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Elmúlt a tavasz, a nyár, az ősz… 
és a MI NAGY CSALÁDUNK 
nem tudott együtt lenni. 

Ez az év arról szól, hogy ne 
találkozzunk egymással… Ez a 
COVID19 kemény törvénye. 

2004 óta nem múlt el év bala-
toni tábor és háromnapos csalá-
di hétvégék nélkül. Így tervezte 
mindenki az életét, ezek a dátu-
mok voltak az igazodási pontok. 
Mindannyiunknak elmondhatat-
lanul hiányoznak ezek az együttlé-
tek, az együtt sírás-együtt nevetés! 
Sajnos, egyre inkább úgy tűnik, 
hogy a februári tengelici farsan-
gunk is a járvány áldozatául esik. 

Talán egy kis gyógyír a sebre, 
hogy a Facebookon létezik és mű-
ködik Az Élet dolgai – zárt csoport, 
ahol megoszthatunk egymással 

gondokat, bajokat, örömöket. 
Annak is nagyon örülök, hogy ki-
alakultak mind a szülők, mind a 
gyerekek között kisebb csoportok, 
akik aktívan tartják a kapcsolatot, 
időnként személyesen is találkoz-
nak. 

Bízzunk benne, hogy jövő 
nyáron ismét lesz balatoni MI IS 
NYARALUNK tábor, addig pe-
dig vigyázzatok magatokra és tart-
suk az online kapcsolatot!

SzalamanovZsuzsa
a kuratórium elnöke
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Kedves Olvasó!
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Trapi történet
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SÜRGŐSSÉGGEL, MINISZTERI ENGEDÉLLYEL  – TRANSZPLANTÁCIÓ A COVID19 ELSŐ HULLÁMA ALATT

A történetünk 2019. szeptember végén 
kezdődött, amikor Dani az óvodában ébredés után lázas 
lett. Hazaérve már elég magas láza volt, de a lázcsillapító-
ra jól reagált. Beszéltünk a házi gyermekorvosunkkal, eljött, 
megnézte, de úgy ítélte meg, hogy még nem szükséges an-
tibiotikum kúra, ezért csak láz- és fájdalomcsillapítót kapott, 
meg torokfertőtlenítőt. 

A helyzet nem javult pár nap múlva sem. Amíg a lázcsil-
lapító hatása tartott, addig jól volt, ahogy elkezdett ürülni 
a szervezetéből, úgy ment egyre feljebb a láza. Ismét eljött 
a doktornő hozzánk, és javasolta, hogy a Heim Pál Kórház 
sürgősségi osztályára menjünk be, ahol nagy valószínűség-
gel vért vesznek majd tőle. Ez sajnos, vagy hál’ Istennek meg 
is történt és ebből kiderült, hogy elég nagy a baj, hiszen a 
veséi akkor már elkezdtek hegesedni és nem működtek 
megfelelően. 

Októberben a Heim Pál kórházban a felső légúti beteg-
ségére antibiotikumot kapott, ezzel helyrejött a gyulladásos 

értéke, viszont a vese károsodása miatt biopsziára volt szük-
ség, hogy meg tudják állapítani, milyen típusú veseelégte-
lenségről beszélhetünk.

A biopsziát már október 22-én a Bókay Gyermekklinikán 
csinálták, de az eredményre várni kellett és az sem mutatta 
ki egyértelműen, hogy milyen problémával állunk szemben. 
A kezelőorvosunk már szinte az első héten elmondta, hogy 
itt sajnos gyógyszeres kezelés nem fog szóba kerülni, a vég-
ső megoldást a transzplantáció jelentheti. 

Elkezdtem a kivizsgálásomat intézni, de Daninak olyan 
gyorsan romlottak az értékei, hogy november elején már be 
kellett tenni egy ideiglenes kanült a nyakába, hogy a dialízist 
el tudják kezdeni. Lelkileg talán az volt a legrosszabb, hogy 
el kellett magyaráznom neki, ez a „bigyó” a nyakában az 
életét menti meg. Így lett a dialízis gépből „szuperhős gép”. 
Januárban annyira rossz állapotban volt már, hogy naponta 
jártunk a „Szuperhős képzőbe”, de ennek ellenére vagy épp 
ettől rohamosan romlott a szíve is, és a műtét most már ége-
tő szükséggé vált. 

Február végére volt kiírva a műtétünk először, csak az 
én vizsgálataim elhúzódtak, ezért el kellett tolni először egy 
héttel, aztán pedig a COVID miatt teljesen bizonytalanná 
vált mindenki, hogy a műtétet el lehet-e végezni, valóban 
életmentő-e, és vajon a Miniszter engedélyezné-e. 

Műtét előtt



A kezelőorvosaink folyamatos kapcsolatban voltak a 
Transzplantációs Klinikával, sebészekkel, kardiológusokkal, 
belgyógyászokkal, altatóorvosokkal beszélték át több alka-
lommal a mi esetünket, míg végül megszületett a döntés, 
meglett az a bizonyos miniszteri engedély, és a műtét már-
cius 26-án megtörténhetett.  

A műtétet három nap Gyermekklinikai 
benntartózkodásom előzte meg, mert 48 órán 
belül 2 negatív COVID tesztet kellett produkálnom, 
csak így vállalták az orvosok a műtétet. 

Amikor elérkezett a nap, már reggel hétkor átvittek 
minket a Transzplantációs Klinikára, ahol annyira más volt 
minden a Gyermekklinika után. Itt leginkább felnőttek 
vannak, nem igazán vannak gyerekre berendezkedve, de 
mindenki maximálisan próbált ebben a nehéz – minden 
szempontból nehéz – időszakban a segítségünkre lenni, 
a kedvünkre tenni. Mindenhova együtt mentünk, végig 
Dani mellett lehettem, ez egy plusz biztonságot jelentett 
neki is, és nekem is nagyon megnyugtató volt, hogy ha 
szüksége volt valamire, én is tudtam róla gondoskodni. 

A műtét után pár napot a Transzplantációs Klinikán 
voltunk, majd át kellett mennünk a Gyermekklinikára. 
Ott beállították a gyógyszereit és rengeteg csokival, 
nyalókával, lufival és még annál is több szeretettel hal-
mozták el Danit. 

Pár nap múlva felerősödve, újult erővel, 
tervekkel engedték haza. Azóta csak elle-

nőrzésre járunk a kórházba, a hétközna-
pokban egy életerős, vidám, cserfes, iz-
gága kukac kisfiú. Rengeteget biciklizik, 
futkározik, mászókázik, ugrál és focizik. 
Habzsolja az életet! 

Törökné Horváth Ildikó

Trapi történet

SÜRGŐSSÉGGEL, MINISZTERI ENGEDÉLLYEL  – TRANSZPLANTÁCIÓ A COVID19 ELSŐ HULLÁMA ALATT

Műtét előtt

Műtét után

Dani 
kistesójával

Dani 
ma már 
ilyen
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Egy idő után az emberfia-lánya, ha 
jó párkapcsolatban él, szeretne gyer-
meket. A mi szerelmünk első gyümöl-
cse Jánoska. A fiam születéséig hosz-
szú út vezetett. Jóval a terhességem 
előtt megállapították, hogy a májam-
mal problémák vannak, a gyógyszer-
től besárgultam, viszkettem. De ez 
nagyon régen volt, nem gondol az 
ember erre, mikor babát tervez.

 Mikor Janika a pocakban lakott, 
sem volt másképp, szerencsére csak 
viszketés jelentkezett. Így született 
meg első babánk a 37. hétre. 

Szabályosan teltek a hetek, de 
nehezebben hízott és sokat bukott. 
Ekkor úgy éreztük Apukával, már 
kicsit sok, hogy mindenki mondja, 
milyen jó barna a gyerek, miközben  
alig volt napon. Ideje lenne egy ko-
molyabb vérvizsgálatnak. Háziorvos 
-> Heim Pál Kórház -> vérvétel, ahol 
a nővérek megmondták, nem barna, 
hanem sárga a gyerek, de nagyon. 

Azonnal menjünk át a 
Szent László kórházba, 
ahol fel is vettek minket, 
hogy kivizsgálják a kisfi-
amat. És persze sírás, sok 
sírás, mert hirtelen nem tudja az 
ember, mi történik a babával. Olyan 
kicsi még szurkálásokhoz, kórházban 
tartózkodáshoz! Egy hét ottlét után 
végre, szerencsénkre átküldtek az I. 
sz. Gyermekklinikára, a Bókayba. Ba-
logh Lídia doktornő, amint meglátott 
minket tudta, mi a helyzet, és azt is 
megmondta, mire számíthatunk. Kis 
„megkönnyebbülés”, ha lehet annak 
nevezni, végre jó kezekben vagyunk. 
Természetesen itt is volt sírás, Jani-
kát bent tartották, éjszaka egyedül 
lesz…, de a megfelelő tápszer mel-
lett napról napra egyre jobb húsban 
lett. Jobban lett és hazamehettünk…
végre. Dezsőfi doktor úr lett az új or-
vosunk. Napjaink jól teltek otthon, 
Janika szépen cseperedett. De a mája 

JANIKA ÉS JANKA TÖRTÉNETE

Apával

Janika kivizsgálása Szt. Lászlóban



Trapi történet
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rosszabbodott. Újból kórház. Közben 
már újabb gyümölcs a pocakban, 
Jankácska. Izgultunk, hogy lesz, mert 
ekkor Dezsőfi doktor elkezdte szer-
vezni a németországi transzplan-
tációt. Sok-sok időt töltöttünk kór-
házban Janikával. Érdekes módon a 
második baba nem viselte meg úgy 
a májamat, mint az első, nem volt 
semmi viszketés. Janika 2017. márci-
us 15-én kirepült Apával és Mamával 
Németországba. Mi, a pocaklakó Jan-
kával itthon maradtunk. (Nem utaz-
hattam, mert ki tudja, mikor indul 
meg a szülés és a repülés sem aján-
lott már ekkor). Apukával telefonon 
és Skype-on tartottuk a kapcsolatot. 
Janika nagyon rossz állapota miatt 
a várólista első helyére került, így 
március 24-én már meg is műtötték. 
Újabb izgalom, mikor jöhetnek haza! 
Nagyon vártam, hogy itthon legye-
nek, Janka egyre csak nőtt, a pocak 
is nőtt. Folyamatosan vizsgálatokra 
jártam, minden rendben volt. Április 
végén végre hazajöttek! Egy kis időt 
töltöttünk együtt, mert májusban 
megszületett Janka. Könnyű, gyors 
szülés volt, nem sokat tartózkod-
tunk a kórházban, aminek sajnos 
meglett a kára.

Hazatértünk után öt napra kór-
házba kerültem, nem kaptam levegőt, 
fulladtam, magas lázam volt. Azonnal 
kocsival a közeli ügyeletre mentünk, 
onnan a kardiológiára, majd végül a 
Honvéd Kórház sürgőségi osztályán 
kötöttünk ki. Mint kiderült, szepszisem 
van és azonnal műtenek. Az orvos el-
mondta, a májamig gyulladt, gennyes 
volt minden, így sajnos a méhemet el-
távolították. Ha nem jövünk időben és 
nem műtenek azonnal, meghalok. 

Szerencsére minden jól sikerült. 
Lábadozás az intenzíven, majd átvit-
tek a MÁV-Honvéd Kórházba. Ott még 
párszor segítettek a nehéz légzésemen 
(vízleszívás), de utána már javultak a 
dolgok. A gyerekeket nagyon szeret-
tem volna látni, de nem akartam, hogy 
János behozza őket a kórházba. Nagy-
jából egy  hónap múlva mehettem 
haza. Párszor előfordult még erős szív-
dobogás érzés, de amint rendeződtek 
a dolgok, egyre jobb és jobb lett. 

Viszont Jankának nem. Viszketett, 
véresre vakarta magát, csak velem tu-
dott aludni. Nehéz, nagyon nehéz volt. 
Külön aludtunk, kentük mindenfélé-
vel, adtunk mindenfélét neki. De se ő, 
se én nem aludtunk soha nyugodtan. 
Kórházba kerültünk, műtéttel próbál-
koztak, ami esetleg segíthet rajta, de az 
sem segített. 

Jankával is Hamburgba utaztunk, 
hogy új májat kapjon. Ide már mind a 
négyen mentünk. A műtétre sokat kel-
lett várnunk. Az elején bíztunk abban, 
hogy hamar eljön  a műtét, de idővel 
láttuk, hogy sokat kell várni, így János-
sal megbeszéltük, jobb lesz, ha ő Jani-
kával hazautazik. Dolgozni kell, pénzt 
kell keresni, mert ki tudja, meddig le-
szünk kint. 

Én egyedül maradtam Jankával. 
Nem volt egyszerű, Janka sokat sírt, ke-
veset aludtunk. A gondolkozás, „sem-
mittevés”, a várakozás idegőrlő. Várjuk, 
hogy történjen valami. És persze ag-
gódni, otthon Janikával mi lehet. 

Janika a Bókayban műtét előtt

Janika műtét után



Trapi történet

De hála az égnek eljött a 
várva várt nap, szeptember 
25. Ez volt a harmadik riasz-
tásunk. Dél  körül betolták 
Jankát a műtőbe. Izgulva, 
félve, aggódva, de tudva, 
hogy jó kezekben van, en-
gedtem el, bíztam benne, 
minden rendben lesz. Emese, 
a tolmácsunk hívott este 10-kor, 
hogy bemehetek hozzá. Kábultan 
ugyan, de jól volt.

Másnap még jobban lett, har-
madnapra normál osztályra, külön 
szobába került. Meglepően gyorsan 
mentek a dolgok. Janka ügyes, okos, 
mindig mondtam neki, ezt a gyógy-
szert be kell venni, jól leszel, járni 
fogsz, mehetünk haza Apához meg 
tesóhoz. El is repült a 4 hét! Ahogy 
Jürgensen doktor megjósolta, Hal-
loweenkor (nekünk halottak nap-
ján), november 1-én jöhettünk haza. 

János kijött értünk a reptérre, 
hazaszáguldottunk, és végre együtt 
lehetett otthon a család.

Azóta mindenki jól van, 
megtörtént a beszoktatás, 
Janka és Janika ovisok. A ka-
rantén ideje alatt itthon vol-
tunk. 

Én is jól vagyok. 
2016 óta mozgalmas, ese-

ménydús éveink voltak. 

Fogoly Éva
Janika és Janka 

édesanyja
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Janka műtét előtt Műtét után, otthon

Hamburg, közvetlen 
a műtét előtt
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A koronavírus közbeszólt 2.2

Jótékonysági kortárs 
képzőművészeti aukció

MI IS NYARALUNK
– szervre váró- és szervátültetett gyere-

kek és családjuk balatoni 
élményterápiás rehabilitációs tábora

GyerekNapozunk – 
pancsolós Aquaréna program

Őszi Családi Hétvége – 
kirándulásokkal, várlátogatással

Gyerekmentes hétvége – 
szervátültetett gyermeket nevelő 

szülők részére

Szervdonációs 
és Transzplantációs Világnap – 

délelőtti sportprogram 
és délutáni díjátadó ünnepség

Interaktív előadások iskolákban

Transzplantációs Fórumok –
Nyíregyháza-Sóstón, Vecsésen, Győrben

A tavaszi számunkban már elmondtuk, 
hogy milyen rendezvényeink, 

eseményeink maradtak el 
a járványhelyzet miatt.  

Ezt most szomorúan folytatjuk 
az azóta elmaradt programok 

sorolásával:

Nagyon reméljük, hogy 2021-ben folytathatjuk a MEGSZOKOTT ÉLETÜNKET
és minden programot megtarthatunk!
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Családi hétvége

Idén a járványhelyzet miatt csak online tábort tud-
tunk szervezni a szervre váró és szervátültetett gye-
rekek és testvéreik, szüleik számára. A tábor kezdete 
előtt mindenki kapott egy csomagot, amit együtt nyi-
tottunk ki este, a tábor megnyitóján (Google meet). 

A csomag tartalma többek között egy fehér póló és 
maszk, valamint 6 színű textilfilc volt. Másnap ebből alkották 
meg az egyéni tervezésű tábori pólót és maszkot önkénte-
sünk, Vitányiné Erika videón nyújtott segítségével.

A táborban bemutatkoztak az új családok (jó sokan), 
volt kreatív alkotómunka, sportolás, kedvenc 

helyünk bemutatása, sütisütőtanfolyam, 
nyomozósdi, kamaszszoba, királylányo-

sítás, mesemondás, Anna and the Barbies 
buli, videóparti, Salsa tánctanfolyam, ki mit 

tud... és még ki tudja, mi minden!

Az online tábor nem jöhetett volna létre 
az alapítvány kiváló önkéntes segítői nél-

kül, akik lelkesen támogatták a táborozás 
eme szokatlan, új formáját! Mindent belead-

tak, hogy valamennyire kárpótoljuk a gyereke-
ket, családokat az elmaradt balatoni táborért.

Köszönet érte Barna Diának, Börcsök Enikőnek, Gosz-
tonyi Bencének, Gyurkó Szandinak, Fellner Mártának, 
Jakab Ivettnek, Kőműves Lucának, Magyarné Homor Ka-
tinak, Stefik Veronikának, Szendi-Káldi Móninak, Vincze 
Balázsnak és Lillának, Vitányi Erikának!

Szalamanov Zsuzsa

MI CSAKAZÉRTIS NYARALTUNK! 



Családi hétvége
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helloonline



Családi hétvége

MI
csakazértis

2020online tábor
nyaralunk
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Kristóf idén először csatlakozott a táborhoz. Minden nap na-
gyon izgatottan várta, hogy mi lesz a napi program és kihívás. Az 
egyik kedvence a kamaszszoba volt, de minden más feladatban is 
nagyon szívesen részt vett. Nagyon hálásak vagyunk, hogy min-
denki olyan kedvesen és szeretettel fogadta Kristófot a táborban. 
Igazán nagy élmény volt számára, hogy a hangsúly nem a versen-
gésen, hanem az együtt töltött idő megbecsülésén és kellemes 
élmények létrehozásán volt. Nagyon szeretne mindenkivel szemé-
lyesen is találkozni, úgyhogy reméljük, jövő nyáron a Balatonnál ta-
lálkozhatunk. A szobája ajtaján még mindig ott van a tábor logója, 
mert azt mondja, hogy akárhányszor ránéz, nagyon jó emlékek jut-
nak az eszébe. Köszönünk mindent még egyszer. 

Szeretettel:
a Polgár Család

NAGY-BRITANNIÁBÓL 
IS VOLT 

ONLINE TÁBOROZÓNK

Mi is nyaraltunk!
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Mi is nyaraltunk!

Lizike, a kislányom 4 éves, csodálatos kislány. Fél 
éves korában kapott tőlem májszegmentet, azóta több 
kihívást is sikeresen teljesítettünk egy szövődmény ke-
zelése kapcsán. Összesen ötször voltunk kint Német-
országban, majd legutóbb Magyarországon a Transzp-
lantációs Klinikán volt egy sikeres PTCD kezelés, és 
azóta sem kellett ismételni, olyan jól sikerült. Jelenleg 
csak hosszabb antibiotikus terápiát kap, de az ultra-
hang- és laboreredményei nagyon jók. Talán már csak 
fél év, és ismét abbahagyható lesz az antibiotikum te-
rápia is. Nagyon örültünk, hogy mi is részt vehetünk a 
táborban. Az online tábor egy olyan jó megoldás volt, 
amely során az otthonunk biztonságában, de mégis 
együtt tölthettünk egy különleges hetet. Minden nap 
izgalommal vártuk a programokat. Jó volt együtt ját-
szani, kézműveskedni, és jó volt látni mások örömét, 
a szép helységeket, online megismerni másokat, és a 
kedves helyeket, ahol élnek. 

Mi a járvány óta a tábori kihívás során mentünk el elő-
ször a tóhoz. Jó volt kimozdulni, látni, hogy kerékpározik 
Lizike a napsütésben. A gyönyörű táj, a fák, virágok illata… 
olyan csodálatos volt. Együtt néztük meg a naplementét, 
majd hazamentünk.

Az első nap jó érzés volt tudni, hogy mindenki ugyan-
akkor bontotta ki a csomagot, és így tudtam, hogy most 
mind egy időben örültünk más családokkal. Lizike rögtön 
össze is rakta apukájával az ajándék legót, megismerkedett 
a csillogó kézműves kellékekkel, textilfilcekkel, maszkokkal, 
pólóval. A MI CSAKAZÉRTIS NYARALUNK táblánkat pedig 
kitettük mi is Lizike szobájának ajtajára. Az otthonunkba 
varázsoltuk a tábori hangulatot, és sokat gondoltunk min-
denkire, akik velünk online táboroztak. Lizi nagyon szeret 
festeni, napocskát festett textilfilccel a pólóra, én pár ha-
lacskát is rajzoltam rá, és kék hullámokat, majd a maszkokra 
virágokat festettünk. A másik kreatív programunk során is 
jót játszottunk. A csillogó, hajlítható eszközt használtuk fel, 
készítettünk barátságkarkötőt, és díszt tollra. 

VÉGRE MI IS TÁBOROZHATTUNK!

Készül a tábori póló

Lilla zseníliás 
kézműves tanítását 
követve nekem is 
sikerült szépeket 
alkotnom Lizike anyával

Mindenben 
részt vettünk 
a táborban
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Mi is nyaraltunk!

Volt nap, mikor a táborban tanult sütit együtt sü-
töttük meg Lizikével. Jó érzés volt! Igazi anya-lánya 
program nálunk a sütés. 

Lizike általában nem szereti, ha a haját fésülöm, de 
a fodrász programon sikerült kis kontyot készíteni, és 
szívesen viselte, nem szedte szét azonnal. Én mindig is 
ritkán sminkeltem, a tábori sminkes program viszont 
nagyon tetszett. 

Csakúgy, mint a tánctanulás. A testvérem több évig 
táncolt, voltak fellépéseken, időnként még ma is szokott 
salsázni. Megkértem, hogy segítsen be kicsit a gyakorlás 
során. A járvány miatt úgyis régen találkoztunk, jó volt 

látni, és táncolni vele. Videó is készült, de úgy Ítéltem 
meg, még gyakorolnom kell egy kicsit, és a férjemet is 
meg kell tanítani táncolni. Szerintem nagyon jó dolog 
a tánctanulás, különösen egy tábor során, akárcsak a 
legjobb táncos filmekben. A kislányom is nagyon sze-
ret táncolni. Ezt akkor fedeztem fel, mikor az egyik ked-
venc meséjének a zenéjére táncolni kezdett pár hónap-
ja. Gyorsan fel is vettem, és gondoltuk elküldjük most, 
megmutatjuk másoknak is, milyen kis aranyos, ügyes 
kislány. Nagyon jó volt látni minden gyermek produk-
cióját, többször is megnéztük egymás után. Mindenki 
nagyon ügyes volt! 

A záró napon ismét kisétáltunk a tóhoz, az online tá-
borban készült pólóban, és a mobiltelefonos interneten 
keresztül hallgattuk a záró beszélgetést, majdnem telje-
sen végig, amíg le nem fogyott a mobilnet a telefonról. 

Nagyon boldogok voltunk, mert Lizike is táboroz-
hatott, ez volt élete első tábora. Nagyon jó és kreatív 
programok voltak. Sok sorstárssal és még több szere-
tettel találkoztunk. Reméljük, hogy a következő tábor-
ban személyesen is lesz majd alkalmunk az együttlétre! 
Mindenkinek nagyon jó egészséget, sok örömet kívá-
nunk! Hálás szeretettel köszönjük, hogy részesei lehet-
tünk a MI CSAKAZÉRTIS NYARALUNK online tábornak! 

Ábrahámné Snyehola Kitti

Dia megihlette anyut, 
csodás frizurát készített nekem

Kirándultunk a kedvenc helyünkre, a tóhoz

Kipróáltuk Luca receptjét is. 
Finom lett!



Családi hétvége Csakazértis
tábor 2020
nyaralunk
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Idén a megszokott-
nál is sokkal többen 
gyűltünk össze a 

Vajdahunyadvárnál, hogy 
együtt emlékezzünk meg 
mindazokról az élő és 
ismeretlen donorokról, 
akiknek hálával tarto-
zunk.

l Jó volt találkozni 
és együtt lenni minda-
zokkal, akikkel az elmúlt 
években barátságot kö-
töttem a Transzplantáci-
ós Alapítvány táboraiban 
és megismerni új embe-
reket, új történeteket. A 
táborok, így a mindannyi-
unk számára olyan fontos 
találkozások a vírushely-
zet miatt elmaradtak az 
idei évben, talán ennek is 
köszönhető, hogy olyan 
sokan érezték szükségét 
annak, hogy ezen a na-
pon együtt lehessünk. 

l Nehezen sikerült 
beazonosítanunk egy-
mást a maszkok mögött, 
amíg felszerelkeztünk 
a kis fáklyákkal, hogy 
együtt sétáljunk át a 
Hősök terére, a megem-
lékezésre. A téren felállí-
tott kis színpadon igazán 
szép, megható és feleme-
lő gondolatok hangoz-
tak el mind Szalamanov 
Zsuzsa, a mi „Zsuzsa né-
nink”, a Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított 
Életekért elnöke, mind 
Berente Judit, a Szervá-
tültetettek Szövetségé-
nek elnöke, mind Vincze 
Balázsné Lilla alapítványi 
kurátor részéről. Felszó-
lalt két élő donor is, Klára 
és Andrea. Előbbi öccsé-
nek, utóbbi a fiának adta 
a veséjét. Nagyon meg-
ható volt Melinda beszé-

de, aki Miskolcról utazott 
fel erre a mai eseményre, 
hogy elmesélje, hogy si-
került feldolgoznia a 15 
évvel ezelőtti tragédiát, 
17 éves lánya elveszté-
sét, és mennyire fontos-
nak tartja a donációt, 
amellyel sok emberben 
élhet tovább az ő gyer-
meke is. 

Simon, a ma 19 éves 
fiam az édesapjától ka-
pott vesét 9 éve. Mi már 
nem alkotunk egy párt, 
de minden évben meg-
köszönöm neki azt, hogy 
nem csak én, hanem Ő is 
életet adott a gyermeké-
nek. Egy új, egészséges 
életet! A mi számunkra 
ez teljesen természetes 
volt, de sokan nem teszik 
ezt meg a gyermekükért, 
az anyjukért, a párju-
kért vagy a testvérükért. 

Pedig a donáció és a 
transzplantáció csodála-
tos dolog! Örülök, hogy 
az idén több ismerősöm 
is donorként adott új 
élet valakinek, aki szá-
mára fontos. Rengeteg 
szép és fájó gondolattal 
jöttem el a térről. A ba-
rátnőmnek, aki néhány 
hónapja adta oda a ve-
séjét a férjének, de ma 
nem lehetett ott velünk, 
elküldtem egy, a téren, 
Lilla által felolvasott ver-
set, Éles Anett Tükörkép 
című versét, amit a férjé-
nek írt, akinek ő is a ve-
séjét adta. Tudtam, hogy 
ha valaki, Piri és Attila 
biztosan érteni és érté-
kelni fogja.

l Aztán a troli meg-
állóból felhívtam a fia-
mat, aki a legnagyobb 
boldogságot jelenti szá-
momra és biztosítottam 
róla, hogy ha szükséges, 
boldogan adom neki én 
is a vesémet. Soha ne le-
gyen szüksége rá, hogy is-
mét veszélybe kerüljön az 
egészsége és ezzel együtt 
az élete, de ha igen, akkor 
teljesen nyilvánvaló, hogy 
számíthat rám, mert a do-
náció és a transzplantáció 
egy csoda és 

A szervátültetés 
életet ment!

Gálvölgyi Eszter

Köszönet a donoroknak



A szervátültetés életet ment!
Október 3-án tartottuk a Szerv-

donáció és Transzplantáció Euró-

pa- és Világnapját.

A Szervdonáció és Transzplan-

táció Európa Napját az Európa Ta-

nács kezdeményezésére 1996-

ban, Genfben rendezték meg 

először, majd 2005-ben a WHO 

Világnappá nyilvánította.

A Világnap célja tisztele-

tadás a donoroknak és csa-

ládtagjaiknak, illetve szolida-

ritás a szervátültetésre váró 

betegek iránt. A transzplantáltak 

köszönetüket fejezik ki a szer-

vátültetés lehetőségét megte-

remtő (donorjelentő), valamint a 

transzplantációt és az utógondo-

zást végző egészségügyi dol-

gozóknak.

A járványhelyzet miatt idén 

elmaradtak a szokásos ren-

dezvények. Sajnos nem volt 

sport-délelőtt és délutáni dí-

játadó ünnepség. Ám a kültéri 

rendezvényeket megtartottuk!
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Világnap



Idén 10. alkalommal indult fáklyás séta a do-
norok emlékére, tiszteletére a Vajdahunyadvár-
tól a Hősök terére. Felhívásunkra számtalan em-
ber - szervátültetettek, szervre várók, donorok, 
donor-hozzátartozók és az üggyel szolidaritást 

Fáklyás felvonulás
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vállalók jöttek el. Köszönjük mindannyiuk-
nak a részvételt! A Hősök tere megvilágí-
tását és a hangosítást az Astellas Pharma 
Kft.-nek, a fáklyákat Dr. Vácity Józsefnek 
köszönjük!



Köszönet a donoroknak
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A szervátültetés 
életet ment!

Köszönet a donoroknak
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Hagyomány lett

Az Életfa vagy más né-
ven Világfa szorosan 
kapcsolódik a születés, 

élet, halál és újjászületés körfor-
gásához. Számos kultúrában és 
vallásban az egyik legfontosabb 
szimbólum.

A XII. kerületi Gesztenyés kert-
ben a Szervdonáció és Transzp-
lantáció Európa- és Világnapja 
alkalmából idén három platánfa 
csemetét ültettünk el a Főkert se-
gítségével és az Astellas Pharma 
Kft. támogatásával. Mindenkinek 
köszönjük a részvételt, jövőre to-
vább bővítjük a TransParkot!

Tavaly elkezdtük, 
idén folytattuk 

a TransPark létrehozását



Családi hétvége
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ÉLETFA

VILÁGFA

TRANSPARK



Éles Anett: Tükörkép

Kávéízű csók egy új nap reggelén,
és csengő szó vagyok egy mondat elején,
egy érzés, egy dallam a néma csendben,
tükörkép vagyok szerelmes szemedben.

Fuldokló testnek az utolsó remény,
patak és a medre vagyunk te meg én,

túl a sok küzdelmen, túl minden álmon,
végleg eggyé váltunk egy kórházi ágyon.

Benned voltam eddig, csak most még jobban...
Húsom a testedben, testem karodban,

lüktető dobbanás vagyok eredben
nem tudom elmondani se szebben:

Mennyire szeretlek...

Vagy talán mégis. Biztos vagyok ebben: 
Egy szelíd vonal vagyok tenyeredben.

Illusztráció: Szandavári Emese
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Új szervvel...
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Új életek!
Az én nevem jelentése: 

Isten meghallgatott. Úgy 
érzem, ez nagyon igaz rám, 
most így a szívátültetésre 
visszagondolva. Alig fél évet 
vártam az új szívre. Pár nappal 
azután, hogy  visszajöttünk 
a balatoni nyaralásról, éjjel 
csörgött Anya telefonja, hogy 
reggel menjünk be a kórház-
ba, mert van nekem való szív. 
Elbúcsúztam a testvéreimtől 
és elindultunk a „nagy útra”. 
Akkor még nem tudtam, hogy 
közben Prodán doktor úr is utazik, csak éppen 
Horvátország felé. Amikor megtudta, hogy 
meg kell műtenie, azonnal visszafordult és az 
egész éjszakáját az én új szívem behelyezésének 
szentelte. A műtét nagyon jól sikerült, gyorsan 
gyógyultam és mindössze 16 napot töltöttem 
a kórházban. Azóta csak kontrollra járok vissza 
és használom az új szívemet. Továbbra is online 
tanulok, mert a tanáraim nyitottak voltak arra, 
hogy engem így oktassanak. A szabadidőmben 
sokat legózok és olvasok. Várom már, hogy kö-
zösségbe mehessek, mert hiányoznak az osz-
tálytársaim és a barátaim. Szeretnék elkezdeni 
vívni, mint a nagyobbik bátyám.

Hálás vagyok Vilmányi doktor úrnak is, aki 
mindig válaszol a kérdéseimre 
(mikor ehetek savanyú ubor-
kát?) és Kata is szuperul veszi 
le a vért.

Dani: Dani története 
2019 szeptember végén egy 
hosszan elnyúló lázas álla-
pottal kezdődött. Októberben 
már vese biopsziát csináltak 
Daninál, novemberben már az 
ideiglenes kanülön keresztül 
dializálták. Januártól pedig 
sajnos már minden nap szük-
ség volt dilaízis kezelésre. Az 
egészségi állapota rohamosan romlott, a műtét 
sürgőssé vált. Rengeteg bonyodalom ellenére 
végül a COVIDOS időszak alatt Anyukájától ka-
pott vesét. A műtétet és az azt követő kellemet-
lenségeket nagyon hősiesen viselte. Idén nyáron 
már felszabadultan játszhatott.

Flórának hívnak, 10 éves 
vagyok. Idén januárban derült ki, 
hogy hamarosan új vesére lesz 
szükségem. Apukámtól kaptam 
a vesét, egy új életet. Ez most 
júliusban volt. Köszönöm neki és 
mindenkinek, aki ebben segítsé-
günkre volt. Kelen Kata doktor-
nénimnek nagy ölelést küldök, 
mert mindig vigyáz rám, és a ve-
seosztályon mindenkinek, mert 
nagyon szeretem őket! Alsóörsön 
lakunk szüleimmel, van egy 22 
éves tesóm, Rebekának hívják. 

Szeretek rollerezni, memória játékokat játsza-
ni és a kedvencem a lovaglás. 
Remélem, azt is egyszer foly-
tathatom! Minden kis sorstár-
samnak kitartást, jobbulást és 
jó egészséget kívánok! Ölelés: 
Flóra

Martin, 12 éves: Ha valaki 
nem ismeri a jászalsószent-
györgyi K. Martint, nem mon-
daná meg, hogy vesebeteg. 
Imád a quadjával robogni, a 
barátaival bicajozni és a kert 
végében álló trambulinon ug-

rálni a húgával. Tornaórán vagy 
az óraközi szünetben élvezettel 
vesz részt a kiütőben, fociban. 
Táncot tanul be az osztállyal a 
farsangi bálra, noha a tánclé-
pések az őrületbe kergetik. 
Valóban, ha valaki nem ismeri 
őt, nem mondaná meg, hogy 
vesebeteg. Volt. Ugyanis két 
hete Martin vesét 
kapott. Hosszú 
út vezetett idáig. 
2017-ben nagyot 
fordult a család és 
leginkább Martin 

élete, ugyanis ekkor derült ki, hogy 
vesebeteg. Még alig tanult meg ír-
ni-olvasni, mégis felnőtteket meg-
szégyenítő fegyelemmel követte 
a szigorú előírásokat. Leginkább 
talán a trambulint és a quadot 

sajnálta. Megszokta, hogy gyakran kell a 
klinikára utaznia, hogy többször lát injek-
ciós tűt, mint az osztálytársai. Tudta, hogy 
előbb-utóbb új vesére lesz szüksége, de ha 

erről kérdezték, egy marti-
nos félmosollyal megvonta a 
vállát, majd közölte: nem fél. 
Két héttel ezelőtt, amikor már 
felkészítették a dializálásra, 
mert annyira leromlottak 
az értékei, késő este meg-
csörrent e telefon: van vese, 
azonnal indulni kell. Martin, 
ahogyan azt már tőle min-
denki megszokta, nagyfiúhoz 
méltóan viselte a műtét előtti 
izgalmakat, majd az azutáni 
lábadozás nehéz napjait. Ma 

már otthon van, várja a nyarat, amikor majd 
újra roboghat a quadjával, ugrálhat a húgá-
val a trambulinon és elmehet a haverokkal 
bicajozni. 

Martin bemutatkozóját Víghné Olasz 
Anikó, Martin tanító nénije írta. Miután Martin 
hazaérkezett a kórházból, az egész osztályt el-
vitte látogatóba. Ez így furcsán hangzik, de az 
ötletes tanító néni ezt is megoldotta. Jó lenne, 

ha mindenkinek ilyen szuperara-
nyos tanító nénije lenne!

Edina vagyok, az 
alapbetegségem cisztás 
fibrozis. 2019. 12. 02.-
án volt a tüdőtranszp-
lantációm Budapesten. 
Pingpongozni szeretek 
a legjobban. Utazni sze-
retnék messzire... Párizs és 
Japán az álmom.

Samu

Dani

Martin

Flóra

Edina
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Jó hírek

Annak érdekében, hogy 
a jövő évi rendezvények, 
hétvégék, táborok, fórumok 
ne anyagi gondok miatt hiú-
suljanak meg, együttműkö-
dési megállapodást kötöt-
tünk a SHARITY Innovation 
Kft.-vel.

MI IS AZ 
A SHARITY?

Ez egy olyan mobil alkal-
mazás, ami lehetővé teszi a 
gyors és nyomon követhető 
adományozást. Az appliká-
ció segítségével könnyeb-
ben tudunk pénzhez jutni, 
önkénteseket toborozni, 
kampányokat indítani. Az 
applikáció újfajta adomá-
nyozási lehetőségeket is rejt, 
ami azt jelenti, hogy nem 
csak pénz küldéssel, hanem 

pl. reklám nézegetéssel, 
pontgyűjtő rendszerekben 
fel nem használt pontok 
felajánlásával is lehet pénzt 
gyűjteni.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG 
A SHARITY-RE?

 Gyakran az adományozni 
kívánó nem találja meg a 
módját, hogyan és kinek 
tudna segíteni. Ez az appli-
káció segíti az adományo-
zókat, mivel egy felületen 
rá tud keresni, akár témá-
ra, akár szervezetre és egy 
gombnyomással már tud is 
adományozni. Az applikáció 
biztosítja az adományozót, 
hogy adománya célt is ér, hi-
szen látja, hogy hova került 
a pénze, mire költötte azt a 
szervezet. Ezáltal növelve 

a bizalmat a szervezet irá-
nyába. Minőségbiztosítási 
rendszer szűri és ellenőrizni 
a regisztrált szervezeteket, 
amelyeknek negyedévente 
(ha folyt be pénz az appli-
káción keresztül), illetve a 
kampányok lezárta után be-
számolót kell készítenie.

Az applikáció ingyene-
sen letölthető lesz az Apple 
Store és Play áruházból is. Az 
ÉLET dolgai zárt Facebook 
csoportunkban tájékoztatni 
fogunk Titeket arról, hogy 
mikor indul az alkalmazás.

A SHARITY népszerűsí-
téséhez olyan kiemelkedő 
egyéniségek csatlakoztak, 
mint DR. BÁRSONY FARKAS, 
az Amerikai Kereskedel-

mi Kamara elnöke és DR. 
CSISZTU ZSUZSA műsorve-
zető, sportújságíró, a Ma-
gyar Sportújságírók Szövet-
ségének alelnöke, a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja, 
nem utolsó sorban Alapít-
ványunk Jószolgálati nagy-
követe több mint 10 éve.
Reméljük, a Transzplantáci-
ós Alapítvány a Megújított 
Életekért sikeresen kampá-
nyol majd ezen a platfor-
mon, hogy biztosíthassa a 
szervátültetésre váró és a 
transzplantált gyermekek 
és családjaik rehabilitációját 
a jövőben is!

Vincze Balázsné Lilla, 
az alapítvány kurátora

ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az év végével elérkezik a számvetés ideje is. Egyenleget 
nézünk, mit szerettünk volna megvalósítani, mi valósult 

meg. Nincs másként ez az Alapítvány életében sem. 
Sajnos a tervezett, megszokott programok nagy része nem 

volt megtartható, de bizakodva tekintünk a jövőbe. 
Nem adjuk fel, tovább szövögetjük terveinket, 

készülünk az új évre.

2020 tavaszától az iskola kezdéséig 9 család kérvényezett támo-
gatást és mindannyiuknak tudtunk segíteni. Összességében közel 
másfélmillió forintot utaltunk át a megszorult családoknak.

Transzplantációs Alapítvány 
a Megújított Életekért

kurátorai

Örülünk, hogy segíthettünk!
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Jó hírek

Babályné Zsók Judit – vesét adott férjének

Bezeczki Nóra – vesét adott barátnőjének

Biblia-Serly Piroska - vesét adott férjének

Bronner- Szölgyén Bettina - vesét adott férjének

Csont Mária – vesét adott gyermekének

dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa – vesét adott férjének

Drencsán Istvánné – vesét adott testvérének

Feka Zsoltné – vesét adott férjének

Hajnal Tamás – vesét adott gyermekének

Halmosi Attila – vesét adott nevelt gyermekének

Heimler Eszter – vesét adott gyermekének

Jáger Judit – vesét adott élettársának

Kocsis Józsefné – vesét adott gyermekének

Kovács Norbert – vesét adott testvérének

Kun Beatrix – vesét adott gyermekének

Lakatos Tibor – vesét adott gyermekének

Mézi Gábor – vesét adott feleségének

Nagy Andrea – vesét adott gyermekének

Németh Jánosné – vesét adott gyermekének

Princz Renáta Lívia – vesét adott gyermekének

Séra Zoltán László – májszegmenset adott 

gyermekének

Simon Zoltán – vesét adott gyermekének

Somogyi Lászlóné – vesét adott gyermekének

Tóth István József – vesét adott gyermekének

Tóth János – vesét adott testvérének

Törökné Horváth Ildikó – vesét adott gyermekének

Wéber Andrea – vesét adott gyermekének

2007 óta minden év őszén (ok-
tóber első, vagy második szom-
batján) a Szervdonáció és Transzp-
lantáció Európa- és Világnapján 
ünnepélyes keretek közt elismerő 
okleveleket, díjakat adunk át. Ezt 
a hagyományt idén – mint oly sok 

más rendezvényünket – megtörte 
a koronavírus. Az utolsó percig re-
ménykedtünk, de végül beláttuk, 
hogy felelősségteljes döntést kell 
hoznunk, ami az új szervátültetet-
tek és donorjaik egészsége védel-
mében csakis a rendezvény törlése 

lehet. Itt, a CSUDAMA-
DÁR hasábjain azonban 
szeretnénk bemutatni, 
hogy ki mindenki, milyen 
elismerésben részesült, a dí-
jak átadása pedig ahogy le-
hetséges, meg fog történni.

Gratulálunk!

PRO VITA díjat, 
„Az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásért” 

járó miniszteri elismerést kapott:

Gratulálunk Rosinger Viktornak, akit  Rózsa Vik-
torként ismertünk meg 2005-ben. Akkor, 6 évesen 
túl volt már két májátültetésen és egy komoly da-
ganatos betegséget is legyőzött, mindezt mindig 
kedvesen mosolyogva. 2018-ban már világos volt 
számunkra, hogy „ebből a gyerekből lesz valaki!” 
2020-ban 467 ponttal felvették a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Karára (a 
ponthatár 425 volt!)

Csak így tovább, Viktor!

Viktor hatévesen

Viktor 2008-ban

Viktor orvos lesz!
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Elismerések
A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN DÍJAT 

az alapítvány kuratóriuma idén 
Dr. Kalmár Nagy Károly docensnek ítélte, 

aki a PTE  Klinikai Központ  osztályvezető  főorvosaként több mint 
1000 vesetranszplantációban a legmagasabb szakmai színvonalon 
közreműködött és az országban a hasnyálmirigy + veseátülte-
tés megvalósításában úttörő munkáját végzett. 

AZ ÉV ÖNKÉNTESE DÍJAT 

Márkus Márta pedagógus kapta, aki 
fiának vesedonorjaként 2011 óta a MI 
IS NYARALUNK tábor résztvevője, és 
mind az anyukák, mind a gyerme-
kek egyik kedvenc foglalkozását, a 
Kézműves műhelyt vezeti. Csoda 
dolgok kerülnek ki a kezük alól. 
Márti a CSUDAMADÁR  „Barká-
csoljunk” rovatában is évek óta 
hasznos tanácsokat ad az ün-
nepi dekoráció- és ajándékké-
szítéshez. 

Márkus Márta

Dr. Kalmár Nagy Károly
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Elismerések  

Drága Apám gyakran mond-
ta nekem: „Édes kislányom, 
a beszéd az kincs, a fölösle-

ges beszéd viszont bűn.” Felnőtt 
koromban értettem meg igazán 
intelme lényegét. Amikor a rádió-
zás lett a hivatásom, ahol beszé-
lek és beszéltetek. Örömről, bánatról, 
küzdelemről, sikerről és sikertelenség-
ről, emberi tisztességről. Olykor bűnt 
is követek el egy-egy terjedelmesebb 
beszélgetéssel, de hiszem, hogy a jó, a 
követésre méltó bemutatásával a ma-
gam módján hozzájárulhatok ahhoz, 
hogy szebb legyen a világ, amelyben 
élünk!

Monos Márta

A Külkereskedelmi Főiskolán 
1991-ben végeztem. 2005 
óta szabadúszó újságíró-

ként tevékenykedem. Az elmúlt 
években dolgoztam női hetilapnál 
(Tina magazin, Blikk Nők magazin), 

rejtvényújságnál (Füles), életmódmaga-
zinnál (Test & Lélek, Blikk Nők Egészség), 
online kulturális portálnál (kulturpro-
jekt.hu) és női webmagazinnál (alkoto-
nok.hu). Jelenleg a csalad.hu, a Fanny 
magazin, a Füles magazin és a kulturca-
fe.hu munkatársa vagyok. A felsorolt la-
pok/portálok sokszínűségének köszön-
hetően a legkülönbözőbb témákban 
készíthetek interjúkat, riportokat.

Szűcs Anikó

MÉDIA DÍJAT 

kaptak munkájuk elismeréseként:

Monos Márta - a Csillagpont Rádió 
Miskolc szerkesztő-műsorvezetője

Pécsi Krisztina - a Magyar Katolikus 
Rádió közéleti szerkesztőség felelős 

szerkesztője, műsorvezetője

Szűcs Anikó – újságíró

Pécsi Krisztina

Szűcs AnikóMonus Márta
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Május elején, a vizsgaidőszak végéhez közeledve, 
eszembe jutott, hogy addig, amíg tanulni kellett a 
karantén alatt, nem is nagyon volt másra időm, mert 
reggeltől estig csak számoltam. De mit fogok csinálni, 
amikor már nem kell tanulni? Elkezdtem gondolkozni, 
mi is lehetne az az elfoglaltság, ami hasznos is, és le 
is tudom kötni magam. Így jött az ötlet, hogy felaján-
lom Zsuzsa néninek, hogy online táncórákat tartanék, 
hiszen egy kis mozgásra mindenkinek szüksége van, 
főleg ebben a helyzetben, amikor mindenkinek korlá-
tozott a mozgástere. 

Szerencsére nem csak Zsuzsa néninek tetszett az 
ötlet. Amikor meghirdettem a szervátültetett gye-
rekeket nevelő szülők és gyermekeik zárt csoportjá-
ban (Az ÉLET dolgai) a lehetőséget, azt gondoltam, 
hogy majd 2-3 ember fog jelentkezni, de napról 
napra többen lettünk. Ekkor kicsit meg is ijedtem, 

hogy hogy állítsak össze olyan órát, ami izgalmas 
minden korcsoportnak, és fiúknak, lányoknak egy-
aránt. A feladatsor összeállítása közben próbáltam 
szem előtt tartani azt is, hogy legyenek könnyebb, 
illetve nehezebb gyakorlatok is, amik kihívást jelen-
tenek azoknak is, akiknek már van valamilyen szintű 
előképzettségük, mint például Lili, Kata vagy Lilla.  
Természetesen még az első foglalkozás előtt kellett 
valaki, akin ki tudom próbálni, hogy mennyire al-
kalmasak a gyakorlatok a célnak, így egyszer elgya-
koroltam itthon az öcsémmel (köszi Ádám itt is!). 
Illetve a legjobb barátnőm is segített, hogy azt is ki 
tudjam próbálni, hogy skype-on, hogy működik az, 
hogy én beszéljek, de közben lássanak is, és  a ze-
nét is mindenki hallja. Barbi nagyon aranyosan vé-
gigcsinálta az egészet, és bíztatott, hogy ez tényleg 
egy jó ötlet (úgyhogy neked is köszönöm, Barbi!).  

Online táncoltunk
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Május 8-án, pénteken tartottam 
meg az első táncórát skype-on. Min-
denki nagyon igyekezett a lehető leg-
jobban megcsinálni a feladatokat. Kü-
lön öröm volt, hogy nem csak lányok 
voltak, hanem fiúk is, Zolika szinte 
minden foglalkozáson részt vett, és be-
csületesen csinálta a könnyebb és ne-
hezebb koreográfiákat, illetve anyukák 
is voltak. Az apukákat valahogy nem 
fogta meg ez a foglalkozás, de lehet, 
valaki csinálta titokban a kislányával…  
Ezt követően minden héten a Messen-
ger-csoportban beszéltük meg az új idő-
pontokat, próbáltuk úgy összehangolni, 
hogy minél többen részt tudjanak venni.  
Az újaknak rendelkezésre állt egy vi-
deó, amin meg tudták nézni, hogy 
mire kell számítani, és nem kellett be-
leesniük a mélyvízbe. (Ez még mindig 
elérhető, amennyiben valakit érdekel-
ne, keressen bizalommal Facebookon). 
Volt olyan alkalom, hogy kicsit fáradtabb 
voltam, és elszámoltam magam, vagy 
mást csináltam, mint ami következett 
volna, de szerencsére mindig volt valaki, 
aki figyelt és pontosan tudta is, hogy mi 
jön, így ki tudtak segíteni. Szinte minden 
alkalommal voltak újak is.

Nagyon jó volt látni az ismerős arco-
kat így, hogy a járvány miatt nyáron el-
maradt a MI IS NYARALUNK tábor. Remé-
lem, ezzel hozzájárulhattam ahhoz, hogy 
legyen közös élményünk, még ha nem is 
a szokásos formában. 

Mindig nagyon jó hangulatban telt 
az az egy óra, amíg a táncot tartottam. 
Én nagyon élveztem, hogy taníthattam, 
bízom benne, hogy  azok is, akik részt 
vettek az órákon. Remélem, mindenki-
nek segítettem egy kicsit, és egy kis színt 
vittem a karanténos napokba!

Zsuzsa néninek pedig nagyon szé-
pen köszönöm a lehetőséget! Lillának, 
hogy megkeresett a cikk megírásával 
kapcsolatban.

Domonkos Ági,
az alapítvány önkéntes segítője
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Amikor március elején érte-
sültem arról, hogy a koronavírus 
hazánkban is megjelent, átfutott 
rajtam, hogy két májtranszplantált is 
van a családunkban…

Bár a veszélyeztetett kategóriába 
sorolnak minket az orvosok, még-
is nyugalomra intettek. Elmondták, 
hogy tudnak szervátültetettekről, 
akik felépültek a koronavírusból, és 
elegendő, ha jobban figyelek ma-
gamra és a kisfiamra. 

A gyógyszerek esetében az e-re-
ceptet javasolták, ez nagyban meg-
könnyítette azok beszerzését. 

Az iskolák bezárásával és a kijárási 
korlátozással újabb feladatok elé állí-
tott minket az élet. A fiúkkal megbe-
széltük, mire kell odafigyelnünk, és azt, 
hogy miért nem mehetünk mamáék-
hoz, és miért nem találkozhatunk az 
unokatestvérekkel. Hiszen az egymás-
ra figyelés, az összetartás a legfonto-
sabb most, ezért fontos, hogy segítsük 
és támogassuk egymást és a nagyszü-

lőket. A gyerekek ezután könnyen vet-
ték az akadályokat, hamar megszokták 
az új tanulási rendszert is. Kitaláltunk 
egy új napirendet. Mindenki tudja, mi-
kor mi a feladata. Ezeket következete-
sen betartatom velük, mert folyamatos 
stresszből állna az élet, ha lazán fog-
nám a gyerekeimet. Hiszen most tanár 
néni és anyuka is vagyok egyszerre. A 
feladatok a reggeli órákban érkeznek, 
mi akkor el is kezdünk tanulni, majd 
ebéd után az elmaradtakra visszaté-
rünk. Közben persze az ebédet is el kell 
készíteni, és ott a többi munka is... Eze-
ket a feladatokat a kezdetekhez képest 
már nem kezelem görcsösen. Nem lesz 
semmi bajunk, ha olykor csak egyszerű 
menü kerül az asztalra, és néha gyűrött 
a póló. De a segítség mindig jól jön, 
ezért bevezettük a jutalomtáblát, ami-
nek az a lényege, hogy a házimunkáért 
szíveket kapnak. A szíveket nagy szor-
galommal gyűjtik, de olykor, ha a hely-
zet megkívánja, szükség van szomorú 
jelekre is. Megtanultak tésztát gyúrni, 
mosogatni, sepregetni, krumplit pu-

colni. Ezek az együtt töltött idők sokat 
jelentenek nekünk, mert a közös mun-
ka erősíti a kapcsolatunkat, és rájöttek, 
ha hamar végzünk a fontos feladatok-
kal, akkor több idő marad játszani. Hi-
szen a tanulás mellett nagyon fontos a 
kikapcsolódás is. Gyakran megyünk bi-
ciklizni a falu határába, illetve társasjá-
tékozunk, tollaslabdázunk, és ha rossz 
idő van, online tornázunk. 

A nap 24 órájában nehéz helytállni, 
és kevés időt tudok magamra fordí-
tani, de fontos, hogy legyen lazítás is, 
mert pihenés nélkül kiég az ember. Az 
énidőmet a konyhában találtam meg, 
mert ha ott alkotok, annak mindenki 
örül. Készülnek a kenyerek, kiflik a csa-
lád örömére. 

Reméljük, nem tartanak már so-
káig a korlátozások, és minden visz-
szaáll a régi kerékvágásba! Addig is 
mindenkinek jó egészséget és kitar-
tást kívánok! 

Berczeli Ildikó
(írta ezt tavasszal…)

Rólunk szól

Így élünk a koronavírus árnyékában

Berczeli Ildikó rovata

Szülők – szülőknek
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Adtam még egy jóéjt puszit, 
mielőtt lefeküdtem, ezredszer is 
megsimogattam angyal arcát, ke-
restem az agyamban, a vonásain, 
a légzésében azt a hét évet, ami 
születése óta eltelt. 
Eszembe jutottak a 
végtelen éjszakák, 
a betegség, a hosz-
szú kórházi életünk, 
a kilátástalanság, a 
tanácstalanság, a bi-
zonytalanság, a fé-
lelem, amiben csak 
egymásra számíthat-
tunk: a fiam és én. 
Felidéztem a legke-
ményebb harcokat, a 
győztes csatákat...az 
első nevetést, az első 
fog kibújását, az első 
lépéseket, az első na-
pot az oviban. Nagy 
levegőt véve szeret-
tem volna visszapör-
getni, vagy legalább 
egy másodpercre 
megállítani az időt, 
de csak néztem a ne-
héz sóhajom után a 
félhomályos szobá-
ban. Lekapcsoltam a 
kislámpát, kívántam, 
hogy kipihenje ma-
gát élete első iskolás 
napjára. Hajnalban 
felébresztett a vihar, 
és éreztem, hogy szo-
rosan magamhoz kell 
ölelnem, hogy most 

mindennél jobban kell rá vigyáz-
nom. Nem is a félelmetes vihar mi-
att, hanem mert véget ért valami, 
ami belülről nem mindig volt a leg-
szebb és a legbékésebb, ami sok-
szor volt kibírhatatlanul fárasztó, 
de a miénk volt, ugyanúgy a miénk, 
mint minden éjszakai összebújás, 
vagy napközbeni összenevetés: el-
múlt a kisgyermekkor. Eszembe ju-
tott, hányszor nem bíztam az anyai 
ösztöneimben, ami pedig most 

minden radarnál és viharjelzőnél 
megbízhatóbban ébresztett. Büsz-
ke voltam és boldog, hogy meg 
tudtam nyugtatni őt, nemcsak az 
ijesztő zivatarban, hanem a félel-
metes ismeretlen sötétjében is. 

Reggel boldogan, izgalommal 
vette magára az ünneplőt, az óri-
ási hátizsák mögül szinte alig lát-
szott ki a feje búbja, boldog volt 
és izgatott, ahogy én is, de közben 
ott volt egy szívfacsarás, egy szív-

repedés, ami riasz-
tóbb volt az éjszakai 
viharnál is: hátrébb 
kell lépnem most 
egy nagyot, hogy ő 
elkezdhesse az éle-
tet, hogy lassan szár-
nyalni kezdhessen a 
most még pihés kis 
tollaival. Bíznom kell 
benne, hogy ügyes 
lesz, de nem biztos, 
hogy hibátlan, hogy 
tanul majd a tévedé-
seiből, hogy élvezni 
kezdi ezt a különös, 
időnként mennydör-
géstől zajos, villám-
csapásoktól fényes, 
de mindenképp cso-
dálatos életet. Most 
még csak első nap az 
iskolában, aztán min-
den újabb 24 órával 
egy apró csibelépés-
nyivel távolabb tő-
lem. Mert ott kezdő-
dik ő, és ott érek véget 
én. Miközben életünk 
végéig minden vihar-
ban egymásba ka-
paszkodunk.

Élesné Sipos 
Mariann

Olivér iskolás lett

Rólunk szól



Előzetesen beküldött 
kérdések:

1. Transzplantált kamasz gyerek már 
nagyon szeretne kimozdulni itthonról, de 
még nem merem kiengedni, mivel tömegközl-
ekedés, stb. helyeket én még nagyon veszély-
esnek tartom. Mit tegyek?

– A szülő felelőssége, hogy elengedi-e a gye-
reket, és hogyan. Most nincs vészhelyzet, de nem 
lehet megjósolni, hogy lesz-e, és mikor második 
hullám. Eltűnni biztosan nem fog a koronavírus, 
ahogy más vírusok is jelen vannak, ezért meg 
kell tanulnunk együtt élni vele. Továbbra is na-
gyon fontos a higiéniai szabályok betartása és a 
maszkviselés.

2. Némelyik kamasz gyereknek már van barátnője, a szülő 
mitévő legyen, engedje a találkozást, vagy ne? 

– Ugyanaz, mint az elsőnél.

3. A gyógyszerszint kontrollt és az éves kontrollt a nyár 
folyamán megtartják, vagy a járványügyi helyzet miatt 
halasztásra kerülnek az éves kontrollok?

– Gyógyszerszint kontrollok eddig is voltak 
az I.sz. Gyermekklinikán, júniustól éves kont-
rollra is lehet bejelentkezni, arra kell számítani, 

hogy a bennfek-
vést megpróbálják mi-
nimalizálni. A szívtranszplantál-
taknál elkezdték újra a biopsziák végzését. 

4. Tünetmentesen áteshetett-e már transzplantált a víru-
son? Volt- e olyan szervátültetett, aki csináltatott privát 
úton tesztet, és pozitív lett, de végig tünetmentes volt. 

– Hazánkban nem tudunk ilyenről, külföl-
di tanulmányban olvastak róla. A teszt csak az 
immunválaszt mutatja, ami nem egyenlő a vé-
dettséggel!

5. Transzplantált embernek csinálnak-e koronavírus-tesz-
tet a gyógyszerszint ellenőrzés során?
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Május 22-én virtuális orvos-szülő fórumot szervezett alapítványunk a gyerekeket kezelő orvosok – 
Dr. Kulcsár Andrea, Dr. Kelen Kata, Dr. Dezsőfi Antal és Dr. Vilmányi Csaba - közreműködésével, 
ahol az aktuális járványügyi helyzetről és a várható következményekről kérdezhettek a szülők.



– Nem, csak ha 
olyan tüneteket mutat, ami in-

dokolná, illetve bennfekvéskor.

6. Ha lesz védőoltás, hogyan kapják meg a 
transzplantáltak? Első körben önkéntes transzplantáltak 
jelentkezését várják majd? Hogyan kerülhetőek így el a 
nem kívánt mellékhatások az immungyenge szervezeten, 
ha ilyen kevés idő van a tesztelésre? 

– Még sok idő múlva lesz használható vé-
dőoltás, és először az egészséges embereket 
oltják, majd később a rizikós csoportokat. Vár-
hatóan ebből is többféle oltóanyag lesz, mivel 
pl. a transzplantáltak nem olthatóak élő kór-

okozót tartalmazó oltóanyaggal. 
Jövő nyár, legkorábban tavasz 
előtt nem lehet vakcinára szá-
mítani!

7. Transzplantált gyerek testvére eddig 
a fertőzés veszélye miatt nem hagyta el 

az otthont. Mitévő legyen a szülő, hogy 
engedje el a testvért, aki tömegközle-

kedne, és szeretne találkozni a barátaival? 

– Ugyanaz, mint az elsőnél.

8. Ha esetleg a továbbiakban még jobban 
lazítanak a korlátozásokon, és a gyerekeknek 

elindulnak az edzések (pl. úszás), a szülő elengedheti 
tömegközlekedésen? 

– Ugyanaz, mint az elsőnél. 

9. Egyszülős családban, ha az anya a családfenntartó, és 
a munkája emberekkel közeli kontaktban van, hogy oldja 
meg, hogy a vírusveszélytől megóvja a gyermekét? 

– Maszk, higiénia.

10. Az esetleges nyaralást illetően gondolom, csak 
Magyarországon belül tervezhet az ember, netán ha 
bármi baj lenne, mielőbb a kellő segítséget kapja meg a 
megszokott helyen. 

– Igen, ajánlatos Magyarországon belül nya-
ralni.

11. Általában a világban, illetve itthon is, volt-e koro-
navírus pozitív transzplantált? Ha volt, milyen a betegség 
lefolyása?  Kórházi ápolást igényelt, vagy annyira enyhe 
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lefolyású a korábban említett (ld. 
interjú a bergamói kórház orvosával) 
mechanizmus miatt, hogy otthon 
kezelhető?

– A betegség lefolyása nem 
különbözik a nem transzplan-
tált emberekétől, rizikótényező a 
tüdőérintettség pl. tüdőtranszplan-
táltaknál. 

12. Ha esetleg volt, aki kórházi kezelése 
szorult, felkerültek-e lélegeztetőgépre?  

– Igen, volt rá példa.

13. Tudunk-e bármivel védekezni a második 
hullám, illetve az ősszel valószínűleg várható 
ismételt veszély ellen?

– Maszk, higiénia. Nem lehet megjósolni, 
hogy lesz-e ilyen.

14. Ha valaki elkapja a koronavírust és átesik 
rajta, akkor kialakul a védettsége? Ez hogy ala-
kul egy szívtranszplantált gyermek esetében?

– Nem tudjuk. Nincs megfelelő bizonyíték 
sem arra, hogy kialakul, sem arra, hogy nem. 

 
15. Ha a szívtranszplantált gyermek elkapja a 
vírust, akinek egyébként jó a szívfunkciója, és 
semmi más krónikus betegsége nincs, menny-

ire lesz/lehet beteg, 
ráhúzódhat-e a szívére, más 
szervre, csak azért, mert gyengített az 
immunrendszere?

– Nem tudjuk, nem hallottunk ilyen esetről. 
Folyamatosan kapcsolatban állunk nemzetkö-
zi szinten (online konferenciák) kollégákkal!

16. Kell-e tesztelni a transzplantált gyerekeket, 
és amennyiben biztonságosan letesztelt, és 
megvan a biztonságos védőoltás, be lehet-e 
oltani őket? 
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– A legtöbb teszt megbízhatat-
lan. A megbízható szerológiai teszt is csak az 
immunválaszt mutatja, ami nem azonos a vé-
dettséggel. Ha meglesz a biztonságos vakcina, 
be lehet majd oltani.

17. Hallani lehetett vérplazmás oltás kifejlesz-
téséről (olyan betegektől, akik átestek rajta és 
felgyógyultak). Ez használható lenne transzp-
lantált gyermekek körében?

– Nem. Más betegségnél használnak plaz-
mát, de az is csak 3 hónapig nyújt védettséget, 

tehát nincs értelme. Jelenleg a 
koronavírussal fertőzött súlyos 
állapotban lévő betegek gyógyí-
tását végzik ezzel a módszerrel.

Lejegyezte: 
Fellner Márta, 

az alapítvány kurátora
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A fórumon elhangzott 
kérdések:

1. Éves kontrollban lesz-e változás?

– Rövidebb lesz, és minimalizálják 
a bentfekvést. A vesetranszplantáltak 

Feszt Tímeával vegyék fel a kapcsolatot, ő 
szervezi!

2. Táborra és más rendezvényekre vajon 
mikor lesz lehetőségünk, ha a védőoltás még 
ennyire messze van?

– Idén már nem valószínű, hogy célszerű 
lenne a transzplantáltaknak tömeges rendez-
vényt szervezni. A jövő nyarat már meg lehet 
célozni.

3. Esedékes lenne HPV oltás tünetmentes 
gyermekemnek, lehet-e?

– Persze, semmi akadálya.
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Előzetesen beküldött kérdések:

1. Az eddigi kutatások szerint lehet-e azt tudni, hogy leginkább mi-
lyen immunrendszert támad a koronavírus?  Milyen immunitással 
rendelkező emberek fertőződnek leginkább? 

– Semmi biztosat nem lehet tudni. Sok elmélet, sok-
féle vélekedés van, de még nincs erre vonatkozó konk-
rét válasz. Az viszont már egyértelmű tapasztalat, hogy 
nem veszélyesebb az immunszupprimáltakra.

2. Korábban felvetődött, hogy bizonyos megnevezett lázcsillapítók 
nem ajánlottak, lettek - e azóta új ajánlások? Láz és fejfájás esetén 
melyik fájdalomcsillapító ajánlott transzplantált gyereknek?

– A Kardiológiai Társaság szerint ezek téves feltéte-
lezések voltak, ami eddig bevált, nyugodtan lehet to-
vábbra is használni.

3. A D-vitamint minden nap szedjük. Esetleg érdemes-e a C vitamint 
is elkezdeni szedni a koronavírus elleni védekezésként?

– Ha a gyerek nem eszik minden nap megfelelő 
mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt, akkor indokolt, 
de nem a koronavírus miatt. A koronavírus ellen nem 
nyújt védettséget!

4. Esetleg érdemes-e elkezdeni a Béres csepp szedését, vagy az im-
munerősítő hatása miatt a transzplantáltnak eleve kizárt?

– Nem ajánlott, de nem is tiltott.

5. Mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre a vírus elleni oltás elő-
állítására és tesztelésére, így transzplantáltnál elsőként önkénte-
seken fogják kipróbálni, vagy kötelező jelleggel minden transzp-
lantált be lesz oltva?  Különböző fórumokon lehet hallani, hogy 
nincsen elegendő idő az oltás tesztelésére, így később nem kívánt 
hatások is felléphetnek. Érdemes-e beadatni majd az oltást, vagy 
inkább bevállalni azt, hogy esetleg elkapja a koronavírust, hiszen 
a transzplantáltak esetében kevésbé súlyos lefolyású a betegség, a 
tavasszal hallottak, olvasottak alapján. 

– Először biztosan nem transzplantáltakat vagy 
más veszélyeztetett csoportot kezdik el oltani, hanem 
tapasztalatot gyűjtenek egészséges emberek, egész-
ségügyi dolgozók oltása alapján. Senkinek nem lesz 
kötelező.

6. Mivel közeledik az influenza szezon, hogyan tudjuk megkülön-
böztetni az influenza és a COVID19 tüneteit? Hiszen úgy tudom, 
hogy az ízlelés és a szaglás elvesztése nem minden esetben jelent-
kezik a COVID-nál. 

– Valóban nehéz differenciálni. Tünetmentes COVID 
pozitivitás esetén sem okoz problémát az influenza el-
leni védőoltás, ami jelen esetben kifejezetten javasolt.

7. A továbbra is egyre csak növekvő fertőzöttek számára tekintet-
tel, járhat még a transzplantált közösségbe, iskolába, utazhat-e 
tömegközlekedésen...? A kamasz gyerekeknek igényük van baráta-
ikkal találkozni, így a szülő nem tudja felügyelni a kellő higiéniai 
szabályok betartását. Továbbra is engedheti a szülő, hogy találkoz-
zon a transzplantált gyerek a barátokkal, vagy próbálja elszigetel-
ni a gyermeket?

– Mivel nem veszélyesebb a vírus a transzplan-
tált gyerekre, mint az egészségesre, ezért 
engedhetjük ugyanúgy. Meg kell tanul-
ni együtt élni ezzel! (maszk, higiénia)

8. Elegendő-e a sebészi maszk haszná-
lata a transzplantáltnak, vagy isko-
lában indokolt már az FFP2 illetve 
FFP3 használata? 

– Ha korrektebbül el 
bírja viselni a sebészi 
maszkot, akkor inkább 
hordja azt, csak hordja 
rendesen, nem az orra 
alatt, vagy a nyakában.

9. Hallottam, hogy az egész-
ségügyi dolgozókat újra oltják 
a BCG oltással, mert voltak rá 
utalások, hogy valamennyire 
védettséget nyújt a COVID ellen 
azoknak, akik az oltást megkapták. 
Amennyiben ez igazolódik, a transzplantál-
takat is érdemes-e újraoltani a BCG oltással?

– A BCG oltás nem veszélytelen, transzplantáltak 
különösen nem kaphatják, mert élő, legyengített kór-
okozót tartalmaz. Másfajta védőoltásokkal kapcsolat-
ban is zajlanak vizsgálatok.

OKTÓBER 1-ÉN MÁSODIK ALKALOMMAL TARTOTTUNK 
ONLINE ORVOS-SZÜLŐ FÓRUMOT 

a gyerekeket kezelő orvosok – DR. KULCSÁR ANDREA, DR. KELEN KATA ÉS DR. DEZSŐFI ANTAL – közreműködésével.
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10. Ha esetleg transzplantált elkapja a vírust, és olyan állapotba 
kerül, hogy be kell mennie a COVID osztályra, akkor őt elkülönítik, 
vagy egy légtérben hagyják a nem transzplantált fertőzöttekkel?

– Nincs lehetőség, de nem is indokolt elkülöníteni 
őket. 

11. Ahogy tavasszal tájékoztattak minket, a transzplantált szerve-
zetnél ez a súlyos lefolyás nem tud jelentkezni, mivel az immun-
rendszer gyengített, a tüdőt nem tudja olyan súlyosan megtámad-
ni. Ha tulajdonképpen egy transzplantált szervezetébe bejut a 
COVID vírus, ez hogyan zajlik le, mivel az immunrendszerük gyenge, 
hogyan tud ezzel a vírussal megküzdeni?

– Az immunszuppressziós kezelés hatására nem 
nullázódik le az immunrendszer, a védekezés be tud 
indulni, csak nem olyan erős immunválaszt ad, mint 
egy egészséges szervezet. Jelen esetben ez jó is lehet, 
hiszen a citokin vihar egy túlzott immunválasz.

12. Lehet-e tudni, hogy mutálódott, gyengült-e már a vírus? Az 
operatív törzs jelentése szerint most inkább a fiatalok fertőződtek 
meg. Ez azt jelentheti, hogy esetleg változott a vírus? Mert tulaj-
donképpen a szabályok gyengültek, a fiatalok ugyanúgy találkoz-
nak az idősekkel a közértben, tömegközlekedésen, családban, stb., 
mégis kevesebb idős kapja most el. 

– Nem lehet kizárni, hogy mutálódott, de ez 
nem ennek a következménye. Azért kapja meg 

több fiatal, mert nincs kijárási korlátozás, 
mint tavasszal. Az idősek jobban elszige-

telődnek, de továbbra is többnyire ők 
halnak meg. Várhatóan a következő he-
tekben ezres nagyságrendű lesz a meg-
betegedés.

13. Ha a családban valaki elkapja a koronaví-
rust, akkor elegendő-e a transzplantáltat kü-
lön szobába, külön fürdőszobai kapcsolattal 
elkülöníteni, vagy hogyan készüljön fel a 
család egy esetleges ilyen helyzetre, hogy a 
transzplantáltat megvédjük?

–  Ha lehet, különítsük el. Azonban 
nem lehet tudni, hogy ki fertőződik 

meg és hogyan, több példa is van arra, 
hogy szoros kapcsolatban élő emberek 

nem fertőződtek meg egymástól. 

14. Van-e arról információ, hogy mikortól 
lehet bejelentkezni az influenza elleni 

védőoltásra, illetve így, hogy a László 
kórház COVID központ, ott, vagy a biz-

tonság érdekében máshol adassuk 
be az oltást?

– Az ígéret szerint október végétől lesz elérhető a 
VAXIGRIP (4 komponensű) védőoltás, amit transzplan-
tált gyerekeknek ajánlunk. Ha ez nem elérhető, kaphat-
nak 3 komponensű magyar oltást is, ha már kapott és 
jól tolerálta. A László kórházban teljesen elszeparáltan, 
a 3-as, felújított pavilonban kapott helyet a gyerek ol-
tásambulancia, lehet bejelentkezni bátran. Lehetőleg 
a minél kevesebb orvos-beteg találkozás érdekében 
akkor jöjjön oda, ha egyéb más oltás is aktuális.

15. Ajánlott-e 13 éves fiamnak a HPV elleni oltás?

– Kifejezetten javasolt transzplantált fiúknak is a 
HPV elleni oltás, sőt, még felnőtt korban is ajánlott. 
Időpontban közel lehet más védőoltásokhoz, nem be-
folyásolják egymást. 

16. Arra mi a magyarázat, hogy ha valaki átesik a koronavíruson, 
utána nem alakul ki védettség a szervezetében? Esetleg lehet arra 
számítani, hogy az oltás után is csak rövid ideig alakulna ki védett-
ség, és mint az influenzánál minden évben újra kell oltani?

– Pontosan nem lehet tudni, hogy miért nem ter-
melődik kimutatható ellenanyag sok fertőzésen át-
esett szervezetében, de még az sem biztos, hogy nem 
alakult ki védettség. Még tapasztalatszerzés folyik. 

17. Került e gyermek transzplantált a COVID miatt súlyos állapot-
ba? Idősebb transzplantáltak, ha elkapták a korona vírust, hogyan 
tudott a szervezetük megbirkózni vele?

– Friss tanulmány szerint a világon jelenleg 58 
májtranszplantáltról tudunk, de senki nem került sú-
lyos állapotba, ami nagyon biztató. Súlyos állapotba 
került vesetranszplantáltról sem tudunk.

19. Gyógyszer felírását hogyan lehet kérni?

– Feszt Tímea segít ennek koordinálásában. 

Végül Dezsőfi doktor és Kelen doktornő 
elmondták, hogy a kontrollok egyelőre még zaj-
lanak, az éves kivizsgálásokat egynaposra szűkí-

tették, ha ez változik, 
akkor értesítenek mindenkit. 

Hálásan köszönjük az orvosok részvételét, 
válaszaikat és a kedves szülők részvételét, 

hasznos kérdéseiket!

Fellner Márta
kurátor



44 Csudamadár

Vers-Mese

Romhányi József

Nyúliskola
Erdőszélen nagy a móka, mulatság,
iskolába gyűlnek mind a nyulacskák.
A tanító ott középen az a nyúl,
kinek füle leghosszabbnak bizonyul.
Kezdi az oktatást egy fej káposztával,
Hallgatják is tátott szájjal.
  - Az egymást tapasztó
  táposztó
  levelek képezte káposzta
  letépett
  levelein belül tapasztalt betétet,
  mely a kopasztott káposzta törzse,
  úgy hívják, hogy torzsa.
  Ha most a torzsára
  sorjába
  visszatapasztjuk
  a letépett táposztó káposztaleveleket,
  a tapasztalt rendben,
  akkor szakasztott, helyesen
  fejesen
  szerkesztett káposztát képeztünk.
  Ez a lecke! Megértettük? -
                             kérdezte a nyúltanár.
Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már.
  - Akkor rögtön feleltetek! -
                               Lapult a sok tapsifül,
füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül!
  - Nos felelj, te Nyuszi Gyuszi! Állj kétlábra, s vázold hát,
  mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát?
  - Jóllakok! - felelte elképesztő képzetten
a kis káposzta-kopasztó ebugatta,
de a tanár megbuktatta.



Romhányi József 

Kecskére káposztát
Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. 
Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. 
Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül, 
Elmondom kecskéül!
- Mekk! 
Egyelek meg, 
de remek 
kerek! 
Nem! Hess, becstelen kecskeszellemek! 
Egyenes jellemek 
benneteket elkergetnek! 
Mekk! 
De szerfelett kellenek 
keblemnek 
e levelek. 
Egyet lenyelek! 
Nem! Rendesen legelek... 
Mekk! 
De eme repedezett fedeles levelek, 
melyeket emberek nem esznek meg, 
nekem teljesen megfelelnek, 
ezeket nyelem le. 
Belembe lemehetnek. 
Mekk! 
Ejnye! Erre eme beljebb elhelyezett levelek 
lettek fedelek. 
Ezek e melegben egyre epedeznek, 
meg-megrepedeznek. 
Nem tehetek egyebet, 
egy rend levelet lenyelek. 
Mekk! 
De erre eme bentebb szerkesztett levelek 
egyre feljebb keverednek, 
rendre fedelek lesznek, 
melyeket szemetesvederbe tesznek. 
Erre teremtettek benneteket?! 
Mekk! 
Elengedhetetlen meg kell ennem 
e fejben lelt leveleket. 
Le veletek! 
Nyekk! 
Te fej! Ne feledd: meg nem ettelek, 
de megmentettelek! 
Mekk!
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Mert a nehéz időszakot 
követi a könnyebb, 

az éjszakát a nappal. 
Fogadjátok szeretettel!

Fekete István: 

Derengő Hajnal 
/részlet/

„Az Éjszaka felnézett a csillagokra, s a csillagok reszketve 
intettek, hogy ők már látják a Napot.

Az Erdő még néma volt és sötét. Később mintha sóhajtott 
volna valami, s utána halk szél zendült a fenyvesben, mert 
az Éjszaka lomha szárnyán nyugat felé repült az álom.

Hűvös lett egyszerre. A kóborló párák harmatot szór-
tak szerte az utakra, melyek titkos nyomokat őriztek, a 
fűszálakra, melyek reggelre mindig kiegyenesedtek, a 
virágokra, melyek fakók voltak már, mert régen elmúlt 
a tavasz, de a harmatcseppeket puhán ringatták kely-
hükben.

Az ég lassan kivilágosodott, és a bárányfelhők fényle-
ni kezdtek.

Az erdőben tétován járt a Szürkület.
Nem tudta, menjen-e vagy maradjon. Nem tudta, kinek a 

gyermeke, az Éjszakáé-e vagy a Nappalé, mert senkinek sem 
kellett.

– Nagyon világos vagy – mordult rá az Éjszaka, ha megpró-
bálta nyomon követni –, ne mászkálj utánam!

– Takarodj! – vágott rá aranyvesszőjével a Nap. – Olyan 
vagy, mint a Denevér. Semmi közöm hozzád.

A Szürkület hát csak bujdosott az erdőn. Meghúzta magát 
a fenyvesek árnyán, szakadékok nedves homályában, öreg fák 
odvában, hol baglyok és nyestek laknak; sziklabarlangokban, 
hol Szi tanyázik, a kígyó, akinek valamikor nagyon régen meg-
fagyott a szíve és azóta megeszi a madárfiókákat.

Keleten ekkor bíborba lobbant 
az égalja. A Szürkület ijedten 

kúszott búvóhelyére, a har-
matcseppek könnyes ra-

gyogással emésztették el 
magukat az örök fény 
meleg tündöklésén, 
és a madarak énekelni 
kezdtek, mert a szívük-
ben dal született, amit 

el kellett mondani.
A Nap szétnézett a 

tájon, s elindult égi útján, 
diadalmasan hordva a tü-

zet, amelyet valamikor Valakitől 
azért kapott, hogy minden élő gyö-

nyörűségére ragyogtassa.
De ekkor már hangos és nappali volt az erdő. A fák ár-

nyékai elindultak, hogy mérjék a napot az erdei népeknek, a 
harkályok megkezdték rendelésüket, és szorgalmasan kopog-
tatták az öreg fák beteg mellkasát. A legyek minden ok nélkül 
táncoltak a száraz leveleken, a méhek döngve szálltak a tegna-
pi virágokra, és a hangyák némán siettek valahová, valamiért, 
amit csak ők tudtak.

A fák felett puha pára szállt: a harmat köddé vált élete.”
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Barkácsoljunk!

Amióta nem jelentkeztem, jó sok min-
den történt. Az ovisok és iskolások tudják, 

hogy egy virtuális világba csöppentünk a 
járványhelyzet miatt. Biztosan tudjátok, 
hogy tanító vagyok. Én személy szerint 

nagyon nehezen éltem meg ezt a személy-
telen oktatást. Bátran kijelenthetem, hogy 

mindig nagyon várom a szeptembert, mert imádok 
tanítani, de most még annál is jobban vártam az indulást. 
Szerencsére a mai napig dolgozunk és alkotunk.

Most megint a suliból küldök 
nektek pár ötletet.

Gondoltam az egészen pici gye-
rekekre is. Nekik egy sünit küldök. 
Az érdekesség az, hogy a rajzolt vagy 
nyomtatott formát úgy díszítjük, 
hogy egy műanyag villa az eszkö-
zünk. A barna, vagy fekete temperát 
kinyomjuk egy fóliára, pici vízzel 
hígítjuk, és indulhat a móka. A villát 
a festékbe mártjuk és nyomdázzuk a 
sünire, így gyártunk tüskéket a hátára.

A kicsit nagyobbak készíthetnek 
faliképet. Mi napraforgókat raktunk 
vázába. Először a váza készült el. A 
napraforgó közepét formalyukasztó-
val kiszúrtuk, de bármit körbe rajzol-
hattok, ami kör alakú, tökéletes lesz. 
Majd a napraforgó fejek elkészítése 
következett. 2 és 4 cm-es papírcsíkot 

vágtunk fel vékony háromszögekre. Eze-
ket körbe ragasztottuk a barna vagy feke-

te körön. Amikor elkészült, elrendeztük a 
lapon, ráragasztottuk, majd a szárat és 
a leveleket zöld filccel megrajzoltuk.

Másik alkotásunk egy naplemen-
te madarakkal. Nagyon élvezték a 
lurkók a munkát. Első lépésben a hát-
teret kell megfesteni. Alulról kezdtük 
a festést citromsárgával, narancs, piros, 
lila majd kék színnel. Amig az alap 
száradt, fekete papírból fűszálakat és 
madarakat vágtunk ki, majd a színes 
alapra ragasztottuk. 

Remélem, kedvet kaptok egy kis 
kézműveskedéshez Ti is! 

Jó munkát kívánok!

Szeretettel: 
Márkus Márti, 

az alapítvány önkéntes 
segítője

Sziasztok! 



TÁMOGATÓK:

B. Braun Avitum Hungary
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Magyar Nephrológiai Társaság
Roche (Magyarország) Kft.

Orczy Invest Kft.
Penetron Kereskedelmi Kft. 

Pocketpop International Kft.
SANACEA Bt.
BIOTEST Kft. 

KIEMELT TÁMOGATÓINK:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
ASTELLAS Pharma Kft.

OTP Bank Nyrt.
NOVARTIS Hungária Kft.

MOL Alapítvány

Köszönjük!

Köszönet a 2020 évi 
támogatóinknak!
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Ha szerencséd van, és persze ha elég jó voltál, decem-
ber 6-án reggel egy piros csomag lapul a csizmádban. 
Mikulás alkalmából összegyûjtöttünk 9 érdekességet a 
Télapóról/Mikulásról, melyekrôl eddig talán nem hallot-
tál. Azt például tudtad, hogy van olyan ország, ahol nem 
rénszarvasok húzzák a szánt, hanem egy fehér paripa?  
 
1. A Mikulást eredetileg lila színű palásttal ábrázolták, ezzel utal-
va Szent Miklósra és a püspökök lila színű ruhájára. A piros öltö-
zékére az 1930-as években tett szert, amikor Habbon Sundblom 
újragondolta a figurát a Coca-Cola Company felkérésére, akik a 
nagyszakállút kívánták felhasználni a karácsonyi kampányukhoz. 

 
2. A hollandok is újragondolták a figurát, náluk ugyan-
is a Mikulás fehér lovon közlekedik. Ennek az az oka, hogy ösz-
szemosták a Télapót a középkori lovagi hagyományok-
kal, így a Mikulásnak búcsút kellett mondania a szánjának.  
 
3. Az igazi Mikulás “hivatalosan” Finnországban, Lappföldön lakik. A gyere-
kek még e-mailt is küldhetnek neki a santa.claus@santaclausoffice.fi címre.  

4. Az olaszoknál nincs is Mikulás: náluk 
egy La Befana nevű kedves boszorkány 

ajándékozza meg a gyerekeket, rá-
adásul nem is december 6-án, hanem 
egy hónappal később, január 6-án.  
 
5. Ugye te sem tudod, hogy a Mikulás 
miért éppen az ablakba kikészített csiz-

mákba teszi az ajándékait? A magyará-
zat Szent Miklós alakjához fűződik, aki 

egyszer úgy segített egy elszegényedett ana-

tóliai családon, hogy az otthonuk ablakába tett egy marék pénzt. Azért 
kell a csizmát az ablakba készíteni, hogy legyen hova tennie a meglepeté-
seket a télapónak. 

 
6. Magyarországon a 18. században betiltották a mi-
kulásozást, mivel a gyerekek túlságosan féltek 
tőle. Ezen nincs mit csodálkozni, ha tudjuk, 
hogy a 17-18. században még egy félelme-
tes félig szarvas-, félig emberlényként 
ábrázolták a Mikulást, aki hosszú bot-
tal járt a gyerekek között, és sokkal in-
kább megbüntette és megverte, sem-
mint cukorkákkal jutalmazta őket.  
 
7. A Mikulás nemcsak a tejet és sütit sze-
reti, mint ahogyan azt az amerikai filmekben ábrázolják. A 
skandináv államokban zabkásával kedveskednek neki, a britek pe-
dig húsos pitét, sört vagy éppen sherryt is kikészítenek a tiszteletére.  
 
8. A Mikulás rénszarvasai is rejtélyesek. Az összes 
állat fiúnevet visel, ám a hím rénszarvasok télen le-
dobják az agancsukat, ellenben a Mikulás állataival, 
akik télen is büszkén viselik fejük ékességét. Vagy ne-
talán nőstény állatai vannak a Mikulásnak, akiknek 
fiúneveket adott? 

 
9.  Észak-Amerikában és Kanadában Santa Clausnak, Angliában Father Christmasnek, Dá-
niában Sinter Klaasnak,  Finnországban Joulu Pukkinak,  Franciaországban Père Noël-
nek, Hollandiában Kerstmannak vagy Sinterklaasnak, röviden csak Sintnek, Horvátország-
ban Sveti Nikolának, Božić Batának, az oroszok Gyed Maróznak, Japánban Santa-szan vagy 
Jizonak, Kínában pedig Sengtan Laozsennek, hívják. 

(Funzine) 

OKOS LÉGY! 
9 érdekesség 
a Mikulásról

Ünnepek



Hálás köszönet minden kedves adófizetőnek – rokonnak, barátnak, 
ismerősöknek, ismeretleneknek –, aki az 

SZJA 1 % felajánlásával 
alapítványunknak szavazott bizalmat!

2020. szeptember 21-én a NAV 

4.172.440 Ft-ot 
utalt át a számlánkra 

az Önök 2019 évi rendelkezése alapján.

Az összeget teljes egészében a szervre váró és szervátültetett gyerekek 
és családjuk rehabilitációs programjára fordítjuk.
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Őszibarackos galette
(A galette egy omlós, rusztikus pite,

melyet képtelenség elrontani!)

Több omlós tészta recep-
tet osztottam már meg, mivel 
ezek a kedvenceim. Tapasz-
talat, hogy bepusziljuk 10-15 
perc alatt és másnap készít-
hetem újra. Lehetetlen vele 
betelni. Omlós vajas tészta, 
roppanós szélekkel, középen 
telis-tele sült barackkal, alat-
ta sárgabaracklekvár. 

Hozzávalók :
2 db 20 cm-es galette-hez 

vagy egy nagyobbhoz: 

A tésztához:
• 220 g liszt (nálam 100 g teljes 

kiőrlésű rozsliszt, 120 g BL55 
búzafinomliszt)

• 1 csipet só
• 10 dkg vaj
• 30 g porcukor
• 1 egész tojás kicsit felverve 
• 50 ml hideg víz
• őszi/sárgabaracklekvár (1,5 

evőkanál galettenként)
• 4 őszibarack (2-2 galettenként)

• 1/2 citrom leve
• 4 evőkanál kristálycukor (2-2 

galettenként)

Tészta elkészítése:
A lisztet gyorsan elmorzsoljuk 

a vajjal és a csipet sóval. Hozzáadjuk 
a porcukrot. A tojást villával kicsit 
felverjük, a negyedét félretesszük a 
lekenéshez. A maradékot a tésztához 
keverjük. A hideg vizet beleöntjük és 
gyorsan összegyúrjuk. Nagyjából fog 
csak összeállni a tészta. Hűtőbe tesz-
szük fél órára.

Kettéválasztjuk a tésztát, így két 
kisebb és mutatósabb galette lesz. 

Lisztezett deszkán kinyújtjuk, áttesz-
szük a sütőpapírral bélelt tepsibe és 
ott készítjük el: a közepébe lekvárt 
kenünk, majd a felszeletelt gyümöl-
csöket rápakoljuk

Friss citromlevet  nyomunk rá és 
megszórjuk kristálycukorral. Az olda-
lát felhajtogatjuk. Lekenjük a negyed, 
előzőleg félretett, felvert tojással, 
majd  180-185 fokon 40 perc  (alsó-
felső) alatt megsütjük.

Vidám sütögetést!

Kőműves Luca 
májtranszplantált cukrász, 

az alapítvány önkéntese

Luca receptje
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a transalap@acenet.hu-ra 2020. 12. 31-ig.Vár rátok állatkert, 

kalandpark, 

szabadulószoba…

A helyezettek élménybelépőkkel gazdagodnak.

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES

Az elkészült munkákat 

küldjétek 

Ebből az alkalomból 

Meseíró és Rajzpályázatot hirdet az Alapítvány!
Várjuk 6-18 éves gyermekeinktől

 „LEGKEDVESEBB EMLÉKEM AZ EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐ”

2021-ben 

30 éves 
a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért!

Bármilyen technikával 

dolgozhattok!

A témában 
csodás 

meséket, 
rajzokat, 

festményeket 
várunk.  6-18

 év
es 

gyerm
ekein

ktől


