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Kedves Olvasó!
Az előszó most egy kissé személyes lesz…, nézzétek el nekem!
Ugyanis harmadszor születtem újra március 6-án.
Először 1992-ben, miután 4 hónapot töltöttem a János kórház központi ITO-ján és
senki nem hitte, hogy én valaha is onnan saját lábamon távozni fogok. Pénzes professzor a medikusoknak úgy mutatott be, hogy itt fekszik Szalamanovné, aki minden
igyekezetünk ellenére megmaradt…
Majd 1994 karácsonyán új életet kaptam egy új vesével.
Március 6-án a Ferihegyi gyorsforgalmi úton egy szempillantás alatt a szembejövő
sávból teljes sebességgel frontálisan belénk ütközött egy autó. Azt mondják, ilyenkor lepereg az ember előtt az élete. Nem pergett le bizony nekem semmi, csak iszonyatos fájdalmat éreztem és nem kaptam levegőt. Teljesen irracionális és felfoghatatlan volt a szituáció, ám a borzalomban hatalmas öröm volt látnom, hogy a mellettem ülő gyermekemnek haja
szála sem görbült! Nekem pedig csak 6 bordám és a karom tört.
Egy valóságos csoda, hogy egy ilyen ütközést ennyivel megúsztunk! – gondolom én és mondja mindenki. A facebook posztomhoz sokan írtak kommentet. Azt mondják, nem csoda, hanem az „Őrangyalok jól dolgoztak”, „Nagyon
vigyáznak Rád odafentről”, meg azt mondják, hogy „… ez is bizonyítja, hogy bizony van még bőven dolgod idelent”.
Sok száz jó kívánságot, szeretetáradatot kaptam, ami megerősít és segít a gyógyulásban, hogy aztán újult
erővel segíthessek ismét másoknak.
SzalamanovZsuzsa
a kuratórium elnöke
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Trapi történet

RICSI TÖRTÉNETE
Mindketten válófélben voltunk
2016 végén, mikor találkoztunk. Fiatalon nagy családról álmodoztunk,
de sajnos ez nem sikerült. Külön-külön előző kapcsolatainkban számtalan lombik programon voltunk
túl, sajnos sikertelenül. Ezért, mikor
találkoztunk, nem volt kérdés, hogy
számunkra csak egy út maradt: az
örökbefogadás. Emlékszem 2016
karácsonyán néztünk egy dokumentumfilmet a gyerekbántalmazásról, és akkor fogant meg bennünk a gondolat, hogy szeretnénk
örökbe fogadni egy kicsi lelket.
2018-ban összeházasodtunk és elindítottuk az örökbefogadási igényünket. Fél év után már a kezünkben is
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volt a végzés, hogy örökbefogadó
szülök lehetünk. Nagyon elfogadók
voltunk mind a betegségekkel, mind
a származással kapcsolatban és 0-6
éves korig jelöltük meg a korhatárt.
Több alapítványhoz is beadtuk az
igényünket, de végül a „Tegyesz” által érkezett a hívás országos listáról,
2019 május végén.

Ricsit először 2019. június 7-én
pillantottuk meg személyesen.
Nevelőszülőkkel élt 1 hetes kora
óta. Ricsi vesetranszplantált kisfiú,
aki lassan 1 éve él az új vesével. 7
hónapos korától voltak bajok az
egészségével, a veséjével, de Istennek hála, meg persze a kezelőorvosának, 2018 október végén

megkapta a lehetőséget egy egészséges életre, így az új vesének is
köszönhetően, örökbe adható lett.
Igazság szerint 2017 nyara óta vált
örökbe adhatóvá, de a veseprobléma miatt senki sem volt elfogadó
vele kapcsolatban. Ami persze érthető, hiszen kétnaponta dialízisre
járni nem könnyű...
Először megijedtünk mi is, mert
fogalmunk sem volt, mivel jár egy
transzplantáció, és milyen utóhatásai lehetnek, de alaposan utánajárva a dolgoknak úgy döntöttünk,
IGEN-t mondunk.
Igazából eszünk ágában sem
volt nemet mondani, hiszen a kémia a férjemnél az első fotó megtekintésével kialakult, nekem meg
az első találkozásnál. Meggyőző-

Csudamadár

5

Trapi történet
désünk, hogy Istennek köszönhetjük őt. Sokan mondják, hogy még
hasonlítunk is. Valaki azt mondja, a
férjemre, valaki azt, hogy rám.
Az biztos, országos listáról lettünk
kiválasztva, és hogy azt szerették volna, hogy lehetőleg Budapestre kerüljön, mivel hathetente kontrollra kell
vinni Ricsit az I. sz. Gyermekklinikára.
Persze rengeteg dologra oda kell
figyelni, és élete végéig gyógyszert
kell szednie, de mi úgy gondolkozunk, hogy ami nehéz, attól az még
csodaszép lehet.
Azt is Isteni csodának tartjuk,
hogy fél évet kellett csak várnunk, és
megérkezett a csoda az életünkbe.
Tudtuk azt, hogy mások éveket várakoznak és nem kapnak hívást, mi pedig szinte még fel sem lélegeztünk, és
már itt szuszogott a gyerekszobában.
Szóval elkezdtünk Ricsivel barátkozni. Kétnaponta jártunk hozzá Budapesttől 200 km-re. Majdnem egy hónapon keresztül ismerkedtünk, majd
60 napos kihelyezésre megkaptuk őt
(azért 60 nap, mivel a transzplantáció
miatt az első év nagy odafigyelést
igényel, illetve, hogy már 5 éves), ami
szeptember elején lejárt, és most
már a nevünkre is került, velünk él.
Ricsi nagyon vidám, okos kisfiú. Tud
nagyon lelkes, kis locsi-fecsi és nagyon hisztikés, erőszakos lenni. Persze nem gondoljuk, hogy eltérne
más 5 éves kisfiútól, de ezt az idő
majd úgyis megmutatja...
A hazaérkezés elég könnyedén
történt. Ricsi sokkal jobban viselte az
elválást a nevelőszülőktől, mint gondoltuk. Az első hónapban érzelmileg
nagyon nagy magasságokat és mélységeket éltünk meg.
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Mivel már 5 éves, ezért nagyon kötődött a nevelőcsaládhoz, ami persze
egy szenzációs dolog, mert a kellő érzelmi intelligenciája kialakult, megtanult szeretni és ezt kimutatni, viszont
láttuk a hátrányát is, hogy sokszor kaptunk elutasítást. Az első hónapban engem utasított el, a másodikban pedig a
férjemet. Persze nagyon nehéz volt ezt

megélni, de hál’ Istennek mára ez a dolog rendeződött. Nagyon sokat segítettek a kutyusaink is, akik által könnyebb
volt Ricsinek az új helyzetet elfogadni.
Nagyon sok türelem, szeretet kellett
hozzá, és hát az elfogadás szőröstül-bőröstül – hátizsákostul, amit nekünk is tanulni kell.
Megyeri Ivett

Lelki rehabilitáció

BAKONYSZÜCSI TÁBOROZÁS
avagy mézeskalács-sütögetés, szaloncukros kézműveskedés, igazi karácsonyi hangulat
A bakonyszücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthonával lassan két évtizede kiváló kapcsolatot ápolunk.
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Dr. Bakos Márta pszichológus, az Otthon alapítója csodát művelt az elmúlt évek során,
pályázott, könyörgött, koldult, fejlesztett és megteremtette nagy álmát, a daganatos betegek lelki rehabilitációjának otthonát,
ahol a szervátültetettek is mindig szívesen látott vendégek voltak. Ez a jó kapcsolat az Otthon új vezetőjével is folytatódik,
és december elején 20 ember (5 család) töltött egy kellemes hetet Bakonyszűcsön.

V

acsorára érkeztünk Bakonyszücsre, ahol nemcsak Tajti Tündi és Nagy Andi várt bennünket
kedvesen, hanem az étkezőben is nagyon tündéri nénik
fogadtak minket, és egész héten
szívvel-lélekkel tálalták fel nekünk
a gyerekkori iskolai emlékeket
idéző ételeket. Mintha időutaztunk volna, amikor az étkezőbe
léptünk. Szombaton reggel Forsthoffer Erzsébet intézményvezető
tájékoztatott minket a választható
programokról, és kérte, hogy délután süssünk mézeskalácsot. Vidáman telt a sütögetés és a díszítés.
Tündi volt a főcukrász, Andi a sütiszaggató, Józsi lelkesen figyelte az
időt, nehogy megégjenek a mézes babák, karácsonyfák, csengők,
csillagok, amiket aztán közösen
díszítettünk. A finom illatok elő-

csalogattak egy nénit is a szobájából, leült Bence mellé,
kezébe vette a nyomózsákot, és serényen próbált mintát
varázsolni a tojásfehérje masszával. Másnapra gyönyörűen megszáradtak, mindenki vidáman majszolt belőlük. Ebéd
előtt templomba mentünk, egy fiatal,
kedves plébános
tartotta a misét.
A mise kezdete
előtt úgy viselkedtünk, mint a turisták.
Nemcsak megcsodáltuk, de meg is örökítettük a templom
egyes részleteit. Megebédeltünk, aztán Győr
felé vettük utunkat. A Rába-parti séta után a karácsonyi vásárban gyönyörködtünk. Betlehemi
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jászol, meseelőadás, karácsonyi árusok, angyalszobor, óriáskerék,
jégpálya. Minden, ami
karácsonyi hangulatot
idéz az emberek lelkében. Sétáltunk, beszélgettünk, majd betértünk Győr egyik legjobb
belvárosi pizzériájába
melegedni egy kis pizza és forró tea mellett.
A gyerekek élvezték a
karácsonyi forgatagot.
Már sötét volt, amikor visszaindultunk Bakonyszücsre. A hétfő reggel egy
zenés foglalkozással kezdődött. Az első feladat az volt,
hogy válasszunk az asztalról egy képet, majd írjuk le egy

papírra, hogy milyen dal jut róla eszünkbe. Aztán négy
csoportba rendeződtünk aszerint, hogy ki milyen évszakban született. Nagyon érdekes megállapítást tehettünk.
A tavasz és nyár szülőttei kisgyermekes képeket, az ősz
szülőttei városrészlet képeket szorongattak a kezükben.
Ákos, mint őszi születésű, egy afrikai kisgyermekes képet
választott, akinek épp segít egy hölgy. A téli születésűek
téli és tavaszi tájképeket választottak. Később közösen
énekeltünk a papírra vetett énekekből. Aztán következett a labdás játék. Egy óriási, kör alakú lepedő közepére

először egy nagy, később sok kis labdát tett a foglalkozásvezető hölgy. Megpróbáltuk a lepedőn tartani, de a
kislabdákkal ez nagyon nem sikerült. Magasan röpködtek
a maroknyi labdák, szálltak szanaszét, gurultak a lepedő
alatt. Mindenki vidám volt, harsányan nevettünk. Dél-

8

Csudamadár

Lelki rehabilitáció

után kézműves foglalkozásra
várt mindenkit Kati néni. Itt is
csatlakoztak a foglalkozáshoz
a daganatos betegek. Közösen
készítettünk gyöngyök, tujaágak,
szalagok, fatörzsszeletek, angyaldíszek, szaloncukor felhasználásával karácsonyi asztaldíszeket, ajándékokat,
karkötőket. A gyerekek nagyon kreatívak voltak. Nagyon ötletes ajándékok születtek. Másnap reggeli után
lelki táplálékot is kaptunk a plébános
úrtól. A társalgóban gyűltünk össze, és
hallgattuk, ahogyan egy történetet olvasott fel, amihez később hozzá is lehetett szólni. A
délután viszont a testi lazításról
szólt. A pápai Várkertfürdő a karácsonyi hangulattól elbűvölő
volt, nagyon jól esett egy kis
pihenés a forró vízben a barátainkkal. A gyerekek élvezték,
hogy szabadon csúszdázhatnak, bár néhány piros foltot is
begyűjtöttek.
Másnap délelőtt egy kis
sétára indultunk férjemmel,
Ákossal. Nagyon megnyugtató hely a Jézus keresztútját
ábrázoló képekkel teli sétány,
ami egy kis kápolnaszerű
építményhez vezeti a látogatót.
Szerda délelőtt mindenkinek
szabad program volt. Délután

viszont újra Pápa lett az úticél. Az Esterházy-kastélyban
már vártak ránk. Egy rövid
videóvetítés után mintha újabb időutazáson
vettünk volna részt. A
csodálatosan díszített
termekben korabeli
ruhákban
fogadtak
minket a színészek,
akik nagyszerűen játszották a kastély lakóinak szerepét. Egy röpke
fél órára betekinthettünk egy másik korba,
megcsodálhattuk a kastély szépségét, gyönyörű festményeit, eredeti parkettáját, és a
restaurált festményeket az Esterházy család
tagjairól. Este búcsúbulit tartottunk, ahol
Balázs Laci kvízkérdései színesítették az est
hangulatát. Másnap reggeli után Erzsébet,
az intézményvezető hölgy közös fotózással,
és kedves szavakkal búcsúzott el tőlünk.
Nagyon jól éreztük magunkat a barátainkkal együtt. Szuper hetet töltöttünk Bakonyszücsön. Nem csupán sorstársak, hanem
barátok is vagyunk, amit a Tajti Tünditől
kapott barátságkarkötő is éreztet. Remélem, ebben az évben ismét ellátogathatunk
Bakonyszücsre, egy újabb pihentető hetet
töltve együtt!
Namesánszki Mariann,
a 10 éves májtranszplantált
Maja édesanyja
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Farsang Tengelicen
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sokkal több ennél!

Tengelic nem csak a farsangról szól,

Családi hétvége

TENGELICEN JÁRTUNK

Hála a Transzplantációs Alapítványnak, idén is meghívást kaptunk a Tengelici farsangra.
Minden évben izgalommal várjuk ezt az eseményt, kíváncsian, ki milyen jelmezben lesz.
Az elmúlt években sokszor volt nagy hó, ami olyan szép téli élményt adott, de idén napsütés
és madárcsicsergés fogadott minket. Ám a Tengelici farsang nem csak erről szól, sokkal több ennél.

Dezsőfi doktor feleségével, Sárával

M

i csak szombat reggel tudtunk
csatlakozni a rendezvényhez. A
szombati nap kiemelkedő programja az
akadályverseny a gyermekeknek, de sajnos erről nem tudok beszámolni, mivel
ezzel párhuzamosan zajlik a szülő-orvos
fórum. Ez nagyon fontos programpontja a rendezvénynek. Lehetőséget nyújt
a transzplantált gyermekek szüleinek,
hogy kötetlen formában, közvetlenül
feltehessék azokat a kérdéseket, amikre
nincs lehetőség a rendelői körülmények
között. Ilyenkor az orvosok rohannak,
nincs idejük az extra kérdésekre, hisz
tele a váró, mindenki siet, a szülők sok-

szor kora reggel óta úton vannak és szeretnének végre hazaérni, az orvos pedig
be akarja fejezni a rendelést, hisz száz
dolog várja még az osztályon. Szóval itt
tabuk nélkül, nyíltan és időkorlát nélkül
lehet kérdezni és több szerv képviselője
(máj, vese, szív) is jelen van. És nekünk,
gondozó orvosoknak is lehetőséget
nyújt arra, hogy olyan témákról beszéljünk, amikre nincs lehetőség a vizitek
során. Az idei évben például a protokoll
biopsziák szükségességéről. El tudtam
mondani, miért tartanánk fontosnak 5,
10 évvel a májátültetés után elvégezni a
máj szövettani vizsgálatát. A célunk ezzel, hogy minél hosszabb távon tudjuk
biztosítani a beültetett szervek jó működését.
Szombat délután lehetőség volt egy
kis lazításra is. Aki akart, a wellnessbe
ment, de a legelszántabbak részt vehettek a szekszárdi Prantner pince borkóstolóján.
Ezek a borkóstolók lehetőséget adnak a környék borkultúrájának megismerésére és a kötetlen beszélgetésekre
a szülők és orvosok között. Jó érzés, ami-

kor a borkóstoló végén valamelyik édesanya őszintén megölel és megköszöni a
sok munkát, amit a gyerekekért teszek.
A farsang csúcspontja az esti jelmezes felvonulás. Szülők, gyermekek ötletes jelmezeket készítenek és azokban
felvonulnak. Annyira jó látni a szinte felismerhetetlen lurkókat.
A vasárnap délelőtt a pihenésé, jókat lehet beszélgetni a medencében és
a szaunában, majd finom ebéddel zárul
az összejövetel.
Orvosként nagyon sok időt töltök a
klinikán és keveset a feleségemmel. A
Tengelici farsang lehetőséget ad arra,
hogy egy kicsit mi is együtt lehessünk és
jobban megismerjem azokat a családokat és gyerekeket, akikkel az életem egy
jó részét töltöm.
Köszönöm a Transzplantációs Alapítványnak és Szalamonov Zsuzsának,
hogy részt vehettünk a Tengelici farsangon!
Dr. Dezsőfi Antal
egyetemi docens, PhD
Gasztroenterológiai és Hepatológiai osztály
I.sz Gyermekklinika
Semmelweis Egyetem
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Sikerült eljutnunk az idén
Tengelicre, ugyan más
állapotban - küzdve
a dializálás logisztikájával,
de részesei lehettünk
a farsangolásnak.

TENGELICI
élménybeszámoló
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Tavaly is nagy izgalommal vártuk ezen éveleji találkozót, de éppen akkor kezdődött Gergő kórházi kálváriája. Akkor még vesével a
pocakjában reméltük a csodát, de
sajnos a csatában a BK vírus győzött. Először hemodializis segítette
Gergő mindennapjait, utána pedig
„kígyóval a hasában” vívjuk a nem
várt erőpróbát.
A farsangról sok jót hallottam,
legfőképpen azt, hogy a családok jópofa jelmezekkel emelik a
mulatság színvonalát. Továbbá a

Családi hétvége
szervezett programok is mókásak
mind a gyerekeknek, mind pedig a
szülőknek.
1. nap Gergő és Dorci boldogan
foglalták el a szobánkat, azonnal
felmérték a terepet. Olyan jó érzés
volt látni, hogy a gyerekek együtt
bandáznak a szállodában, mindenkinek nyitva van az ajtaja és oda
mehetnek, ahová jól esik. A szülők
szintúgy örültek egymásnak. Gergő
az indulás előtt úgy fogalmazott:
"Látjátok, nekem köszönhetitek,
hogy elmehetünk Tengelicére".
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Itthon a szekrényben lapult
egy boszi jelmezem, bátorítottam
a gyerekeket, hogy öltözzenek be
Jancsinak és Juliskának, de Gergő
felvonta a szemöldökét és hallani
sem akart róla. Ragaszkodott Thor
szuperhős jelmezéhez, Dorci pedig
kommandós lett.

Este nagyon tetszettek nekünk
a táncosok, kritikus szemmel csodáltuk őket, mivel a kislányomnak
is szenvedélye ez a táncstílus. Számomra még jobb lett volna, ha
edzőjük, Gábor kicsit kevesebbet
beszél :) és többet láthattuk volna
a tanítványait a parketten, és talán
több idő lehetett volna a gyerekekkel való közös táncolásra is. :)
2. nap Az orvos - szülő fórumot
nagyon hasznosnak ítéltem, jó volt
ez a kötetlen beszélgetés. Érdekes
volt hallgatni több szülői szemszögből a véleményeket. Bár én
ekkor úgy éreztem magam, mintha
hullámvasúton ültem volna, magával ragadtak az érzések, amelyek
miatt nem is tudtam fékezni a kön�nyeimet. De ez így volt jó!
Ezalatt a gyerekek - köszönhetően a Segítőknek, a szabadban
élvezhették a játékos vetélkedőket.
Dorci és Gergő az ebédnél lelkesen
mesélték a történteket, majd türelmetlenül kérdezték, mikor ehetik
már meg végre a csokit.
Délután, amíg Gergő pihizett,
Dorcival kihasználtuk a szálloda
wellness részlegét, amely nagyon
feltöltött. Ámulva néztem, ahogy
a gyerekek bombákat ugrálnak a
vízbe, játszanak, felhőtlenül boldo-
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gok. Bízom benne, hogy legközelebb már Gergő is köztük lehet.
Elérkezett a várva várt este.

Családi hétvége
3. nap A finom reggeli után
Dorci és a férjem élvezte a wellnesst, én Gergővel kihasználtam a
szép időt és sétáltunk, bújócskáztunk az erdőben.
Dorci élménye: „a fürdő, a sorverseny – csipeszelős játék, a számháború. Finomak voltak az ételek,
kedves volt a felszolgáló néni, aki
isteni koktélt készített nekem. Új
barátokkal is gazdagodtam.”
Gergő élménye: „játszótér, kaja,
MINDEN!”
Zoli élménye: „végre együtt pihenhettem a családommal.”
Köszönjük szépen az Alapítványnak a lehetőséget, hogy részesei lehetünk a csapatnak, Zsuzsa
néninek és a Segítőknek pedig a
színvonalas szervezést.
Remélem, hogy a nyári táborban nem leszünk ott, mert Gergő
vesét kap! Inkább az őszi kiruccanásra készülünk. Igyekszünk majd
nem újoncként viselkedni, hanem
jobban elvegyülni a társaságban.
Jó egészséget Mindenkinek!
Kőhalmi Enikő,
Juhász Gergő édesanyja

Csudamadár
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SZÜLŐ-ORVOS FÓRUM

2020.

02.08.

A fórumot megelőzően azt gondoltuk, hogy már minden témát kellően kiveséztünk, és talán nem is lesznek új kérdések.
Kérdés valóban kevesebb volt, viszont olyan új lehetőségekről tájékoztattak bennünket a résztvevő orvosok, szakemberek,
amitől nagyon érdekfeszítő és tartalmas lett a délelőtt valamennyi szülő számára.

A következő orvosok, szakemberek vettek részt a fórumon:
Prof. Dr. Reusz György (az Alapítvány gyermekprogramjainak orvosigazgatója, gyermekgyógyász,
nefrológus)
Dr. Kelen Kata (gyermekgyógyász, nefrológus, vesebeteg és vesetranszplantált gyerekek kezelőorvosa)
Dr. Dezsőfi Antal (gyermekgyógyász, gasztroenterológus, májtranszplantáltak kezelőorvosa)
Kiss Erika (dietetikus)
Gráczki Andrea (fejlesztőpedagógus, TSMT terapeuta)
A szülők most találkoztak először
Kiss Erikával és Gráczki Andreával,
ezért ők bemutatkoztak. Ígéretet
kaptunk, hogy önkéntesként a táborba is jönnek, ahol lehetőség lesz
végigszűrni a gyerekeket, és a szülők
személyre szabott tanácsokat kaphatnak Erikától az étkezésre vonatkozóan (InBody műszerrel testös�szetétel elemzést követően), Andrea
pedig neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat követően mozgásfejlesztési gyakorlatokat tanít.
Dezsőfi doktor úr elmondta, hogy
a májtranszplantált gyerekek vizsgálatát tervezik kiegészíteni 5 évente

18

Csudamadár

biopsziával. Erre azért van szükség,
mert a nemzetközi tapasztalatok szerint előbb kimutatja a kezdődő szövetelhalást, mint a laboreredmények,
és az ennek köszönhetően időben
megváltoztatott gyógyszeres kezelés
hatására meghosszabbítható a beültetett graft élettartama.

Családi hétvége

– Mit tegyek, ha gyermekem kollégiumba
készül, de nem merem rábízni a gyógyszeradagolást.
– Nagyon fontos a rendszerességre nevelés, közte a gyógyszerszedés
fontosságának megértetése a gyermekkel. Előbb-utóbb magának kell
kiadagolni és napi rendszerességgel
beszedni a gyógyszereket, azonban
érdemes beiktatni egy olyan időszakot, amikor neki magának kell ugyan
mindezeket megtenni, de a szülő
napi rendszerességgel ellenőrzi,
hogy bevette-e. Fontos a környezet
érzékenyítése is, kollégiumi társak,
tanár, stb. Szalamanov Zsuzsa és
Vincze Balázsné Lilla segítségét kérhetitek az érzékenyítés témájában.
– Milyen problémák esetén kell feltétlenül
konzultálni a kezelőorvossal?

– Hasmenés, hányás, magas láz,
csípős vizelet. Ilyenkor szükséges a
laborvizsgálat, mert megváltozhat a
gyógyszerfelszívódás, valamint a kórokozók veszélyesek lehetnek a beültetett graftra.
– Lehetséges-e, hogy transzplantáció után
megváltozik az ízérzékelés, és ezért nem akar
gyermekem enni?
– Több oka is lehet, ha nem akar
enni a gyermek. Lehet oka az is, hogy
sajnálja az időt az evésre, stb. Érdemes együtt főzni, különféle módon
elkészíteni az alapanyagokat és közben kóstoltatni az ételeket. Felmerült, hogy lehetne helyet keresni egy
közös főzés és kóstoltatás céljából!
– Mi lehet az oka a húgysavszint emelkedésnek? Mit lehet tenni?
– Több oka is lehet, fontos lenne

egy dietetikai és gyógyszerszedési
tanácsadás. Azóta Kelen Kata doktornő már meg is szervezett egy
előadást, megbeszélést a Gyermekklinika
gyógyszerészével,
ahol fel lehet tenni minden ilyen
jellegű kérdést, azonban a koronavírus ezt is áthúzta. Jelentkezünk majd az új időponttal, ahogy
elvonultak a viharfelhők a fejünk
felett…
– Ha két szervet ültettek be (máj + vese),
indokolt-e mindkét kezelőorvoshoz járni?
– Igen, mert az orvosok egy-egy
szakterületre specializálódtak, ezért
ajánlott mindkét orvost felkeresni!
Ez a klinikán belül megoldható egy
laborkontrollal.
– Sokféle mellékhatást lehet észlelni a Prograf, Advagraf, valamint a Sandimmun szedése
alatt, van-e újabb megoldás?
– Nincs sajnos, ezek között kell
választani. A Prograf gyakran okoz
kellemetlen bőrtüneteket, ha ilyet
tapasztalunk, bőrgyógyászati konzíliumot kérhetünk az éves kontrollnál.
A fórum ezzel véget ért, de az
egyéni kérdésekre a hétvége folyamán szívesen válaszolt az összes jelen lévő orvos és szakember, hála és
köszönet érte.
Köszönjük a szülők aktív részvételét is.
Fellner Márta
az alapítvány kurátora

Csudamadár
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Köszönjük!
Köszönjük a B-Cool Dance Team Sportegyesület fiatal tagjainak, vezetőjüknek,
Czakó Nicinek, edzőjüknek, Mészáros Gábornak és partnerének, Lengyel Bonitának
a szenzációs előadást.
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Bonita és Gábor már világklasszisnak
számítanak, Világkupákon előkelő helyezéseket érnek el, és úgy néz ki, az akrobatikus rock and roll világjátékán jövőre ők
fogják Magyarországot képviselni. Minket viszont megnyugtattak, hogy jövőre
is számíthatunk rájuk, hozzánk bármikor
nagy szeretettel jönnek!
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Családi
Trapi történet
hétvége
Köszönet
a NOVARTIS Hungária Kft.-nek a tengelici
program támogatásáért. Nagyon fontosnak,
hasznosnak találják az évente megismétlődő
orvos-szülő fórumot, ezért a támogatásukat
évek óta élvezzük.
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Köszönjük

a Tengelici Önkormányzat
támogatását!
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Búcsúzunk

Hello

Virág!

Mit mondhatnánk Neked, amit nem tudsz? és mégis, ennél jobb lehetőségünk már nem lesz arra,
hogy megköszönjük, hogy velünk voltál.
Örök nyomot hagytál. Ez nem kérdés.
Velünk vagy a számítógépünkön, velünk vagy a telefonunkon,
velünk vagy a versenyeken és a történeteinkben.
Velünk vagy, amikor billiárdozunk:
emlékszel? Egy közös hétvégénken boldogan fedezted fel a billiárd asztalt,
amivel ugyan korábban még nem
kötöttél túl szoros barátságot, de
úgy gondoltad, hogy menni fog.
Ezért aztán csapatba rendeződtél
a barátnőddel, aki szintén akkor
látott billiárd asztalt először közelről, és ragaszkodtál hozzá, hogy a
két igen jól billiárdozó nagyfiú legyen az ellenfeletek. Aztán amikor
a játék második percében rájöttél,
hogy ez így mégsem volt annyira
jó ötlet, kihirdetted, hogy új szabály
van: mostantól az ellenfél csak lekapcsolt villany mellett lökhet.
Természetesen ezt a meccset győzelemre vitted.
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Megérkezel, amikor játszunk: emlékszel?
Kint csön-csön gyűrűztünk a balatoni táborban a füvön. Amíg a legtöbb kisgyerek elbújna a hozzá legközelebb eső felnőtt háta
mögött, te nemes egyszerűséggel odajöttél hozzánk, és megkérdezted, hogy
beszállhatsz-e. A választ meg sem várva
csatlakoztál a körbe és segítettél beforgatni a fogót. A következő kérdésed
számomra ez volt; „Leszünk barátok?”,
és onnantól kezdve egy hétig mindenhova együtt mászkáltunk a Frida Hotel
területén.
Velünk vagy, amikor úszunk: emlékszel? Öt évvel ezelőtt elújságoltad, hogy
mennyire jól megy az úszás és aranyérmet
nyertél az iskolai úszóversenyen. Egy dolgot elfelejtettél mondani…: hogy 25 méternél többet egy-

Búcsúzunk
szerre soha nem úsztok. Így aztán rendkívül boldogan neveztünk be a Speciális Úszó Diákolimpiára, ahol 50 méteres
távokban indultál. Gyönyörű, magabiztos és gyors úszással
indítottál, 20 méternél már 2-3 testhossz előnyöd volt a többi versenyzővel szemben, majd 25 méternél a fordulónál
fordulás helyett belekapaszkodtál a falba és látszott, hogy
küzdesz a levegőért. A parton lévők ki akartak menteni:
nem engedted. Pedig közben már láttad, hogy ez a verseny
szó szerint elúszott, de 3 perc regenerálódás után ismét
gyönyörű úszással leúsztad a hiányzó 25 métert. A nagypapád volt a legbüszkébb ember az uszodában.
Mert soha nem adtad fel…
Megérkezel a tábori szobánkba; emlékszel? Éppen a
zuhanyzóban állva próbáltam kiszedni egy darázsfullánkot
a talpamból, amikor te megérkeztél és a fürdőajtót szinte
rámtörve ugrottál a nyakamba. Azelőtt nagyon sokáig nem
láttuk egymást, rengeteg beszélgetést kellett bepótolnunk.
Az egész tábor a mi nevetésünktől zengett, téged sosem
érdekelt, hogy hányan húzzák össze a szemöldöküket ros�szallóan, vagy hogy éppen ki int minket csendre éjfélkor,
úgyanúgy tovább nevettettél és nevettél velem együtt.
Valahogyan bejuttattál minket a „nagyok” csoportfoglalkozására, ahol 14 év volt az alsó korhatár, amit
egyikünk sem közelített még. Közösen kellett
egy házat rajzolni, és mi megterveztük, hogy
hogyan fogunk együtt élni, hány szobánk lesz
és hogy fogják hívni a portásunkat.
Velünk vagy az atlétikapályán: emlékszel? Rendkívüli tehetséged az atlétikapályára
lépésed után 10 perccel már világos volt mindenki számára. A 200 méteres síkfutás versenyei után minden versenyző a földön
fekve kapkodja rendszeresen a levegőt, egy versenyző van, aki állva marad és még beszélni is képes: Te voltál.
És egyben követelted, hogy mostantól
mindenki a teljes, új neveden szólítson,
amelyet kiérdemeltél, és ami így hangzik:
Csodálatos Jenes Virág.
Közben az őrületbe kergettél a vércukroddal, végül megtanítottál rá, hogy
ne aggódjuk túl, a vércukormérő,
az inzulin és a keksz hármasa bármit megold. Mindig az érmek és
a dobogó volt a kedvenced, ezért
időnként még edzésre is hajlandó voltál járni, bár mindig mondogattad, hogy ez a futás dolog
nagyon macerás, sakk nincs? De Helsinkiben az
Európa Bajnokság dobogóján és Malagában a
Szervátültetettek Világjátékának dobogóján állva azt mondtad, hogy szerinted Te erre a dobogóra születtél.

Megérkezem az étterembe a szülinapodon, emlékszel? Te már ott ültél, az asztalnál, én pedig pacsival köszöntem neked, ahogy megbeszéltük. Egyesével végignéztünk
az asztalnál ülőkön. Hol te súgtál nekem, hol én súgtam neked valamit. A külső szemlélőknek csak két vihorászó lány
lehettünk, de valójában a legfelszabadultabb pillanataink
egyike volt. Mert te sosem ítéltél el senkit és semmit. Mindig örültél, ha ott lehettél, mindig örültél, hogy a részese
lehettél. És mindenki örült, hogy ott voltál, boldog, hogy a
részese voltál.
Annyira vártad azt a napot, emlékszel? Számoltad
a napokat, és bár Te voltál az egyetlen, aki képes volt egy
komplett kórházat kikészíteni, mégis minden orvosod és
ápolód megtett mindent, hogy létrejöhessen az az este, mert
nagyon szerettek. Rezgett a léc, nem voltál jól… De aznap
estére minden tartalék erődet mozgósítottad, hogy velünk
lehess és minden percét élvezted: a nevetéseket, könnyeket, öleléseket. Végre megnyugodtál, hogy bár nem mindig
könnyítetted meg a dolgunkat, mégis mindenki szeret.
Akkor is és most is.
Hiszem, hogy velünk vagy.
Hiszem, hogy találkozunk még…
Csodálatos Jenes Virág.

Elhangzott Feszt Tímeától
és Luka Timitől
Virág március 2-i búcsúztatóján.

Egy hízelgő cica volt...
Egy vadmacska volt...
Okos volt...
Őrült dolgai voltak...
Szeretetre vágyott...
Bántott...
Bátor volt...
Rettegett...
Sokat szenvedett...
...és 18 évesen eltávozott!

Így őrizlek meg
emlékeimben örökké!
Zsuzsa
(mert te sosem
hívtál néninek! d)
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KÜLÖNLEGES ALKOTÁSOK
különleges helyszínen
Január 9-én nyílt meg az
Empathy Cafe & Bistroban – amit
a Magyar Vöröskereszt működtet
– a Fotóterápiás Művészeti Műhely
kiállítása. A megnyitón ott volt – és
nem “véletlenül” – Szalamanov
Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány
kuratóriumának elnöke is. A miértről
és a tárlat megszületéséről Sebestyén
Diánával, a műhely vezetőjével
beszélgettünk.

– A helyszín különlegessége érthető, hisz
kávézókat vállalkozók, cégek szoktak üzemeltetni, és nem egy országos szervezet. Mi
adja a kiállított alkotások különlegességét?
S.D.: Minden művészeti alkotásban található
valami különlegesség. Ami ezeket a képeket illeti, alkotóik is hordozzák magukban
az egyediségüket. Ugyanis mindannyian értelmi fogyatékosággal élő – többségükben
Down-szindrómás – gyerekek, felnőttek.
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lyamatosan születnek olyan alkotások, melyek igen magas nívót
ütnek meg, s ez a siker is bizonyítja, hogy fogyatékossággal élő
embereknek is helye van a „piacon”. Reméljük, a következő árverésen is ott lehetünk.
– Milyen körülmények között születtek ezek a képek?

Fotó-workshop

S.D.: Még 2015-ben kezdtük el a fotó- és művészetterápia bevezetését a Down Alapítványnál. A módszer kidolgozója Bege
Nóra volt, akivel azóta közösen fejlesztjük tovább a metódust.
A Down Alapítvánnyal együttműködve tartjuk a Fotóterápiás
Művészeti Műhely foglalkozásait, felnőtteknek havonta kétszer, a gyerekeknek egyszer. Úgy 45-50 résztvevő jár hozzánk,
és nem csak Down-szindrómások. Különleges látásmódjuk
van, hisz a downosok általában nehezebben fejezik ki magukat,
mint más emberek. Van olyan köztünk, aki nem beszél, nem hall,
de a fotóin keresztül ki tudja fejezni érzéseit, belső feszültségeit,
meg tudja mutatni, hogy „ez vagyok én”. A célunk, hogy minél
tisztábban ki tudják fejezni, hogyan éreznek
valami iránt. Az önkifejezés, önismeret, a belső
érzések megmutatása a legfontosabb. Ehhez
használjuk például a Dixit-kártyákat (a Dixit
egy népszerű szerepjáték, melyhez csodálatosan illusztrált kártyák tartoznak). Egyszer
például egy autista tagunk egy búvársisakos
fejet ábrázoló lapot húzott ki, amit felmutatva
megértette velünk, hogy neki is egy burának
kell lennie a fején, mert csak így tud dolgozni.

Mű és alkotója

– Hogyan jött létre a kapcsolat a Fotóterápiás Művészeti Műhely és a Transzplantációs Alapítvány között?
S.D.: Amikor tavaly hírét vettük, hogy az alapítványotok
jótékonysági árverést rendez, természetesnek vettük,
hogy mi is felajánljunk képeket, hisz a civil szervezeteknek össze kell fogniuk. Két, a műhelyünkből való alkotás
került kalapács alá, s nagy örömünkre az egyik (Aranyos
Dávid tihanyi látképe) 70.000 forintért kelt el. Ez a kép
még 2016-ban, az első, aligai táborunkban készült. Fo-

Frida

– A kiállítást nézve feltűnő, hogy majd minden kép
alapja egy ismert festmény.
Ennek mi a magyarázata?
S.D.: A művészetterápiának
nem csak az alkotás, hanem
híres alkotók nem kevésbé
híres műveinek megismerése
is része. Rendszeresen járunk

Tárlat
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kiállításokra, a Magyar Nemzeti Galériában megnéztük Frida
Kahlo, és A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig című tárlatokat. Ott fotóztunk, majd a kinyomtatott képeket „gondoltuk
tovább” különböző (montázs, aquarell, porpasztell, olajpasztell)
technikákkal. A kiállítások közül a Frida Kahlo volt rájuk nagy
hatással, az ott látható betegség, betegségtudat megnyilatkozásaival. Ezt nagyon közelállónak érezték magukhoz. Továbbgondolva Frida képeit fejezték ki érzéseiket, melyeket sok esetben
nem tudnak szavakba önteni. Így esett, hogy a két tárlatból készült alkotások (a képek mellett bögrék is láthatók) majd 80%-át
a mexikói festőnő művei inspirálták. Azért vannak nehézségeink
is, például a legutóbb meglátogatott Rubens kiállításon nem lehetett fotózni. Azért persze megnéztük, és vásároltunk egy albumot, annak a reprodukcióiból fogunk dolgozni.

geket-szülőket az alkotásba. Egyébként minderről az M1 Esély című műsorában február 8-án volt látható egy
riport.

– Hol volt látható eddig a kiállítás?
S.D.: Tavaly áprilisban az ELTE TáTK-án
a Művészet az emberért címmel volt
közös kiállításunk autista és hajléktalan alkotókkal, aztán a Nem adom fel
Kávézóban és a Nemzeti Színházban
voltunk önállóan láthatók. Az Emphatyban nem csak tárlat volt (van),
hanem január 17-én Nyitott Műhely
címmel afféle workshopot tartottunk,
ahol a gyerekekkel a szülők is részt
vettek az alkotásban. Persze közben
beszélgettek is, de a lényeg itt a közös
alkotás a Down-szindrómás résztvevőkkel, akiknek már volt tapasztalata,
így ők vonhatták be aktívan a vendé-
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Munka közben (J. Bege Nóra)

– A jövő tervei?

Bár a Fotóterápiás Művészeti Műhely
kiállítása hivatalosan csak január 20-ig volt
látható az Empathy Cafe & Bistroban
(Budapest, V. Arany János u. 31.,
nyitva hétköznapokon 8-20 óra között),
a szerencse és a sors úgy hozta,
hogy bizonytalan ideig,
de még tovább látogatható!

S.D.: Havi öt foglalkozást tartunk, és a
továbbiakban is ezt tervezzük (a gyerekeknek havi egy, a felnőtteknek két
csoportban havi két alkalom). Folytatjuk a szürrealisták tárlatán látott és
készült fotók, művek feldolgozását,
és belevágunk a barokk anyagba is.
Nyáron pedig jön a nagyon várt fotó
és művészetterápiás tábor.
Dudás László

Együttmuködünk

Élményt ad, értéket kap
Varázskuckó Pest belvárosában, tele megismételhetetlen csodákkal a SCH-Galéria. Schaffer Monika
és Schaffer Ferenc (alias
Safi) az elmúlt 22 évben
a Bajcsy-Zsilinszky út 37.
szám alatti apró boltból a
műtárgyak meghitt, mindig
megújuló múzeumát teremtette. Látogatók, alkotók és
a maguk örömére.

az aukción vásárló

Hogy miként lesz két kertészmérnökből a kortárs képzőművészet elkötelezett, értő istápolója és inspirálója? Mint
mesélik, a főiskolán szerettek egymásba, majd a vidéki fiú követte párját Budapestre. Safi a katonaság után nem talált végzettségéhez illő munkát a nagyvárosban, édesanyjától kapott
10 ezer forintjával a zsebében tévedt be a Kálvin téri áruházba.
– Mint a filmekben, pár perc alatt dőlt el a sorsom, a sorsunk. Festményeket árultak a bejáratnál, földbe gyökeredző
lábbal álltam ott, jött a megvilágosodás, és megvettem életem
első olajképét.
Ehhez ráadásul még egy 5
ezer forintos hitelt is bevállalt,
állapotos felesége mégsem
neheztelt rá. Sőt! Pár hónap
múlva már együtt válogatták
a Zichy Galériában az értékesítendő műveket. Ugyanis
Safi a festmény vásárlásakor
elszegődött egy alkotóközösséghez.
– Számos festő a Zichy Galériára bízta képeinek eladását,
Safi Börcsök Enikővel
amiket aztán vállalkozók központi helyeken árultak jutalékért. Munkaadóm ígérte, kitanít a szakmára, ám végül csupán
egy könyvet nyomott a kezembe, hogy azt olvasgassam. Elvégeztem a BÁV becsüs tanfolyamát, autodidakta módon képeztem magam, majd önállósultam.
A nyolcvanas évek végén nagy keletje volt a kortárs festményeknek, Safiék a Kispesti Centrum Áruházban bérelt standjukon 25-30 alkotást adtak el havonta. Budán nyitották meg
első saját üzletüket, ahonnan három év múlva költöztek át a
Bajcsy-Zsilinszky útra.
– Milyen ember lehet a művész? Miként születik egy kép,
egy kisplasztika, egy kerámia? Magánnyomozásokba kezdtünk, és az évek során egyre több alkotóval kerültünk munka-

és baráti kapcsolatba – meséli
Monika. – Egyre többen adták
át nekünk munkáikat, amivel
kihullott egy közvetítő, így az
ár is olcsóbb lett. A galériát tucatszor építtettük át, a kiállító
teremmé avanzsált 19. századi felújított boltíves gyönyörű
pincében rendszeresen tartunk időszakos kiállításokat.
Hamarosan itt nyílik meg
a Transzplantációs Alapítvány
ötödik jótékonysági aukciójának tárlata is. Immár negyedik

Kortárs képzőművészet – különös élmény- és örömforrás, egyben izgalmas, ingoványos befektetési terep. Gajzágó
György, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia igazgatója szerint „a
kortárs művészet, mint
téma egyre inkább a társasági élet része, és az üzleti szektorban is fontos,
felértékelődő versenytényező a márkaüzenetek
emocionális
feltöltése
vagy az employerbranding terén.”
A Schaffer házaspárt szaktudása mellett embersége miatt is tisztelik

alkalommal. Az elsőt még az A38 hajón rendezték, oda hívta el
a szervátültetéseken átesett gyerekek nyaralását finanszírozni
hivatott kezdeményezés egyik kiötlője, Tóth József festőművész Safit. Mélyen meghatotta a korábbi táborokról készült
kisfilm, az érintettekkel és a segítségükre vállalkozókkal való találkozás. Feleségével kapcsolataikat, galériájukat, munkájukat
felajánlva szegődtek az ügy szolgálatába. Tavaly például negyvennél is több alkotó 52 műve került kalapács alá, és a befolyt
1,5 millió forintból huszonnégyen táborozhattak a Balatonon.
Állami támogatást pár éve kap és csak csekély mértékben a balatoni nyaralásra az alapítvány, ezért elmondhatatlanul fontos
az aukció. A szervezők egyetlen bánata, hogy sajtóérdeklődés
híján kevesekhez jut el az esemény híre.
- Pedig ez az aukció mindenkinek jó! – lelkesedik Safi. – A
licitálók kedvező áron jutnak az alkotásokhoz, hiszen a galéria
lemond jutalékáról, és közben szívmelengető, hogy pénzük jó
célt szolgál. A művészeknek és a szervezést, lebonyolítást vállaló önkénteseknek is öröm, hogy adhatnak. Adhatnak, adhatunk életre szóló élményt kis hétköznapi hősöknek.

Bársony Nagy Tünde
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Jó hírek!
ÖNKÉNTES SEGÍTŐK
csapatépítő tréningje

Kihasználva a tengelici hétvégét, illetve azt, hogy az önkéntesek
több mint fele ott lesz, az utolsó napra, vasárnap délelőttre beiktattuk
a csapatépítő tréninget. Ez önkénteseink számára már a negyedik ilyen
program volt, harmadik alkalom Kákonyi Anett coach-csal.

Kákonyi Anett üzenete:
Személy szerint én élveztem,
hogy ott lehetek. A történet-meséléseknek volt néhány nagyon
megható pillanata számomra és
csodálatos miért-nyilatkozat született.
A játékban pedig tényleg egyedülállóan jól kapcsolódtatok egymáshoz és
gyorsan oldottátok meg a
feladatot. Jó volt ezt megélni és részese lenni .

Anettet évekkel ezelőtt „nyertem meg” magam számára a Nemzetközi
Coach Szövetség magyar tagozata által rendezett „rapid randin”, ahol 5 alkalomra szóló pro bono tréninget kaptam Anettől. Első pillanattól szimpatikusak voltunk egymásnak, és kimondhatatlanul sokat profitáltam a beszélgetéseinkből. Megtudtam, hogy a munkája mellett évek óta aktív segítője egy
További sikeres munkát
alapítványnak. Amikor felvetettem neki, hogy szeretném, ha az önkéntesekívánok nektek:
ink számára is tartana egy csapatépítő tréninget, azonnal elvállalta.
Anett
Most is ott volt vasárnap reggel Tengelicen jóval a kezdés előtt, csak a
mieink közül késtek néhányan, és nem voltak annyira boldogok, hogy wellKöszönet a csapat minden tagjának és köszönöm Kákonyi Anett lelkes segítnessezés helyett „csapatépítünk”. De végül is lelkesen dolgoztak mindnyájan és
a kisebb csoportokra bontott csapat együttes munkája nagyon szép végered- ségét, türelmét, szakértelmét, megértését!
Szalamanov Zsuzsa
ményt hozott.

ÚJ ÖNKÉNTES SEGÍTŐNK BEMUTATKOZÁSA
GRÁCZKI ANDREA – fejlesztő pedagógus, TSMT terapeuta
1999 szeptembere óta foglalkozom kisgyermekek fejlesztésével. Kezdetben tipikus fejlődést mutató gyerekekkel dolgoztam, majd egyre több eltérő fejlődési utat bejáró gyermek került hozzám.
A TSMT terápiának köszönhetően évi kb. 140-150 gyermeket látok el a szakszolgálat keretein belül. Az organikus éretlenség jeleit mutató gyermekek kerülnek hozzám, akiket home-tréning formájában vagy csoportosan
fejlesztek.
A TSMT-módszer regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, igen sok
fejlesztő feladattal rendelkező mozgásfejlesztés.
Az Alapítványhoz való kapcsolódásom kettős szálon fut. Az első a munkám. Itt ismerkedtem meg egy
májtranszplantált babával és családjával. A második a nagylányom, aki válogatott úszóként rendszeresen részt vesz az Alapítvány által szervezett
világnapi úszóversenyen, ahol közelebbről is megismerhettem az elkötelezett munkátokat. A kettős kapcsolódás hozta az ötletet, hogy aktívan
részese legyek az arra rászoruló transzplantált gyerekek fejlesztésében, preventív, ill. korrekciós céllal.
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Jó hírek!
L
OKLEViáÉna

Díjat kaptak

Gratulálunk Diának
és Hannának!
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Szalamano elnök
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ós Alapítvány
Transzplantáci
Életekért
a Megújított

KiMitTud

A Tengelici családi hétvégén egyik önkéntesünk –
Barna Diána – és egy 11 éves szívtranszplantált kislány
– Molnár Hanna – kapott oklevelet és jutalmat, mivel a
MI IS NYARALUNK tábor KI MIT TUD-ján Hanna produkciója (dala) és az arról készült videó az alapítvány facebook oldalán olyan sikert ért el, mint eddig még
soha semmi. Több százezer emberhez jutott el,
150 ezren nézték meg, több száz kommentet írtak hozzá.
A film minősége nem első osztályú, ám sikere
osztályon felüli!

Barna D

OKLEVÉL
Molnár Hanna
részére,

aki a tábor KiMitTud-já
n nyújtott produkciójáv
al
a valaha volt legnagyo
bb nézettséget érte
el
a Transzplantációs Alap
ítvány facebook olda
lán

Szalamanov Zsuzsanna
kuratóriui elnök
Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért

Hanna az ajándékba kapott rajzkészlet segítségével készített szénrajzait elküldte nekünk, mi pedig bemutatjuk nektek.
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Jó hírek!
nyert. A csapat összesítésben a hatodik
helyen végzett, olyan sínemzeteket is
megelőzött, mint Ausztria vagy Németország.
Sok szeretettel gratulálunk
a csapatnak!
Egy héttel később a Magyar Sí Szövetség rendezésében a Sí Magyar Bajnokságon St. Lambrechtben Szendi Jani
az óriás műlesiklás férfi futamában állhatott a dobogó legfelső fokára, megszerezte az aranyérmet.

XI. SZERVÁTÜLTETETTEK TÉLI VILÁGJÁTÉKA
A szervátültetett embereknél
az aktív mozgás és a sport a rehabilitációjuk elengedhetetlen része.
Orvosilag bizonyított tény, hogy a
beültetett szerv élettartama, a szervátültetettek életkilátása évekkel
növelhető a rendszeres testmozgás
segítségével. A Világjátékra utazó élsportolóink nemcsak megmutatták,
hogy az egészségesekhez hasonló
eredmények elérésére képesek, hanem egyben példaképei is valamen�nyi szervátültetettnek azt üzenve:
Neked is sikerülhet!
1978-ban, az angliai Porthmouthban rendezték meg az első, akkor
még „Transzplantáltak Olimpiáját”. Az
IOC azonban nem engedélyezte az
olimpia névhasználatot, így 1986-ban,
angliai székhellyel alakult meg a Szervátültetettek Világjátékának Szövetsége, vagyis a World Transplant Games
Federation (WTGF).
A XI. Szervátültetettek Téli Világjátékának (World Transplant Winter Games) Kanada nyugati részének egyik
legnépszerűbb síközpontja adott
otthont: a versenyt Banffban rendezték meg 2020. február 23-27. között,
melyre a világ minden részéről érkeztek szervátültetett sportolók. Az alpesi
síelés és snowboardozás mellett a versenyszámok között szerepelt a biatlon,
a sífutás, curling és a snowshoe is.
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Csapattagok:
Önkéntesünk, Szendi János – (Cápa bácsink)
kétszeres vesetranszplantált. Első veséjét 1992-ben,
második veséjét 2008-ban kapta. Versenyszámai:
műlesiklás, óriás műlesiklás, szuperóriás műlesiklás és
parallel szlalom. Óriás műlesiklásban és parallel szlalomban 18 versenyző között a 7. helyen végzett.
Önkéntesünk, Kőműves Luca – 2015 óta máSzendi János (Cápabácsi)
játültetett, 4 ezüstérmet hozott.
Versenyszámai: műlesiklás, óriás
műlesiklás, szuperóriás műlesiklás és Kőműves Luca
parallel szlalom
Berente Judit - 1995 óta veseátültetett, 3 arany (5km sífutás, biatlon
és 1 órás sífutás)
Végh Ágota - 2006. óta vesetranszplantált, 1 arany, 2 ezüst (műlesiklás, óriás műlesiklás és parallel
szlalom)
Szervánszky Zsolt - 2018 óta veseátültetett, 2 arany (snowboard, óriás
műlesiklás és parallel szlalom
Gelencsér Róbert – 2007 óta
vesetranszplantált, 1 ezüst, 1 bronz
(snowshoeing )
A női futamot a veseátültetett síelőMátyás László – 2010 óta szívátültetett, 1 ezüst,
nő, Végh Ágota nyerte.
1 bronz (óriás műlesiklás és parallel szlalom )
További sok sikert, jó egészséget kívánunk mindenkinek!
A hétfős magyar csapat (5 veseátültetett-, 1 májátültetett- és 1 szívátültetett)
a Magyar Szervátültetettek Szövetsége
szervezésében utazott ki a versenyre és
hat arany-, hét ezüst- és két bronzérmet

Forrás:
Magyar Szervátültetettek
Szövetsége

Jó hírek!
Semmelweis

HÍREK

Magasvérnyomás okozta veseelégtelenségben szenvedő 52
éves férfi élhet újra teljes életet
a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikán
elvégzett 5000. vesetranszplantációnak köszönhetően. Az ezt
bejelentő sajtótájékoztatón ismertették a friss európai transzplantációs adatokat is. Ezek alapján
a Semmelweis Egyetem három
szerv vonatkozásában is a második helyen áll az összesen nyolcvan transzplantációs centrumot
tömörítő Eurotransplanton belül.
n Dr. Bódis József, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért
felelős államtitkára a sajtótájékoztatón
úgy fogalmazott: a tapasztalatok szerint azok az egészségügyi ellátók, ahol
orvosképzés folyik, a betegellátás tekintetében is egy magasabb színvonalat képviselnek. Ezt a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás mellett az
itt jelen lévő tudományos háttér teszi
lehetővé – tette hozzá. Az államtitkár
megköszönte azok munkáját is, akik
annak idején lehetővé tették, hogy
mára „rutinbeavatkozássá” vált a szervátültetés. Emlékeztetett arra, hogy
minden rutin mögött jelentős számú
fejlesztés, innováció áll, a Semmelweis
Egyetem pedig büszke lehet ezen a téren a teljesítményére.
n A nyolc európai ország nyolcvan
transzplantációs centrumát tömörítő
Eurotransplanton belül a Semmelweis
Egyetem három szerv vonatkozásában
is kiemelkedően teljesít – jelentette be
dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója. A most nyilvánosságra hozott európai adatokat ismertetve elmondta:
a szívtranszplantációk terén évek óta
a 2. helyen áll az egyetem, úgy, hogy

folyamatosan növelni tudta az átültetések számát, ami 2019-ben elérte a
64-et. Nem élődonoros vesetranszplantációból 130 történt az elmúlt évben, ezzel az eredménnyel pedig csak
egy beavatkozás választja el az egyetemet az első helytől. Az elvégzett 80
májtranszplantációval szintén második
lett az egyetem az Eurotransplanthoz
tartozó centrumok közül.
n A rektor úgy fogalmazott: az
egyetem legfontosabb célja, hogy minél több beteg számára biztosítsa a
minőségi életet jelentő szervtranszplantációt. Éppen ezért a következő
évben szeretné, ha legalább egy szerv
vonatkozásában az első helyre kerülne
az egyetem. Ez elsősorban a betegek
érdekét szolgálja, de az eredmények azt
is mutatják, hogy mire képes a magyar
egészségügy, a magyar felsőoktatás, és
azon belül is az orvosképző egyetemek – tette hozzá. Jelenleg 3500
szervtranszplantált páciens utánkövetése zajlik az egyetemi klinikákon. Emlékeztetett arra, hogy egyegy sikeres szervátültetés mögött
mintegy 100 egészségügyi dolgozó – egyharmad részben orvos,
kétharmad részben szakdolgozó
– áldozatos munkája áll.
n Dr. Kóbori László, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója az 5000. vesetranszplantáció részleteit ismertetve elmondta,

hogy a műtétet egy magasvérnyomás
okozta veseelégtelenségben szenvedő
52 éves férfi betegen végezték el 2020.
február 9-én. A vese az Eurotransplant révén repülővel érkezett Magyarországra,
mintegy 100 ember összehangolt munkájának köszönhetően 17 óra alatt, majd
egy 30 perces műtét során ültették be
a szervet a betegbe, akinek szervezetében azonnal működni kezdett. A beteg
jól van, a műtét után 12 nappal hazaengedték a klinikáról – ismertette a klinikaigazgató. Dr. Kóbori László hangsúlyozta,
hogy a transzplantáción átesett betegek
a műtéti felépülést követően teljes életet
élhetnek.
Garatulálunk
a Semmelweis Egyetem
kiváló transzplantációs
eredményeihez!
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A koronavírus közbeszólt

NEM LESZ
2000 ÓTA ELSŐ ALKALOMMAL
TACKERS!

A „Sok kicsi sokra megy” fb-os kampányunk sikeresnek mondható, hiszen 2 hónap alatt sok kicsi (1-25000 Ft-os) és néhány nagyobb (50-100-200ezer Ft-os)
adományból összejött a szükséges 600.000 Ft. Köszönet érte minden adományozónak!
Ám az élet közbeszólt!
Március 2-án az alábbi levelet
kaptuk a TACKERS szervezőktől:
FONTOS ÜZENET SZÜLŐK SZÁMÁRA
A CORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN
Kedves Mind, A Corona járvány európai, és különösen a
svájci állapotának hatására a Svájci Szövetségi Közegészségügyi Hatóság úgy döntött, hogy nem csak hogy március első
két hetében több rendezvényt is lemond, de az embereknek
azt tanácsolja, hogy tegyenek megfelelő lépéseket a további fertőzések megelőzésének céljából. Ezért sajnálattal közöljük, hogy a „Swisstransplant TACKERS-Camp 2020”-at le
kell mondjuk.
Mégha a résztvevőket fenyegető veszély alacsony valószínűségű is, akkor sem tehetjük ki a fiatal transzplantáltakat
és az önkénteseinket, vagy bárki mást egészségügyi kockázatnak.
Rendkívül szomorúak vagyunk a helyzet miatt, de bízunk benne, hogy teljes mértékben megértik döntésünket.

Üdvözlettel,
PD Dr. med. Franz Immer
Cardiovascular Consultant Medical Director CEO Swisstransplant
Liz Schick
Project Manager TACKERS
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A szervezők döntése józan, megfontolt, előrelátó volt! Ezt
kellett tenniük! Zsófi, Gabi, Eszti, ne szomorkodjatok, jövőre bepótoljuk! Az erre a célra adományozott pénz nem
vész el, rátok vár!

A koronavírus közbeszólt
Újra gyerekmentes hétvége…
Sajnálattal tájékoztatjuk a kedves szülőket,
hogy a március 20-22.-re tervezett csak szülőknek tartandó hétvégi programunk elmarad a COVID19 miatt.
A program célja, hogy a „rengeteg feszültség,
aggódás, elfojtott érzelmek, amit mindannyian átéltünk gyermekünk betegsége alatt részben-egészben
feloldódjon, és feltöltődve,
kiegyensúlyozottan térjünk
haza” most nem igazán aktuális, hiszen mindenki még in-

kább aggódna az otthonhagyott gyermekéért, vagy
idős szüleiért, akik a gyerek felügyeletét vállalták
volna.
A program nem végleg marad el, ahogy elvonultak a viharfelhők, bepótoljuk ugyanott, ugyanazokkal a programvezetőkkel.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk addig is!
Vigyázzatok magatokra és
egymásra!
Szeretettel:
Zsuzsa és Márti
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Bohóc
Szülők – szülőknek/BERCZELI ILDIKÓ ROVATA
– Bohóc akarok lenni..
– Mi?- kérdeztem tőle.
– Bohóc, tudod, nagy piros orral,
felemás cipőben.
– Jó, és én minek öltözzek?
– Lehetnél kutya. Morgós mérges
kutya, olyan, amilyent rajzoltál nekem.
– Rendben. Mit kell csinálnom? –
kérdeztem.
– Bújj el ide az ajtó mögé és vicsoríts, aztán szaladj utánam és kergess
meg!
– Te mit csinálsz majd? – kérdeztem kíváncsian.
– Én majd bohóckodom meg ugrálok, aztán majd leesik a piros orrom
és te akkor elneveted magad.
– Jó lesz anya! – mosolygott.
– Na, kezdjük! – szólt vidáman.
De én képtelen vagyok vicsorítani,
és szerepjátékban sem vagyok túl jó.
Lelki szemeim előtt megjelennek
régi képek a múltból, az, ahogyan tündért játszottam a Csipkerózsikában,
vagy egy-egy versmondás tükör előtt
és más szereplések.
Nem értem, miért, nem voltak
azok olyan nehéz feladatok.
Na de most erőt kell vennem magamon, hogy játsszam a gyerekkel. A
bohócom kedves, lelkes és nagyon türelmetlen.
– Anya, ugass már! – hallom.
– Ja, most kell?- mosolyodtam el.
Miért nem megy ez nekem? – gondolkodtam a sarokban. Nem szeretek
szerepelni, bátortalan vagyok, gátlásos.
Talán ez volt jellemző az elődeimre is? Vajmi keveset tudok a távolabbi
őseimről.
Pár régi megfakult kép, elmosódott emlék. Nem tudom, milyenek
voltak. Erős személyiségek voltak
vagy elnyomottak? Féltek valamitől vagy bátran viselték a sorsukat?
Milyen géneket hoztak magukkal és
miket örökítettek tovább? Hogyan
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haltak meg? Volt esetleg, akit üldöztek, bántottak? Számtalan megválaszolatlan kérdés..
Ti gondolkoztatok már azon,
hogy milyenek lehettek az őseitek?
És arra, hogy ti milyen félelmeket, szorongásokat „kaptatok” tőlük?
Az örökölt gének ellen nem tudunk mit tenni, de hogy ezek men�nyire aktiválódnak bennünk, azt
tudjuk valamennyire befolyásolni.
Talán ti is hallottátok már idősebb emberektől a „Bezzeg a mi
időnkben csak zsíros kenyérre telt.”
mondatot.
Na igen, biztosan borzasztó lehetett megélni az ínséges időket, de ez
elmúlt.
Szerencsére ezt nem olyan nehéz
pozitív csengésűvé átalakítani, talán
azzal, hogy azt mondjuk, „Adjunk
hálát Istennek, hogy nem kell éheznünk!”. Ez lehet, apró dolognak tűnhet, de fontos, hogy mit örökítünk
tovább.
Főképp a félelmek, a szorongások, a rossz beidegződések károsak.
Persze jó esetben tudatosan figyelünk arra, hogy bizonyos helyzeteket bátran, félelem nélkül oldjunk
meg. De vannak váratlan szituációk
is, olyanok, amelyekre nem készülünk, ilyenkor a tudatalattink kapcsol be, és ösztönből örökölt sémák
szerint cselekszünk. Ezeken nehéz
változtatni, de fontos!
Nem csak magunk miatt, hanem a gyerekeink miatt is. Én nem
szeretném, hogy görcsös, bátortalan
felnőttek legyenek! Hogy mit tehetünk értük?
Beszélgessünk velük nyíltan.
Nyugodtan meséljünk nekik a gyermekkorunkról, arról, hogy mi volt
rossz, és mi volt jó. Merre voltunk,
mit csináltunk fiatalabb korunkban.
Arról, hogy milyenek voltak a
nagyszülők. Arról, hogy papa horkolt, és mi bizony féltünk tőle,
például, amikor ivott.
Ne titkolózzunk a múltunkat
illetően, mert ez érzelmi távolságot
teremthet. A titkok ugyanis károsak,

mert akkor nem tud őszinte lenni
egy kapcsolat. A felületes beszélgetésben pedig nincs ott a lelkünk.
Nem kell szégyellnünk a sorsunkat
és azt, amitől félünk.
Ez kettős dolog, tudom, mert nekünk mindig erős bástyáknak kell lennünk a gyermek életében. Nekünk mindent meg kell oldanunk, nekünk mindig
mindent jól kell csinálnunk. (Ez is rossz
beidegződés lehet, amin változtatnunk
kellene.)
Ki mondta, hogy tökéletesnek kell
lenni?
Miért ne sírhatnánk néha, hisz ha
nem fejezzük ki az érzéseinket, a gyerek se fogja tudni, hogy nekünk is lehet
bánatunk.
Hiszen tőlünk fogja megtanulni,
hogy egyes szituációkat hogyan kezeljen.
A stresszes helyzeteket, ha elég nagyok, már nyugodtan megbeszélhetjük
vele, hadd érezze, hogy fontos a véleménye. Ez később hasznára válik majd, ha
saját döntés előtt áll.
Ha gyakran beszélgetünk, bevésődik a tudatába, és amikor szüksége lesz
rá, előkotorja az emlékei közül.
Sajnos nagyon sok gyerek nem tudja kifejezni az érzéseit, vagy szégyelli
elmondani. A traumák beragadnak, ha
hagyjuk, hogy a homokba dugják a fejüket.
Erre a legjobb a szerepjáték, amit
akár otthon is játszhatunk, elég pár
fejdísz papírból, és kész a sárkány vagy
a királylány. Érdekes, hogy ki akar
megmentő lenni, és ki akar küzdeni.
Nagyon helyesek az érzelmi intelligencia kártyák is, amelyek közül a gyermek
a hangulatának megfelelően választhat.
Mi nagyon szeretjük ezeket a kártyákat, a vidám kutya sárga, a szomorú
kutya kék, a mérges kutya piros, és így
tovább…
– Anya! – hallom kedves hangját.
– Itt vagyok a sarokban. – felelem.
– Mit csinálsz ott? – kérdi.
– Próbálok mérges kutya lenni…
Szeretettel:

Ildikó

§
§

§§ §

§
§§ §

Jó tudni!

Kedves szülőtársaim!

Adókedvezmény tartósan beteg gyermek

vezmény (hivatalos nevén: súlyos fogyatékos-

után: hogyan kérheted? Adókedvezmény

ság adókedvezménye, személyi kedvezmény)

tartósan beteg gyermek után: a szülő meg-

nem adható át másnak, nem lehet megosztani,

kaphatja-e?

mint a családi kedvezményt.

Hogyan juthat hozzá a betegség utáni adó-

kedvezményhez az, akinek nincs jövedelme? Ha

Mi van akkor, ha nincs jövedelme a betegnek?

kiskorú a beteg, hogy vehető igénybe a tartós
betegség utáni adókedvezményt ? Lássuk a szabályokat!

Tipikus ilyen helyzetek:

•

kiskorú gyerekről van szó, akinek nincs saját jövedelme

Hozzátartozó igénybe veheti-e a betegség

•

GYES-en vagy

után járó adókedvezményt?

•

nyugdíjas vagy

•

egyetemre, főiskolára jársz

•

csak alkalmi munkából van jövedelmed (és

§§ §§
§
§
§

§
§

A válasz röviden: NEM.

Az SZJA törvény lehetővé teszi, hogy nagyon

sok betegség után adókedvezménnyel élhessünk. Az adókedvezmény mértéke évről-évre

az nem adóköteles)

•

van ugyan jövedelmed, de annak az adóját
a családi kedvezmény már “kinullázza”.

folyamatosan nő. Ennek az az oka, hogy a súlyos
fogyatékosság adókedvezménye mindig a min-

Ezekben a helyzetekben sajnos nincs mit

denkori minimál bér 5 %-a, mivel a minimálbért

tenni, a súlyos fogyatékosság kedvezményét

folyamatosan emelik, ezért az adókedvezmény

nem tudod igénybe venni, nem lehet átruházni

mértéke is folyamatosan nő.

másra!

Ki veheti igénybe ezt az adókedvezményt?

Forrás:

https://adokedvezmenyekneked.hu/

Fontos megérteni, hogy a betegségek utáni

adokedvezmeny-tartosan-beteg-

adókedvezmény nem támogatás, nem segély,

gyermek-utan-hogyan-kerheted/

hanem adókedvezmény, azaz csak az tudja

igénybe venni, akinek van jövedelme, személyi
jövedelemadót kell fizetnie.

Ha kérdésetek van, forduljatok hozzám

bizalommal a martafellner@gmail.com címen.

A törvény nagyon szigorú ebben a tekintet-

Fellner Márta

beteg személy veheti igénybe. Ez az adóked-

az alapítvány kurátora

§

§

ben. A betegség utáni adókedvezményt csak a
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Ünnepeink
Húsvéti szokások
A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus dicsőséges
feltámadását ünnepelik ilyenkor.
Időpontja a 325-ben tartott első
niceai zsinat döntése értelmében
a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap
(március 22. és április 25. között),
ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett
mozgó ünnepe. A katolikus keresztényégben ilyenkor zárul a 40
napos böjti időszak, ezen a napon
szabad először húst enni. A kereszténység megjelenése előtt a pogányok tavaszünnepként tekintettek
a húsvétra. A Húsvétot megelőző
farsangi időszak mulatságai a
tél legyőzését, a tavasz érkezését ünneplik.

innen-onnan
A világhírű tojásfa és díszítője

A HÚSVÉT SZÓ (Easter - angolul, Ostern – németül)
jelentése Ostarára, a germán tavasz- és termékenység istennőjére utal. Bede Venerabilis angol középkori történetíró szerint ő volt, aki a madarakat mezei nyúllá varázsolta,
talán innen a legenda is, hogy tojást hoznak a húsvéti nyuszik. De magát Ostara istennőt is ábrázolják sokszor nyúlfejjel. Mikor az 1700-as években Amerikába érkeztek a német
bevándorlók, ők meséltek először Osterhase-ról, egy tojást
rakó mezei nyúlról, aki színes tojásokat vitt azoknak a gyerekeknek, akik a nyusziknak fészket építettek, amibe csokitojás és édesség került. Manapság is megmaradt ez a szokás,
hogy a gyerekek húsvétkor csokitojást kapnak.
A NYUSZIK mellett a húsvéti tojás is ünnepi szimbólum.
Sok ókori kultúra a tojásokat az élet jelképének tekintette.
Az egyiptomiak, hinduk, perzsák úgy vélték, hogy a világ
egy hatalmas tojással kezdődött. A kínaiak festett tojásokat ajándékozgattak egymásnak a tavaszi fesztiválokon. A
negyedik században az emberek tojásokat mutattak be a
templomban, hogy áldást kapjanak és megszenteljék.
HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN szokás volt az ételszentelés.
A délelőtti misére egy letakart kosarat vittek a hívők, ami
bárányhúst, kalácsot, tojást, sonkát és bort rejtett. A húsvéti
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bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás
az újjászületés jelképe, az egész tojás pedig a családi összetartásra utal. Lengyelországban kicsit más a kosár tartalma,
piros tojás, kenyér, torta, só, papír, fehér kolbászkák és marcipán van benne, amit a mise után közösen elfogyasztanak.
A vasárnapi reggeli ugyanolyan fontos számukra, mint a karácsonyi vacsora, ilyenkor jó szerencsét kívánnak egymásnak és egynegyedét a húsvéti tojásnak szétosztják egymás
között.
A TOJÁSOK festéséről egyrészt az ókorból, másrészt pedig a XIII. századtól írásos emlékek állnak rendelkezésünkre.
Az első húsvéti tojás elnevezést Strasbourgból találhatjuk
meg 1615-ből. Nyugat-Európában a leginkább kedvelt szín
a piros, míg Kelet-Európában az arany volt. A többszínű tojásfestés első jelei a XVII. századtól kezdenek elterjedni. Bolgár népszokás, hogy az első piros tojással a gyerekek arcát
dörzsölik be, hogy egészségesek maradjanak és egy tojást
a veteményesbe dobnak, hogy megvédjék a termést a jégesőtől. Németországban hagyomány évszázadok óta a
húsvétfa (Ostereierbaum) élő fákat és bokrokat díszítenek
festett tojásokkal. Bárki készíthet ilyet manapság is, ha barkafűz vagy cseresznyefa ágakat rak egy vázába és kifújt, festett tojásokkal díszíti. Németországban él egy Volker Kraft

Ünnepeink
nevű úr, aki 1965-ben 18 tojással kezdte almafája díszítését, évről évre bővíti,
mára már 10 000 húsvéti tojás lóg az
ágain. Igazi húsvéti látványosság.
HÚSVÉTHÉTFŐHÖZ fűződő
népszokás a locsolkodás is, erre
utalva vízbevető, vízbehányó
hétfőnek is nevezték. A szokás
arra a legendára vezethető vissza, mely szerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását
hirdető asszonyokat. A locsolkodásért cserébe hímes
tojás jár a fiúknak, bár manapság talán csak vidéken
tartják ezt a hagyományt.

AUSZTRÁLIÁBAN a Húsvét nemcsak vallási, hanem állami ünnep is. Nyuszik nem
tarthatók náluk hivatalosan, de van egy
őshonos ausztrál állatuk, az erszényes
nyúl (Bilby), aki átvette a húsvéti nyúl
szerepét. Így náluk a csoki nyuszik Bilby
arcképére formálódtak. Nagy különlegesség náluk a Sydneyben megrendezett „királyi húsvéti
show”- melyen az ország legjobb terményei és tenyésztett
állatai versengenek, nagy mulatság kíséretében.
Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk mindenkinek itthon
és a világ minden táján!

Kedves Csudamadár olvasók!

Egyik délelőtt megcsörrent a telefonom. Az iskolában, ahol tanítok éppen szünet volt. Zsuzsa néni hangját
a gyerekzsivajtól épphogy
értettem. Mártikám… újság… tavasz… húsvét. Ekkor született az ötlet, ha már
iskola, miért ne mutathatnám meg, mi hogyan készülünk a tavaszra és a húsvétra.
Péntek délelőtt végig
esett, a napnak se híre, se
hamva. Gondoltuk, papíron
előcsalogatjuk.
Különleges
technikát
alkalmaztunk a festéshez.
Cipősdoboz tetejébe tettük
a rajzlapot. A lap közepére
temperát öntöttünk. Minden doboztetőbe más színt,
és fehéret. Üveggolyókat
raktunk a festékre és kezdődött a móka-kacagás. Addig
mozgattuk a doboz tetejét,

amíg a rajzlap színes lett.
Különleges nyomvonalat
hagytak az üveggolyók. Már
csak szárítani kellett a szebbnél szebb színű alapokat.
Száradás után használtuk
alapnak, vágtunk ki belőle
napocska sugarakat, tojásokat és elkészültek a művek.
Festettünk már szivaccsal,
krepp papírral is ilyen alapokat, valamint száradás előtt
fésűvel rajzoltuk bele a hullámvonalakat.

Tavaszi faliújságunkra megérkeztek már a vicces gólyák, a csicsergő
és fészkelő madárkák is.

Húsvétra pedig
csipesz nyuszi,
filc tojás és quilling
csibék készültek.
A csibéket, ha kicsit
keményebb papírcsíkokból készítitek, kézzel is könnyen meg lehet
tekergetni.

A képek alapján bármelyik könnyen elkészíthető!
Remélem, Ti is kedvet
kaptok egy kis barkácsoláshoz, amíg megérkezik
a jó idő!
Minden ügyes kezű olvasómnak jó szórakozást
és Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Szeretettel:
M. Márti
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Mese -Vers
Igyártó Zita:

Az erdő ajándéka

Valamikor réges-régen, amikor az állatok még tudtak beszélni, az volt a szokás, hogy a húsvéti hímes tojásokat az erdei nyulak festették. Nyáron a vadvirágok
lehullatott szirmaiból színes festékeket készítettek, és
nyárfakéregből készült dobozokban tárolták tavaszig.
Így dolgoztak egész nyáron Nyúl apóék is. A virágszirmokat gyűjtögették, ősszel pedig a fák színes leveleit. Télen száraz fűszálakból apró pemzliket, ecseteket
kötözgettek, és mindezeket a kamra polcaira rakosgatták el. Tavasz felé nagy volt a sürgés-forgás a baromfiudvarok tájékán is, a tyúkok előkészítették a szép, fehér tojásokat és várták a az erdei vásárlókat. Lassan
elmúlt a tél, és megérkezett a tavasz. A cinegék meg is
beszélték egymás között az eseményeket.
– Nyitni kék, nyitni kék! – énekelte az egyik. – Csicsidő, csicsidő! – jött hamarosan a válasz.
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Meghallották ezt a beszélgetést a hóvirágok és
előbújtak a puha mohatakaró alól. Hamarosan a többi
tavaszi virág is feléledt téli álmából: a lila kökörcsin, a
kékszirmú kővirág, a bólogató fehér ruhás tőzike, a sárga köntösbe bújt kankalin. Az erdei tisztást tarkabarka
virágszőnyeg díszítette. Nyúl apó és családja már alig
várták, hogy elkezdhessék a munkát. Húsvét előtt pár
héttel Nyúl apó így szólt:
– Elérkezett az idő, gyerekek, holnap munkához látunk. Janka és Panka, ti hozzátok elő a kamrából a festékeket és pemzliket, a fiúk pedig induljanak a faluba
a megrendelt tojásokért! A nyuszifiúk előszedték a kis
kézi szekerüket és elhúzták a falu felé, a lányok pedig a
konyhába szaladtak, de kis idő elteltével éktelen sivalkodással rohantak vissza.
– Üresek a polcok, eltűntek a pemzlik és a festékek!
Mivel fogunk dolgozni?
Nyúl apó és Nyúl anyó értetlenül néztek egymásr.
Nemrég még minden megvolt, ki követhetett
el ilyen gonoszságot? Ha nem kerülnek elő
a munkaeszközök, húsvétkor a gyerekek
nem találnak majd hímes tojásokat a bokor alatt. Hamarosan megérkeztek a fiúk
is a szép fehér tojásokkal. Nagy volt a
csalódásuk, mikor megtudták, mit történt. Elhatározták, hogy ha törik ha szakad, megkeresik a tolvajt.
El is indultak hát az erdőbe és kérdezgették a szembejövő erdőlakókat,
hogy tudnak-e valamit az eltűnt festékekről, de senki nem tudott segíteni.
Szarka asszonyság a fészke körül sürgölődött, őt is megkérdezték.
– Én nem tudok semmit – válaszolta nevetve –, de azért kérdezzétek
meg a rókát is.
Elindultak hát a róka házához, s
mikor odaértek, bizony elámultak
azon, amit láttak. A ház előtt egy
tisztáson egy tarkabarka csodalény
éppen tojást festett, vagy inkább akart
festeni, ami azonban sehogy sem sikerült neki, mert a festék nem ragadt
meg a tojásokon, de annál inkább a
bundáján. Ilyen tiritarka rókát még nem
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látott a világ. Szegény róka nem
tudta, hogy a tojásokat festés előtt
nedves szivaccsal át kell törülgetni. A rejtély bizony megoldódott:
a róka volt a tettes. Meg is bánta őkelme, mert egy hétig mosta
bundáját a patakban, azonban ez a
nyulakon nem segített, mert se festék, se pedig egy árva pemzli nem
maradt, a kétbalkezes festőművész
mindent elpocsékolt és tönkretett.
A társaság szomorú szívvel
tért haza. Nem tudták, mitévők
legyenek. Ültek a ház eresze alatt
és búsan lógatták a füleiket. Nyúl
anyó elővette a vizeskannát, és
vízért indult a közeli forráshoz. Szomorú volt ő is. Leült a forrás csordogáló vize mellé és kedvetlenül nézte a bokrok között tevékenykedő
cinegéket. Egyszer csak különösen
kedves, csilingelő hangon szólította meg valaki:
– Miért vagy ilyen szomorú,
Nyúl anyó?
Az anyó körülnézett, de nem látott a közelben senkit. A csilingelő
hangocska azonban ismét szólította:
– Nyúl anyó, Nyúl anyó, itt vagyok melletted, miért búslakodsz?
Nyúl anyó lenézett a földre, hát
közvetlen közelében egy csokornyi
hóvirág virult.
– Te szólítottál, hóvirág? –kérdezte Nyúl anyó.
– Én hát! Miért itatod az egereket?
– Jaj, jaj kedves hóvirág, nagy baj
történt nálunk. A róka elcsente a festékkészletünket és az ecseteket is.
Nem tudunk tojásokat festeni. Csalódnak majd a gyerekek, hogy húsvét vasárnapján nem találnak hímes
tojásokat a kertek bokrai alatt.
– Csak ez a baj? Ezen könnyen
tudunk segíteni- mondta a hóvirág.
Egyet füttyentett és a cinegék
mind odasorakoztak a közeli fák
ágaira.
– Kedves cinegék – kezdte a hóvirág. – vigyétek el a hírt az erdő

minden vadvirágának, hogy a nyulak nagy bajban vannak! Nincs festékük a tojásfestéshez, ezért mindenki adjon egy kevéskét a saját
készletéből.
A cinegék azonnal szétszéledtek
és kisvártatva meg is érkeztek a festékekkel tele kis nyírfacsuprokkal.
A hóvirágok fehér és zöld festéket
küldtek, a kővirág szép világoskéket, a tőzike fehéret, a kankalin
sárgát. Festék már volt elég, csak az
ecset hiányzott. Ekkor megszólalt
a fűzfabokor, aki eddig csendesen
nézte a nagy sürgés-forgást.
– Adok én neked ecsetet, amen�nyi csak kell! Itt vannak a barkáim,
nagyon szépen lehet velük festeni.
A közelben álló szomorúfűz is megszólalt:
– Én is adok vesszeimből, fonjatok belőle kosarat, hogy legyen
miben hazavinni a sok festéket és
barkát!
El is készült a kosár, és Nyúl
anyó boldogan vitte haza az erdő
adományát. Otthon nagy lett az
öröm. Azonnal munkához is láttak. Még soha ilyen szép hímeseket nem festettek a nyulak. El is
készültek időre. Amikor a festéssel végeztek, szomorúfűzvesszőből sok-sok apró kosárkát fontak,
ezekbe rakták a tojásokat és elrejtették vasárnap hajnalban a kertek
bokrai alá.
Milyen nagy volt az öröm, mikor kora reggel a kislányok kiszaladtak a kertbe és a bokrok alatt
megtalálták a fűzfakosárkákba
rejtett csodaszép hímes tojásokat!
Másnap, húsvét hétfőn a locsolódó
legénykék is ámulva nézték a különös fényben játszó remekműveket.
Sokáig találgatták, hogy az idén
miért ilyen különlegesen szépek
a tojások. A titkot azonban csak
a nyulak, az énekesmadarak és a
vadvirágok tudták. azt, hogy igazán szépet csak a szeretet, a megértés és az összetartás tud alkotni,
s hogy mindez az erdő ajándéka.

Kányádi Sándor versei

Cicus, cinke, citera
Fürge vizek habosodnak,
hegyek, völgyek mosakodnak,
törülköznek reggel, este
rojtos, bojtos fellegekbe.
Március, március,
bolyhosodik a cicus.
Sütkérezik a domboldal,
sütteti hasát a nappal,
kamasz szelek fütyörésznek,
szikkadoznak az ösvények.
- Cinke, cinke, cinege,
jön a tavasz, tetszik-e?
- Tetszik bizony, csak siessen,
hogy a tollam fényesedjen,
hogy a begyem begyesedjen,
s a hangom is édesedjen,
pengjen, mint a citera,
cit-cit, cit-cit, citera.
Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.
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Új szervvel!
Új életek!
F. Ádám 2007. 11. 30-án született Budapesten. Kétnaposan
került az Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol Hypopláziás Balszívfél Szindrómát diagnosztizáltak nála. Élete első két évében
átesett 3 nagy szívműtéten, majd utána sokáig nem voltak panaszai. A 3. osztályt magántanulóként végezte, mert ritmuszavar
jelentkezett nála.
Sajnos a kamrafunkciói is gyengülni kezdtek és 2019 októberében egy tüdőgyulladás után derült fény egy súlyos szövődményre, mely a Fontan keringésű betegeket érintheti. Ádám
tüdejében fibrin gyülemlett fel, ami megszilárdulva hörgő öntvényeket alkotott és elzárta a hörgőutakat. Ezeket az öntvényeket
vagy ki tudta köhögni, vagy rosszabb esetben bronchoscópiára
volt szükség.
Kardiológusunk és tüdőgyógyászunk hosszas tanácskozás
után a szívtranszplantáció mellett döntött, és 2020. január 30-án
új lehetőséget kapott egy boldog életethez.
Ádám egy kedves és segítőkész fiú, aki nagyon szereti a zenét,
a természetet, azon belül is főleg az állatokat. Szeret olvasni és társasozni, valamint startégiai játékokat játszani a számítógépén.
Azt mondta, hogy ha felnő, akkor vagy szakács lesz, vagy zenész, vagy sarkkutató.

T. Pèter Szabolcs 11
éves, 3 éve derült ki a vesebetegsége, és idén januárban került sor az átültetésre, megelőzve a dialízist
is. Gyors felépülése után a
legjobban azt várja, hogy
újra lóhátra ülhessen.

Ismét egy kissé megkésett „Új Élet”, de csak most
kerültünk kapcsolatba a
családdal…
D. Elena 2017. 10. 09én kapott új májat édesanyjától, Hamburgban.
Az akkor még csak öt
hónapos Elena ma már
három éves, tele élettel és
energiával, igazi kis csoda.
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Luca receptje

Azt gondolom, azok a sütik, amikben van alma és fahéjas cukor, már
rossz nem lehet. Nálunk a családban
mindenki ezen a véleményen van és
mivel gyakran szorít az idő és gyorsan
kell villantanom, sokszor kísérletezem, hogy tudnám minél egyszerűbben elkészíteni ezt a mesés kombinációt. Íme egy új verzió:
,,Pepecs-mentes” almás pite

HOZZÁVALÓK:

6-8 db közepes alma (én a savanykásakat szeretem)
1 és negyed evőkanál kristálycukor
negyed teáskanál őrölt fahéj
3 db tojás
200 gr porcukor

1 dl olaj
100 gr almapüré (én boltit használtam,
de a házilag pürésített alma még jobb!)
3 teáskanál vanilia kivonat vagy aroma
200 gr liszt
A tetejére:
1 evőkanál kristálycukor
negyed teáskanál őrölt fahéj
Vajazzunk ki egy pite- vagy kapcsos tortaformát és hintsük meg
liszttel.
Az almákat szeleteljük fel és fektessük egymásra a formában úgy,
hogy a forma háromnegyedig legyen
az almákkal. Szórjuk meg fahéjas cukorral őket.
Készítsük el a tésztát úgy, hogy
először a tojást keverjük ki a cukor-

A MAGAZIN KIADÁSÁT A

ral majd adjuk hozzá a többi hozzávalót, végezetül a lisztet.
Öntsük rá az almákra a tésztát és
szórjuk meg fahéjas cukorral. Kicsit
ütögessük meg a formát, hogy az almaréteg aljára is jusson tészta.
175 fokra előmelegített sütőben
süssük körülbelül 1 óra 20 percig, illetve tűpróbáig.
Hagyjuk a teljesen kihűlni a formában, különben szétesik.
Mi vanília fagyival vagy karamell
öntettel szoktuk enni... vagy mindkettővel
Jó sütögetést!
Kőműves Luca
Májtranszplantált cukrász,
az alapítvány önkéntese

SE TÁMOGATTA!

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
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

43

A JÁ

Z
Y
L
E
H
I
Y
G
R VÁ N Y Ü

E

!!
!
N
E
Ő
G
G
T TŐ L F Ü

“Mi is nyaralunk“ tábor
HELYSZÍN: VILÁGOS HOTEL
Balatonvilágos, Zrínyi út 135.
https://vilagoshotel.hu/
RÉSZVÉTELI DÍJ: TELJES ELLÁTÁSSAL, PROGRAMOKKAL
FELNŐTTNEK: 75 000 FT/FŐ
GYEREKNEK: 45 000 FT/F
IDŐPONT:
2020 JÚNIUS 20. – JÚNIUS 27.
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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Fizetési határidő: 2020. május 31. (K&H Bank 10200885-32611135)

