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Mi is nyaraltunk!

Mi is nyaralunk tábor
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Ezt majd akkor, ha 
végleges lesz!
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Hat évvel ezelőtt én is ugyano-
lyan átlagos gyerek voltam, mint a 
többi velem egykorú. Egészen 2013-
ig, amikor is elkezdtem egyre többet 
aludni, hamarabb elfáradtam, mint 
mások, és sokkal többet betegesked-
tem. Nyárra odáig fajultak a dol-
gok, hogy egész napokat átaludtam 
és addigra sokat is fogytam, nem is 
ettem annyit, mint előtte, nem volt 
étvágyam. Ekkor édesanyám elment 
a háziorvoshoz és kért egy laborbeu-
talót. Miután levették a vérem, más-
napra jött az eredmény, hogy nagyon 
magasak a májfunkciós értékeim, 
így be kellett mennünk a szekszárdi 
gyermekkórházba, ahol szintén vért 
vettek tőlem, és ez így ment egészen 
2013 decemberéig. Akkorra már napi 
szinten elájultam, nagyon megromlott 
a látásom és minden nap hánytam. 
Abban az időben érkezett egy nagyon 
jó gasztroenterológus a kórházhoz és ő 
vette át a kezelésem. December elején 
csináltak nekem egy szájnyálkahár-
tya biopsziát. Vizsgáltak Wilson 
kórra is és hemochroma-
tosisra, de mind negatív 
lett, nekem pedig egy-
re rosszabbra fordult 
az állapotom. Végül 

az orvosom nem várt tovább 
és 2014 februárjában elvég-
zett egy májbiopsziát, ami 
3 hét múlva azt mutatta 
ki, hogy autoimmun hepa-
titisem van. Persze az or-

vosom első mondata az volt, 
hogy: Ne aggódj Kati, ez ke-

zelhető, sőt akár gyógyítható is, és 
együtt megoldjuk. Mivel már nagyon 
ki voltunk futva az időből, így na-
gyon magas dózisban kellet kapnom 
a szteroidokat és immunszupresszív 
gyógyszereket, melyek legyengítették 
az immunrendszerem, hogy ne tudja 
roncsolni a májamat. A sok szteroid 
hatására nagyon hamar meghíztam 
és elkezdtem vizesedni. Most képzel-
jünk el egy 12 évest, 98 kilóval. Nem 
túl szép, igaz? Persze akkor ez volt a 
legkisebb gondom, a lényeg az volt, 
hogy jobban legyek. Először hetente 
mentem vérvételekre, hogy ellenőriz-
zük, csökkentek-e az értékeim, ha 
látszódott a javulás, akkor mehettem 
vissza kéthetente, havonta vagy akár 

3 havonta kontrollra, de ahogy kicsit 
is rosszabbul lettem, vagy az értékek 
lettek rosszabbak, kezdődött elölröl a 
hetente visszajárás. Ezért is maradtam 
ki sokat az iskolából, és ezért is maradt 
ki a gyerekkorom nagy része. Persze 
voltak nagyon sokan, akik ebben a 6 
évben mellettem álltak és segítettek, 
ezáltal könnyebb volt ezt az egészet 
elviselni. Úgy tűnt, hogy egészen jól 
tudok élni így is, egészen 2017 nya-
ráig, amikor elkezdtem nagyon 

Trapi történet

Avagy az Én történetem

TRAPI TÖRTÉNET
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Varrix vérzés előtt
Varrix vérzés után az intenzíven – 
altatásban



Trapi történet

viszketni. Minden egyes testrészem 
őrületesen viszketett. Odáig fajultak 
a dolgok, hogy szeptemberre már a 
bőrt is levakartam a lábamról és a ke-
zemről annyira, hogy sokszor cipőt 
húzni nem tudtam. A kezelőorvosom 
próbálkozott mindenfélével, de elkép-
zelésünk sem volt, mi lehet a baj, de 
aztán szeptemberben alig, hogy meg-
kezdődött az iskola, én besárgultam. 
Anya is, és én is nagyon megijedtünk, 
a doki pedig azonnal látni akart, így 
pakoltunk is a bőröndbe, és indul-
tunk Sopronba, hisz abban az évben 
költözött el a főorvos úr is. Ott anyá-
val közösen kaptunk egy szobát, és 
abban az egy hétben volt mindenféle 
vizsgálatom. Ultrahang, vérvétel és 
legvégül MRI, mivel epekőre gyana-
kodtak, de sajnos minden vizsgálat 
eredménye nagatív lett, így a doktor 
úr azt mondta, hogy van egy nagyon 
jó barátja Budapesten, elküld hozzá, 
ő talán többet tud mondani. Alig két 
hét múlva már ott is voltunk Pesten, 
egy új orvos szobájában. Mondhatom, 
mennyire utáltam az egészet. Ők is 
elküldtek mindenféle vizsgálatra, de 
nem találtak semmit, míg végül ok-
tóberben átküldtek a transzplantáci-
ós klinikára, ahol azt mondták, hogy 
sajnos transzplantációra van szükség, 
mivel ez a sárgaság már nem állapot és 
a májam is elkezdett zsugorodni. Na 
akkor újabb vizsgálatok kezdődtek, 
hogy felkerülhessek a transzplantációs 
listára. Fogászat, szemészet, ultrahan-
gok, vérvételek, de nekem emellett a 
viszketés természetesen továbbra 
sem szűnt meg. Aztán december 20-
án végre listára helyeztek, és 2018 

januárban meg is történt az első riadó, 
amikor jött a mentő, és Budapestig 
száguldott velem. Ott vért vettek, 
röntgent csináltak, és utána nem volt 
más dolgunk csak várni, hogy vajon 
az enyém lesz- e a szerv. Miért is len-
ne az enyém,  megkapta egy nálam 
fiatalabb. Riadóm volt márciusban, 
áprilisban, májusban, júniusban és au-
gusztusban kétszer is, de  még min-
dig nem én voltam soron. Ez idő alatt 
rendszeresen endoszkópos vizsgálata-
im voltak, amikor  elaltattak, és a nye-
lőcsőben ellenőrizték az ereket, hogy 
nehogy elpattanjanak a vénák és elvé-
rezzek, ugyanis ezek az erek gyakran 
kitágultak, és ilyenkor gyűrűket tettek 

rá, hogy összehúzódjanak. Aztán má-
jusban volt megint egy hasi MR-em, 
ahol epeúti szűkületet láttak, így ki-
derült, hogy mi miatt is van még a 
sárgaság, a viszketés és a sok aszcitesz 
a hasamban. Ekkor kitalálták, hogy 
ERCP segítségével egy sztentet jut-
tatnak az epeútba, hogy kitáguljon és 
el tudjon folyni az epeváladék, de hát 
persze volt akkora szerencsém, hogy 
túl szűk volt az epeút, így nem tudtak 
bejutni, ezért másik megoldás kellett. 
Ennek az lett a vége, hogy júniusban 
átszállítottak a transzplantációs kli-
nikára, ahol altatásban a hasamon be-
helyeztek egy draint, amit átszúrtak a 
májamon és bejuttatták egy epeútba, 
és ezen a csövön keresztül egy zacs-
kóba tudott távozni az epeváladék. 
Ennek köszönhetően lement rólam a 
sárgaság, megszűnt a viszketés és az 
aszcitesz is lement a hasamról. Persze 
ezt a draint kéthavonta cserélték, ne-
hogy befertőződjön, de megakadá-
lyozni mégsem tudták, így sokszor 
szedtem antibiotikumot is. Júniusban 
fordult nagyon rosszra az állapotom, 
amikor is elszállt az ammóniám, fel-
ment 189-re. Akkor az egész család 
fel volt készítve, hogy ha nem jön máj, 
akkor nagy baj lehet, de természete-
sen hamar kikecmeregtem ebból az 
állapotból is úgy, hogy a kórházban 
maradtam májustól egészen augusz-
tus végéig. Eközben altatásban behe-
lyeztek egy hickman kanült, mivel a 

A transzplantáció utáni 2. nap

2018 nyara - anyával hízó 
kúrán a kórházban

2019 január –
kilökődés
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Trapi történet
vénáim már tönkrementek és szúrni 
nem tudtak. Ezen a kanülön keresztül 
Kabivent kaptam. Ez egyfajta intravé-
nás táplálás, mivel a magas ammónia 
miatt enni nem tudtam és csak hány-
tam, zavart voltam, lelassultam. Ez 
így ment augusztusig. Akkor kicsit 
összeszedtem magam, de természete-
sen a hónap végére ismét megtörtént 
a baj. Hála az égnek, pont kórházban 
voltam, amikor elkezdtem vért hány-
ni. Akkor éjszaka több mint 1 liter 
vért hánytam, így szondát kaptam, 
hogy azon keresztül nézzék, mennyi 
vér távozik belőlem, de ez sem tartott 
sokáig, mivel kihánytam a szondát is, 
így levittek az intenzív osztályra. Ott 
egyből pótolták a vért, ami kijött be-
lőlem és virradóra már le is beszélték 
egy másik klinikán, hogy a délelőtt 
folyamán altatásban átszállítanak a 
Szent Márton mentővel, hogy meg-
tudják, honnan vérzek. Édesanyám 
mire felért, csak annyit mondtak neki, 
hogy kap 5 percet, hogy elbúcsúzzunk 
és megbeszéljük, amit meg kell, mert 
ha nem csillapodik a vérzés és nem 
találják meg a helyét, akkor akár az 
altatásból már többet fel sem ébredek 

Szerencsére a vérzés csillapodott 
annyira, hogy megtalálják azokat 
a vénákat, amik elpattantak, így le 
tudták gyűrűzni, megmentve ezzel 
az életemet. Másnap vissza is kerül-
tem az intenzívről, majd egy héttel 
később hazamehettem. Onnantól 
kezdve 2 hetet itthon voltam, 2 he-
tet meg ott, mert mindig adódtak 
problémák. Aztán november 21-én 
bekövetkezett, amire már nagyon rég 
vártunk. Csörgött megint a telefon, 
hogy van máj, és most első helyen 
vagyok, szóval készüljek, mert nem-
sokára jön értem a mentő. Nagyon 
nyugodtan kezeltem a helyzetet, sőt 
igazából azt gondoltam, hogy ez most 
megint nem lesz jó és pár óra múlva 
már robogunk is hazafele, de sze-
rencsére nem így lett. 9-kor már ott 
voltunk Budapesten és éjfélkor jöttek 
a kórházi szobába, hogy közöljék a 
nagyszerű hírt, hogy megfelel a szerv 
és elkezdjük a készülődést, mert ket-
tőkor visznek a műtőbe. Minden így 
is volt, és hajnal 2 óra előtt azon kap-
tam magam, hogy egy ágyban fek-
szem és visznek a liftbe, onnan pedig 
fel a műtőbe. Amikor már teljesen 

fel voltam szerelve, csak éreztem, 
ahogy benyomják az altatót és leg-
közelebb az intenzív osztályon nyílt 
a szemem, ahol fel voltam szerelve 
mindenféle csövekkel. Viszonylag 
hamar felépültem és hazajöhettem. A 
szabályokat betartom, és ha minden 
jól alakul, szeptembertől folytathatom 
is az iskolát, és kezdődhet egy teljesen 
új élet. Igaz, továbbra is kórházba fo-
gok járni kontrollvizsgálatokra és sze-
dek gyógyszereket, de nem lesz több 
fájdalom, és ugyanúgy csinálhatok 
mindent, mint a többi velem egykorú. 
Persze ez mind nem mehetett volna 
végbe Dr. Dezsőfi Antal és Dr. Szabó 

Doloresz nélkül, meg természetesen 
az egész gasztroenterológia és he-
patológiai osztály orvosai és nővérei 
nélkül, akik a legnehezebb pillana-
tokban is velem voltak, támogattak és 
igyekeztek mosolyt csalni az arcomra. 
Nagyon sokat köszönhetek nekik és 
őszintén mondhatom, hogy az elmúlt 
másfél évben egy második családot 
kaptam. Sosem felejtem el, amit ér-
tem tettek.

Stangliczky Kata

Stangliczky Kata verse
Gondtalan gyermekként szárnyaltam boldogan,
gyermeki kacajjal nevettem mindig hangosan.
Sosem szerettem az átlagos jelzőt magamon,
igyekeztem másokat lenyűgözve áttörni a falakon.
 
Egy napon meghallva kérésemet, 
valaki úgy döntött gonosz játékba kezd velem.
Egy nyíllal sebesen hasított szívembe,
pedig úgy gondoltam felkészültem mindenre.
 
Esésemkor őrzőim erősen tartottak meg kezükben,
s eközben a világ legjobb orvosaihoz kerültem.
Azonban gyógyulásmhoz nem állt készen azonnal alkatrész,
így azt kérték legyek mindig naprakész.
 
Felkészítettek, hogy bármelyik nap eljöhet az én donorom,
s majd Ő lehet az én éltető motorom.
Tudtam nehéz lesz majd a próbát kiállni,
a legnehezebb volt a pillanatot kivárni.
 
Orvosok mindennapi igéjükkel tápláltak,
nővérkék munkájukat félretéve szüntelen dajkáltak.
Gyógyítóm ha kellett mellettem ült fogva kezemet,
bátorító szavakkal mindig helyretéve eszemet.
 
Egy őszi napon eljött a várva várt pillanat,
s újjászülettem mire eljött a pirkadat.
Minden rosszat elfelejtve élhetek már boldogan,
eközben háladalt zeng lelkem hangosan.
 

Ez idő alatt bizony szoros barátságok születtek,
s érzem ők tényleg, igazán szeretnek.
Boldog vagyok, hogy életem részévé váltak e csodálatos emberek,
megtaláltam az igaz, rendíthetetlen barátot bennetek.

Tehát köszönöm, hogy vagytok nekem, ha rátok gondolok mindig könnyekkel telik szemem.
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Vadon-szabadon

Domonkos Jolán: 
Vadonban sétálva 

Cipő a lábamon, rajtam az út pora, 
hátizsák hátamon, eljutottam oda, 
hol csend van, nyugalom, vadonban sétálva, 
erdei utakon süt a nap hét ágra.
Itt béka brekegés, madárka csacsogás, 
szárazág-reccsenés, talajon száz bogár, 
követel figyelmet, s egyetlen órában 
megtelik a lelkem ezernyi csodával.

Mórtól kb. 10 km-re akadtunk rá a táborra. A szállás az erdő 
közepén helyezkedik el, amely kezdte magán viselni a tavasz 
első jeleit. A barátságtalan időjárás már az elején esőt szitált 
a nyakunkba, a kedvünk ennek ellenére derűs volt, amit még 
tovább fokozott a helyiek szívélyes fogadtatása. A többi csa-
láddal is örömmel üdvözöltük egymást érkezéskor. Az udva-
ron gyülekeztünk, és csak élveztük egymás társaságát nem 
foglalkozva azzal, hogy ki hol fog aludni.

„Ha igazán látni akarsz, 
ne csupán a szemedet nyisd ki, 
tárd ki a szívedet is”

Ezzel a jelmondattal találkoztunk a Vértes tábor lépcső-
során, ami azonnal megfogott, és megadta a kezdő hangula-
tot. Látnivalóból akadt bőven, a hatalmas botanikus kertben 

VÉRTES TÁBOR

A természet tavasszal

Együtt a kis csapat

A Dienes család
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Vadon-szabadon

pockok szaladgáltak, a helyiek szerint több család is beköl-
tözött a tábor területére. Az idelátogatók többsége szinte 
kivétel nélkül ültet egy-egy cserjét, ami gazdagítja a bo-
tanikus kert sokszínűségét.  A kertet övező területen fan-
tasztikusan élethű, fából faragott szobrok vannak kiállítva, 
amik a környékbeli erdők lakóit ábrázolják. Miután beba-
rangoltuk és feltérképeztük a környéket, a finom vacsorát 
követően előkerültek a társasjátékok, és élőzenei kísérettel 
jó hangulat kerekedett. 

Részt vettünk egy ismeretterjesztő túrán, ami a Vértes 
védett növényeit és gombáit tárta elénk természetes környe-
zetükben Koszka Attila természetvédelmi mérnök és gom-
ba-szakellenőr vezetésével, aki türelmesen és széleskörűen 
válaszolt még a kisebb gyerekek végeláthatatlan kérdéseire is. 
Megtudtuk, hogy a mérgező és a finom gombákon kívül 
olyanok is léteznek, amelyek ehetők, de egyáltalán nem 

finomak,   meg olyanok is, amelyekből több ezerre lenne 
szükség egy gombás rántottához. 

A tóparthoz sétálva több szülő ősz hajszálainak száma so-
kasodott, olyan bátran csúszkáltak lefelé a csemeték a dom-
boldalon. Ahogy az erdőben sétáltunk, akaratlanul is eszem-
be ötlött egy filmbéli idézet a Sissy-ből: 

„Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj ki 
egy közeli erdőbe és minden fában, növényben és állatban 
érezni fogod Isten jóságát és mindenhatóságát.”

A madárgyűrűzés és odúellenőrzés még a legkisebbek fi-
gyelmét is lekötötte. 

Együtt jártuk végig a táborhoz legközelebb eső tele-
pített madárodúkat, mindegyikbe bekukucskálhattunk. 
Reménykedve vártuk, hogy mikor pillanthatunk meg egy 

Madárgyűrűzésen

Bence védő szárnyai “Drazsék” avagy madártojások

Hatalmas gyökerek Vértes lépcső
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takaros kis fészket, vagy lehetünk tanúi 
eredményes munkájuknak, aminek 
egyik alapköve a madarak biz-
tonságos fészkelőhelyének biz-
tosítása.   Az ellenőrzés alatt 
folyamatosan jegyezték fel az 
állapotokat, mint üres odú, 
építés alatt álló fészek, kész 
fészek tojásokkal, és össze-
hasonlították őket az előző év 
tapasztalataival.. Így pontosabb 
képet lehet kapni a környéken fész-
kelő madarak számáról és sokféleségé-
ről is.

Lehetett érzékelni, hogy 
hidegebb az április, mint ta-
valy, mert akkor  több odú-
ban találtunk tojásokat. Az 
egyik odúnál a csapatot egy 
hatalmas darázsfészek hozta 
lázba, amelybe egy óriási lakó 
is elbújt a hideg elől. Azért si-
került gyűrűzni is Szalai Gáborral 
(aki a Pro Vértes Természetvédelmi 
Közalapítvány szakembere) és tojásokat is 
láttunk, talán 14 volt a rekord. Kis, pöttyös drazsék 
a fészekben.

Elképesztő élmény volt, hogy a gyerekek felhagytak a 
korábban legnépszerűbb sportjukkal, a wifi-vadászattal és 
rácsodálkoztak az apró madarakra, bogarakra, békákra. 

Sok hasonlóság van a gyerekek és a vadmadár fiókák 
életben tartása között, tudhattuk meg Dr. Székely Sándor 
bácsitól, aki etológus - biológus és olyan átéléssel mesélte el 
a történetét, hogy mindenki tátott szájjal hallgat-
ta. Végtelen  türelemmel tartotta meg a vetítéssel 
tarkított előadását  egy egerészölyv felneveléséről, 
saját szemünkkel láthattuk a táplálását, a repülni 
tanulás lépéseit, az önállósodását, a családi fészek 
elhagyását. Tényleg van hasonlóság. 

A gyerekeknek különösen tetszett az a visító 
hang, amit akkor adott ki a fióka, amikor éhes volt. 
Azóta szerencsére megfeledkeztek róla.

Este sem volt csillagos az ég, sűrű felhők ta-
karták az eget, ezért Móczik Csaba és barátai 
szintén vetített előadást tartottak a nagyterem-
ben. Sajnos elmaradt az óriás távcsöves romantikus 

holdmustra, de mitológiai történetekben bő-
velkedett az ismertető.

Hosszúra sikerült az este, 
tudtuk, hogy másnap búcsúzni 

kell, és senkinek nem volt ked-
ve elszakadni a barátoktól. 
Megint indult a társasjáték-
parti, a  gitározás, éneklés, 
beszélgetések. Aztán győzött 

a friss levegő, a kellemes fá-
radtság megtette hatását és el-
aludtunk sorban.

A vasárnap délelőtt egy követke-
ző előadást tartogatott nekünk, az 

időjárás nem volt tekintettel a 
kirándulós kedvünkre. Kissné 

Dóczy Emília az Erdőmentők 
Alapítvány génrezervációs 
vezetője is a projektoros ki-
vetítőre kellett, hogy bízza 

a pelék életének bemutatá-
sát, mert a felázott talaj miatt 

nem tudtunk kimenni az erdőbe. 
Megismerkedtünk az odúkészítés  rej-

telmeivel, fészekrakási szokásaikkal, éjsza-
kai életmódjukkal. Azt is megtapasztalhattuk, mekko-

ra horkolóbajnokok a pelék. 

Ezen a hétvégén maradandót is alkothattunk Mosberger 
Róbert (grafikus, fotográfus, képzőművész) segítségével, 
akivel fotogrammok készültek. Szinte minden résztvevőnek 
készült egyedi, saját kivitelezésű kitűző, ami szép emlék 
maradt az eseménydús hétvége után.

A különösen hideg áprilishoz képest csodálatos hétvé-
génk volt, amihez hozzájárult a kellemes melegre 
fűtött szállás, a kényelmes ágyak, az ízletes és ki-
adós ételek, amik mindenki kedvére valók voltak, 
a tábor dolgozóinak hozzáállása és kedvessége, 
ami melengette a szívünket, lelkünket.

Hálásan köszönjük a Transzplantációs 
Alapítványnak a lehetőséget, hogy együtt lehet(t)
ünk sorstársainkkal az ilyen programokon és fe-
lejthetetlen élményekhez segít hozzá mindannyi-
unkat!

Sok szeretettel:
Dienes és Vincze család

De cuki!

Máté gombával

Haverok Szabi barátkozik

Sz
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Barátkozás a m
adarakkal
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Az első

A saját versemet szavalom a táborban

Borzasztóan féltem az utolsó héten, hogy vajon mi-
lyen lesz a tábor. Sosem voltam az a lány, akit elsőre elfo-
gadott a közösség, így most is féltem, hogy vajon milye-
nek lesznek hozzám a gyerekek. Mikor megérkeztem, az 
önkéntesek azonnal bemutatkoztak és öleléssel fogadtak, 
ami nagyon jól esett. Délutánra már szinte minden ki-
sebb-nagyobb táborozó megérkezett, és kezdődhetett a 
megnyitó. 

Egy nagyobb videó-összeállításban megnéztük az 
előző évi tábor képeit, és bemutatkoztak az önkéntesek, 
majd bemutatták az új táborlakókat (köztük engem is). 
Megünnepeltük a szülinaposokat is egy óriási tortával, 
amiből mindenkinek jutott. Azonnal kedvet kaptam a 
táborhoz, és kitörő lelkesedéssel vártam a másnapot, ami 
hamar el is jött. 

Reggeltől már kezdődtek is a programok, így azonnal 
végignéztem, hogy mik a lehetőségek. Úszás, tenisz, kézi-
labda, ping pong, fotósszakkör, mindenféle program egya-
ránt kicsiknek és kamaszoknak is. A héten kipróbálhattam 
magam színészkedésben és fotózásban is, ami amúgy is a 
két kedvenc hobbim. Mivel már 10 éve színjátszózok, na-
gyon örültem, hogy ilyenre is van lehetőségünk. Minden 
szakkör jó hangulatban telt, nem ücsörögtem egy pillanatig 
sem, mivel az én korosztályomnak is bőven jutott megfelelő 
program. 

A fotósszakkörön például Krisztivel és Tomival voltunk, 
akik különböző feladatokat adtak nekünk. Portrékat készít-
hettünk és mindenbe a saját ötleteinket vihettük bele, nem 
voltak szabályok. Sőt mielőtt végeztünk volna, másnapra is 
kaptunk „házifeladatot”, ami nem volt kötelező, de mi min-
dig alig vártuk másnap, hogy megmutathassuk a munkán-
kat. Ez idő alatt rengeteget nevettünk együtt és a hét végére 
a csapat nagyon jól összekovácsolódott. 

A Beugró szólt a színjátszásról. Ezt a szakkört egy új 
önkéntes tartotta, aki a Vígszínházban színész és táncos. 
Ádámot szintén mindenki nagy szeretettel fogadta és azon-
nal belopta magát a szívünkbe jó humorával és kedvességé-
vel. Mondhatom talán, hogy ez volt a korosztályom kedvenc 
szakköre. 

Személyes kedvenc játékom a stop trükk volt, aminek a 
lényege a következő: adott egy alapszituáció, amit két ember 
elkezd játszani. Ezekből a mozdulatokból nekünk jönnek 
újabb ötleteink, így mindig valaki feláll, hátat fordít az éppen 
zajló jelenetnek és mikor úgy érzi, hangosan elkiáltja magát, 
hogy STOP. Ekkor megfordul, akik a kör közepén játszot-
tak, lemerevednek és amelyik embernek a vállát megérinti, az 
visszaül a helyére és a stoppoló felveszi az ő pozícióját, majd 
onnan folytat egy jelenetet. Mondanom sem kell, hogy volt, 
amikor a földön kúsztunk, és eközben mind felszabadultan 
nevettünk. Ott nem volt olyan, hogy nem jól csinálod.

Volt tánc is, ami ugyan a felnőtteknek szólt, de én nagy 
kedvelője vagyok a társastáncnak, hiszen két éve én is azt 
táncolok, így hála Encinek (Börcsök Enikő), én is belekós-
tolhattam a tangó világába. Szóval még arra is van lehetőség, 
ami amúgy nem gyerekprogramnak volt kitalálva, de ez a 
tábor nekünk/értünk van, így szívesen benne vannak az ön-
kénteseink bármiben. Például egyikük modellt állt nekem, 
hogy a másnapi fotósszakkörre legyen meg a kép, ami a há-
zifeladat volt. 

Volt tábortánc is, ami kicsiktől a felnőttekig mindenkinek 
szólt, Kata segítségével minden este elpróbáltuk, majd utolsó 
napon közösen előadtuk a koreográfiánkat.

A kedvencem a Ki Mit Tud volt, amin egyébként egyál-
talán nem terveztem kiállni, ugyanis borzasztó lámpalázban 
szenvedek, ha egyedül kell kiállnom a színpadra. Viszont hála 
legjobb barátnőmnek és a pszichológusomnak, Veronikának, 
rábeszéltek, hogy adjam elő a saját versem. Bárki felléphet 
bármivel és mindegy, hogy mennyire vagy jó benne, a lényeg 

MI IS NYARALUNK
 táboromAlig tudom szavakkal leírni, 

mekkora élmény és segítség volt 
nekem a tábor. Életem egyik 
legmeghatározóbb hete volt.
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az, hogy állj ki, mutasd meg magad és élvezd! 
Kiálltam, élveztem és nyertem is egy színház-
belépőt Budapestre, a Vígszínházba, aminek 

elképesztően örülök, és mindezek mellett a 
lámpalázam is eltörpült. 

Esténként, ha még nem voltunk álmosak és ked-
vünk volt kicsit együtt lenni, akkor elmehettünk a játékte-
rembe, ami kifejezetten nekünk, kamaszoknak szólt. Éjfélig 
ott lehettünk és biliárdoztunk, csocsóztunk, dartsoztunk. Az 
Önkénteseink is sokszor becsatlakoztak hozzánk, így sokszor 
szem nem maradt szárazon. Természetesen a könnyek a sok 
nevetéstől voltak.

Elutaztunk a balatonfűzfői Serpa kalandparkba, ahol 
bobozni is volt lehetőségünk, meg természetesen fagyizni. 
Mindezek mellett egész héten volt egy csapatunk (összesen 
10 csapat volt), akikkel együttesen készültünk a csütörtöki 
csoportos Ki Mit Tud-ra. Minden csapat kapott egy népdalt, 
amit bármilyen formában feldolgozhattunk. Mi három kü-
lönböző formában adtuk elő és az egész heti próbákon nagy 
lelkesedéssel ötletelt mindenki.

A hét vége felé közeledve kezdtem érezni, hogy hamaro-
san vége, és nem akartam elmenni. Egy új családba csöppen-
tem bele, ami tele volt szeretettel és élménnyel. Tudtam, hogy 
alig fogom tudni kivárni a jövő évet, hogy újra egy csodálatos, 
élményekkel teli hetet tölthessek el a barátaimmal. 

Eljött a záróbuli, ahol megtekinthettük egy kisfilmben a 
héten készült emlékeinket képek formájában, majd miután ez 
lezárult, jött egy DJ, aki zenét szolgáltatott nekünk, hogy kö-
zösen bulizhassunk, táncolhassunk egy nagyot.

Elérkezett az utolsó nap is, amikor jöttek a motorosok 
és elvittek mindenkit motorozni.

Több típust is kipróbálhattunk és én  ezt is nagyon 
élveztem. Felszabadultnak éreztem magam és elárasztott az 
adrenalin, miközben ültem a gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
vasparipákon, és ahogy elnéztem, mindenki más is így volt 
ezzel. A végén még a szülők is felültek egy-egy körre. 

Ebéd után elbúcsúztunk egymástól és már elkezdtük ter-
vezgetni, jövőre miket fogunk csinálni, és milyen jó lesz majd 
újra együtt nyaralni. Hatalmas élmény ez mindnyájunk szá-
mára. Ebben az egy hétben elfeledkezhetünk mindenről és én 
az elmúlt két év után újra azt érezhettem, hogy élek. Szóval 
ez az a hely, ahol mindig önmagad lehetsz és egy percig sem 
tudsz unatkozni, mert itt minden nap móka és kacagás.

Stangliczky Kata,
májtranszplantált

Imádtam a száguldást

Színpadon
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Hanna története 2014-ben kezdődött, mikor születése 
után nem sokkal kiderült, valami nincs rendben a májával. 
Az olvasók számára már jól ismert események következtek, 
Kasai műtét és utána féléves korában a májtranszplantáció, 
amit a németországi Kielben végeztek el. A műtét jól sike-
rült, azonban a lépét ellátó eret csak egy műérrel tudták ösz-
szekötni. Ezt a műeret hamar kinőtte, de a magas műtéti 
kockázat miatt akkor nem műtötték meg. Idén januárban 
azonban el kellett végezni a beavatkozást, mert az eredmé-
nyei leromlottak. A műeret egy, a nyakából kivett érrel cse-
rélték ki, ami egy megnyugtató és végleges megoldást ered-
ményezett.

A táborról 
már korábban is 
hallottunk, illet-
ve az újságban is 
olvastunk róla, és 
most, hogy a mű-
téten túlvagyunk, 
első alkalommal 
mi is részt vettünk 
rajta. Ez a hét a 
családunk számá-
ra is az első közös 
nyaralás volt, így 
nekünk ez volt az 
első nyaralás, első 
tábor. Kicsit tart-
va, de izgalom-
mal indultunk el, 

vajon milyen lesz, hogyan fogadnak bennünket a szervezők 
és a már sok éve odajáró és egymást már régóta ismerő csalá-
dok, és megannyi kérdés. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
kedves fogadtatásban volt részünk, minden gyorsan és rugal-
masan ment. Először furcsa volt, hogy mindenki mindenkit 
tegez, de ez egy olyan érzést keltett, mintha már régóta is-
mernénk egymást. Az is eszembe jutott, hogy ugyan sokfélék 
és sokfelől vagyunk, a gyermekeink betegsége kapcsán vala-
hol összetartozunk és olyanok vagyunk, mint egy nagy csa-
lád. A tábor sok élményt, örömöt szerzett, mivel mindenki 
megtalálhatta a sok program közül a neki megfelelőt, az ön-
kéntesek pedig sokfajta lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
hasznosan teljen el ez a hét. Nagyon jók voltak a közös prog-
ramok is, tele humorral és vidámsággal, és olykor megható 
és a szembe könnyet csaló pillanatokkal. A táborban voltak 

olyanok, akiket már régóta 
ismertünk, azonban más csa-
ládokkal is megismerkedtünk. 
Nagyobbik lányunk, Anna, 
pár napig nem találta a helyét, 
de miután megismerkedett 
az ő korosztályához tartozó 
fiatalokkal, aminek nagyon 
örültünk, onnantól kezdve 

nem sokat láttuk, éjszakába 
nyúlóan ment a bandázás, 
ami ilyenkor rendjén is van. 
Egyedül Hanna nem talált 
igazán barátra, ami remél-
jük, a következő alkalommal 
már sikerülni fog. Ezt azért 
egy picit kompenzálta a für-
dési lehetőség, hiszen jó idő 
volt és a Balatonból úgy kel-
lett kikönyörögni. Nagyon 
tetszett neki az úszásoktatás, 
amit mindig nagyon várt, de 
belekóstolt a kézműveske-

désbe is, és nagyon élvezte az Eszterlánc együttes koncert-
jét és a többi alkalmat is. Egy remek hetet tölthettünk el, 
amiért köszönet az alapítványnak és minden önkéntesnek, 
szervezőnek, akik oly sok energiát fektettek abba, hogy őket 
is beleértve mindannyian jól érezhessük magunkat.

Riskó család

Első nyaralás

Első tábor
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Bemutatkozik a Riskó család

Élvezzük a Balatont

Hanna a kalandpályán

Hanna kézműveskedik

Új barátnők

Kárász Eszter és zenekara
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Sziasztok!
Nagyon jó volt az első táborunk. Először a szüleimmel 

kicsit izgultunk. Megérkezésünkkor fotó készült min-
denkiről és mindent megmutattak, hogy mi merre van. 
Nagyon sok program közül lehetett választani. Én keres-
tem új barátokat és találtam is, mert mindenki kedves volt. 
Jó volt nagyon a csapatmunka, sokat nevettünk, hülyésked-
tünk. A Balcsi vize szipi-szupi volt. Nekem nagyon tetszett 
a programok közül a bobozás és a kalandpark. 

A „királylányosító” felvonuláson örültem, hogy anyá-
val szép ruhába öltözhettünk és még a hajunkat is szépen 
megcsinálták. Köszönjük azt a sok-sok élményt, amit ettől 
a tábortól kaptunk, sok baráttal lettünk gazdagabbak, jó 
volt veletek lenni.

Köszönjük az Alapítványnak!  
Haczay Melinda

vesetranszplantált

Bemutatkozik a Haczay család

A bobozást is nagyon élveztem!

A kalandpark szupi volt

Szerepeltem 
és díjat nyertem
a Ki Mit Tudon

Készül az emlék-fotó a Haczay családról
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Társastánc

Tábortánc

Tangó tanítás a szülőknek

Ilyen vidám voltam az egész tábor alatt

Nagy megtiszteltetés-
nek éreztem, amikor 
az egyik közös szín-

házi előadásunk után Börcsök 
Enikő megkérdezte, lenne-e ked-
vem vele együtt táncot oktatni a 
Transzplantációs Alapítvány tá-
borában. Természetesen örömmel 
mondtam igent. Megbeszéltük a 
részleteket, és kitaláltuk, milyen 
táncot oktassunk. Már ekkor 
éreztem, hogy ez több lesz, mint 
az eddigi táncóráim.

A tábor első napja előtt leu-
taztam Balatonszemesre, segíteni 
az előkészületekben és megismer-
kedni a többi önkéntessel. Egy jól 
szervezett és sokrétű csapat foga-
dott, akik gyorsan befogadtak.

Önkéntesként úgy éreztem, 
a feladatom segíteni ott, ahol 
csak tudok. Erre hamar lehető-
ségem is nyílt, amikor az egyik 
kisfiúnak  fennakadt egy fán a 
frizbije. Rövid fáramászás után 

sikeresen  visszajuttattam a gaz-
dájához, aki boldogan játszhatott 
vele tovább.

A szülőknek a társastánc órán 
sikerült felszabadult, nevetéssel 
teli perceket okoznom, a tinik-
nek pedig az esti program során 
voltam játékmesterük.

Bébiszitterként is volt lehe-
tőségem helytállni és élménydús 
estéket okozni a gyerkőcöknek.

Rengeteg jókedvű, mosolygós 
gyerekkel és szülővel találkoz-
tam, akiknek az átlaghoz képest 
nehezebb dolgokkal is meg kel-
lett küzdeniük, mégsem látszott 
meg rajtuk. Öröm volt adni ma-
gamból és hozzátenni az ő bol-
dogságukhoz, az ő kikapcsoló-
dásukhoz.

Szerencsére én is számtalan 
örömteli pillanatot élhettem át 
velük. Sikerült nem csak adni, 
hanem kapni is. Tapasztalatot, 
élményt és erőt.

Bízom benne, hogy a jövő-
ben is lehetőségem lesz közreműködni az 
alapítvánnyal és még több felejthetetlen 
pillanatnak részévé válni. Ezúttal is 
szeretném megköszönni Börcsök 
Enikőnek a felkérést és a közös 
táncórákat, a szülőknek és a 
gyerekeknek a bizalmat, 
és a Transzplantációs 
Alapítványnak a le-
hetőséget, hogy ott 
lehettem és részévé 
válhattam ennek a 
családnak.

Kolozsvári Ádám

Milyen volt a 2019-es 
„MI IS NYARALUNK” 
tábor önkéntesének lenni?
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A  MI IS NYARALUNK TÁBORBAN  ÉVRŐL ÉVRE 
EGYRE NAGYOBB SZEREPET KAP 

A TÁNC – TÁRSASTÁNC, CSAPATTÁNC

A tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik. Minden korban és minden tájékon 
felfedezték a mozgásos kreativitás jótékony, felszabadító és integráló hatását. A taglejtések, a 
testtartás, a mozgás a legközvetlenebbül tükrözi azt, ahogy az ember érzi magát, ahogy megtes-
tesül élettörténete, ahogy az ember megéli és alakítja kapcsolatait a többi emberrel és környe-
zetével. Minden lelki történés leképződik a testben, s a testi történések hatnak lelki, mentális 
élményeinkre. A tánc olyan mozgásforma, ami egyszerre kikapcsol és energiával tölt fel. A testre 
vonatkozó élettani hatásai mellett – fellazítja és erősíti az izmokat, növeli az állóképességet 
– intenzíven hat a lélektani folyamatokra is. Hatására könnyebben feldolgozhatjuk a minden-
napok feszültségeit, relaxáló hatású és önbizalom növelő. És hat a szellemre is: segíti az önki-
fejezést, az önelfogadást, fejleszti a kreativitást és a fantáziát.
Köszönjük a társas-és tábortánc oktatók – Börcsök Enikő, Magyarné Homor Kati, Csetneki Kata, 

Kolozsvári Ádám - lelkes munkáját!
Szalamanov Zsuzsa
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A nyugalom szigete...
Ebben az évben is izgatottan várták a tábort gyerekek 

és felnőttek egyaránt. Ezúttal nagyon szép időnk volt. A 
sok strandolás mellett azonban jutott idő a kézműveske-
désre is. Kicsik, nagyobbak és felnőttek is nagy lelkesedés-
sel alkottak. Öröm volt látni, hogy a jártasabbak milyen 
odaadással segítettek azoknak, akik most próbálkoztak 
először a fonalgrafikával. Úgy gondolom, az elkészült 
munkák bizonyítják, hogy a kézművesházban eltöltött idő 
minőségi volt. Alkotás közben mindenki elmélyült, kreatív 

ötleteit megvalósította és az 
elkészült munkát boldogan 
vitte haza.

Márkus Márti
vesedonor édesanya és tábori 

önkéntes
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Mi is nyaraltunk!

BORKÓSTOLÓ – 
nem szokványos módon

Fotós workshop
     
A workshop egyfajta képi játék. A képek nyelvére pró-

báljuk lefordítani, hogy mit jelent számunkra a tábor és 
közössége. A dokumentálás, az alkotás és a játék határain 
táncolva. Eszközünk a mobiltelefon.

1. A workshop résztvevőinek bemutatkozásként a 
Melyik tulajdonságodat bírod legjobban magadban? c.  kér-
désre kellett készíteniük egy selfit.

2. A workshop résztvevőivel összeírtuk, hogy

- kinek mit jelent a tábor, miért szeret itt lenni
- a tábor helyszíneit / Balatonpart, röpladbapálya, stb./
- napszakokat
- figurális vagy absztrakt
- beállított vagy talált kép
- önkéntes, családtag, barát

Majd mindenki húzott mindegyik csoportból egy cetlit, 
és a kihúzott cetlikkel kellett dolgoznia, megtalálnia a pa-
raméterek alapján a tábor területén a nap képét. (Pl.: - barát-
ságok – röplabdapálya – délután – figurális – beállított – Tomi)

A résztvevők egész nap alkothattak, dolgozhattak a ké-
peken, este pedig közös képnézegetés, kiértékelés, váloga-
tás, feltöltés folyt..

Horváth Krisztina 
és Török Tamás

önkéntesek, 
a workshop vezetői
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Múlt évben beszélgettünk az 
önkéntesekkel, hogy lassan minden 
általunk ismert környékbeli „Balatoni” 
borászat borát megismertük már és 
eljutottunk oda, hogy újra meg kellene 
hívni azokat a borászatokat, akik voltak 
már egyszer. Ekkor jött az ötlet, hogy mi 
lenne, ha a táborlakók mutatnák be a 
kedvenc boraikat és szerveznének bor-
kóstolót.

Idén Zsuzsa kérésére elvállaltam 
én a szervezést és lebonyolítást. Három 
gondolatom volt, amit szerettem volna 
megvalósítani. 

Az első, hogy egy régi magyar faj-
tát mutassak be. A „Szerémi Zöld”-re 
esett a választásom, mely kiváló bor, de 
a savassága miatt kicsit megosztotta a 
kóstolókat. 

A második, hogy a feleségem példá-
ján okulva, ne csak a száraz bor kedvelői 
élvezzék a borkóstolót, hanem az édes 
boré is. Ezért a tállyai Bagolyvár pincé-
szet segítségével összeállítottunk egy 
édes borsort, mely igazi sikert aratott.

A harmadik pedig, hogy a száraz 
borok kedvelői a 6 bor esetében egy-
egy borvidék borait kóstolhatták – 
mindeközben összehasonlítva az egri és 
a szekszárdi bikavért.

Kicsit furcsa volt az asztal másik 
oldalán állni, izgultam is rendesen. De 
a Társaság pozitív viselkedése segítette 
az önbizalmamat. Az első pár bor kósto-
lása közben pedig látszott, hogy a han-
gulattal se lesz gond.

  Úgy gondolom, azzal, hogy az 
édes bor kedvelőinek is tudtunk jó bo-
rokat mutatni, sokkal többen jöttek el a 
kóstolóra, mint szoktak – közel ötvenen 
voltunk. Remélem, hogy mindenki jól 
érezte magát!

Sok-sok köszönet a szervezőknek, 
hogy rám gondoltak. A barátoknak 
az elő- és utókészületben való aktív 
segítségekért. A feleségemnek a sok 
segítségért és az építő kritikákért. 
Mindenkinek pedig azért, hogy nem 
létező borász tudásomat elfogadtátok.

Bede Zoltán

2009-ben vettünk részt először 
a „MI IS NYARALUNK”  táborban. 
Az első évben még nem vettem 
részt a szülők részére szervezett 
borkóstoláson, de utána min-
den évben jobbnál jobb Balaton 
környéki borászat borait kós-
tolhattam meg. Feleségem is 
elkísért egy-két alkalommal, de 
a „Hegyaljai” lánynak nem ízlet-
tek a száraz borok.
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Mi is nyaralhattunk!
KÖSZÖNJÜK MINDAZOKNAK, AKIK A 2019 ÉVI – MI IS NYARALUNK TÁBOR 

MEGVALÓSULÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULTAK!

100.000 FT FELETTI TÁMOGATÓK
• B.Braun Avitum Hungary Zrt.
• MANET
• SPURS-Group Kft
• Balatonszemes Község Önkormányzat
• Az adófizetők felajánlott 1 %-a
• Alsónémedi Jótékonysági Bál
• Jótékonysági kortárs művészeti árverés 

ESZKÖZZEL, SZOLGÁLTATÁSSAL TÁMOGATÓK
• Serpa Kalandpark, Balatonfűzfő
• Balatonibob Szabadidőpark, Balatonfűzfő
• Magyar Honvédség
• Butiq Agency Kft.
• Balaton PRO
• Eszterlánc Zenekar
• Vintage Garden
• Tűsarok és Stopli Blog
• Törjék Attila
• Csubák Gábor
• Mészáros Laura és Bényei Ferenc motoros 

barátaikkal
• Marázplast Kft, Kaposvár
• Mega-Papír 2004 Kft, Kaposvár

• Markunion Kft, Kaposvár
• Kalandpark Játszóház
• Gróf Trans Kft., Tarján

1 MILLIÓ FT FELETTI TÁMOGATÓK:

OTP Bank Nyrt.
ASTELLAS Pharma Kft.
MOL Alapítvány
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köszönjük!
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriuma

• Barna Diána
• Barna Márk
• Böcskei Virág
• Börcsök Enikő
• Csetneki Kata
• Dobi Etelka
• Fellner Márta
• Gallusné Szabó Edit
• Gosztonyi Bence
• Grózli Csaba dr.
• Gyurkó Alexandra
• Horváth Krisztina
• Jakab Ivett
• Jantek Gyönyvér
• Kelen Kata dr.

• Kolozsvári Ádám
• Kőműves Luca
• Maléth Anikó
• Márkus Márta
• Nagy Antal
• Nagy Anikó
• Nagy István
• Szabó Attila
• Szendi János
• Szendi-Káldi Mónika
• Stefikova Veronika
• Tóth József
• Török Tamás
• Tusor Lilla
• Vilmányi Csaba dr. 

MUNKÁJUKKAL TÁMOGATÓ ÖNKÉNTES SEGÍTŐK

21Csudamadár
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Családi hétvége



Családi hétvége
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GyerekNapoztunk!

GYEREKNAPOZTUNK 

2019-BEN IS! Köszönjük 
a MOGYORÓDI AQUARENA

 vezetésének, hogy sokadszorra is  
vendégül láttak bennünket!

Június 29-én fejeződött be a MI IS NYARALUNK tábor, de már szülők-gyerekek, 
mind türelmetlenül várták, hogy ismét találkozzanak. Erre remek alkalmat nyújtott 

a 9. GyerekNapozunk program a Mogyoródi Aquarénában, ahol közel százan jöttünk össze. 
A fotók beszéljenek magukért...
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GyerekNapoztunk!
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Jó tudni!

Gruber Rita: - Gyerekgyógyász szakorvos, 
infektológus szakorvos és védőoltási szakta-
nácsadó is vagy. Ahogy néztem, sok helyen 
dolgozol. 

Dr. Kulcsár Andrea: - Ez így van, 
mert egyrészt több lábon kell állnom, 
másrészt kevesen csinálják azt, amit 
én. Ha ez másként lenne, maradna 
időm írni, irányelveket fogalmazni, 
módszertanokkal és szakmai állásfog-
lalásokkal foglalkozni. 

De pillanatnyilag a betegellátás 
veszi el az időm nyolcvan százalékát. 
Gyermekgyógyász sok van, gyermek 
infektológus már kevesebb, azonban 
aki gyermek infektológus és a védőol-
tásokkal olyan szinten foglalkozik, 
mint én, senki nincs. Rajtam kívül több 
oltási tanácsadó van, de az immunsé-
rült páciensek védőoltását ilyen mó-
don én végzem. Van azért segítségem, 
Dr. Onozó Beáta személyében, aki 
Miskolcon praktizáló immunológus 
gyerekorvos. Régen Szegeden volt ol-
tási tanácsadó, és megtartottuk a kap-
csolatot. Sokat segít nekem, egyrészt, 

mert immunológus, másrészt, mert 
elkötelezett a védőoltások iránt. 
Gyermekgyógyászként sok tapaszta-
lata van, tudok tőle szakmai segítséget 
venni. Rajta kívül itt a kórházban van 
egy fiatal infektológus szakorvos és 
belgyógyász, Dr. Jekkel Csilla. Ő a fel-
nőttek ellátásában segít. Velük csiná-
lunk egy prevenciós képzést, mert azt 
gondoljuk, ha fiatal infektológus szak-
orvos jelöltek belelátnak ebbe a tevé-
kenységbe és preventív szemléletűek, 
akkor részt vennének a feladatokban. 
Iszonyú sok munka volna, amire je-
lenleg nincs kapacitás. Több rendelési 
időre lenne szükség, de nincs annyi 
OEP óraszámom.

 
Gruber Rita: - Miért választottad ezt a 
területet? 

Dr. Kulcsár Andrea: - Mert annak 
idején az osztályvezető Mészner dok-
tornő azt mondta az elődöm távozása-
kor, hogy innentől én csinálom. Eszem-
be nem volt, kijelöltek egy feladatra. 
Egész életemben úgy működtem, ha 

rátettek egy vonalra, akkor csináltam 
és lelkiismerettel, rendesen csináltam. 
Húsz évvel ezelőtt ez a terület el volt 
hanyagolva, én pedig nekiálltam ren-
det csinálni. Egyre több tapasztalatot 
szereztem, egyre mélyebben bele-
mentem és egyedül maradtam az im-
munsérült betegekkel. Ebből adódott 
az, hogy sok helyzetben én tudom, 
hogy egy védőoltás után mi követke-
zik, és azt mivel lehet magyarázni. 

Gruber Rita: - Ha azt nézzük, hogy egy 
országos lefedettséget kellene biztosítanod, 
akkor ez lehetetlen küldetésnek tűnik.

Dr. Kulcsár Andrea: - Pontosan. 
Az én szemléletem, hogy meg kell 
előzni, amit lehet. Van egy diagnózis, 
minden orvos tudja, hogy mik azok 
a kezelési módok, amik szóba kerül-
hetnek, és mi van az alagút végén. 
Például, ha egy kisgyereknél tüdőfib-
rózist diagnosztizálnak, annak előbb 
vagy utóbb tüdőtranszplantációja 
lesz. Vagy valakinél diagnosztizál-
nak egy epeút atresia-t, nyilván az a 

Oltassunk vagy NE? 

EGYRE TERJEDNEK AZ 
OLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
FELTEVÉSEK, ÉS 
TÉVHITEK. EBBEN AZ 
EGYMÁSNAK ELLENTÉTES 
INFORMÁCIÓDÖMPINGBEN 
SOKSZOR NEHÉZ 
KIIGAZODNUNK. KINEK 
HIHETÜNK? KI AZ, AKI VALÓBAN 
HITELES ÉS TÉNYEKET KÖZÖL; ÉS 
KI AZ, AKI FÉLIGAZSÁGOKAT AD 
ÁT? GONDOLATÉBRESZTŐNEK 
SZÁNT INTERJÚ DR. KULCSÁR 
ANDREÁVAL, AKI A PREVENTÍV 
SZEMLÉLET MELLETT TETTE LE A 
VOKSÁT.Dr. Kulcsár Andrea
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helyzet májtranszplantációt kíván. 
Vagy diagnosztizálnak egy gyulla-
dásos bélbetegséget, akkor valami-
lyen immunsérülést okozó kezelése 
lesz. Hozzám az esetek többségében 
mégsem időben kerül a beteg, és ha 
nem adok időpontot, akkor elakad a 
kezelése, nem tudják transzplantálni. 
Legtöbbször ebben a pillanatban a 
betegek alkalmatlanok arra, hogy 
hatékony immunválaszt produkálja-
nak. Holott egy krónikus betegség 
alatt, az esetek jelentős részében 
lett volna idő arra, hogy kényelme-
sen, körültekintően és hatékonyan 
meg tudjuk előzni a megelőzhető 
fertőzéseket. Azért történik így, mert 
nincs annyi immunsérült beteg – 
számomra nagyon sok van –, akik 
közül olyan nagy számban kanyaró, 
rubeola, tüdőgyulladás, influenza, 
májgyulladás miatt kórházba kerül-
nének. Ebből az következik, hogy 
az orvosoknak nincs saját élményük 
erről. Ha az ő betege meghal kanya-
róban, mint Szlovéniában a sclerosis 
multiplexes beteg, vagy kanyaró mi-
att meghal, mint Franciaországban 
a szívtranszplantált kislány, akkor 
talán változik a szemlélet. Mit mon-
danak az emberek? Nem szoktam 
beteg lenni. Nem szoktam elkapni 
az influenzát. Igen, de elég egyszer 
és úgy elkapni. Ma itt volt nálam egy 
páciens, aki lovászként és füvesem-
berként él vidéken. Immunsérült és 
biológiai terápiát fog kapni. Nem 
Magyarországon nőtt föl és fogal-
ma sincs milyen oltásokat kapott és 
milyen betegségeken esett át. Olyan 
körülmények között él, hogy egy 
tetanuszfertőzés elviheti. A gyerme-
ke, akit hasonló szellemben nevel, 
a védőoltásokkal megelőzhető fer-
tőzések közül csak a kötelezőt kap-
ja. Természetesen elbeszélgettem 
vele, elmondtam a kockázatokat. 
Azonban ő úgy véli, a természetben 
található füvekkel védekezik a fel-
merülő bajok ellen. Én azt mondom, 
nincsenek olyan füvek. A betegségét 
sem füvekkel gyógyítja. Az emberek, 
ha egyszer megkóstolják azt a be-
tegséget vagy azt a fertőzést, amit 
elkerülhettek volna, akkor már nem 
megelőzésről beszélünk.

Gruber Rita: - Ahogy hallgatlak téged, 
rögtön nyugtalan lettem. Harminchét évesen 
én sem tudom milyen betegségeken estem át, 
és azt sem, milyen oltásaim vannak.

Dr. Kulcsár Andrea: - Ha nem tu-
dod, voltál-e bárányhimlős, átestél-e 
rubeolán, akkor ezeket meg kell néz-
ni. Egy egyszerű vérvételből kiderül. 
Minden egészséges felnőttnek tíz-
évente di-per-te oltásban kellene ré-
szesülnie. Te utoljára gyerekkorban, 
hatévesen kaptál szamárköhögés el-
len oltást. Diftéria és tetanusz ellen, 
ha nem volt tetanuszra gyanús sé-
rülésed, akkor tizenegyéves korban. 
Tetanuszfertőzés gyanús sérülés pél-
dául az állatharapás, földdel és trá-
gyával szennyezett sérülés, égési se-
bek, szúrás, ezek mind. Ami új dráma 
lesz egész Európában, az a szamárkö-
högés. Be fog kúszni Magyarországra 
is, és újszülöttek halnak majd meg. A 
családtervezőknek, anyának és apá-
nak mindenképpen túl kell esnie a 
diperte oltáson. Nálunk még ez ele-
gendő, de Angliában, Kanadában, 
Franciaországban már a terhesség 
alatt oltják a nőket azért, hogy a cse-
csemők védetten szülessenek. Ez 
fontos, hiszen az újszülöttek meg-
fertőződhetnek a szülőktől, serdü-
lőktől, vagy bárkitől a környezetben, 
és belehalhatnak. Neked, mint fiatal 

felnőttnek, ha egészséges vagy, ez 
a csapásirány. Ha nem vagy egész-
séges és valamilyen kezelésben ré-
szesülsz, akkor is ez a csapásirány, 
de az olthatóságot a kapott keze-
lésed befolyásolja. Ezért mondom 
azt, hogy amikor egy beteg hoz-
zám kerül, már el van késve, mert 
az egészséges felnőtteknek nincs 
meg ez az ellátása. A gyerekek ese-
tében sokkal könnyebb. Kiirtottuk a 
kanyarót Magyarországról úgy, hogy 
1969-ben kaptak először kanyaró 
elleni védőoltást a gyerekek kilenc 
hónaposan. Aki csak egy oltást ka-
pott és nem volt kanyarós, az bizto-
san nem védett. Aki átesett rajta, az 
védett. Utána bevezették a dupla 
oltást, ezért az 1989-ben, 1990-ben, 
és 1991-ben születettek azt hiszik, 
védettek. Tudom, hogy körülbelül 
harminc százalék nem az, csak van 
immunemléke az oltásról. Ha be-
jön a kanyaró és egészséges, akkor 
megfertőződhet, enyhe betegsége 
lesz, de attól még a fertőzést tovább-
adhatja. Ha olyan ember fertőződik 
meg, akinek az immunrendszere sé-
rült vagy gyenge, nem biztos, hogy 
nála egy enyhe betegség enyhe le-
folyású lesz. Mert nem tud vele az 
immunrendszere tökéletesen bánni. 
Minden olyan betegnek, akinek im-
munrendszert bántó kezelése van, 
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meg kell nézni, védett vagy sem, és 
el kell dönteni, oltható vagy sem. 
Magyarországon még mindig pél-
daértékű az átoltottság. Akkor is, ha 
sok ember nem oltatja a gyerekét. 
Mégis azt mondom, a védőoltás a 
saját ellensége. Miért? Mert összeér 
két generáció. A te generációd, akik 
kizárólag védőoltással kapták a vé-
dettségüket és soha életükben nem 
találkoztak a kanyaróval, meg azok, 
akik most nőnek fel és a szüleik nem 
támogatják az oltásukat. Csak azért 
nem támogatják, mert nem láttak 
ilyen betegséget, nem tudják a tény-
leges veszélyt. Tehát kinevelünk egy 
oltott, de már fogékony, és mellette 
nő azok száma, akik oltatlanok és fo-
gékonyak. Ez a kettő összeér, ami már 
egy tömeget képvisel. Majd bejön a 
kanyaró - egész Európában járvány 
van -, és lesz megbetegedés. 95 száza-
lékban kontagiózus, ami annyit tesz, 
ha talál fogékonyt, azt megbetegíti. 
Lesz olyan eset, mint a szomszédos 
országokban, ahol szintén jó az átol-
tottság. Nagymihályból (Szlovákia- a 
szerk.) elment három srác Angliába, 
ahonnan hazajöttek kiütéses meg-
betegedéssel. A kórházban, ahol 
megjelentek, senki nem tudta, mitől 
vannak a kiütések, mire jött egy 
idősebb orvos, aki látott 
már életében kanya-
rót. De addigra már 
volt kontaktja. 
Közel kétszázöt-
ven megbetege-
dés lett a környé-
ken, le kellett zárni a 
kórházat. Pedig abban 
a régióban is jellemző a jó 
átoltottság, mint nálunk. Érdemes 
ezeket átgondolni. Bárki számára 
hozzáférhető a felnőttek védőoltási 
táblázata a www.oltasbiztonsag.hu 
oldalon. Direkt úgy van összeállítva, 
hogy ha valaki elolvassa, tudja, mit 
kell tenni. Nagyon egyszerű a mene-
te: valaki védett vagy nem védett? 
Ha nem tudom eldönteni, akkor vért 
veszek, és ha szükséges oltást adok. 
Családtervezésnél a védőoltásnak 
semmi akadálya, ha egy nő kap ka-
nyaró, rubeola, mumpsz ellen oltást, 
akkor 28 nap múlva már lehet terhes.

Gruber Rita: - Miért ekkora vakfolt a 
védőoltás kérdése?

Dr. Kulcsár Andrea: - Mert nincs 
akkora veszély. Hány olyan reklámot 
látsz, amikor jönnek a kullancsok? 
Elkezdődik a szezon és mindenki fél 
tőle. Ellenben nem mutogathatsz 
meningococcus fertőzésen átesett 
gyereket, ami nagyon csúnyán néz 
ki, tele bevérzésekkel, akár levágott 
végtagokkal. Nem mutathatsz olyan 
bárányhimlőst, akinek a 
felülfertőzés miatt 
be van vagdosva a 
bőre, és véráram-
fertőzéssel élet 
halál között van. 
Szintén nem mu-
tathatod meg azt a 
tüdőgyulladásos im-
munsérült gyereket, aki 
influenza mellett egy pneu-
mococcus fertőzésben fuldoklik az 
intenzíven. Ilyet a tv-ben nem fogsz 
látni, még egy előadáson se szívesen 
mutatja az ember. A háziorvosoknak 
végig kellene gondolniuk, hogy a 
körzetükben hány potenciális szülő, 
serdülő és egyetemista van. A pre-
venciós szemléletre születni kell. Ez 

olyan, hogy vagy szelektíven 
gyűjtöd a hulladékot, 

vagy nem érdekel, 
hogy hamarosan 
megfulladsz a sze-
méttől.  

  
Gruber Rita: 

- Olvastam, hogy a meg-
előzésben, a tudás illetve tu-

datosság erejében hiszel. A tudás 
ott van az orvosok kezében, a tudatosság pe-
dig a szülők fegyvere lehet a megelőzésben. 
Szerinted milyen egy tudatos szülő?

Dr. Kulcsár Andrea: - Sajnos a 
tudatos szülő hátrányos helyzetben 
van, mert magára van maradva. Ma 
nincs jó egészségtudatos nevelés. 
Játszótéri platformon próbálnak esz-
mét cserélni, amiből sok tévhiteken 
alapszik. Ezt viszik tovább, és ebből 
születik sok poszt a közösségi média 
felületén. Ezek arról szólnak, hogy a 
HPV oltásban ez van, meg az van, és 

ne adjuk a gyereknek. Sajnos nincs 
lehetősége beülni mondjuk egy 
szülői klubba, ahol hallana egy meg-
alapozott, szakmai hátterű előadást. 
Pedig sok tévhit eloszlana. Azért, 
mert valami kötelező, nem feltétle-
nül rossz. Mindannyian nagyon sze-
retnénk demokráciában élni, ahol 
megmondhatjuk, hogy valamit aka-
runk, vagy sem. Csak ezzel az a gond, 
hogy én se tudom megmondani az 

autószerelőnek, hogy mit szed-
jen ki az autóból, nem 

az én szakterületem. 
Azt vettem észre, 

hogy a focihoz 
és a védőoltá-
sokhoz minden-
ki ért. Iszonyú 

nagy az oltáselle-
nesség, mert kevés 

ember látja a követ-
kezményeit. Én 2003 óta a 

bárányhimlőoltás mellett beszélek, 
mert itt a kórházban harminc év 
alatt láttam, mi következhet belőle. 
Azonban van olyan háziorvos, aki 
az egész praxisát úgy csinálja végig, 
hogy nem lát súlyos bárányhimlőt. 
Tegyük fel, egy gyerek pénteki na-
pon bárányhimlős lesz, aki 72 óra 
múlva baktérium felülfertőzéssel és 
véráram fertőzéssel kórházba kerül. 
A háziorvosa nem fogja abban a sú-
lyos állapotban látni. Itt az osztályon 
nem találkoztam egyetlen olyan szü-
lővel sem, akinek itt kezelik a fertő-
zött gyerekét, hogy ha tudta volna 
a lehetőséget, lemond a védőoltás-
ról. Olyat hallottam már, hogy orvos 
vagy védőnő beszéli le róla, mond-
ván, hogy át kell esni ezen a beteg-
ségen. Tény, hogy átesni egy fertőző 
betegségen legtöbbször élethosszig 
tartó védettséget nyújt. Igenám, de 
az az X százaléknyi végzetes kime-
netelű fertőzés, annak a családnak 
száz százalék. Tizenegy éves gyerek 
megvakul bárányhimlő miatt? Kettő 
éves gyerek stroke-ot kap? Erről azt 
gondolom, hogy bűn. Van egy esz-
közöd, amivel megelőzheted, ak-
kor miért nem használod? Igen, a 
védőoltás nem ad száz százalékos 
védettséget. Igen, a védőoltásokat 
időnként ismételni kell. De a legtöbb 
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megelőzhető fertőzésnél, ha valaki 
oltott és emlékeztető oltást kapott, 
és úgy fertőződik meg, akkor egy 
sokkal enyhébb, kezelhetőbb lefo-
lyású betegsége lesz. Olyan ez, mint 
a hagymalevél: fölépíted a védelmet, 
adsz egy lehetőséget. Vannak szülők, 
akik úgy vélik, a gyereküknek nincs 
szüksége HPV oltásra, mert nem pro-
miszkuita, vagy majd óvatos lesz. Ez 
hibás elképzelés. Nincs olyan ember 
a földön, aki HPV fertőzést ne szen-
vedett volna már el, vagy a jövőben 
ne szenvedne el. Azért humán papil-
loma vírus, mert szereti az embert, 
szereti az ember bőrét, nyálkahártyá-
it. Adjuk egymásnak. Van egy olyan 
betegség, ami világszerte a nőket 
és férfiakat pusztítja, létezik ellene 
védőoltás és szűrés. Ezek önmaguk-
ban nem adnak elegendő védettsé-
get, de ha a kettőt összerakjuk, akkor 
közel száz százalékos a betegség 
megelőzése. Akkor miért nem élünk 
vele? Találkoztam olyan esettel, ahol 
az anyukának HPV okozta méhnyak-
rák miatt méheltávolító műtétje volt. 
Kiskamasz immunsérült lánya van, és 
a védőoltásra nemet mondott. Hiába 
beszéltem a kockázatokról, a lehető-
ségekről, ő érvelés nélkül elutasítot-
ta ezt a védelmet. Ilyenkor tehetet-
len vagyok.  

Gruber Rita: - Ahhoz, hogy társadal-
mi szinten változás legyen a szemléletben, 
megfelelő edukáció vagy jó időben elkezdett 
felvilágosítás megoldás lehetne?

Dr. Kulcsár Andrea: - Most vol-
tam Svájcban néhány napot, és 
megfigyeltem, ahogy a gyerekeket 
közlekedni tanítják, vagy ahogyan 
működik náluk a szelektív hulladék-
gyűjtés. Ha ezt nem kezded el gye-
rekkorban, akkor később mit vársz? 
Nem megyek sokra az orvosok ok-
tatásával, a laikus tájékoztatók pedig 
nem elég hatékonyak. Egy megoldás 
van: a gyerekeket kell elkezdeni ilyen 
útra terelni és bevezetni egy egész-
ségtan tantárgyat. A felvilágosítás 
fontos lenne. Jön az iskolai kampá-
nyoltás, és azt se tudják a gyerekek, 
hogy mit és miért kapnak. Pedig, ha 
tisztában lennének vele, miért fontos 

megkapniuk az oltást, maguk tennék 
oda a vállukat. Nem tudják, miért 
kapnak di-per-te oltást tizenegy éve-
sen, de azt sem tudják, miért kapnak 
májgyulladás ellen két évvel később. 
Ha nem kezdjük el nekik megtaníta-
ni, akkor nem várhatunk változást. 
Próbáltam a meningococcus elleni 
védőoltást gyerekeken keresztül 
youtube videókkal reklámozni. De 
egyedül nem megy. A köztudatba 
egyszer betenni, nem hathatós, elil-
lan. Folyamatosan kellene csinálni. 
Ezzel szemben az oltást ellenzők 
iszonyatosan hangosan és hatéko-
nyan nyomják a tévhiteket. 

Gruber Rita: - Miből táplálkozik az 
oltásellenesség? Félelemből?

Dr. Kulcsár Andrea: - Amikor 
van egy misztikus betegség, ami-
nek nem tudod az okát és a te 
gyerekeddel történik, akkor óha-
tatlanul keresed a miérteket. Nem 
az jut eszedbe, hogy valami ge-
netikailag meghatározott, hanem 
emlékszel arra, hogy megszúrta az 
orvos és hallottál már róla, hogy 
abba a szerbe mindenféle anya-
gok vannak. Ebbe belekapaszkod-
nak az emberek és egymás között 
terjesztik. Ennek iszonyatos nagy 
„irodalma” van. Megjelennek az 
orvosnak kinéző személyek, akik 
nyilatkoznak, írnak és egyesülete-
ket hoznak létre. Gondoljuk el, egy 
adott régióban tömegben élnek, 
de nagy a fluktuáció, mert vannak, 
akik elköltöznek. Ha az embernek 
szerencséje van, akkor a körülöt-
te lévők védettek, de ha úgy ala-
kul a környezete, hogy 
túl sok lesz körülötte a 
fogékony, akkor a be-
tegség előbb - utóbb 
megtalálja a fogé-
konyakat. Például 
Hollandiában és 
azokban az alterna-
tív közösségekben, 
ahol elutasítják a vé-
dőoltásokat, ha van 
egy járvány, a meg-
betegedések zöme 
ezekből a közegekből 

kerülnek ki. Az egyéb fogékonyak-
ból pedig szatelit gócok jönnek 
létre. Nálunk is így lesz.    

Gruber Rita: - Mennyire speciális 
helyzet, amikor egy immunsérült páciens-
sel találkozol és az ő oltását kell felépíteni? 
Gondolom egy egészséges páciensnél egyér-
telműbb a protokoll.

Dr. Kulcsár Andrea: - Nálam 
egyik pillanatban bejön egy scle-
rosis multiplex-es felnőtt, a követ-
kezőben rheumatoid arthritis-es 
gyerek, utána egy csontvelőtranszp-
lantált felnőtt, a negyedik pillanat-
ban bejön egy írásbeli konzílium egy 
tüdőtranszplantáció előtt. Minden 
egyes betegségnél tudnom kell, 
hogy az milyen stádiumot jelent, mi-
lyen kezeléseket jelentett a múltban, 
és fog jelenteni a jövőben, illetve 
azoknak milyen hatásai vannak az 
immunrendszerre. Milyen életkörül-
ményei vannak a betegnek, milyen a 
környezete, mi a munkája, milyenek 
az utazási szokásai. Ez egy komplex 
dolog. Ezért tudok „csak” hét új be-
teget ellátni egy nap. 

Gruber Rita: - Olvastam a KSH adata-
it, miszerint Magyarországon a várható élet-
tartam 72 év, míg az EU nyugati államaiban 
ez 78 év. Hol rontjuk el?

Dr. Kulcsár Andrea: - Erre a 
válaszom egy nagyon rövid élmé-
nyem lesz, az a néhány nap ta-
pasztalata, amit most  
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Svájcban megéltem. Amikor ki-
mentem a falu közértjébe, úgy 
éreztem, mintha kimentem volna 
egy város leghatalmasabb közért-
jébe. Kiléptem az utcára és nem 
volt szemét, sem másfél méteres 
avar a bokor alatt. Rend és tisz-
taság vett körül. A falu szélére a 
szántóföld mellé mentem sétálni, 
és azt láttam, hogy kint vannak az 
emberek. Futottak, sétáltak, bicik-
liztek. Szemetes kirakva, csatorna 
kiépítve, hogy ne legyen belvíz. Az 
emberek jöttek-mentek és moso-
lyogtak. Azt gondolom, van idejük 
élni, és más minőségű életet élni. 
Amilyen a környezetünk, olyan az 
életünk. Ha koszban élünk és az 
megfelel nekünk, akkor mit vá-
runk? Az ottani idős ember  biztos 
nyugdíj mellett aktív életet él. Az 
itteni emberek rosszabb esetben 
50 éves kortól különböző beteg-
ségektől szenvednek, és az egész-
ségügy tartja kitámasztva életben. 
Nem tud aktív életet élni, túlél. 
Rosszkedvű, depressziós, és ezt 
közvetíti a fiataloknak.   

Gruber Rita: - Szerinted egy átlagos 
körülmények között élő magyar ember mit 
tud tenni az egészségéért? 

Dr. Kulcsár Andrea: - 
Mindenkinek kell lennie valami-
nek, amivel el tud vonatkoztatni a 
hétköznapi kötelezettségektől, és 
amiben örömforrást talál. Valaki a 
természetet járja, más biciklizik, én 
sportolok. Ezen kívül – elcsépeltnek 

tűnhet -, de tényleg kell figyelni az 
étkezésre. Nem azt mondom, hogy 
soha ne egyél cukrokat meg zsí-
rokat, csak az abúzust kerülni kell. 
Ha az ember mozog és mellette 
normális táplálékot vesz magá-
hoz, akkor sem fogja kivédeni azt, 
amire genetikailag prediszponált; 
az meglesz előbb vagy utóbb. Ha 
utóbb, akkor volt egy minőségileg 
jobb élete. Ha szereti feszegetni 
a határait, akkor valószínű sokkal 
korábban betegszik meg. Nem 
vagyok minden szinten őrült pre-
venció hívő, csak automatikusan 
szeretem elkerülni a felesleges ká-
rokat. Gond, hogy a prevencióra az 
egészségügy nem figyel, nem ré-
sze a terápiának. Pedig, ha a bioló-
giai terápia vagy a transzplantáció 
megköveteli a megelőzést, akkor a 
védőoltás miért nem számít bele a 
terápiás költségbe? Egy betegség 
során sok pénzt áldozunk a terápi-
ára, és aztán ezt a beteget elviszi 
az influenza, vagy tüdőgyulladás, 
holott védőoltással megelőzhető 
lenne.

Gruber Rita: - A transzplantáltak 
élethosszig kapják az immunszupresszív 
gyógyszereket. Mennyire nehéz az ő egészsé-
gük megtartása?

Dr. Kulcsár Andrea: - Az egy na-
gyon aktív élet, nekik be kell osztani 
mit, mikor, és hogyan. Ellenőrzésekre 
járni, és megemészteni azt, hogy 
különböző mellékhatásai lehetnek 
a gyógyszereknek, amit kapnak. 

Szerintem ez egy külön pszicholó-
giai felkészítést igényelne. Kapják a 
szervmegtartó kezelést, amitől gya-
koribb lehet a rákos megbetegedés, 
a HPV fertőzés, gyulladásos bélbe-
tegség, vagy fekély. A mellékhatá-
sokkal küzdenek, miközben kaptak 
egy életlehetőséget. Viszont azt tu-
dom mondani, hogy a transzplantált 
emberek túlnyomó többsége örül 
annak, hogy felkel a nap. Ők pozi-
tívan tudják megélni, hogy kaptak 
egy lehetőséget, és élnek is ezzel a 
lehetőséggel. Azt mondanám, tud-
nak élni. Ide sokan maguktól jönnek, 
mert preventív szemléletűek, de van, 
akit az orvosa küld, vagy azért talál-
kozunk, mert utazni akar. Sokféle ok-
ból kerülnek ide, de azt tapasztalom, 
hogy mindegyik örül. Én sokat tanul-
tam tőlük.

Gruber Rita: - Milyen vágyott kép van 
előtted, húsz év múlva egy átlag magyar mi-
lyen egészségügyi helyzettel rendelkezzen? 

Dr. Kulcsár Andrea: - Olyan hely-
zetben legyen, hogy amikor panasza 
van, már kijárt útja legyen. Még pa-
naszmenetesen tudja, hol van az or-
vosa, hova forduljon a szűrővizsgála-
tokhoz. Amikor tünete van, ne kelljen 
az utolsó pillanatban kapkodnia, és 
akkor felmérni a lehetőségeit. Ha 
van bejárt útja a háziorvoshoz, akkor 
nyilvánvalóan van bejárt útja a szak-
orvosi rendelésekre is. A háziorvos 
részéről pedig azok a páciensek, akik 
hozzá tartoznak, az életkoruknak és 
állapotuknak megfelelő gondosko-
dásban részesüljenek, és amikor baj 
van, tudja mit kell lépni. Összegezve: 
legyen egy tudatosságunk és legyen 
egy kiépített, járható rendszer. 

Az interjú végén megcsörrent a 
doktornő telefonja. Egy orvos kolléga 
hívta, mert gyanú szerint egy kanya-
róval fertőzött beteget láttak el az osz-
tályon. Az ÁNTSZ-t már értesítettük, 
mit tegyünk?- kérdezte a fiatal orvos. 
Jöjjön át mindenki, aki az osztályon 
dolgozik, megkapják az oltást. – felelte 
Kulcsár doktornő.

Grúber Rita újságíró, 
az Alapítvány önkéntes segítője
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Luka Timi rovata

A házunkhoz egész közel van 
egy szántóföld, amin jó 
hosszan egy patak folyik. 

Ez a patak tulajdonképpen egy ha-
tár is a szántóföldek és a rét között. 
Számomra mindig is az a hely jelentet-
te a „rétet”. A patak partjától, ameddig 
csak a szem ellát, sárgás színű száraz 
fű. Baloldalt egy aprócska erdő, jobb-
ról pedig kis dombokat lehet látni. 
Egészen kicsi korom óta jártam ide, 
először anyukámmal és nővéremmel, 
Ágival sétálni, kutyát sétáltatni, aztán 
a barátaimmal kirándulni, vagy akár 
biciklizni. A gyermekkori emlékeim-
ben élő szilveszterekkor itt tűzijáté-
koztunk. Itt találkoztam először egy 
olyan emberrel, aki nagyon-nagyon 
fontos lett az életemben. Ide jöttem el 
először az egyik gimnáziumi – akkor 
új - osztálytársammal kutyát sétáltat-
ni, és a mai napig ide járunk. Sok tit-
kot mondtam már itt el hangosan és 

rengeteg dolgot beszéltem meg itt a ba-
rátaimmal. Tavaly augusztusban még 
hullócsillagokat nézni is kifeküdtünk 
ide néhányan és megbeszéltük, hogy a 
csillagnézést hagyománnyá tesszük. 

Egy új barátom elhívott találkozni 
és mozizás után egy parkban kötöttünk 
ki. Sokáig beszélgettünk, aztán továb-
bálltunk a „tavakhoz”. Sokszor hallot-
tam már a „tavakról”, de mivel messze 
van onnan, ahol lakom, még nem jár-
tam ott. Megtudtam azt is, hogy a bel-
városhoz egészen közel, kb. húsz perc 
sétára van valahol egy szennyvíztisztí-
tó is. Távolról megnéztük ezt is (mivel 
nagyon sok volt bogár, inkább másfelé 
indultunk), majd jött számomra a nap 
legváratlanabb kérdése. 

– Elsétáljunk a rétre? 
Az én fejemben a „rét” a tartózko-

dási helyünktől 30-40 kilóméterre te-
rült el. Elsőre azt hittem, hogy viccel. 

– Nincs az túl messze? – kérdeztem. 

– Öt perc séta…
– Visszaérünk a buszomig?
– Persze. 
És elindultunk. Tulajdonképpen 

egészen a rétig nem mentünk el, 
mert már sötét volt és megijedtem 
a felüljárón pihenő biciklistől. Pár 
nappal később viszont – világosban 
– odamentünk és valóban; a város 
másik végén van egy másik rét, aho-
va mások járnak kutyát sétáltatni a 
város másik végéről, és másféle em-
lékeik fűződnek oda. 

Az elmúlt évemben nagyon sok 
minden változott.  Rengeteg szuper 
és sokszínű embert ismertem meg, 
és rengeteg új barátom lett. Talán 
most először érzem úgy, hogy ott 
vagyok, ahol lennem kell és kíván-
csian várom, hogy mi nyílik az új 
rétemen. 

Luka Tímea
májtranszplantált

avagy hogyan fedeztem fel a „rétet”

A fehérvári rétek
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Tiszta lap
Szülők – szülőknek/BERCZELI ILDIKÓ ROVATA

Az eső, mint megannyi apró könnycsepp, 
elmossa a természet tökéletlenségét, 

értelmet, frissességet ad a vízért esdeklő apró 
fűszálaknak, a melegtől kitikkadt mezei porcsin-
nak és a mérges gyalogbodzának.

A vízcseppek sietve furakodnak az apró ré-
sekbe, kicsiny madárcsőrök tátogó mélységébe, 
hogy megnyugvást adjanak kicsiny lelküknek.

Hajnal van, friss illat, tócsák tarkítják a ker-
tet. A lekaszált fűszálak puhán, nedvesen csillog-
nak. Itt-ott egy macskabagoly rikoltását hallom, 
talán menedéket keres, vagy csak örvend a zá-
pornak? Nem tudom.

A éltető napsugár lassan, komótosan igyek-
szik utat törni a sötét égbolton. A zúgolódó ég-
bolt lassan elfárad, a morgó hangoskodás távo-
lodik, helyet adva egy szebb égi jelenségnek, a 
napfelkeltének.

Gyere kedves, adj reményt a rigónak, a nádi 
poszátának, és nekünk, embereknek, hogy kez-
dődik egy új szebb nap, egy tiszta lap.

- Mit vársz az új naptól?
- Talán nyugalmat, talán azt, hogy kicsit 

könnyebb legyen az élet.
- Gyere, ülj ide mellém, igyunk egy feketét.
Apró csészében főzött kávé gőzölög. Illatos, 

édes és finom. Kicsit csípős a hajnal, az ablakon 
friss illat és vidám madárhang áramlik be. Itt a 
reggel, ébresztő!-hallatszik ezer nyelven. A taka-
róm magam köré tekerem, mintha az megvéde-
ne a lelki civódástól.

- Nos? Megbántott valaki?
- Nem, dehogyis!
- Akkor miért nem örülsz az új napnak?
- Örülök, csak tudod,  mindig van egy kis saj-

gás itt belül. Főleg, ha egyedül vagyok.
- Mesélj!
- Jó, de tudod, ez nem olyan, mintha azt kel-

lene elmesélnem, hogy például udvariatlan volt 
velem valaki.

- Értem. Kihűl a kávéd.
Egy darabig hallgatok, szürcsölöm a kávét, 

élvezem, ahogyan felmelegíti a testemet, szinte 
éget, de nem bánom. Szeretem.

- Tudod, ez egy régi sztori, biztos te is átéltél 
olyan dolgokat, aminek legszívesebben a csíráját 

is kitörölnéd. Ott vannak ezek bent, mint időzí-
tett bombák. Lassan ketyegnek és mindig mar-
dossák az ember belsőjét.

- Hallgatlak.
Az egész egy beszélgetéssel indult.
- Ott ültünk körben, egyesek ellazulva, má-

sok kicsit feszülten, megint mások lazán. Vajon 
aki laza, az már elengedte a múltját? Vagy csak 
tartja magát, mint én? Közben hallom a kérést.

- Mindenki mondjon magáról valamit.
- Atyaég!
Ekkor azt hittem, nem tudok majd megszó-

lalni. Görcsben volt a gyomrom, míg meg nem 
hallottam, hogy mi történt az előttem szólókkal. 
Sorstársak, ez jutott eszembe. Évek alatt az em-
ber megszokja, hogy kevés az igazán empatikus 
beszélgetőtárs. Sőt! Túl sok a felszínes ember, 
sablonkérdések, sablonválaszok. Hát persze, 
mert az igazi beszélgetésekhez idő kell, és sze-
rető lélek. Ez a legfontosabb, na és a közös sors, 
de  ez nem feltétel (mármint az, hogy az illető 
is érintett legyen!) Azt hiszem, ha kategorizálni 
kell magam, én beforduló, introvertált típus va-
gyok, bezárok, ha nem érzem az őszinteséget.

- És ez a beszélgetés másfajta volt?
- Igen, mert mindenki tudta, hogy mi az, 

hogy transzplantáció, és milyen, amikor 
a gyerekünk életveszélyes állapotban 
van.

- És sírtál?
- Igen, és nevettem is.
- Miről beszélgettetek?
- Az életről, a lélektől és arról, ami 

belül mindig ott van, és lesz.
- Látom, hogy ez nem olyan egysze-

rű történet. Sétáljunk.
- Mi a legrosszabb és mi a legjobb?
- A legjobb az ölelés,  ami szívből 

jön. A gyermeki kapaszkodás és a párom 
szeretete. Ez ad erőt, hogy ne agyaljak 
folyton a múlton.

- De te nem is vagy agyalós, rágódós típus.
Nevetek.
- Tényleg nem (mindig), de a táboros élet 

után mindig kicsit nehezebb. Jönnek az emlékek 
és a könnyek, ha kell, ha nem.

- Ez normális?
- Hát hogyne. Képzeld el, hogy apró buboré-

kok őrzik a bánatot, amik közül mindig kipukkad 
valamelyik.

- Ja persze, csak ezek a buborékok nem szí-
nesek. Tele vannak bánattal, mindig fájnak, és 
nem múlnak el. Hiszen hogyan is felejthetné el 
az ember az intenzív osztályt, a gépek hangját, a 

lélegeztető gépet, és a hangokat.
- Próbáljon felülni, mert tiszta vér a háta! 

Megmossuk. O.K.
- Hölgyem, tessék sétálni…vigye a katéte-

reket! O.K.
- Anyuka, nem tudtuk stabilizálni a gyereke 

állapotát, lehetséges, hogy nem éli túl a transzp-
lantációt. O.K.

- De voltak jó pillanatok is?
- Persze, ez élteti az embert. Micsoda öröm 

egy branüllel szaladgáló gyerek, hát még a kaca-
ja. Nekem ennél szebb nincs.

- Volt még valami, ami jólesett akkoribban?
- Igen, persze. Az emberek szeretete, a sok 

beszélgetés, a kedvesség, mert tudod, olyankor 
arra van a legnagyobb szükség.

- Szóval, ha jól érzem, a Családi kör hozott ki 
belőled újabb dolgokat, amikről eddig azt gon-
doltad, hogy már feldolgozott emlékek?

- Végülis igen.
- Fájnak?
- Nem, megkönnyebbültem, hogy tudtam 

róla beszélni kicsit.

- Örülök.
- Adnék egy tanácsot mára.
- Mi lenne az?
- Nevess! Hisz a világ veled teljes!
- Ennyi? Közhelyes. -nevetek. - De örülök, 

hogy meghallgattál!
- De hisz konkrét problémát nem is említet-

tél.
- Nem is kell, ezt érezni kell és ahhoz, hogy 

átadhassam, sokszor elég egy ölelés. Hiszen az 
ölelés többet ér minden kimondott szónál, gyó-
gyír nekünk, embereknek. Talán ez a lényeg.

Szeretettel: Ildikó
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Ezúton szeretnék családunk nevében köszönetet mon-
dani Nektek, Önkénteseknek minden változásért, ami az 
idei táborban történt. Köszönetet mondani a figyelemért, 
a programokért, a finom ételekért, a környezetért, a remek 
házért, amit idén igénybe vehettünk! 

Mivel mindenről Ti, Önkéntesek és persze a tábor vezetői 
gondoskodtatok, megélhettük azt, hogy egy nyári tábor nem 
csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is lehet élményt adó, 
pihentető esemény.

Sok önfeledt, boldog pillanatot kaptunk Tőletek és a csa-
ládoktól. Sokat beszélgettünk, rengeteget nevettünk, spor-
toltunk és kikapcsolódtunk. Feltöltődtünk, Veletek! Úgy 
éreztük, ez az a nagy család, ahova tartozunk, ahova tartoz-
ni akarunk! Remek nyolc napot tölthettünk 
Veletek egy megértő környezetben. A gyerekek 
is, és mi is rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 

Sok dilemma felmerült bennünk a tavalyi 
tábor után. Megéri-e, jó lesz-e?  Ugyan né-
hány alapszabály megfogalmazható, de nincse-
nek mindig univerzális válaszok, mert ez több 
tényezőn múlik, múlhat. Mi arra jutottunk, a 
legfontosabb ezek közül, hogy Bencének van-e 
kedve menni, mert csak akkor megyünk, ha ő 
szeretne. Szükséges, hogy ő is érezhesse, milyen 

egy olyan közösség részének lenni, amely elfogad, támogat és 
befogad. Nem tudom, mi az igazi titok, de hiszem, hogy a 
jó táborozáshoz kell, hogy biztosnak érezze a tábori hátteret: 
gondolnak rá, és segítenek, ha arra lenne szükség. Táborozni 
jó, de csak ha jó kedvvel teszed, mert olyan ez, mintha köté-
len kellene egyensúlyoznunk: ha tudjuk, hogy van alattunk 
védőháló, kevésbé remeg a lábunk, és biztosabban átjutunk 
a túloldalra.

Zsuzsa nénitől és sok családtól tudjuk, sokan érdeklődtek, 
hogy miért nem voltunk az őszi és a tavaszi hétvégeken, hiá-
nyoztunk. Annyira jól esett ez az érdeklődés, hogy úgy dön-
töttünk, elmegyünk. Nem döntöttünk rosszul. Amint meg-
érkeztünk, máris azt éreztük, hogy egy jó hangulatú nagy 
családba érkeztünk. Ahova szívesen vártak minket.

Tábort szervezni nagy falat, sok munka és nagy kihívás! 
Különböző emberek, különböző egyéniségek, habitusok. 
Ahhoz, hogy minden flottul menjen,  igen nagy szervező 
munka kell. 

Kívánjuk, hogy soha ki ne fogyjatok az ötletekből és per-
sze ti is pihenjetek!

Szóval köszönöm a családoknak, akik megosztott ák ve-
lünk élményeiket, történetüket.  Zsuzsa néninek, hogy helyet 
talált nekünk. Bencének köszönöm, hogy amikor hazajött az 

iskolából, azt mondta: Menjünk anya, hogy Ti is ki 
tudjatok kapcsolódni! 

Szeretném külön megköszönni: Barna 
Márknak, Hollós Daninak, Gosztonyi Bencének, 
hogy a mi Bencénkkel türelmesen és sokat fog-
lalkoztak a billiárdnál! 

Zárásképp pedig az Önkénteseknek, akik segí-
tettek, hogy mi felnőttek is nyaraljunk.

Köszönöm!
Turanecz Anikó

„AHOL A MAGASSÁG OLYAN, MINTHA MÉLYSÉG VOLNA, 
A SÖTÉTSÉG SEM RETTENT,  MERT A VILÁGOSSÁG BERAGYOGJA.”

Köszönet
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GRATULÁLUNK!
Gratulálunk Prof. Dr. Kóbori Lászlónak, aki a Semmelweis napi díszünnepségen

 vehette át megbízását a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika vezetésére 
Prof. Dr. Merkely Bélától, a Semmelweis Egyetem rektorától. 

MUNK ÁJÁHOZ ERŐT, KITARTÁST 
ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! 

34 Csudamadár

Jó hírek!
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Vincze Balázs

 és feles
ége, Lilla 

részére  

az elmúlt években kifejtett 
önzetlen segítségükért.

Jó hírek!
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Vincze Balázs 
és Lilla 

az alapítvány 
kurátorával, 

Fellner Mártival

Gratulálunk, 
Kata!



Jó hírek!

Köszönjük, 
Szandi!

GRATULÁLUNK! 
Gyurkó Alexandra szép, okos, szorgalmas, kitartó, tehetsé-

ges, de AZ ÉV ÖNKÉNTESE díjat nem ezekért a tulajdonsá-
gaiért kapta, hanem azért, mert önzetlen, segítőkész, bármikor 
tettrekész, ha szüksége van rá az alapítványnak.

A Kukta segít! - 2018-
as akció keretein belül a 
Mirbest csoport tagjaiként 
mi, Halkeresek is elindítot-
tuk több mint fél évig tartó 
adománygyűjtő akciónkat. 
A gyűjtés lényege az volt, hogy a Kukta névre hall-
gató sajátmárkás termékeink eladása után kilónként 2 
Ft-ot ajánlunk fel jótékony célra. A májustól decem-
ber végéig tartó akció eredményeképpen 2.500.000 

Ft-tal tudtuk támogat-
ni a Transzplanációs 
Alapítványt. A választá-
sunkban döntő szerepet 
játszott, hogy egyik kol-
légánk mindhárom gyere-

kén segíteni tudott az alapítvány! Így kívántunk hozzá-
járulni az önzetlen munkához!

Balogh Noémi – HALKER

ÚJ TÁMOGATÓ

KÖSZÖNJÜK 
a felajánlónak és a vásárlóknak!
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Jó hírek!

Az idei aukció legmagasabb áron elkelt alkotása 
Ujj Zsuzsi 1991-ben készült Körbe II. c. képe (fotó vintage), amit 250.000 Ft –ért vitt el H. Csaba, törzsvásárlónk.

Rekordot döntöttünk május 21-én, 
a IV. jótékonysági kortárs művészeti árverésen!!
MÁSFÉL MILLIÓ FT LETT A VÉGEREDMÉNY! 

Köszönet mindezért az alkotásokat 
felajánló művészeknek – 

• Aknay János 
• Baksai József 
• Bánfalvy Ákos 
• Bernát András 
• Bereznai Péter 
• Bihon Győző 
• Darvasi László
• Erdőhegyi Katalin 
• efZámbó István
• Fekete Anna 
• Fekete József
• Gerlóczy Sári 
• Gógucz Nóra 

• Gulyás Andrea 
• Helena Junttila 
• K. Madarász Adeline 
• Kalocsai Zoltán 
• Krnács Ágota
• Maksai János
• Navratil Zsuzsanna
• Neogrády Antal 
• Segesdy Bori
• Tóth József
• Ujj Zsuzsi 
• Verebics Ágnes
• Verebics Katalin 
• Veres Ágota
• Vincze Ottó
• Wahorn András

• műveiket felajánló szervátül-
tetett- és Dawn szindrómás 
gyereknek és fiatalnak 

• a kiállításnak és az aukciónak 
helyet adó SCH Galériának 

• az aukciót levezető Oltai Kata 
művészettörténésznek

• az eseményt dokumentáló 
Horváth Krisztina fotósnak 

• és az aukciós katalógust előállító 
PharmaPress nyomdának 

• valamint az alkotásokat vásárló 
támogatóinknak!
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Jó hírek!

Elérhetőség, 
jelentkezés 

és dátumegyeztetés
 táborozáshoz:

FORSTHOFFER ERZSÉBET

8572 Bakonyszücs, 
Petőfi u. 2.

Tel: (89) 341-098,(89) 
(89) 353-134 

Fax: (89) 341-013

Az alábbi cikkel egy csodálatos 
családi pihenésre, feltöltődésre szeret-
nénk felhívni a figyelmeteket. 

A Bakony hegység vonulatai kö-
zött, Pápától 20 km-re, falusi kör-
nyezetben egy üresen álló plébá-
nia épületében, 1991-ben jött létre 
a bakonyszücsi „Második Otthon” 
a Magyar Gyermek-onkológia 
Munkacsoport rehabilitációs köz-
pontja.. Az Otthont egy onko-pszi-
chológus, Dr. Bakos-Tóth Márta hoz-
ta létre. Mindenki Márta nénije, aki 
ezt megelőzően több évtizeden ke-
resztül a Magyar Gyermekonkológiai 
Munkacsoport Központjában, a 
kórházban kezelt gyermekek és csa-
ládjuk pszichés gondozását végezte. 
Felismerte, hogy a hosszú, akár évekig 
is tartó kezelés során a gyermekek ki-
szakadnak megszokott környezetük-
ből, családjukból, kortársaik közül, 
sőt egyes esetekben csak szerzett testi 
fogyatékosságok árán lehetett őket 
teljesen meggyógyítani. A gyógyult 
gyermekek és családjuk segítséget, 
lelki gondozást igényelnek a kezelés 
befejezése után, hogy fel tudják dol-
gozni, amin keresztül mentek, visz-
sza tudjanak illeszkedni korábbi kör-
nyezetükbe. Erre legalkalmasabb az 
Otthon által nyújtott védett közösség, 
amely a kórházi osztály és a társada-
lom közötti átmenetet jelenti.

Az Otthon célkitűzése a testi-lelki 
megerősítésen, remény-nyújtáson túl a 
beteg kreativitásának ösztönzése, és a 
szociális beilleszkedés mindenoldalú 
támogatása bátorító közegben. (akár-
csak a MI IS NYARALUNK tábor – 
szerk.)

A beteg gyermekek régebben gyó-
gyult társaikkal nyaralhatnak együtt, 
eközben erőt meríthetnek tőlük, ta-
pasztalatot szerezhetnek, felvértezhe-
tik magukat a rájuk váró kihívásokkal 
szemben. Nemcsak sorstársaikkal van 
lehetőségük találkozni, hanem egész 
családokat is fogad az Otthon, annak 

érdekében, hogy a különleges odafi-
gyelést igénylő beteg családtag miatt 
felboruló családi egyensúly helyre 
állhasson ismét, visszatérhessen a 
normál kerékvágásba. Az Otthon 
alapvető célkitűzése a megfelelő kör-
nyezet és anyagi háttér biztosítása 
ehhez a folyamathoz.  A családok 
válláról itt lekerül minden megél-
hetési teher az évente többször is 
igénybe vehető egy-egy hét során, az 
ingyenes ellátás és a kiválóan szak-
képzett személyzet révén. 

Az Otthon 1995 óta más krónikus 
betegségben szenvedő gyermeket neve-
lő családokat is fogad, köztük szervá-
tültetetteket. Alapítványunk többször 
kapott anyagi segítséget is, mindeze-
kért nagyon hálásak vagyunk személy 
szerint Márta néninek, aki már sajnos 
nincs közöttünk.

A Rehabilitációs Otthon új ve-
zetője, Forsthoffer Erzsébet szociális 
munkás, gyógypedagógus elmondta, 
hogy a kibővített épületegyüttesben 
hét új szobát alakítottak ki, így mos-
tantól kezdve huszonnyolc főt tudnak 
fogadni: gyerekeket, felnőtteket, heti 
turnusokban. Ezentúl mindenkinek 
itt lesz a szállása, és a régi épületben, 
illetve a plébánián zajlanak majd a 
család- és közösségi terápiák, zene- és 
művészeti terápiák; testmozgásra al-
kalmas helyiséget is szeretnének kiala-
kítani. Szabadtéri medence is van a régi 
épületben, és a játszóteret is szeretnék 
átvinni oda.

Forrás:
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat - 

Magyar Gyermekonkológusok 
és Gyermekhematológusok Társasága 

közhasznú egyesület 
Magyar Kurír Katolikus Hírportál - 

Bodnár Dániel: “Szétválaszthatatlan a 
gyógyítás és a spiritualitás – Bővül a ba-

konyszücsi rehabilitációs otthon” című cikke 

Vincze Balázsné Lilla 

MEGÚJULT ÉS BŐVÜLT

A DAGANATOS GYERMEKEK 
REHABILITÁCIÓS LELKI OTTHONA

 BAKONYSZÜCSÖN



Radnóti Miklós: Július 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett.

Versek

Radnóti Miklós: Július 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett.

Weöres Sándor: Kánikula 

Szikrázó az égbolt 
aranyfüst a lég, 
eltörpül láng-űrben a 
tarka vidék. 
Olvadtan a tarló 
hullámzik, remeg, 
domb fölött utaznak 
izzó gyöngyszemek. 
Ragyogó kékségen 
sötét pihe-szál: 
óriás magányban 
egy pacsirta száll.

Devecseri László: Felhő-játék 

Kinn a réten, nyári réten, 
nyár-délután, könnyű szélben, 
hanyatt fekve, álmodozva, 
néztem fel az ég-magasra.

Felhők jöttek, felhők mentek, 
játszottak, mint a gyerekek: 
fogócskáztak, felnevettek, 
azután meg tovább mentek.

Tovább mentek, messze szálltak, 
formát formára formáltak! 
Jött egy sárkány: lángot lelve, 
szél-játékban ellehelte…

Hullámzott mögötte tenger: 
hajó rajta, de nincs ember; 
utána hal, mely jókora, 
mosolya felhőből jópofa…

Láttam még törpét, óriást, 
madarat nagyot: bóbitást, 
szél-fújta felhő-trombitát,
szárnyakkal nyulat: elrepült, 
felettem a szél hegedült…

Varázslat történt számtalan, 
felhők játszottak száz mesét, 
s a délután is véget ért!
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Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú 
kismalac túr, volt egyszer egy szegény ember. Olyan 
igen szegény volt, hogy mindennapi betevő falatját 
is csak úgy tudta előteremteni, hogy mindent össze-
gyűjtött, mit erdőn, mezőn talált.

Egyszer, amikor éppen madarászott, fogott egy 
igen szép varjút. Fekete volt a madár, mint az éj-
szaka, s mégis úgy ragyogott a tolla, mint a csilla-
gok. Hazavitte hát, s a gyerekek igen megörültek 
neki. Kalitkába tették, úgy nevelték. A varjú meg 
csak nőtt, növekedett, s később már annyira meg-
szelídült, hogy kézből evett, s ott ugrándozott a 
szobában.

Egyszer odatévedt egy 
vándor. Nézegette a 

madarat, kezébe 
vette, s véletle-

nül a szárnya 
alá nézett. 

Hát a bal szárnya alá az volt írva, hogy aki a májából 
eszik, abból római király lesz. A másik szárnya alá 
meg az volt írva, hogy aki a szívéből eszik, annak a 
párnája alatt minden reggel három arany lesz.

No, ki nem akarna római király lenni? A vándor 
is elhatározta, hogy ő addig nem nyugszik, míg nem 
eszik a madár májából.

Mese
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Mese 
Látta ezt az írást a szegény ember is. Nem tudott 

olvasni, s megkérdezte a vándort, mi van oda írva?
– Nem valami jó! – mondta az. 
– Két nap múlva megdöglik ez a madár. Legjobb, 

ha levágod. Én amúgy is nagyon szeretem a varjút, ha 
megsütteted, adok érte ezer aranyat .

A vándor ki is rakta a pénzt az asztalra. A szegény 
ember sajnálta nagyon a madarát, de a pénzre is nagy 
szüksége volt. Nem sokat gondolkodott, fogta, levágta 
és megsütötte. Amint sütögeti, egy pillanatra kiment a 
konyhából. A gyerekei ott lebzseltek, éhesek voltak, ki-
lopták a serpenyőből a szívet meg a májat, s megették.

Mikor odatették a vándor elé a húst, hiába kereste, 
bizony nem találta. Majd fölvetette a méreg!

– Hé, te szegény ember! Hol a szíve meg a mája?

Ugyan kereshették! No, hogy nem találta, a vándor 
már látta, hogy belőle is aligha lesz római király. Fölugrott, 
nem evett egy falatot se, otthagyott csapot-papot.

Szomorkodott nagyon a szegény ember! Sajnálta, 
hogy elveszett a tenger sok pénz. Meghagyta hát a fi-
ainak, hogy addig ne kerüljenek szeme elé, míg vissza 
nem szerzik.

Búslakodott a két fiú, de mit tehettek? Útnak indul-
tak megszerezni az ezer aranyat. Mentek, mendegéltek 
hát nagy szomorúan, míg estére eljutottak egy nagy er-
dőbe. Ott éjszakáztak. Mikor reggel felébredtek, odaté-
vedt egy katona. Az útbaigazította őket, hogy juthatnak 
el a városba. Odamentek hát egyenest. Éppen akkor 
halt meg a király. Ahogy nagy fáradtan beérkeztek, lát-
nak egy szép aranypadot, az öregebbik leült a padra, a 
kisebbik meg lefeküdt a pad alá.

Arra ébredtek, hogy nagy tömeg állja őket körül, és 
nagyban éljeneznek. Bevitték őket a palotába, és azt, aki 
megette a varjú máját, menten királlyá választották.

A rómaiaknak ugyanis az volt a szokásuk, hogy azt 
választották királlyá, aki nem tudta, hogy meghalt az 
öreg király, és ráfeküdt az aranypadra. Eddig már hét 
királyuk volt, valamennyit így választották.

No, így lett a nagyobbik fiúból király. Nem is volt gond-
juk azután, mert a nagyobbik királykodott, a kisebbik meg 
minden reggel előszedte a párnája alól a három aranyat.

Az apjuk közben nagyon megbánta, hogy elkergette 
a fiait. Útnak indult, hogy fölkeresse őket. Amikor elért 
Róma városába, már olyan szegény volt, hogy kérege-
tett. Bement a palotába is. A király rögtön megismer-
te, s szaladt az öccséhez. Az is nagyon megörült, aztán 
mind a ketten a nyakába ugrottak. Dehogy haragud-
tak rá! Azt azért szégyellték, hogy olyan ágrólszakadt. 
Elvitték hát suszterhez, szabóhoz, szép ruhát, csizmát 
csináltattak neki, aztán ott tartották maguknál.

Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

41Csudamadár



42 Csudamadár

Új életek!

Új szervvel!

n P. Tamara 9 éves: ötéves ko-
rában lett vesebeteg. Pécs mellett 
él szüleivel. Nagyon örült az új ve-
sének, a kórházban töltött idő alatt 
mindenki megkedvelte. Rengeteget 
rajzol, szeret kézműveskedni és mi-
óta hazament, sokat biciklizik, ját-
szik a szabadban.  Szeptembertől 
folytatja  a tanulást. 

n Ő. Patrik Rezsőről nem kap-
tunk értesítést annak idején, mikor 
transzplantálták, így most mutatjuk 
be az Új Életek rovatban. Patrik most 
5 éves, és 2015. 11. 08-án kapott új 
májat. Sikeres májtranszplantációja 
után gyorsan felépült. Köszönet az 
orvosoknak és a nővéreknek, akik 
mindvégig mellette voltak. Alig 
várta már, hogy a transzplantált 
gyerekek táborában részt vegyen, 
ami idén végre sikerült. Hatalmas 
élménnyel ment haza a táborból. 

Kedvence „Cápa néni” úszások-
tatása volt.

 n Sz. Viktória 12 éves, 6. osz-
tályos nagylány, akinél februárban 
derült ki, hogy olyan szívbetegsége 
van, amit csak szívátültetéssel lehet 
meggyógyítani. Szerencsére hamar 
megműtötték, most már otthon 
élvezi „újszíves” életét. Szüleivel és 
testvérével él egy Nógrád megyei 
városban.

n R. Dorina 13 éves. Újszülött kora óta kezelték összetett szívbe-
tegsége miatt. Aztán eljött a pillanat, mikor már nem volt más lehető-
ség, csak a szívátültetés. 2019 tavaszán sikeres szívátültetésen esett át. 
Hosszú kórházi tartózkodás után már ő is otthon van. Kérését tisztelet-
ben tartjuk, hogy fotó ne jelenjen meg róla.
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Luca receptje
A pitéről mindenkinek a vajas omlós tész-

ta jut eszébe. Nem véletlenül! Nekem ez a 
kedvenc tésztafajtám, egyszerűen nem lehet 
megunni, már csak azért sem, mert amilyen 
illat terjeng tőle a lakásban, az mennyei!

Ennél a verziónál az a pláne, hogy útköz-
ben is ehetjük őket, mondjuk hátránya is van, 
mert nehezebb abbahagyni.

FEHÉRCSOKIS-MÁLNÁS MINIPITE

HOZZÁVALÓK (12 DARABHOZ)

A hideg vajat felkockázzuk, és belemorzsoljuk a lisztbe. 
Majd jöhet hozzá a porcukor, a víz, a tojás, a só, és tésztát 
gyúrunk belőle. A kész tésztát becsomagoljuk és legalább 
fél órán át pihentetjük a hűtőben.  A töltelékhez a málnát, a 
vizet és a barna cukrot összefőzzük, amíg kicsit besűrűsödik. 
A tésztát fél cm vastagra nyújtjuk és egy nagyobb méretű 
pogácsaszaggatóval korongokat szaggatunk belőle. 

Egy pitéhez két korongra lesz szükségünk, az egyik kö-
zepére egy kocka fehércsokit kettétörünk, majd rápakoljuk a 
málnaszószt. A másik korong közepét vagy bevágjuk, vagy 
egy kisebb szaggatóval formát szúrunk rá, és ezt ráillesztjük 
az aljára. Egy villával lezárjuk a széleit, megkenjünk tojással, 
és 190 fokos sütőben, 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. 

Kőműves Luca
az Alapítvány önkéntese

260 g liszt (én fele zabliszttel 
szoktam készíteni)
2 ek porcukor
180 g puha vaj
2 ek hideg víz
1 csipet só
1 db tojás

A töltelékhez:
130 g málna (lehet fagyasz-
tott is)
2 ek barna cukor
1 ek víz
50 g fehércsoki 

A kenéshez:
1 db tojás
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ŐSZI
Családi  hétvége

IDŐPONT: 2019. szeptember 6-8.
HELYSZÍN: ERZSÉBET Park Hotel, Parádfürdő  

www.erzsebetparkhotel.hu

Részvételi díj:
20.000 Ft/fő szülőnek, 

vendégnek, 18 év feletti testvérnek
(a részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát, a szálloda
wellnessrészlegének  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 6. (péntek):

14 órától érkezés, elhelyezkedés a szállodában
19 órától vacsora

Szeptember 7. (szombat):
8-9:30-ig reggeli

10-től kirándulás, múzeumlátogatás
19 órától vacsora, utána diszkó

Szeptember 8. (vasárnap):
8-10-ig reggeli és kijelentkezés a szállodából

10-től kirándulás

Jelentkezési határidő: augusztus 25-ig
Mivel korlátozott a férőhely, a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

Részvételi díj befizetése szeptember 2-ig 
a Transzplantációs Alapítvány számlájára:

10200885-32611135

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


