfény kicsalogatja a fészkéből a kedves hangú
rigót, az apró barázdabillegetőket, hogy hangot
adjon a márciusi hajnaloknak. Hozza magával
a gólyát, a fecskét, hogy reggelente, mikor kinyitod az ablakod, be tudd engedni az illatokat,
hangokat és a reményt, amit az új évszak hozhat
számodra. Igen, nekünk is fel kell készülnünk a
tavaszra, testileg és lelkileg is figyelnünk kell magunkra.

A hozzávalókat turmixgépbe tesszük és
alaposan összeturmixoljuk.
Ez a reggeli ital energiát, vitalitást ad a
nap kezdetén. Hasznos, ha jó sűrűre készítjük, ezzel beindítva a nyálenzimek működését. Ha reggelinkbe szeretnénk kicsit újítani,
próbáljuk ki a retekkrémet. Nagyon gyorsan
elkészíthető, egészséges és finom.

Zöldturmix
HOZZÁVALÓK:
4 db alma
1 citrom leve
1 centiméternyi gyömbér
2 marék zöld levél (bébispenót, saláta)
1 db banán
4 dl víz
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Felhőkenyér
HOZZÁVALÓK 4 DARABHOZ:
2 tojás szétválasztva
1 nagy csipet szódabikarbóna
2 evőkanál (6 dkg) natúr görög
joghurt
1 nagy csipet só és ízesítőszerek ízlés
szerint (elhagyható)
A tojások sárgáját elkeverjük a sóval és a
joghurttal. A tojásfehérjét felverjük a szódabikarbónával és beleforgatjuk a tojásos mas�szába. 180 fokra előmelegített sütőben 15
perc alatt készre sütjük. Sülés közben megpüffednek, de amint kivesszük a sütőből, ös�szeesnek. Muffinformában is kisüthetjük kis
dizájnos papírban.
Mozogjunk, töltődjünk a természetben,
menjünk túrázni a hegyekbe, vagy akár otthon a kertben tevékenykedjünk!

Táplálkozás

Sajnos a mai, felgyorsult világunkban
megváltoztak a régi szokások, és más lett az
egészséges életmódról alkotott kép is. Nem
az a célom, hogy a hagyományőrzésről írjak;
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy télen melegítő ételeket és immunrendszerünket
erősítő zöldségeket kellene ennünk, például
káposztát, céklát. A paradicsom, az eper szerintem nem jó választás tél közepén…
Tavasszal pedig a csírákat, újhagymát,
zamatos retket ajánlom, hiszen a frissességet
be kell vinnünk a szervezetünkbe is. A zöldségpaletta persze sokkal színesebb, és sok finom zöldséget, gyümölcsöt, kell együnk, hiszen a testünknek szüksége van megújulásra.
Már csak azért is, mert a tavaszi fáradtság
tüneteire, fejfájásra, szédülésre gyógyír lehet, ha együtt „ébredünk és élünk” a természettel. Együnk finom salátákat, keverjünk
zöldségkrémeket, koktélokat, amelyek amellett, hogy egészségesek, tisztítanak is.
Ajánlok nektek egy nagyon finom koktélt,
amelyet már én is kipróbáltam, és szendvicskrémet, amelyet a gyerekek is szeretnek.

nektek ezt a receptet, mert tényleg nagyon
jó és sokféle feltéttel kínálható!

HOZZÁVALÓK:
0,5 kg túró
5 db kis retek, újhagyma
só, bors.
A hozzávalókat összedaraboljuk, elkeverjük és friss kenyérre kenve tálalhatjuk.
Kell is, hogy tisztuljunk, hiszen a télen
felszedett kilókat már nem tudjuk sokáig takargatni.

Fogyókúra, egészséges életmód

De a diétákkal is csak okosan, hiszen
van ezerféle bogyó és kapszula, ami elérhető. Ha komolyan gondoljuk a diétát, forduljunk szakemberhez!
Februárban-márciusban ugyanis elkezdődik a reklámdömping, hogy itt a tavasz,
legyél fitt, fogyj le 3 hónap alatt 5 kilót.
Persze ha nem sikerül az egyik fajta diétával, jöhet a másik, sokszor ez sem tesz jót a
szervezetnek. El kellene fogadnunk, hogy a
női szépség leginkább önbizalom kérdése…
Tudom, mi nők sosem vagyunk magunkkal teljesen elégedettek, engem is
zavarnak a plusz kilók, ezért igyekszem figyelni magamra. Próbálok kevesebb kenyeret enni és a napokban kipróbáltam a felhőkenyeret, ami nagyon jó választás reggelire,
főképp azért, mert nem puffaszt. Leírom

Ruhatár, dekoráció

Nézzük át a szekrényünket, selejtezzünk,
ha tehetjük, frissítsük ruhatárunkat. Idén a
marsala lesz a legdivatosabb szín. Ennek a
barnás-vörös színnek névadója a nagyon finom szicíliai édes likőrbor. Kedvelt szín lehet
még a niagara (világoskék), a láng (piros), sivatagi homok (világos barna) Persze mindenkinek megvan a saját színe, amiben jól érzi
magát.
Ez a tervezés ideje is, újragondolhatod a
lakásod dekorációját, bánj merészen a tavaszi
színekkel az otthonodban is.
Jöhetnek a húsvéti asztaldíszek, ajtódíszek, felkerülhetnek az apró tavaszi drapériák, amik eddig a szekrényben pihentek.
Frissítd fel a függönyöket és töltsd meg friss
illattal a szobákat!

Tavaszi megújulás

Az a lényeg, hogy tavasszal próbálj a saját
igényeidre is figyelni, figyeld a természetet
és örülj a megújulásnak, a melegítő napsugárnak. Találj új hobbit, fedezd fel a körülötted lévő világot és nevess sokat, mert ez a
legszebb kommunikációs kapocs két ember
között! Hiszen az ember sose lehet boldogtalan, ha figyel a környezetére, a színekre, a
hangokra, a finom ételekre és az emberekre,
akiket szeret.
Szeretettel: Ildikó

§

§

Családi
Jó tudni.
hétvége
.

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA
(GYOD)
2019. január 1-től a tartósan beteg
gyermeküket otthon ápolók új ellátást
igényelhetnek. Ez a gyermekek otthongondozási díja (GYOD). Összege bruttó
100 ezer forint, és független a gyermek
életkorától. A GYOD folyósításának
időtartama beleszámít a nyugdíjra való
jogosultsági időbe, ezért nyugdíjjárulékot
vonnak belőle.

KI JOGOSULT A GYOD-RA?
A GYOD-ra jogosult a vér szerinti
szülő vagy az örökbefogadó szülő, de csak
akkor, ha súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen, vagy tartós
betegségéből eredően önellátásra képtelen
gyermekéről gondoskodik.
A szülőn kívül a gyermek más, a
gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója is jogosult lehet, ha a szülőnek
a jogosultságát a gyermekre tekintettel
korábban már megállapították, de a
szülő meghalt, vagy a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság
megszüntette, vagy a gyermek állandó
és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá
vált (az akadályozottságot szakértő véleménye alapján állapítják meg).
Egy jogosult egyszerre csak egy gyermekek után kaphat GYOD-ot, azonban
kérni lehet, hogy több gyermekére tekintettel a GYOD összegének másfélszeresét
állapítsák meg számára.
MIT JELENT A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG, A
TARTÓS BETEGSÉG
ÉS AZ ÖNELLÁTÁSRA KÉPTELENSÉG?
Súlyosan fogyatékos, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton
nem korrigálható módon látóképessége
teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik,
és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű,
hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére és spontán elsajátítására
segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető
ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében, továbbá
14. életévét megelőzően bekövetkező

súlyos betegség miatt középsúlyos vagy
annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ
értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban
szenved, és az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető (BNO szerinti besorolása:
F84.0–F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem
képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga
ellátására nem képes.
Tartósan beteg, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan 3 hónapnál
hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.
Önellátásra képtelen, aki állandó és
tartós ápolásra, gondozásra szorul és ezt
szakértő szakvéleménye megállapítja.

MEKKORA A GYOD ÖSSZEGE?
Havi összege 2019-ben 100 000 Ft.
Több gyermek esetén a másfélszerese,
azaz 150 000 Ft. A pénzt minden hónap
5. napjáig folyósítják.

MIKOR NEM JÁR GYOD?
a) a gyermek 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos
szociális intézményi ellátásban, óvodai
elhelyezésben vagy gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt
vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési
intézményben eltöltött idő a köznevelési
intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, az óvoda vagy a nappali ellátást
nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény
látogatási kötelezettségének időtartama
átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
vagy a köznevelési, illetve a felsőoktatási
intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
b) – a gyermeknevelési támogatás
(GYET), valamint a nem a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD)

jogosító gyermekre tekintettel folyósított csecsemőgondozási díj (CSED),
gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES),
továbbá a tartós ápolást végzők időskori
támogatása kivételével – rendszeres
pénzellátásban részesül, és annak ös�szege meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) összegét,
ide nem értve azt a táppénzt, amelyet
a gyermekek otthongondozási díja
(GYOD) folyósításának időtartama
alatt végzett keresőtevékenységéből
adódó biztosítási jogviszony alapján –
keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak;
c) szakiskola, középiskola nappali
rendszerű képzésének tanulója, illetve
felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy
d) keresőtevékenységet folytat és
munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.
Megszüntetik a GYOD-ot, ha az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy a szülő
a gondozási kötelezettségét nem teljesíti,
vagy az otthon gondozott gyermek meghal.

NYUGDÍJ, ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS, REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS MELLETT IS JÁR A
GYOD! MIKOR ÉS HOL IGÉNYELHETŐ?
A GYOD megállapítása iránt 2019.
január 1. után lehet kérelmet benyújtani a
járási hivatalhoz.
Akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn,
a járási hivatal – legkésőbb 2019. január
15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-re visszamenőleg hivatalból, a
jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül
megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, és ezzel egyidejűleg rendelkezik az
ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31. időponttal történő megszüntetéséről.
Tehát 2019. január 1-től hivatalból
(kérelem benyújtása nélkül) megállapításra kerül a GYOD mindazok részére, akik
2018. december 31-én gyermekük ápolása
miatt ápolási díjra voltak jogosultak.
Üdvözlettel: Fellner Márta
Ha kérdésetek van, írjátok meg a
martafellner@gmail.com címre.
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Okos légy!

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

HÚSVÉT A KERESZTÉNY VILÁG LEGNAGYOBB ÜNNEPE, JÉZUS KERESZTHALÁLÁNAK ÉS FELTÁMADÁSÁNAK
EMLÉKÉRE. A ZSIDÓ VALLÁSBAN PÉSZACHKOR ( JELENTÉSE ELKERÜLNI, KIKERÜLNI ) ÜNNEPLIK AZ EGYIPTOMI
RABSÁGBÓL VALÓ SZABADULÁST. MAGYARUL A KOVÁSZTALAN KENYÉR (MACESZ) ÜNNEPÉNEK IS NEVEZIK,
MERT A FÁRAÓ ANNYI IDŐT SEM HAGYOTT A ZSIDÓKNAK AZ EGYIPTOMBÓL VALÓ TÁVOZÁSRA, AMEDDIG
A KENYERÜKET MEGKELESZTHETTÉK VOLNA, EZÉRT A VÍZBŐL ÉS LISZTBŐL GYÚRT KELESZTÉS NÉLKÜLI
MACESZT (PÁSZKÁT) ETTÉK. EREDETILEG A KÉT ÜNNEP IDŐBEN EGYBEESETT, MAJD 325-BEN A NICEAI ZSINAT
A KERESZTÉNY HÚSVÉTOT A TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉGET (MÁRCIUS 21.) KÖVETŐ ELSŐ HOLDTÖLTE UTÁNI
VASÁRNAPRA TETTE. MIVEL EZ AZ IDŐPONT ÉVRŐL-ÉVRE VÁLTOZÓ, A HÚSVÉT ÚN. MOZGÓ ÜNNEP. AZ ÜNNEPET
MEGELŐZŐ 40 NAP A NAGYBÖJT, JÉZUS 40 NAPOS PUSZTAI BÖJTJÉNEK EMLÉKÉRE, A FELKÉSZÜLÉS, A LELKI ÉS
TESTI MEGTISZTULÁS IDEJE.
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Okos légy!
Jézus kereszthalálának története
A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.

Jézus szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. A főpapok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz
megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát (a zsidó Pészah
ünnepén) Jézus tanítványai körében költötte el. Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: „Vegyétek, ez
az én testem”, és bort, mondván: „Igyátok, mert ez az én
vérem.” A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné
kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A
tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a katonáknak, akik elhurcolták.
Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenző tömeg
gyalázkodott, Péter pedig, aki leghűségesebb tanítványa
volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus
bűnösségének megítélését. A tömeg
Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig
megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy
Jézus halála nem az ő kezéhez tapad.
A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták,: „Íme a zsidók
királya!” Ezután a kereszttel a vállán
Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol
megfeszítették. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit
megrepedt, a föld megnyílt. A sziklasírhoz, ahová temették, őröket állítottak
a főpapok, hogy el ne lopják a testet,
hisz a jövendölés szerint, a halál utáni
harmadik napon elhagyja Jézus a sírját.
Vasárnap három asszony, köztük Jézus
anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy
földindulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s
jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.

A nagyhét - Húsvéti népszokások
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig
a nagyhét.

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére
a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük.
Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. (Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca
palmarum „pálma vasárnap”, ezért mediterrán vidékeken
ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.)

Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott
gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt
kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek
mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak
emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.
Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel
ezen a napon zöld növényekből készült ételeket főztek
(sóska, spenót...), a bő termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt
napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiojátékok, élőképes
felvonulások világszerte ismert szokások. Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem mostak
(mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak. A
víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus
erőt tulajdonítottak. Nagypénteken
napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett
a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet
aranyvíznek nevezték.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés.
Katolikus templomokban a gyertyát a
megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg.
Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma
is. Jellegzetes szokás még a feltámadási
körmenet szombat estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb
ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a
VIII. század körül vált általánossá. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek
egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni
sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti
szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása.
A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is
fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett
hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott
formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt napjainkig.
A lányok a locsolóknak a húsvéti locsolóvers elszavalása
után, festett (piros vagy hímes) tojást adtak.
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A tojásfestésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok
dolga volt, vidéken a házaknál természetes anyagokkal
festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió
főzetével.
Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot
követő vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak
a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban
lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól.

A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek
A nagyböjt a Húsvétot megelőző 40 napos időszak
(szintén negyven napig tart a Ramadan, a muzulmánok
böjtje) hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát
elégetik, hamuját a pap megszenteli, s
keresztet rajzol vele a hívek homlokára,
annak bizonyságára, hogy a halandók
porból lettek, s porrá lesznek.
A hamvazkodásnak egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak. Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert
zsírt a következő 40 napban nem ettek.
Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekből készült meleg ételeket ehettek.
A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan módon vajjal, növényi olajjal főztek. Volt ahol napjában csak egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek fogyasztását is tiltották. A szigor az évszázadok alatt
fokozatosan enyhült, a XX. századra az vált általánossá a
keresztények körében, hogy a hívők a nagyböjt időszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növényi
táplálékot vagy halat vesznek magukhoz. Gyakran került
az asztalra cibereleves. Ennek az ételnek az alapja a búza
vagy rozskorpa, melyet cserépedényben forró vízzel felöntve néhány napig erjesztenek, majd liszttel, tejföllel
behabarják, és főznek még bele kölest vagy hajdinát,
hogy laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökből is főztek
tejfölös savanyított levest, néhol
ezt is ciberének nevezték. Igen
kedveltek voltak a böjti időszakban a hüvelyesek, a borsó, a bab
és a lencse. A nagyböjt végeztével a templomban megszentelt
ételek kerültek terítékre.
Magyarországon
tradicionális húsvéti eledel a főtt, füstölt sonka, kemény tojással és
tormával. Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek. A kalács
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húsvétkor süteménynek is kedvelt, töltött
mákos, diós változatban is készítik. Míg Görögországban a Húsvét elképzelhetetlen báránysült nélkül, nálunk már csak ritkán kerül
ez az étel az asztalra. A sonka a hagyományos paraszti életben a téli disznóvágáskor
került a füstölőbe, és ezt a nagyböjt alatt
természetesen nem lehetett elfogyasztani,
csak a böjt elmúltával, Húsvétkor.

Szimbólumok
A tojás ősi termékenység szimbólum, szinte minden népnél fellelhető. A születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás
szimbóluma lett. A tojás szimbolikáját még a baromfitartással nem foglalkozó északi népeknél is felleljük, ők a madarak tojásait gyűjtötték az
erdőn. Magyarország területén már az
avarkori sírokban is találtak díszített
tojásokat. A bukovinai székelyek a
nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást. A
másik alapvető húsvéti szimbólum
Magyarországon a barkaág, melyet
a templomban is megszenteltetnek. Ennek eredete a virágvasárnap
ünnepléséhez nyúlik vissza.
A mediterrán országokban ilyenkor
pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. A mi éghajlati viszonyaik közepette
természetesen a pálmaág nem áll rendelkezésre, ezért
itthon a barka vette át ennek szerepét. Északi országokban, ahol a barka sem nyílik ki Húsvétra, valamilyen éppen rügyező ágat vagy száraz virágokat visznek
a templomba virágvasárnapon. A húsvéti nyúl jelképe
Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással,
a XIX. század folyamán honosodott meg. Eredete igen
érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, azonkívül a nyúl
maga is termékenység
szimbólummá lett, rendkívüli szaporasága okán.
Szintén német hatásra
terjed napjainkban az a
szokás, hogy a barkaágat
feldíszítik kifújt piros tojással, apró figurákkal.
(Bővebben a
www.unnepekoldala.hu/husvet oldalon
olvashattok!)
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Sziasztok
kedves Gyerekek!

TAPSI CSALÁD HÚSVÉTI KALANDJA
Tapsi család sürgölődik. Igen nagy az izgalom.
A sok ecset és vízfesték kint van már az asztalon.
Most már csak a tojásokat kell elhozni délután,
s kezdődhet a díszítgetés akár már ma, négy után.
Mentovics Éva
Mai írásomat egy kedves kis verssel indítom. Vége van
a hosszú télnek, hamarosan húsvét lesz. Nyusziék már
készülődnek, tegyetek ti is így!
KIFÚJT TOJÁSBÓL NYUSZI:
Amire szükség lesz: kifújt tojás, quilling papír, szemek és egy kis
ragasztó. A képről szerintem meg tudjátok csinálni a nyuszik lábát
és fülét. (Ha elakadtok, interneten találtok segítséget) Ezután már csak
az arcát kell kidíszíteni és kész is a nyuszicsalád. Akinek van a közelben
egy ügyes nagyi, besegíthet egy kicsit, sapkát is horgolhat a nyuszinak.

QUILLING NYUSZI ÉS VIRÁGOK
Papírcsíkokból összetekerve készíthettek
nyuszikat és színes virágokat. Ha a hátuljára
mágnes kerül, díszítheti a hűtőt, vagy egyéb
fémtárgyakat.
ÁTTÖRT TOJÁS ÉS PILLANGÓK
A képeken ablakdíszeket láttok. A pillangók
egyszerűen elkészíthetők. Kézzel rajzoljátok
meg a minta alapján a pillangót. Kis ollóval
vágjatok bele áttört részeket, a kivágott résekbe selyempapírt lehet ragasztani. Ablakra helyezve gyönyörű ablakképeket kapunk.
Aki igazán profi, az a tojással is próbálkozzon!
Mindenkinek jó barkácsolást,
jó szórakozást és kellemes
húsvéti ünnepeket kívánok!
Szeretettel: M. Márti
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Luka Timi rovata

Tippek kikapcsolódáshoz

– avagy mit csinálnék, ha egyszerre lenne időm, és energiám
Tekintsünk el a
ténytől, hogy az elmúlt
három hónap dolgozatokból, határidőkből és
egyéb rendkívül stres�szes dolgokból állt. Egy
alternatív, problémamentes univerzumban
vagyunk. A napi két és
fél liter víz is automatikusan a szervezetedbe
kerül, még emiatt sem kell aggódni. A szituáció adott; felkelsz egy pihentető, mély,
tíz órás alvás után, nincs semmi dolgod
és programod az elkövetkező két hónapra. Energiától kicsattanva állsz a szobád
közepén és gondolkodsz, hogy most mi
legyen. Jól hangzik, ugye? Ha egyszer eljönne ez a nap a mi dimenziónkban is, és
egyszerűen nem tudnál mit kezdeni magaddal; itt egy lista arról, hogy én mit csinálnék, ha a szabadidőm és az energiám
ugyanakkor tetőponton lenne.

Kiskert kertelés:

A növénykéknek rendkívül sok
pozitívumuk van. Például oxigént termelnek – ez nagyon jól hangzik, de kit
érdekel –, esztétikailag szépek, és ami
a legfontosabb; tökéletesek nagyon
mély - Billie Eilish vagy Halsey dalidézetekkel és instafilterrel ellátott – képek készítésére. Hiszen mi is árulja el
jobban azt, hogy milyen egyedi vagy,
mint egy alulról fotózott rózsán megcsillanó harmatcsepp az Instagram
feededen, #photography leírással? Na,
ugye, hogy semmi.

Esztétikus, csakra-kibogozó rendtétel:

Ezalatt most nem arra gondolok,
amit hétköznapi esetben rendrakásnak definiál a legtöbb ember. Egy
olyan extrém, már-már értelmetlennek
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nevezhető rendrakásra, amikor még a
használatlan színesceruzákat is kifaragod, és az összes golyóstollat kipróbálod és kiselejtezed. Amikor a pólóidat
és nadrágjaidat „itthon hordós” és „felvállalható közterületen is” kupacokba
rendezed és külön polcra rakod, és a
könyveidet szín és/vagy téma szerint
bekategorizálva a könyvespolcra állítod katonás sorrendben. Amikor végre
kiszortírozod azt a fiókot/polcot/zacskót, amibe azokat a dolgokat teszed,
amiknek a normális rendrakáskor nem
találsz helyet, és amikor még a szőnyeg
alatt is kiporszívózol, mert miért is ne,
amikor még a telefonod galériájából is
kitörlöd a felesleges képeket.

Hiper-szuper, otthoni spa nap:

Vannak ezek a király színes fürdőbombák, amiket mindig feldobnak a netes oldalak. Na, egy olyan
„Magicsparkleunicornspringflowergarden” golyóbis, meg egy éppen
aktuálisan divatos arcmaszk társaságával bedőlnék a kádba és az ismétlődésre állított kedvenc dalom
vagy albumom mellett feküdnék
negyven percet a meleg vízben. A
víz nem hűl ki, a fürdőbomba nem
kerül háromnapnyi ebéd árába, és
– annak ellenére, hogy ötvenszer
annyi vízben van, mint a bemutató
videóban – intenzív színű és illatú
marad. A szomszéd mindezalatt teljesen csendben van, még véletlenül
sem fúr, vagy flexel.

Kikapcsolódós, aktív kiruccanás:

Az utóbbi időben egyre gyakrabban történik meg velem az, hogy ta-

lálkát vagy pizsipartit szervezünk a barátaimmal, amire egy csomó jó dolgot
tervezünk, majd az ötleteink megvalósítása helyett csak egymáshoz közel
fekszünk, és addig beszélgetünk, amíg
valaki el nem alszik – mindezt délután hat óra körül -. Ezután felkelünk,
eszünk, és újból lefekszünk aludni.
Viszont ezen a napon ugye mindenki
lelkes és éber, így elmehetnénk korizni,
kirándulni– sőt, ha az idő olyan – akár
még uszizni vagy strandolni is. Hát
nem hangzik szuperül?

A „Lilid” meglátogatása:

Először itt tisztáznunk kell a „Lili” fogalmát. A „Lili” olyan, mint Mentór Télemakhosznak az Odüsszeiában, mint
Pikachu a pokémonok közt, és mint a
négylevelű lóhere az uncsi, basic lóherék közt. A „Lilid” a barátok barátja. Ő az,
akihez a szabadidődben megéri nyolc
órán keresztül tömegközlekedéssel
utazni vágányzáron keresztül, télen, a
hidegben, a zombi-apokalipiszis kellős közepén. A megszólítása változhat,
de tuti, hogy neked is van egy „Lilid”.
Tehát, ezen a csodás, stresszmentes
szabadnapodon felkerekednék, összeszedném a „Lilimet” és megváltanám
vele a világot.
Ha egyszer eljön az a nap, nyisd ki
ezt a Csudamadár számot és böngészd
végig az én ötleteimet, vagy ha szeretnéd, tépd ki ezt a lapot, hajtogass papírrepülőt belőle, dobd el messzire, és
csinálj valami olyat, amihez Neked van
kedved! Addig is, kitartást és sok majdnem tökéletes napot kívánok!
Luka Timi,
májtranszplantált tini

Lackfi János versei

Követelő

Bújócska
Bújócskázik velünk az Isten,
mindenhol van és sehol sincsen.
A templomban, ostya-alakban
úgy látható, hogy láthatatlan.
Boldog, aki ismerte, látta,
de ki nem látta, jobb barátja.
Tudja, hol van elveszett gombom,
s minden porszemet völgyön-dombon.
Ő, ha akarja, nyárfa bolyha,
vagy gépdaru és sok-sok tonna.
Elfújja őt egy kis fújásod,
mégis, a tetejét se látod.
Elcseréli a fentet-lentet,
repül lefelé, zuhan feljebb.
A plafonon is gyalogolhat,
elszopogathatja a Holdat,

Adjon az Isten
fogkefét,
flexibilis nyél,
lágy pihék,
árva kezemre
krémeket,
tőlük a bőröm
selymesebb,
a hónom alá
illatot,
ne érezzék, ha
izzadok,
halogén izzót,
vakuljak,
egy Ferrarit, hogy
vaduljak,
adj horoszkópot,
mit tegyek,
ne csak mászkáljak,
mint legyek,
minden kérdésre
van válasz,
előre gyártva,
most válassz!
Adjon egy wellness
hétvégét,
a világ vége
ráér még,
ha meg nem adja,
nem Isten,
adjon, nem baj, ha
nem is kell.

s lám, ott masíroz tenyeredben,
mint egy térképen, csöppnyi ember.
Lohol, messzebb a csillagoknál,
ám ha megfordulsz, máris ott áll.
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Új szervvel!
Új életek!
ünnep? Nagy boldogság nekem és

óta
vesebeteg,hogy
a második
vesét
családomnak,
újra jókedvű
kapta.
Nagyon
szeret
legózni,
vagyok, tudok örülni mindennek,
építeni,
rendőröset
játszani, mint
és lassacskán
úgy élhetek,
szereti
a
járműveket.
műtét
a többi hasonló korú Afiatal.
Mivel
óta
nagyon
jól
van,
boldog,
szenvedélyem a tánc, szeretném
rengeteget
beszél, sokat
mozog,
folytatni, versenyeken
részt
venni
teljesen
megváltozott
az
és világbajnokságra kijutni.élete.

lenleg még oxigénpalackhoz van
kötve, de nagyon várja, hogy visszamehessen az iskolába a barátaihoz.
Azon töri a fejét, hogyan tudna oxigénpalackkal biciklizni.

Csenge
(15 éves)
Csudamadár
új gyerekek

Torbán Csenge vagyok, 15 éves
és Kecskeméten lakom. 8 éves voltam, amikor
villámcsapásként
ért,
Torbán
Csenge
(15 éves)
hogy 1-es típusú cukorbeteg
májtranszplantált.
Külön kül- lettem. 2-3 hónap után még rosszabb
döm!
hírt közöltek az orvosok: autoimmun beteg lettem, a májam nincs
Dávid
rendben, májátültetésre lesz szükStangliczky
Katalin egy
(17 éves)
ség. Kecskeméten
tánccsomájtranszplantált.
Külön
elküldportban táncoltam, amit imádtam.
tem!
Sajnos, a májbetegségem miatt
ezt abba kellett hagynom. A többszöri kórházi bennfekvés engem
Kozák
Márk (13iséves)
és családomat
igen megviselt.
májtranszplantált.
5 éves
2018 augusztusátólMárk
folyamatosan
kora
óta
májbeteg,
a
betegsége
kórházban voltam, egyre rosszabb
előrehaladtával
sajnos
a tüdeje
állapotba kerültem,
tudatvesztés
is
érintetté
vált,
emiatt
folyamamiatt többször az intenzív
osztálytos
oxigén
kezelésre
került
és orra vittek. Hálával tartozom az
sürgős
májtranszplantáció
vált
vosoknak, ápolónőknek, hogy
szükségessé.
Nagyon
mellettem voltak,
bátoszeret
kosárlabdázni,
rítottak. Tehetetlenek
biciklizni
a barátaival
voltunk, vártuk
a csosétálni,
beszélgetni
dát (a májat). Novema városban
(Diósd).
ber
16-án délután
jött
Jelenleg
még
a hír: van máj. Aoxigén
műtét
palackhoz
sikerült,
de van
mélykötaltave,
de
nagyon
tásban tartottakvárja,
3 nahogyCsaládom
visszamehessen
pig.
szorongaz
iskolába
barátaiva várta az aébresztést…
hoz.
Azon töri
a fejét,
És
lássunk
csodát:
mosohogyan
tudna
oxigén
lyogni láthattak szüleim.
palackkal
biciklizni.
Néhány
nap
után visszakerültem a gyermekklinikára,
egyre jobban voltam. A karácsonyt már
otthon (6
töltöttem.
Kancsó
Krisztofer
éves)
Lehetett volna
ennélkora
szebb
Krisztofer
8 hónapos
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Stangliczky Katalin (17 éves)

TörőKata
Richárd
(4 éves)
Hozzánovember
végén
kapott
járuló
nyilatkozat
szükséges
a
májat. A történetét ő maga leírta
gyámtól,
hogy
az
újságban
megés a következő CSUDAMADÁR-ban
jelenhessen
olvashatjuk. róla bármi!

Kozák Márk (13 éves)
Márk
5 éves (15
koraéves)
óta májbeteg,
Bécsi
Melánia
Hozzáa betegsége
előrehaladtával
járuló
nyilatkozat
szükségessajnos
a
a tüdeje ishogy
érintetté
vált, emiatt
fogyámtól,
az újságban
meglyamatos oxigénkezelésre
került
jelenhessen
róla bármi!
és sürgős májtranszplantáció vált
szükségessé. Nagyon szeret kosárlabdázni, biciklizni a barátaival
sétálni, beszélgetni a városban. Je-

Kancsó Krisztofer (6 éves)
Krisztofer 8 hónapos kora óta
vesebeteg, másodszor kapott már
vesét. Nagyon szeret legózni, építeni,
rendőröset játszani, szereti a járműveket. A műtét óta nagyon jól van,
boldog, rengeteget beszél, sokat mozog, teljesen megváltozott az élete.

M. Anna (9 éves)
Anna egy ritka genetikai betegséggel született, két és fél
hónapos kora óta oxigénre volt
szüksége. 2018 decemberében
Bécsben kapott új tüdőt. Február eleje óta otthon van és jól érzi
magát! Hatalmas változást jelent
ez számunkra – oxigénpalack nélkül élni!

Határozottan állítom,
hogy pitefüggő vagyok,
bármilyen összeállításban és akármilyen alkalommal tudok enni és
készíteni is. Egy pitével
sosem lehet mellé lőni,
amelyiket pedig most
olvassátok, egyszerűen
zseniális, egyik különlegessége, hogy a mandulaliszttől ropog a krém a
közepében. Ettetek már
ropogós krémet?

HOZZÁVALÓK
a tésztához:
20 dkg liszt (én zabliszttel
készítettem)
0,6 dkg cukor
12 dkg vaj
2 db tojássárgája
1 csipet só
1 evőkanál tejföl
a töltelékhez:
10 dkg puha vaj
10 dkg mandulaliszt (vagy
finomra darált mandula)
0,1 dkg sima liszt
0.8 dkg cukor
2 db tojás
1 csomag vaníliás cukor
a tetejére:
3-4 db körte

Luca receptje
A tésztához elmorzsoljuk
a vajat a liszttel, és amikor már
nagyjából egyenletes méretűek a vajdarabkák, hozzáadjuk
a cukrot, a sót, a tojássárgáját, a tejfölt és összegyúrjuk
az egészet. A kész tésztát folpackba csomagoljuk, és kb. 30
percre a hűtőbe rakjuk, hogy
könnyebb legyen vele dolgozni. Amíg a tészta hűl, ös�szeállítjuk a krémet: a cukrot,
a vaníliás cukrot és a vajat ös�szekeverjük, majd hozzáadjuk

a tojásokat, a mandulalisztet
és a lisztet is. Alaposan összekeverjük, és kész is van! A tésztát kinyújtjuk, és piteformába
tesszük, levágjuk a széleit, befedjük alufóliával, és nehezékként szárazbabot öntünk rá.
Előmelegített, 180 fokos sütőbe tesszük és 10 perc alatt
elősütjük. Ezután leszedjük a
tésztáról a nehezéket, az alufóliát, és így is sütjük még 15
percig. Az elősütött pitetésztába belekanalazzuk a man-

dulás krémet, és a megpucolt,
kimagozott körtét felszeletelve szépen elrendezzük a tetején. Jöhet is az utolsó kör,
most 25 percig sütjük, és már
kész is vagyunk! Megvárjuk,
amíg kihűl, kiügyeskedjük
a piteformából, és már fogyaszthatjuk is!
Jó étvágyat!
Kőműves Luca
májtranszplantált, cukrász
és az alapítvány önkéntes
segítője

Mandulás körtés pite

IMPRESSZUM · CSUDAMADÁR
Szervátültetésben érintett gyermekeknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek
ISSN 2416-2035
Felelős szerkesztő és kiadó: Szalamanov Georginé,
a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civilszervezet kuratóriumának elnöke
Fotók: Kothenc Péter, Jakab Ivett, Tárnoki Virág, Bartha Máté, Tarján Iván és a szülők
Nyomda: Pharma Press Kft.
Grafikus-tördelő: Serfőző Magdolna
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett szövegeket rövidítse, illetve a stilisztikai és helyesírási hibákat kijavítsa.
A megjelenéssel egy időben az újság honlapunkon online is olvasható.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 184. · Telefon: 236-0833 Fax: 239-0128
E-mail: transalap@acenet.hu · Honlap: www.transalap.hu
Adószám: 19667063-1-41 · Számlaszám: 10200885-32611135

Csudamadár

39

“Mi is nyaralunk“ tábor

Helyszín: OTP Hotel

8636 Balatonszemes, Parti sétány 159.
http://otphotel.hu/

Felnőtt részvételi díja:
75 000 Ft/fő – teljes ellátással, programokkal
Gyermek részvételi díja: 49 000 Ft/fő
Időpont: 2019. június 22 – 29-ig
Minden szervre váró és szervátültetett gyermek (2-21 év),
valamint EGY 18 év alatti testvér részvételi díját,
továbbá 12 év alatti gyermek, illetve 21 év alatti
fogyatékkal élő fiatal egy kísérőjének részvételi díját
a Transzplantációs Alapítvány fizeti.
Jelentkezést kizárólag írásban fogadunk el az alábbi címre:

transalap@acenet.hu
vagy 1138 Budapest, Váci út 184.
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