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300 lufi repült az égbe 300 kívánsággal: így ért véget a 10. 
Mi is nyaralunk - szervátültetett és szervátültetésre váró gyer-
mekek tábora. a kívánságok nagyon sokfélék voltak, a kistest-
vértől a betegségből való gyógyulásig széles volt a skála, remél-
jük, hogy céljukhoz érkezve valóban valóra válnak. 
a mi legnagyobb kívánságunk annyi, hogy: „GyÓGyulJ MEG!”
és még nagyon sokszor éljük át együtt a „Mi is nyaralunk” cso-
dát!

Feszt Tímea

„Értük élünk, azokért a percekért, amikor valami megmozdul. Olyankor

minden más. Nem csak elhiszed, hogy vannak csodák, hanem be is bizonyosodik, hogy léteznek. Amikor a

Véletlen egyetlen pillanatban találkozik a Sorssal, képes teljesen megváltoztatni és felülírni az életedet. És

van, hogy a másikét is.”  

(Oravecz Nóra)



Szabó bence Szabó bence 
történetetörténete

amikor Timi megkért, hogy
írjam meg Bence történetét,
bevallom meglepődtem, mi
újat írhatnék a fél ország által
drukkolt i. Máté példaértékű
sikertörténete ismeretében,
vagy akár a februári Trappancs
újságban megjelent B. Bence
anyukájának megkapó és
őszinte elbeszélése után;
avagy – és itt most felsorolhat-
nék egy hosszú listát – amin
minden egyes, szívünknek
kedves és jól ismert küzdeni
nagyon tudó trapi szerepel.
Ehhez azonban a felajánlott
hely igen kevés lenne.
az idei „mi is nyaralunk” bala-
toni táborában, a „családi kör”
egyik szeánszán azonban
ismét találkoztam azzal a
nagyon jóleső érzéssel, hogy
csupán csak meghallgatni
mások elbeszélését, megis-

merni mások tapasztalatait és
kételyeit, mennyire segít elfo-
gadni saját helyzetünket és
megerősíteni bennünket ab-
ban a hitben, hogy a helyes
úton járunk. Hát, íme, engedjé-
tek meg, hogy megosszam
veletek sz. Bence újraszületé-
sének történetét:
Egy szörnyen idilli, már-már
hollywoodi producereket is
azonnali munkára serkentő
környezetbe invitállak Benne-
teket: 
2006 nyarán járunk, adott egy
boldog család (apa, anya és 2
és fél éves egészségtől kicsat-
tanó kisfiú), akik egy gyönyörű
kertes házban élik gondtalan
mindennapjaikat, kutyával,
macskával és a közelben élő
kedves és segítőkész rokon-
sággal. az anya pocakjában
egy új élet fejlődik, ráadásul
egy kisleány, teljessé téve az
amúgy is felhőtlen családi bol-
dogságot.
És akkor egy élet-írta fordulat-
tal a család szeme fénye meg-
betegszik (egy banálisnak tűnő
vírus okozta hasmenéssel járó
betegségben), ami hetekig
elhúzódik. nem sokkal e
betegségből való felépülés
során a kisfiú szemhéja a reg-
geli és délutáni ébredéseket
követően megduzzad. 
a segítő rokonság soraiban fel-
lelhető remek gyermekorvos-
nak köszönhetően azonnali

vizeletvizsgálat indul és pár
napon belül a kis család apra-
ja-nagyja a budapesti Heim
Pál kórház nephrológiai osz-
tályán találja magát. 
a diagnózis várat magára;
hetek, sőt hónapok telnek el a
kórház falain belül, a gyönyö-
rű, életerős, huncut kisfiú szer-
vezetében több liter folyadék
(akkori súlyának majd egyhar-
mada) halmozódik fel, minde-
ne duzzadt az ödémától, járni,
mozogni alig tud, enni képte-
len, miközben bőre akár egy
tűpárna a naponta ismétlődő
szúrások, használható „ér-
keresések” tengerében. És
még ez sem elég! a kórházi
bentfekvés során újabb (ezút-
tal rOTa) vírus támad a kis
családra a kisfiú állapotának
rohamos romlását idézve elő…
az anyát pedig a szent lászló
kórházba kell átszállítani,
hiszen sok folyadékot veszít és
a terhessége előrehaladott
állapotban van (utolsó har-
mad!). Ezalatt folyik az állandó
egyeztetés a sOTE i. sz.
Gyerekklinika és a Heim Pál
szakorvosai között, hiszen
követni kell az ilyen helyzetek-
re felállított protokollt. az apa
mindeközben igyekszik helyt-
állni a munkahelyén, és min-
den szabadidejében ingázik a
kórház és az otthon között, és
marja belülről a csendes aggo-
dalom…
Hol van már az a boldog kis
család, amelyik nyáron még
babaváró karácsonyt tervezett,
új gyerekszobával és sok-sok
örömteli várakozással? Helyet-
te elmerültek a felnőtteknek is
sokszor érthetetlen és ijesztő



fogalmak és események forgatagában, mint
centrális kanül, vesebiopszia, diagnózis, FsGs,
protokoll, plazmaferezis, hemodialízis, immun-
szuppresszív terápia, gyógyszerszint, magas
serum kreatinin szint …
Eljön a nap, amikor a Télapó köszönt be a kór-
házi szobába, amit saját lábon elhagyni képte-
len már a kisfiú és félő, hogy a húga is itt fog
megszületni. De ekkor az élet–írta forgató-
könyvben újabb fordulat áll be, a családi króni-
kában piros betűkkel jelezve a dátumot: de-
cember 13, amikor a kisfiú elhagyhatja mintegy
három hónap után a kórházat. Csoda hát, hogy
december 14-én, az apa születésnapján egy
egészséges kislány hoz új reményt a boldog-
ságra a család életében?
nyugodt két és fél év vár a kisfiúra. Megtanul
újra járni, és a széttört darabokból felépíteni az
életről alkotott képét. Újra nevet és határtalanul
bízik a jövőben, vagy csak tud iGaZÁn élni, ki
tudja? 
a betegsége során veséinek működése fokoza-
tosan romlik, ezért dializálni kell, és egy újabb
éven belül rezzenéstelen nyugalommal veszi
tudomásul a hírt, hogy veséit el kell távolítani,
mert amellett, hogy a feladatukat nem végzik el,

magas vérnyomást okoznak. Míg más alig 6
évesen az óvodai élet szabályait próbálja áthág-
ni, és felkészül a közelgő iskolai évekre, ő újabb
ismeretlen fogalmakkal találkozik, és tapasztal-
ja meg a saját bőrén, mi az a Tenckhoff katéter,
intenzív osztály, lélegeztető gép, CaPD, PET
teszt, PD night kezelés. Míg az ovisok az óvodai
pedagógusok intelmeire és gondos útmutatá-
saira figyelnek, addig a kisfiú a dializáló folya-
dékokat rendszeresen házhoz szállító
Freseniusos bácsival pacsizik, a kontrollok
során a nővérkékkel és a doktor bácsikkal-
nénikkel kokettál valamint a Csodalámpa
alapítvány jóvoltából személyesen is megis-
merkedik és összebarátkozik az alMa Együttes
tagjaival, élükön Gábor bácsival és Timi nénivel. 
időközben húga is megkezdi azt az óvodai éle-
tet, ahova neki eddig csak bepillantani volt lehe-
tősége, de alig telik el újabb év, a fiú életében
ÓriÁsi változás áll be és a világ egyszercsak
kitárul előtte... Úgy 2011-ben járunk egy téli
éjszaka, a PD night gép halkan végzi a dolgát,
amikor a telefon felveri anyát és apát. Egy ked-
ves (égi) hang, amely kis andreához tartozik,
megnyugtatóan elismétli az elkövetkezendő
órák eseményeit: „Ez a várt VEsEriaDÓ, a
mentő hamarosan érkezik…”- hallatszik, de ki
tudja ezt felfogni? itt az idő, amit annyira vártak,
a kórházi batyu hónapok óta összekészítve
vár… a mentő megérkezik, a fiú velük is lepa-
csizik, a legnagyobb természetességgel kéri a
sofőrt lakott területen kívül, hogy tudna-e sziré-
názni? Hát persze, lehet-e ezen a napon vala-



mire nemet mondani? némi
adminisztráció, vizsgálat a
sOTE i.sz. Gyerekklinikán,
majd a Transzplantációs
klinikán, és várakozás de ez
már csak perceknek tűnik,
majd az utolsó „pocak leeresz-
tés” és a fiút viszik a műtőbe… 
apa, anya éveket öregszik a
műtét ideje alatt, hogy annál
határtalanabb legyen az örö-

mük, amikor az intenzív ajtajá-
ból már hallják a hírt: “a műtét
sikeres volt, a vese azonnal
működésbe lépett és a fiuk
Pisil!” Mit nekünk idilli családi
kép ezelőtt 5 évvel, ennél
nagyobb boldogságot, örömöt
el sem tud kép-
zelni az ember.
a kis család
megerősödve

egymás iránti szeretetükben,
az élet igazi, rejtett értékeit fel-
ismerve kapott egy új esélyt aZ
ÉlETrE!

köszönet neked, akit nem
ismerünk, de nap mint nap
hálát adunk, hogy adtál egy
vesét! köszönet az orvosok-
nak, nővéreknek és az összes
kórházi személyzetnek, hogy
szakértelmükkel, emberségük-
kel a jelenbe segítettek minket!
köszönet a minket támogató
és kezünket el nem engedő
alapítványoknak, hogy elhitetik
velünk, élhetünk „normális,
azaz egészséges” életet!
köszönet neked Bence, hogy
olyan vagy, amilyen.

Szabó Székely Katalin



Gyerekkorom óta irtózom mindenfajta gyomorfor-
gatós szerkentyűktől, gondolok itt a körhintára,
hullámvasútra és hasonló vidám, visításra kény-
szerítő dolgokra.
2007-ben kivételesen nem Balatonvilágoson,
hanem alsóőrsön volt a Mi is nyaralunk tábor.
közel is volt, meg az idő sem volt kifejezetten
strandolásra alkalmas, ezért kitaláltuk, hogy men-
jünk el kipróbálni a balatonfűzfői Bob-pályát.
Természetesen, én jó messze álltam a bobtól,
még a látványától is rosszul lettem…
2008-ban már ismét Balatonvilágoson volt a tábor,
de annyira megkedvelte a társaság a bobozást és
a falmászást, drótkötélpályán csúszást, kalandpá-
lyát, hogy ismét elmentünk Fűzfőre. na, ekkor az
5 éves Ádám olyan kedvesen erőszakosan ostro-
molt, hogy menjek vele a bobpályán, hogy nem
volt szívem visszautasítani. ráadásul, mind a gye-
rekeket, mind a szülőket folyamatosan bátorság-
ra biztatom, hogy ne féltsék annyira betegesen a
szervátültetés által már meggyógyult gyerme-
küket, hát akkor hogy mutathatok én gyávasá-
got…
szóval, túl a hatvanon, túléltem a bobozást! no
persze, ha Ádámmal mentem, akkor nem tehet-
tem meg, hogy testvérének, Áginak nemet mond-
jak, szóval vele is mentem egy igencsak gyors
menetet, mert Ágica bizony nem fékezett egy pil-
lanatra sem. Bevallom, most már szeretek boboz-
ni!
na de hogy csúszdázzak - közel a hetvenhez -, az
végképp nem jutott volna eszembe…
idén június 7-én harmadik alkalommal voltunk
„Gyereknapozni” a Mogyoródi aquarénában.
Fantasztikus hely, hatalmas területen számtalan
medence és csúszda. De ugye senki nem gon-
dolja, hogy a bobozástól akkora bátorságot nyer-
tem, hogy csúszdázni is merjek. Hát hogy néz ki
egy visító öregasszony a sok vidám kisgyerek
között?

nos, most Ádám testvérének, Áginak sikerült
rávennie… Első menetben bizony borultunk, mert
az előttünk lévő két „csónak” is borult és mi fenn-
akadtunk rajtuk. aztán a menet végén is borul-
tunk. Egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ez az a
dolog, amire mindig is vágytam… De aztán
Ádámmal is mentem, aztán a rafting csúszdán
Dorinával is, aztán még, meg még… a végén alig
bírtam abbahagyni!
képzeljétek! imádok csúszdázni!
köszönjük a Mogyoródi aquaréna vendéglátását!
reméljük, jövőre is mehetünk, mert ez mindnyá-
junknak feledhetetlen nap volt. (a nap is ragyogott
egész áldott nap!)

Szalamanov Zsuzsa

mi mindenre tudnakmi mindenre tudnak
engem a Domonkosengem a Domonkos
gyerekek rávenni…gyerekek rávenni…

Ádámmal a bobpályán és Ágival a csúszdán





Ez volt a jelmondata a transzplan-
tált gyerekek tavaszi nemzetközi
táborának, amely első alkalommal
került megrendezésre Török-
országban.
7 országból, 35 eleven gyermek
(vese-, máj- és szívátültetett) érke-
zett a török riviérára, ahol az egy
hét folyamán számos, színes
élményben, kalandban volt ré-
szük.
Magyarországot Tárnoki Virág
(vesetranszplantált) és Gyurkó
Szandra (májtranszplantált) képvi-
selte, kíséretemben. Gyönyörű
hetet töltöttünk ezen a csodálatos
helyen: várost néztünk, hajókáz-
tunk, golfoztunk, horgásztunk,
hegyet másztunk, fürödtünk, ját-
szottunk... és ami a legfontosabb:
barátságokat kötöttünk,...talán
életre szólókat!
Köszönjük vendéglátóinknak a
meghívást és a meleg vendégsze-
retetet!

Böcskei Virág
kurátor

****

Törökországi 
beszámoló,

avagy az 
1001 éjszaka meséi 

Egyszer volt, hol nem volt, a
messzi-messzi Törökországban
élt egy levent és egy Emin nevű
szultán. Foglalkozásuk a kisgye-
rekek gyógyítása és jókedvre
derítése volt. Egy szép napon
elhatározták, hogy rendeznek
egy nemzetközi tábort szervátül-

tetett hercegeknek és hercegnők-
nek antalyaban, az 1001 éjszaka
földjén. Magyarországról 2 her-
cegnő – kis Cicek* és alexandra
- és 1 királynő - nagy Cicek -
kapott meghívást a mesébe illő
Birodalomba. nagyon várták az
indulás napját, 2013. április 13-át.
a repülőtéren a hercegnők roko-
naiktól különféle féltő utazási
iránymutatásokat kaptak, majd
búcsút vettek, és útra keltek a
liszt Ferenc nemzetközi repü-
lőtér 2a termináljáról, egy varázs-
latosan szép török repülősző-
nyeggel. a cél először istanbul
volt, majd egy szőnyegváltást
követően antalya felé, a török rivié-
rára vették a repülési irányt. 
a Birodalom káprázatos volt -
területén már áprilisban gyönyörű
nyári idő kényeztette az érkező
hercegnőket. a szultánság lakói-
nak jókedve pedig állandó
mosolyt csalt mindenki arcára. a
birodalmi „repülőszőnyegtérre”
egy hat személyes hintó érkezett
eléjük, amelyet egy inas vezetett.
a táj szépségében elmerülve 30
perces kocsikázás után gördültek
be a török palota udvarára. Ámul-
va-bámulva néztek körül, miköz-
ben a két szultán kitörő örömmel
üdvözölte őket. az érkezést köve-
tően nem maradt túl sok idő a
királyi vacsoráig, éppen csak
annyi, hogy elfoglalják a lakosztá-
lyukat. a szoba erkélyéről gyö-
nyörű kilátás nyílt az 1001 éjszaka
földjére. lerakták csomagjaikat,
majd egy kedves szolga asztaluk-
hoz kísérte őket, ahonnan tenger-

re láttak. a pompás estebéd után,
a kísérő királynő és egy szolgálat-
kész postagalamb segítségével
táviratot küldtek hazájukba, a
kicsi Magyarországra, rokonaik
megnyugtatására. Este bekuk-
kantottak a bálterembe, majd tet-
tek egy sétát a Földközi-tenger
partján. az izgalommal teli nap
után nem kellett ringatni a kis her-
cegnőket, az álom hamar magá-
val ragadta mindkettőjüket. 
a másnapi programok helyszíne
a palota udvara volt. a világ vala-
mennyi tájáról érkezett hercegek
és hercegnők bemutatkoztak
egymásnak, majd közös játékok-
kal mulatták az időt, amelyek
során mindannyian nagyon jól
érezték magukat. a következő
napok rengeteg élményt hoztak
magukkal: a sok vidám kis kas-
télylakó ellátogatott Zeusz hegyé-
re, az Olympusra. a meleg ten-
gerpart után Zeusz zord téllel,
nem túl kedvesen fogadta kis
vendégeit. később lehetett hor-
gászni – volt, aki sok, volt, aki
kevés halat fogott. a magyar her-
cegnők ebben nem voltak igazán
sikeresek, nem úgy újdonsült nor-
vég és török barátaik! Volt séta a

„living is beautiful as well as giving life!" 

- Élni csodálatos, életet adni is az!



Mini Cityben, ahol a Birodalom valamennyi gyönyö-
rű épületét megcsodálhatták kicsiben - 1001 éjsza-
ka földjének 1000 meg egy szépséges örökségét.
az antalya óvárosában tett látogatás a múltba, sok
szultánnal ezelőtti időbe kalauzolta a messze földről
érkezetteket. Önként és dalolva tettek
látogatást elvetemült kalózok hajóján.
a golfütővel és kemény labdájával is
ismerkedtek. Ettek, ittak, vigadoztak,
így teltek a vendégség napjai. 
a nyelvi akadályok sem okoztak nagy
gondot a talpraesett magyar herceg-
nőknek – na nem a török nyelvi rokon-
ság segített ezen a problémán,
hanem a szorgalmas tanulással meg-
szerzett idegen nyelvtudás: míg Cicek
hercegnő angolul, alexandra herceg-
nő németül társalgott, Cicek királynő
pedig büszkén hallgatta őket meg-
annyiszor. Egy mondatot a birodalom
nyelvén is megtanultak, s biztos hogy
soha nem felejtik el: „Yasamak da
güzel, yasatmak da!” (Élni csodálatos,
életet adni is az!)

Elérkezett az utolsó nap is, a sok-sok kastélylakó
bánatára. az ünnepi estebéd után a két szultán
számadást végzett, összegezte a hetet - saját beval-
lásuk szerint ők is kicsit újra gyermeknek érezték
magukat. kihirdették, hogy fele királyságukat adják
annak a szponzornak, aki lehetővé teszi a követke-
ző nagy nemzetközi találkozó létrejöttét! 
a magyar hercegnők fájó szívvel hagyták el a mese-
szép Birodalmat. 
Ha a turista vízumuk le nem járt volna, az én mesém
is tovább tartott volna. 

Gyurkó Alexandra és Tárnoki Virág

*Cicek törökül annyit tesz hogy Virág / szerk.



tábor tükörtábor tükör
„similis simili gaudet.” Hasonló a
hasonlónak örül. „Diversas diver-
sa iuvant.” az ellentétek vonzzák
egymást. Hogy is van ez? a szép
a csúnyát? a vékony a vékony-
nak? az alacsony a magasat? a
szőke a barnát? az okos az
okosnak? ki érti ezt? a barátság
összetett, támogató emberi
viszony. Egy barát kiválasztása,
azt mondják, szabad és tudatos
cselekvés eredménye. Mindig
érdekelt az első pillanat. Vajon
tényleg tudatos? Mi dönti el,
hogy a barátom lesz-e? a legtisz-
tább emberi kapcsolat számom-
ra az, amelyben érdekek nem
szerepelnek. ritka, és ha van is
ilyen, sokszor csak rövid ideig
tart. az anya és gyermeke közöt-
ti kapcsolat és a legnagyobb sze-
relem mellett, legtöbbször a gye-
rekek barátságának első pillana-

taiban érzem ezt.
Van egy hely, ahol
ez a ritka pillanat
megsokszorozó-
dik. Talán az a
meredek lejtő
teszi, amin a
Zrínyi utcából lee-
reszkedünk. Talán
ott lent összegyűl-
nek a pillanatok…
Csapdába esnek,
és mi egy teljes hétig érezhetjük,
tanulhatjuk, sokszorozhatjuk
őket. szokásomtól eltérően nem
a milánóiról, a bobozásról, a
királylányokról, az esti meséről, a
rekeszmászásról, a jeges vízről,
az arcfestésről, a falmászásról, a
kalandparkról, a moziról, a Hupi-
kék törpikék koktélról, a tűz-
zsonglőrökről, a kalózokról me-
sélek. Egy barátságról. ami egy
pillanat műve lehetett. a hasonló
a hasonlót alapon? Talán. Talán
nem. nem tudjuk. Csak éreztük.

Márk és Domi. a Mizu-fiúk. az ő
pillanatuk aztán megsokszoro-
zódott… a mi utópisztikus Frida-
völgyünkben történnek ilyenek.
aki nem hiszi, minden év júniu-
sának utolsó hetében ereszked-
jen le velünk azon a bizonyos
meredek lejtőn, a Zrínyi utcá-
ból… 

lent egy óriási varázstükröt talál
majd, ami csoda-dolgokat mutat.

dr. Kelen Kata



É & SÉ & S
Egyre kevesebbet szerepel a két szó – érték és
siker – egy mondatban, egy dologra vonatkoztat-
va.
ami számomra érték, valódi érték – nem tagadom
határozottan a konzervatív vonalat képviselem,
bár én is esendő vagyok -, annak semmi köze
napjaink modern sikertörténeteihez.
sikeresnek lenni, sikereket elérni ma egyre inkább
másokon átgázolva, másokat kigáncsolva lehet.
Ez a trend. Ez a módja. nem feltétlen azért, mert
rosszak vagyunk, hanem mert ezt kényszeríti ki a
minket körülvevő világ, és igyekszik mindezt még
jó színben, követendő példaként, egyetlen üdvö-
zítő megoldásként feltüntetni. 

DE vannak oázisok, szívet melengető zöld szige-
tek az erkölcsi kietlenségben – ilyen a mi táborunk
is. Egymásra figyelés, önzetlen segítségnyújtás,
örömfakasztás, vigasztalás, bátorítás, barátság-
kötés, egymásra hagyatkozás, elfogadás.
a 10. tábor kétszáz táborlakója, valamint meg-
annyi önkéntese, jótékony fellépője és támogató-
ja újra és újra megerősít abban a tudatban, hogy
ez a tábor, ez a közösség örök értékeket hordoz,

miközben az elmúlt tíz éve valódi sikertörténet.
Így válik a szervátültetett és szervre váró gyerekek
„Mi is nyaralunk!” gyermektáborának két megha-
tározó jelzőjévé az ÉrTÉk és a sikEr – egy mon-
datban, csupa nagybetűvel.

lássuk, hogy alakul az értékteremtő sikertörténet
következő 10 éve!

Gratulálunk! Csak így tovább!
Böcskei Virág



Eltelt egy újabb év és megint
vártuk, nagyon vártuk gyerme-
kemmel együtt a szilveszter, újév
és a születésnapok mellett a
szervátültetés utáni modern idő-
számításunk egy új és igen
meghatározó fordulópontját, a
nyári TÁBOrT! a nagy várako-
zás hevében, azonban először
csak egy kis múló láz jelentke-
zett kislányomnál, majd másnap
újból és újból belázaso-
dott. Viharfelhők kezd-
tek el gyülekezni gond-
talan Balatoni nyaralá-
sunk képzeletbeli egén.
a láz után torokfájás,
ami egyre csak súlyos-
bodott. Forró kánikula,
itatgatás, gyógyszer,
fájdalomcsillapítás és a
kis, gyenge beteg szá-
jából halkan, erőtlenül
a folyton visszatérő
mondat: „anya, úgy
várom a tábort, mikor
pakolunk?”. a helyzet
csak romlik, kiszára-
dás, kimerülés.
szembesülés a tény-
nyel, hogy a betegség-
gel folytatott hősies
küzdelemben vesztésre állunk.
reggel indulnunk kell a kórház-
ba, mint már annyiszor életünk-
ben és ezzel feltehetően végér-
vényesen vége az újabb
Trappancs táborozásról dédel-
getett elképzeléseinknek. a bor-
zasztó hőségben végigharcolt
nap után egyszer csak felnőtt
fejjel kezdenek lassan hullani a
könnyek majd szép sorban,

e g y m á s
után arco-
mon gyor-
suló ütem-

ben peregnek. sokféle csodála-
tos nyaralás létezik. az egyik
legnépszerűbb típus a romanti-
kus, tengerparti, de lehet síelni
havas hegycsúcsokon, szikla-
mászni, vadvízi evezni, várhat
minket róma, Madrid, new york
City lenyűgöző épületek, csodás
panorámák, hajókázás a Föld
körül, kilövés a világűrbe, hogy
a Mars meghódítását már ne is

említsem. És most én miért is
sírok ennyire? - kérdeztem
magamtól a nyári éjszakában.
az ok: Balatonvilágos, a mi kis
magyar tengerünk partján tartott
egy hetes gyermektábor. a hely-
zet életünk átgondolására kész-
tet, és egyszer csak érzem,
kimondom magamban, gyer-
mekemmel közös életünk két

legszebb hete volt az ott eltöltött
két nyári tábor. a feltöltődési
pont, élmények, emlékek, amik-
ből merítgettünk a következő év
borúsabb napjain. Mi lesz
velünk így jövőre? kórházban
infúzió csöpögés, aceton két
kereszt, egykereszt, nyomok-
ban. És egyszer csak! a kis
beteg enni kíván! nem várt javu-
lás, mehetünk haza. Hétfő reg-
gel engedélyt kapunk az indu-
lásra. az időjósok rossz időt
jeleznek, de rossz időnek a
Balatonon még nem örült így

senki, kézen fogva az
egyik legboldogabb
kis Trappancsot meg-
kezdhettük a várva
várt nyaralásunkat. 
a nyaralást, melyről
kívülállók sokszor
nem is értik, miért
vonz minket ennyire,
mi az a különleges,
felszínes szemlélő ál-
tal sokszor láthatatlan
kincs, amit ott kapni
lehet, melynek értéke
nagyobb minden
drága, különleges
útnál, s melyet itt
mégis olyan önzetle-
nül osztogatnak egy-
más között az embe-
rek. Úgy érezzük nem

mindennapi dolog, hogy ez szá-
munkra megadatott. Talán, mint
a mesékben, a legértékesebb
kincseket a legsötétebb, legzor-
dabb erdők mélyén a legrútabb
szörnyek, vasorrú bábák, sárká-
nyok őrzik. Ha ezekkel sikeresen
megküzdesz, különleges ado-
mányra lelhetsz. Bár nem vágy-
tunk rá, hogy sorsunk ilyen küz-
delmes legyen, utunkat mégis

VarázstáborVarázstábor



kénytelen-kelletlen embert próbáló, kietlen tájak
keresztezték. sok család vívta már meg saját har-
cait, sokan találtak már kiutat sűrű, sötét erdőkből,
hogy végül elkötelezett szervezők segítségével
minden évben, nyáron összegyűlve, sok szenve-
dés árán szerzett kis kincseiket összerakosgatva
létrehozzák azt a felemelő, szeretetteljes, minden-
kit egyformán elfogadó, családias légkört, amely-
nek varázsa utána visz minket tovább, minden
nehézségen át.

Egy szervátültetett gyermek édesanyja

Utóirat: Együttérzéssel gondolunk minden kis
Trappancsra, akinek nyaralása betegségből kifo-
lyólag meghiúsult vagy félbeszakadt. Illés Máté,
Márti, Tibi nagyon hiányoztatok mindenkinek!

Először is szeretném megkö-
szönni a Transzplantációs
alapítványnak, hogy meghí-
vott minket egy ilyen csodá-
latos közösségbe! nagyon
jól éreztük magunkat, renge-
teg élménnyel és jóbaráttal
lettünk gazdagabbak. a
táborba hétfőn csupán
négyen érkeztünk, Petra

réka a győrújbaráti Baráti
Táborban maradt. a PaDöDö
fellépése közben csatlakoz-
tunk a lelkes, vidám kis csa-
pathoz. a gyerekek nagyon
élvezték lang Györgyi és
Falusi Mariann humoros,
mosolyfakasztó dalait. Már
az első vacsorát is kellemes
társaságban töltöttük, aztán

minden étkezésünk jó han-
gulatban telt. Orsi vezetésé-
vel a gyerekeknek délelőt-
tönként gyógytorna volt, amit
ügyesen, fegyelmezetten csi-
náltak végig. a kedd délutáni
anna and the Barbies kon-
cert – amit javarészt rögzítet-
tem, – fantasztikus volt!
Pásztor anna énekesnőnek
nemcsak a zöld, afrikai motí-
vumos ruhája bűvölte el a
gyerekeket, hanem az elő-
adásmódja is. nagyon tet-
szett anna közvetlensége és
elvegyülése a gyerekcsapat-
tal. Este „Játsszunk most
együtt!” felnőttjátékot ját-
szottunk. Valóban megtanul-
tuk egymás nevét, egyre
rövidebb idő alatt tudtuk a
labdát egymásnak dobálni,
viszont a 15-ig számolás ital
nélkül is nehezen ment. az
esti borkóstoló után a
karaoke-t Hernádi Dávid sze-
mélye színesítette. Hangunkat

Az első „mi is nyaralunk!” táborozásunkAz első „mi is nyaralunk!” táborozásunk



nem kímélve kézről-kézre
adtuk a mikrofonokat, és
csak énekeltünk, énekeltünk.
a szerdai bobozás Balatonfűz-
főn életre szóló élmény volt
lara Teánk számára. Tárnoki
Dórával együtt érkeztünk,
majd mindannyian kipróbál-
tuk a bobozást. lara Tea
végül Maja lia helyett is szí-
vesen siklott lefelé Ákossal.
Fénykép is bizonyítja, meny-
nyire élvezte lara ezt az új
szórakozási lehetőséget.
sajnos délelőtt annyira elfá-
radtak a lányaink, hogy
átaludták a délutánt, így az
akadályversenyt is, amit lara
Tea nagyon sajnált. Maja liát
hosszú Csipkerózsika-álmá-
ból ébresztettem, hogy leme-
hessünk megnézni egy
következő előadó bácsit.
Pomázi Zoli előadását a gye-
rekek szájtátva figyelték.
Talán azon csodálkoztak
leginkább, hogy mi, anyu-
kák, milyen jól ismerjük a
Bóbitát, a Micimackót, és
egyéb Halász Judit dalokat,
amik emlékeztettek minket a
saját gyermekkorunkra.
Csütörtökön délelőtt kézmű-
ves foglalkozáson vettek
részt a lányok. Festettek,
gyöngyből virágot készítet-
tünk, ami vasalással nyerte
el végleges formáját. a dél-
utáni „Hogyan tartsuk meg a
párkapcsolatunkat?”című
előadás Edit vezetésével
nagyon mókásra és tanulsá-
gosra sikerült. rájöttem,
hogy 1-2 dologban otthon
Ákos a nő és én vagyok a
férfi. Így egészítjük ki egy-
mást. a szeretetnyelvek

ismerete pedig megkönnyíti
az életünket, ha valóban
ismerjük őket és tudjuk,
hogy mi esik jól tőlünk a
párunknak. az, hogy az apu-
kák is megnyíltak és mertek
őszintén beszélni az otthoni
problémákról, még közelebb
hozott minket, szülőket egy-
máshoz. a csütörtöki nap
fénypontja (számomra leg-
alábbis) a királylányosító
volt. Börcsök Enikő színész-
nő a térdemen ülve festette
ki az arcomat a fantasztikus-
ra sikerült frizurámhoz.
utolsónak érkeztem a „kifu-
tóra”. Öt perc csillogás min-
denkinek jár. Én is 5 percig
lubickolhattam ebben a
varázslatos világban. nem
volt még ilyenben részem,
hogy 4-5 helyről fotózzák és
ennyien figyeljék, ahogyan
lépkedek. nem beszélve a
kinti fotózásról, ahol modell-
nek érezhettem
magam 3 gyere-
kes anyukaként is.
a pénteki napot
mindenki kíváncsi-
an várta. a kalóz-
hajó minden gye-
rek fantáziáját
izgatta. a mi
hajónk 11 órakor
indult, addig tet-
tünk egy sétát a
Balaton partján. a
kalózhajóra fel-
szállva kényelme-
sen elhelyezked-
tünk. a gyerekek
frissítőt kaptak, ját-
szottak, miközben
én hátradőltem, s
a nap sugarai

cirógatták arcomat. Vidáman
telt a hajóút, láttuk a távol-
ban Balatonfüredet és a tiha-
nyi templomot. a hét elején
vihartól hullámzó magyar
tenger vize lágyan csillogott
a szikrázó napsütésben. a
kellemes hajózás után jól
esett a finom ebéd a Hotel
Frida Éttermében, ahol min-
den nap figyelmes pincérek
hada szolgálta fel az ízletes
ételeket. Ebéd után Ákos
elaludt, mi pedig sütkérez-
tünk a vízparton. Este lara
Tea is szerepelt a „ki mit
tud?”-on, tánctudásával káp-
ráztatta el a közönséget,
amiért egy doboz gyönyörű
legót kapott. szombaton a
reggeli után engem egy
„szeretet fénye masszázs”
várt. Csodálatos élményben,
lágy, pihentető, simogató
masszázsban volt részem.
közben Ákos is megérkezett



Petra rékával. nagyon jó idő volt, ebéd után
mindketten megmártóztak a Balaton kék
vizében. a gyerekekre arcfestés várt, de
csak lara Tea arca lett kifestve. Petra réka
és Maja lia számára a medencézés bizo-
nyult vonzóbbnak. a délutáni lufieregetésnek
nagyon örültek a gyerekek. ujjongva enged-
ték el a kezükben lévő lufikat a kívánsága-
inkkal. nagy meglepetésünkre Meike
Franke-vel is találkoztunk, aki nagy szerepet

töltött be az életünkben kiel-i tartózkodá-
sunk során. nagyon megszerettük kint, és
nagyon örültünk, hogy itt újra beszélhettünk
vele. a záróünnepségen a Fivérek szórakoz-
tatták a hálás közönséget. Dallamos, latinos
énekükkel nemcsak a fülünkbe, de a szí-
vünkbe is belopták magukat. utána követ-
keztek az ajándékátadások. Ezúton is gratu-
lálunk a kitüntetetteknek! köszönjük, amit
értünk tettek, tesznek és tenni fognak! Mint
első táborozók, egy hátizsáknyi legót kap-
tak a lányaink, amit nagyon köszönünk! a
Grillparty-n isteni grillezett husik és zöldsé-
gek lettek felszolgálva, finom sütik és torta
kíséretében. Ettünk, ittunk, jól éreztük
magunkat. Vasárnap reggel szomorúan
ébredtünk, hiszen elérkeztek a búcsúzás
órái. nem búcsúztunk el hosszú időre, szep-
temberben Debrecenben újra találkozunk és
addig is tartjuk a kapcsolatot.
Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és elha-
tároztuk, hogy minden Transzplantációs
Táborban ott leszünk ezentúl! köszönjük a
csodálatos programokat, és azt a sok-sok
pozitív energiát, amit egy ilyen társaságban
mindenki sugároz!

Namesánszky Marianna



Első Első 
táborozásunktáborozásunk

Történetünk tavaly februárjában
vett fordulatot, amikor is Fanni új
szívet kapott. Ekkor csatlakoz-
tunk egy olyan csapathoz, akik
ugyanazokon mentek keresztül,
mint mi. Örültünk neki, hogy
idén mi is ellátogathattunk abba
a táborba, amiről már oly sokat
hallottuk. izgatottan indultunk el,
hisz várt minket az ismeretlen.
Meglepetésünkre mindenki
ismerősként fogadott bennün-
ket, ami feloldotta a feszültsé-
günket. innentől kezdve nem
sok időnk volt unatkozni, hisz

mindenki talált kedvére való
programot. Volt egyéni program,
de a család együtt is jól szóra-
kozott például a kalandparkban.
nekünk a hajókirándulás tetszett
a legjobban, főleg mikor Fanni
mosolyogva kormányozta a
hajót. Még nem láttuk ilyen
vidámnak és felszabadultnak
mióta új életet kezdett. soha
nem aggódtunk a gyerekekért,
mert, ahogy mi figyeltünk más
kicsikre, úgy figyelték a miénket
mások. Olyanok voltunk, mint
egy nagy család, sok-sok gye-
rekkel. Evi a nagylányunk kicsit
nehezen illeszkedett be ezért
külön köszönet jár Feszt Timinek
és simpf Orsinak. Ők vették
szárnyaik alá és ismertették meg
a korabeli társaival. innentől
kezdve sima ügy volt a mi kikap-
csolódásunk is. a családi kör
nagyon hasznos témákat bon-
colgatott. itt mindenki megoszt-
hatta a tapasztalatait másokkal.
rá kellett jönnünk a beszélgeté-
sek során, hogy mindenki
hasonló gondokkal küzd vagy
küzdött, de még mindenki túlél-
te. Jó volt kibeszélni a jó és
rossz dolgokat egyaránt. Ezt
bizonyítja az is, hogy soha nem
fejeztük be időben a beszélgeté-
seket. sajnos nagyon hamar
elrepült ez az egy hét. Fanni
meg is jegyezte idézem nem
igazság, hogy megismerkedünk
egy csomó emberrel és már
menni is kell haza". igaza van,
hisz ez történik, de ez biztosít
mindenkit arról, hogy jövőre
még jobban vágyjunk ebbe a
táborra. szombaton a bőséges
vacsora (egyébként mindig jókat
kaptunk) és a tűzzsonglőrök
után rövid összefoglalót láthat-

tunk az elmúlt hét eseményei-
ből. sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy ezzel véget is ért a
tábor. nagyon sok barátot sze-
reztünk és szomorúan vettük
tudomásul, hogy másnap reg-
geli után búcsút kell vennünk
egymástól.

az viszont biztos, hogy semmi
sem tántoríthat el minket a
következő évi táborozástól.
szeretnénk megköszönni szala-
manov Zsuzsának, Feszt Timi-
nek, valamint mindazoknak,
akiknek bármilyen szerepük volt
abban, hogy ez a tábor ilyen
gördülékenyen működhessen: 
kÖsZÖnJÜk MinDEnkinEk!
Ha ezek az emberek nincsenek,
a gyerekek soha nem ismerhet-
nék meg egymást és az önfeledt
kikapcsolódást. 
Jövőre ugyanekkor ugyanitt. 
köszönjük! 

Ambarus család



Ötödik alkalommal Ötödik alkalommal 
vettünk részt a „Mi is nyaralunk” immáron 10.
szervátültetettek rehabilitációs és sport táborá-
ban. a tábor jubilált, mi meg félidősek lettünk.
Ez alatt az öt év alatt is láttuk, hogy a tábor és
ezzel együtt mi is évről évre változunk egy kicsit.
Persze azért vannak állandó dolgok is, ami már
szinte csak újonnan érkezőknek tűnik fel. ilyen
például, hogy az uszoda vizének frissítő erejét fél
óránál tovább csak a cápaasszony és a cápaem-
ber bírja. Hozzászoktunk, hogy mindig vannak jó
hírek és sajnos mindig van kiért izgulni. az sem
változik, hogy amikor megérkezik az ember, meg-
szokott látványként fogadja a lift mellett kifüg-
gesztett erre a hétre tervezett rengeteg program.
Családunk ugyanúgy elfárad a hét végére évről
évre. utólag belegondolva és az önkéntesek szá-
mát látva látjuk, hogy mennyi munka is van igazá-
ból e mögött az egy hét mögött.
Öröm látni, hogy az állandónak tűnő táborban
mégis mindig van egy kis változás. a leglátványo-
sabb, hogy mindig egy kicsit többen vagyunk.
ami kevésbé látványos, hogy a gyermekeink
nőnek, fejlődnek. Először még úgy kellett őket a
programokhoz odakönyörögni, most már a leg-
többre önállóan és szívesen mennek. Otthon még
nagyfiúk voltak és kijelentették, hogy a manóhá-
zat már kinőtték. 
a táborban kiderült, hogy vannak ott jó dolgok és
érdemes részt venni a foglalkozásokon. Egyre
kevesebb felügyeletet igényelnek, ezért már szü-
lőként részt vehetünk a családi körözéseken.
Évről évre legyőznek egy kicsit a félelmükből és a
gátlásaikból, egyre otthonosabban viselkednek. a
két évvel ezelőtti „anya Te” kategória győztesei

már külön-külön is ki mernek állni a 
„ki Mit Tud”-on.
a leglátványosabban mégis a sporthoz való hoz-
záállásuk változott. Egyszerűen mindent szeret-
nek játszani, amire lehetőség adódik a futástól
kezdve a teniszig. az erkélyről letekintve jó látni a
sok szaladgáló és focizó gyermeket.
szerencsénkre ezt a szeretetet és aktivitás otthon
is folytatják és év közben is szívesen járnak az
edzéseikre.
Családként úgy gondoljuk, hogy a táborban ren-
geteg pluszt kapunk, és ha nem lenne, mi is sok-
kal szegényebbek lennénk. 
köszönjük az elmúlt 5 (10) évet!

Bedék



2013: a 10. „Mi is nyaralunk
tábor”. Hihetetlen. a 2004-es
képeket nézve még rémisztő is
egy kicsit, hogy ennyire gyorsan
megy az idő…
Hogyan és hol kezdődött? két
dolog biztos: az egyik, hogy a
budapesti Transzplantációs kli-
nikán. a másik, hogy remport
Ádám doktorral. Talán a nulladik
lépcső az volt, amikor pár évvel
korábban egyetemi terveimről
beszélgetve villámgyorsan lebe-
szélt mindenről, amit addig kita-
láltam és rábeszélt a szociológia
szakra, mint gyermekrehabilitá-
ciós tevékenységhez határozot-
tan passzoló egyetemi szakot.
igaza volt, ezt bizonyította, hogy
2003-ban megint kitartóan zak-
lattam azzal, hogy csináljunk
nOrMÁlis gyermekrehabilitáci-
ós programot, de hogyan?
Egyszercsak kimondta: „miért
nem csináltok nyári tábort?” kb.
úgy néztem rá, mint egy uFÓ-ra

és teljesen
földtől elru-
gaszkodott
ötletnek tar-
tottam.

Ehhez képest 2 perc múlva már
ott tartottunk, hogy szerinte
ebben szalamanov Zsuzsa part-
ner lenne, a Transzplantációs
alapítvány pedig remek háttér-
szervezet. néhány nap múlva
már hárman ültünk ugyanannál
az asztalnál és álmodozó dél-
utánt tartottunk. legalábbis
akkor még úgy tűnt: Zsuzsának
ugyan van két nagy gyermeke,
de nekem még macskám sincs
(ezen azóta 200%-ot javítottam),
hogyan tudnánk mi gyerekekkel
foglalkozó (rehabilitációs jelle-
gű) gyerektábort csinálni? De
azért jó volt játszani a gondolat-
tal… jó volt elképzelni, hogy
milyen jó lenne… Ekkor még
nem ismertem Zsuzsát, tehát
nem tudtam, hogy nem áll meg
az álmoknál. néhány hét múlva
már a 2004-es nyári tábor szer-
vezésének közepében találtam
magam. a szerepek villámgyor-
san és automatikusan alakultak
ki és talán elmondhatjuk, hogy
beváltak: Zsuzsáé a gazdasági
vonal és a programszervezés,
enyém a logisztika. az ostor
azóta is Zsuzsa kezében van és
nem engedi, hogy a legszebb
álmaink megvalósítatlanul
maradjanak.

2004.: a legelső csoda. 25 gye-
rek és ugyanennyi felnőtt a Club
aliga iii-as épületében. a tábor
kísérleti, a hangulat családias, a
hét varázslatos, az idő és a
Balaton meleg. a szombat esti
kórus először énekelte el –

kézenfogva – hogy „köztünk
minden ember más” … a vasár-
napi búcsúzás könnytengerben
zajlott – ekkor véstük kőbe a
későbbi szabályt: „aki sír, az
jövőre nem jöhet”.

2005.: két komoly változás az
előző évhez képest: a létszám
majdnem megduplázódott és az
eső gyakorlatilag végig esett…,
amikor mégsem, akkor pedig
hideg volt. a gyerekek nem hit-
ték el, amikor a negyedik napon
azt mondtuk nekik, hogy kiME-
HETnEk FOCiZni az előcsar-
nokból… az első riadónk:
Balázst a táborban érte a hír,
hogy veseriadója van: még
aznap új vesét kapott
Budapesten, (azóta is jól van). 

2006. : Még mindig Club aliga
ezúttal napsütéses tábori hét, a
gyerekek száma tovább nőtt.
Megérkezett a pszicho-csapat
(szekeres Ágota, Molnár Márti)
és a „jósnő” (dr. Vámos Eszter)
Berci kutyával, aki terápiás
kutyaként funkcionált a szerv-
átültetett gyerekek között és

Varázslatos Varázslatos 
visszatekintésvisszatekintés

Tomi az első táborban - 2004

Tomi a második táborban - 2005



attól volt boldog, ha sokan nyúz-
ták egyszerre. Ebben nem volt
hiány. Mint ahogy a jósoltatni
vágyó gyerekekből sem. „az
özvegység elkerül” – felismeri-
tek?
Ebben az évben is volt veseria-
dónk, egyből kettő is: mindkettő
Gyurié volt. a második riadója
sikeres volt: azzal a vesével
azóta is jól van. 

2007.: alsóőrs, szendi Jani,
Zsuzsa szülinap. akik már akkor
is velünk voltak, értik, hogy miért
ez a két dolog ugrik be legfőbb
emlékként. szendi Jani transz-
plantált veséje nyárra már meg-
állíthatatlanul a vége felé tartott,
de az ekkora már 52 kg-ra
fogyott „cápabácsi” minden
orvosi tanács és figyelmeztetés
ellenére úgy gondolta, hogy
milyen cápa az olyan, aki dialí-
zisre jár… ráér az majd tábor
után… Érezte/tudta, hogy végig
tudja csinálni a tábort, mi viszont
nagyon aggódtunk érte.
szerencséje volt – és semmi-
képpen nem követendő példa!!!!
– , a tábor utáni napon – saját
nyaralása helyett – jelentkezett a

műveseosztályon, ahol azon a
héten mindennap „vendégül lát-
ták” egy 3 órás dialízisre. azóta
szerencsére ismét kapott egy új
vesét, ezúttal egy tökéleteset,
aminek 100 évig kell működnie
(még). 
annak az évnek sokkal jobb
emléke Zsuzsa 60. születésnap-
ja, ami hosszas szervezés után
igazi meglepetés szülinap lett –
versmondó gyerekekkel, megle-
petés vendégekkel, tortával,
könnyekkel.
Ehhez az évhez kötődik a szer-
vátültetett gyermekek rehabilitá-
ciójának következő lépcsője:
megszületett a Trappancs
Egyesület, a „nagyok” egyesüle-
te, ahol az önállósodásé és a
sporté a főszerep, a tinédzser-
korból átkísérve az ifjúságot a
fiatal felnőtt korba. 

2008. Megtaláltuk az igazit:
Hotel Frida, Balatonvilágos. a
létszám az évek alatt folyamato-
san nőtt, ekkor már több mint
százan voltunk. Megérkezett az
önkéntesek közé Virág és attila,
utóbbitól ekkor hangzott el a
bemutatkozásnál az azóta elhí-
resült mondat:„az 509-es szobá-
ban állok rendelkezésére min-
denkinek”. 
a helyszín csodálatos, mégis
sötét árny vetült az ez évi tábor-
ra: Balázska, az első szívátülte-
tett gyermekünk… akiből csak
annyit ismerhettünk meg, aho-
gyan csillogó szemekkel, bátran
mutatkozott be a mikrofonba a
legelső estén. Másnap reggel a
világ legboldogabb gyerme-
keként ébredt.… és ment el
örökre…
nehéz hét volt mindenkinek, a

legnehezebb feladatot, hogy a
gyerekek ne vegyék észre a fel-
hőket, teljesítettük. a gondolata-
it és a lelkét pedig a tábor után
tette rendbe mindenki. (Több
mint fél évig álmodtam az akkor
belém égett képpel és a mentős
utolsó mondatával.) idáig úgy
számoltam a tábori napokat,
hogy „jaj de kár, már a harmadik
napnak is vége van”, azóta
viszont kiirthatatlanul belém köl-
tözött egyfajta szorongás és
minden tábori reggelen hálát
adok az égnek, hogy újabb 24
óra telt el különösebb baj nélkül.

2009: Egyre többen vagyunk,
szerencsére a Frida Hotel befo-
gadóképessége még bírja a lét-
számot. az uszodai medence
viszont joggal nyerte el a gyere-
kektől az új nevét: jégkocka-für-
dőnek hívják azóta is és a jég-
kockák nem olvadnak… kata
doktor néni személyében állan-
dó orvosra lelt a táborunk, az
irigy Hónaljmirigy együttesben
pedig – majdnem – állandó
meglepetésvendégre . 

Tomi a harmadik táborban - 2006

Tomi a negyedik táborban - 2007



2010: napsütés, meleg, Balaton, az úszásoktatás
kiköltözött a Balatonba, ami viszont a lépcsőnél
furcsa módon mély és csak a kezdeti kb. 3 méter
hosszú szakasz átúszása után ér le a gyerekek
lába. Ez a nehézség egész hétre elég feladatot
adott mindannyiunknak, hiszen természetesen a
mélyvízzel – Murphy szerint is – együtt jár a káni-
kula…  
a tábor legjobb összegzése Zotyó szájából hang-
zott el hazainduláskor: „ugye holnap is jövünk?” 

2011: Páratlan év, rossz idő… a táborlakókhoz
csatlakozik a szívátültetett gyerekek csapata is.
rettegünk. Én nagyon. aztán meglátom őket és
elfelejtem a rettegést: barátkoznak, rész vesznek,
kedvesek, szépek, okosak és jól vannak! a tábor
negyedik napján az utolsó gyönyörű arcról is
lekerül a maszk… hiszen a többiek is szervátülte-
tettek és nekik sem kell…  a jószívű  csapatot
kísérő Vilmányi doktor arca is egyre gondtala-
nabb.

2012: a létszám
már 200 körül
van. akármerre
nézünk, gyere-
keket látunk.
Egy hét varázs-
lat, egy hét
csoda, túl gyor-
san elrepül, túl
gyorsan vége
lesz. 

2013. a tizedik…
lehetetlen. De
hisz Ő még be-
szélni sem tu-
dott, most 
meg…?! 
Táborlakóból 

ö n k é n t e s ? ? !
ugye mi nem
öregszünk csak
a gyerekek nő-
nek? 
antónia a karao-
ke esten vá-lasz-
tott egy több
okból is szívbe-
markoló számot,
amit ráadásul
g y ö n y ö r ű e n
énekelt el, az
utolsó három
sorral szeretném
megköszönni az
elmúlt 10 évet
mindenkinek…

Őszinte hálámat szeretném kifejezni Szalamanov Zsuzsának, aki

2003-ban elhitte, hogy ez a tevékenység fontos és érdemes vele fog-

lalkozni. Külön köszönöm a tanácsait, kritikai megjegyzéseit, báto-

rítását és azt, hogy azóta sem engedi, hogy a megálmodott tervek

megvalósítatlanul maradjanak. 

Ezúton köszönöm meg Tarján Ivánnak, hogy mindig, minden

időben teljesítette a leglehetetlenebb kéréseimet is…

Szeretném külön kifejezni hálámat és nagyrabecsülésemet 

Dr. Remport Ádámnak, gyakorlati és elméleti tanácsaiért és azért,

hogy mindig hitt bennem és mindig segít, ha kérem. Nélküle bizto-

san nem tartanánk itt.

Köszönöm Dr. Szabó Joe türelmét, töretlen hitét, a nem tűnő

szeretetét, amit minden tábor előtt komoly próba elé állítok… 

Legfőképpen pedig köszönöm a szervátültetett gyermekek csapa-

tának, hogy velünk vagytok, hogy ilyenek vagytok, hogy ismerhe-

tünk és szerethetünk Benneteket

Tomi az ötödik táborban - 2008

„Nézem tisztaságát, mégsem értem,
hallom hangjait, de nem érem, 

ott a tenger, itt az én hajóm.

Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak
álmaim…”

Feszt Tímea Diána



Minden azzal kezdődött, hogy
váratlanul pénzünk lett…

2003 őszén a Transzplantációs
alapítvány hirtelen nagykorúvá
vált. 
az alapítványt 1991-ben székely
György a Magyar Transzplantáltak
kulturális és sportegyesülete
(MTsE) elnöke alapította, és
ezért a kapcsolat mindig is szo-
ros volt, közös irodában dolgoz-
tak, napi munkakapcsolatban
álltak. amikor 1998-ban létrejött
a Magyar szervátültetettek
szövetsége, és annak elnöke is
székely György lett, akkor már
mindhárom szervezet együtt élt-
dolgozott.
Majd 2003 őszén minden sport-
szövetség beköltözött a sportok
Házába, így az alapítvány hirte-
len magára maradt. 
se iroda, se infrastruktúra, se

pénz, se posztó…csak az opti-
mizmusunk Tarján ivánnal, aki
viszont az alapítvánnyal tartott.
Ekkor született meg minden,
ami az alapítvány életét azóta is
meghatározza: a fotókiállításunk
és a gyermektáborunk.
iván egy régi kollégája, aki a HM
Honvéd kulturális szolgáltató
kht. igazgatója volt, felajánlotta,
felhívást tesz a honvédségi kul-
túrházak vezetői felé, hogy azo-
nos napon szervezzenek jóté-
konysági estet a szervre váró és
szervátültetett gyerekek javára.
a felhívás sikeres volt, 43 város-
ban rendeztek 2003. október 10-
én jótékonysági estet, a befolyt
összeg közel 2,5 millió forint
volt. 
Hogy mi történjen ezzel a sok
pénzzel, az komoly fejtörést
okozott. Egy részéből kará-
csonyra a pécsi, szegedi, debre-
ceni és budapesti gyermekklini-
kák nephrológiai osztálya kapott
kívánságuk szerinti ajándékot
(pl. bútorokat, televíziókat, játé-
kokat), de még mindig maradt
annyi, amit elherdálni nem sza-
bad, valami komolyabb dologra
kell költeni. 
Ekkor támadt remport Ádám
doktornak és Feszt Tímea koor-
dinátornak a remek ötlete: nyári
tábor! 
Ötlet azonnal megvéve, bele
sem gondoltam akkor, hogy mit
veszek a nyakamba…na, nem
is volt vészes, az első évben 25
gyermekünk volt, szülőkkel,

önkéntesekkel együtt
53-an voltunk. a Club
aligát már jól ismer-
tem, hiszen 2002-ben
a szervátültetettek és
Művese kezeltek

Európa Játékát rendeztük ott,
előtte pedig 4 napos szilveszteri
bulit a szervátültetetteknek.
szeretettel fogadtak minket, és
mindnyájan nagyon jól éreztük
magunkat a kissé lepusztult
szálloda ellenére. szép három
nyarat töltöttünk ott, majd 2007
májusában, mikor már minden
le volt szervezve, jött a hidegzu-
hany; eladták a Club aligát.
Másfél hónap alatt kellett új
helyet találnunk, de sikerült,
nagy szerencsénk volt. azért mi
vezetők úgy döntöttünk, inkább
keresünk valami mást az elkö-
vetkezendő évekre, és Törökné
Fellner Márti megtalálta a tökéle-
teset, a Frida Family Hotelt.
a történet a továbbiakban itt
folytatódik. a létszám egyre nő,
aki egyszer részt vett a tábor-
ban, onnan csak akkor marad
ki, ha ne adj’ isten, beteg lesz.

A mI IS NYArAlUNK tÁbor A mI IS NYArAlUNK tÁbor 
tízéves történetetízéves története

Tomi a hetedik táborban - 2010Tomi a hatodik táborban - 2009



Persze van
korhatár, mert
21 évesig
tekintjük gye-
reknek (csak a
s z ü l ő k n e k
marad örökké
gyerek!), de
van már
önkéntesünk -
egyike a legki-
válóbbaknak -,
aki úgy jelent-
kezett önkén-
tes munkára,
hogy konkré-
tan meg is

mondta, mi lenne a feladata, és azt bizony tökéle-
tesen teljesíti.
Természetesen minden évben pánikolok, hogy
miből fedezzük a tábor költségeit, hiszen minden
gyerek költségét, az egészséges testvéréét is az
alapítvány fizeti. Minden 12 év alatti gyerek, és
minden 21 év alatti fogyatékkal élő fiatal egy kísé-
rőjének költségét is az alapítvány fizeti, továbbá a
22 önkéntes és a programok, tábori pólók költsé-
ge sem elhanyagolható. 
ahogy az első tábor alapját egy váratlan ese-
ménynek köszönhetjük, úgy 2005-ben ismét
váratlan esemény történt, a Petőfi rádió
adomány-hagyomány műsora alapítványunkat
választotta ki, hogy a híres emberek által felaján-
lott tárgyak licitjéből befolyt összeget
a tábor javára gyűjtik.
2006-ban az amCham (amerikai
kamara alapítványa) jótékonysági
Golf-versenyen gyűjtött az alapítvány,
illetve a tábor javára.
a Gyermek és ifjúsági alapprogram
pályázatán minden évben nyertünk a
táborra, egészen 2010-ig…
2008-ban a Magyar Telekom – TV2
„az Ügy” pályázatán nyertünk szép
összeget. 
az Új Európa alapítvány - MOl
Gyermekgyógyító programján már
ötödik alkalommal sikerült pályázatot

nyernünk a
tábor meg-
rendezésére. 
az sZJa 1 %
felajánlásokat
teljes egészé-
ben a táborra
fordítjuk min-
den évben, de
sajnos ez az
összeg nem
nő, inkább
csökken…
szóval, az az
érzésem, vala-
ki- valakik na-
gyon akarják,
hogy a tábor
maradjon  meg.

Jó látni a felnövő gyereke-
ket, akik kijárják az óvodát,
iskolát, egyetemre, főiskolá-
ra mennek, szakmát tanul-
nak, a szülők aggódása
egyre csillapul, elhiszik,
hogy szervátültetetten is

lehet teljes életet élni.

Szalamanov Zsuzsa
19 éve 

szervátültetett

kuratóriumi elnök

Tomi a kilencedik táborban - 2012
Tomi a nyolcadik táborban - 2011

Tomi a tizedik táborban - 2013

A jubileumi
tábori torta!



Új díjat Új díjat 
alapítottunk!alapítottunk!

Az év Önkéntes Segítője –
Együtt a szervátültetett 

gyerekekért – 2013

Első alkalommal ítélte oda az alapítvány kuratóri-

uma ezt a díjat; oklevelet és vándor-szobrot

kapott:

Szabó Attila

a 2008 óta
t a n ú s í t o t t
lelkes és
fáradhatat-
lan önkén-
tes munká-
jáért.
attila úgy ér-
kezett alapít-
ványunkhoz,
hogy semmi-
féle érintett-
sége nem
volt a szer-
vátültetés-

sel, szervátültetettekkel kapcsolatosan. 
az akkor 17 éves fiatalemberen az első pilla-
nattól fogva éreztük, hogy ő nem egy „egy-
szezonos” segítő lesz. Ezt be is bizonyította.
Bármikor, bármit kérhetünk tőle, ő mindig jön
és segít. legújabb „hobbija”, hogy a család-
segítő programunkat – alig-keresete és tilta-
kozásunk ellenére – a maximális havi összeg
átutalásával támogatja.

Két önkéntes segítőnk kapott a Mi is nya-
ralunk tábor jubileumi ünnepségén okleve-
let a Transzplantációs alapítvány kuratóriu-
mától és a tábor kis „önkéntes” lakóitól, Tóth
József festőművész besegítésével egy-egy
csodálatos festményt.

Feszt Timea

a tábor elsőszá-
mú és örökös ön-
kéntese, a gye-
rektábor egyik ki-
ötlője, aki mind a
tíz táborban tá-
borvezető helyet-
tesként állt a vár-
tán! saját bevallá-
sa szerint csak
gyerekekben (és
az állatokban) bí-
zik, velük kapcsolatos hite a mosoly és szere-
tet erejében rejlik.

Szendi János

kétszeres vesetransz-
plantált, a gyerekek
„Jani bá“ -ja nem
véletlenül testnevelő
pedagógus, az isten
is arra teremtette.
remekül bánik a gye-
rekekkel, és akkor is
ott volt a táborban és

dolgozott, amikor ránézni is féltünk, hogy
mikor esik össze, mert az első veséje már
leállóban volt, de a tábor miatt nem akarta
még a dialízist elkezdeni…

Szülők az Alapítványért – Együtt a

szervátültetett gyermekekért!

Oklevelet kapott:
Erdélyi Zsuzsanna

az évek óta végzett
angol nyelvű levelezé-
sért, tolmácsolásért,
nyelvoktatásért, és az
alapítvány számára
szervezett támogatáso-
kért.

Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök

Szilágyi Erzsébet
egyedi alkotása





Nagy László válogatott

kézilabdázó is meglátogat-

ta a tábort









Önkénteseink a táborbanÖnkénteseink a táborban

Köszönjük!Köszönjük!

Szalamanov Zsuzsa & Böcskei Virág

Reusz György dr. & Nyirati Lili

Nagy Pisti & Anikó

Márkus Márta & Homoki Erika

Tárnoki Szilvi & Gallus Edit

Simpf Orsi & Vilmányi Csaba dr.

Jakab Ivett & SzendiGábor

S. Julcsi & Baranyai AndorSzendi Jani & Móni

Fellner Márti & Feszt Timi

Görgényi Gyula & Jávori Péter

Börcsök Enikő & Tóth Józsi

Kelen Kata dr. & Szabó Attila



Pénzbeli támogatók:

Magyar Nephrológiai Társaság
Alsónémedi Jótékonysági Bál

Magyar Vesealapítvány
Matemedic Bt

Medicina Egészségpénztár
PC ARÉNA Kft.

CNC Zala Gépipari és Kereskedelmi Kft
Bonus Brigád

Szolgáltatással és ajándék-
tárgyakkal támogatók:

Frida Family Hotel
BalatoniBob Szabadidőpark -

Balatonfűzfő
Sherpa Kalandpark – Balatonfűzfő

Hestia Tűzzsonglőrök
Mészáros Laura és motoros barátai/társai

Pa-Dö-Dö 
Polgár Peti

Eszter-Lánc Mesezenekar
Anna and the Barbies 

Pomázi Zoltán 
Seres Fivérek

Lajkó Zsuzsa és Nagy Szilvia – arcfestők
Szeretet Fénye Közhasznú 

Alapítvány - masszázs
Messer Hungária Kft

Party Lufi Service Kft, Pécs

Teveszed Kft
T-Flotta

Innomed Medical Zrt

Önkéntes munkával:

Baranyai Andor
Böcskei Virág
Börcsök Enikő
Fellner Márta
Feszt Tímea
Gallus Edit

Görgényi Gyula/Jávori Péter
Homoki Erika

Jakab Ivett
Kelen Kata dr.
Márkus Márta
Nagy Anikó
Nagy István
Nyirati Lili

Reusz György prof.dr.
Schneiderné Szabó Julianna

Simpf Orsolya
Szabó Attila

Szalamanov Zsuzsa
Szendi Gábor
Szendi János

Szendi-Káldi Mónika
Tárnoki Róbert és Szilvi

Tóth József
Vilmányi Csaba dr.

Köszönjük mindazoknak, akik a 2013 évi – jubileumi -Köszönjük mindazoknak, akik a 2013 évi – jubileumi -
MI IS NYARALUNK tábor sikeréhez hozzájárultak!MI IS NYARALUNK tábor sikeréhez hozzájárultak!

Kiemelt támogatóink:

Új Európa Alapítvány – MOL Gyermekgyógyító ProgramÚj Európa Alapítvány – MOL Gyermekgyógyító Program
Astellas Pharma KftAstellas Pharma Kft

Nephrológiai Szolgáltatók EgyesületeNephrológiai Szolgáltatók Egyesülete



Magyarország július 1-től teljes jogú tagja lesz

az Eurotransplantnak, az erről szóló megálla-

podást hétfőn írták alá Budapesten. Balog

Zoltán, az emberi erőforrások minisztere

beszédében elmondta, azzal, hogy

Magyarország immár teljes jogú tagja a szerv-

csere koordinálásáért felelős szervezetnek,

számos magyar beteg kap az eddiginél

nagyobb esélyt az új élethez.

A miniszter jelképesnek nevezte azt, hogy a

teljes jogú tagságról szóló dokumentumot

éppen negyven évvel az első magyarországi

veseátültetés után írták alá. Mint mondta, a

modern egészségügyi ellátás legnagyobb

kihívása a szervelégtelenség, és ez a csatla-

kozás életminőségbeli változást jelent a

donorszervre váróknak.

Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy már az

előzetes tagság is javított a hazai szervátülte-

téses műtétek arányán.

Szócska Miklós egészségügyi államtitkár

elmondta, a csatlakozás feltételeinek kidolgo-

zása a magyar betegszervezetek bevonásával

és egyetértésével történt. Ugyanakkor megje-

gyezte, a szervátültetés komoly etikai kérdés

is, amelyet mindig figyelemmel kell kísérni.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a

donáció a feltételezett beleegyezés elvén ala-

pul, vagyis ha valaki életében nem tiltakozott

ellene, halála után felhasználhatók a szervei.

Langer Róbert, a Semmelweis Egyetem

Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának

igazgatója azt mondta, a csatlakozással

esélyegyenlőséget kaptak a magyar betegek

a gyógyuláshoz. Két évtizedes álom vált most

valóra - mondta a klinikaigazgató. Ehhez

három dologra volt szükség: a szakmai szer-

vezetek példás együttműködésére, az egész-

ségpolitika támogatására és arra, hogy az

Eurotransplant befogadja Magyarországot -

mondta. 

Az Eurotransplant szervezetnek hazánkon

kívül hét ország, Ausztria, Belgium, Hollandia,

Horvát-ország, Luxemburg, Németország és

Szlovénia teljes jogú tagja.

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatója

szerint a tagállamok 72 transzplantációs köz-

pontja a szervre várók valamennyi fontosabb

adatát rögzíti az Eurotransplant központi adat-

bázisában. Amint egy donorszerv elérhetővé

MTI Fotó: Beliczay László

Fotó: iwantarjan (illusztráció)

Eurotransplant:Eurotransplant:

aláírtuk a csatlakozástaláírtuk a csatlakozást



válik, a jellemzői bekerülnek
a rendszerbe. A szerveket
néhány órán belül be kell
ültetni, ezért az Eurotrans-
plant folyamatos központi
ügyeletet működtet.
Amikor donort jelentenek a
központnak, az Eurotrans-
plant egyszerre készít vala-
mennyi szervhez felhasznál-
hatósági listát egy program
segítségével. Ekkor négy fő
alapelv érvényesül: a transzp-
lantáció várt eredménye, a
sürgősség mértékét megha-
tározó szakértő véleménye,
mióta vár szervre a beteg,

továbbá a résztvevő országok
közötti nemzeti egyensúly. 
Az Eurotransplant ügyeletes
koordinátora ezután felajánlja
annak a transzplantációs köz-
pontnak a szervet, amelynek
a betege a lista élén áll.
Biztonsági lépésként az a
centrum is kap egy ideiglenes

felajánlást, amelynek a máso-
dik helyen áll a betege. Amint
a szervet elfogadta a kezelő-
orvos, megkezdődhet a
szervkivétel és a szállítás
szervezése. 

Forrás: MTI   

A TranszplantációsA Transzplantációs

Alapítvány üdvözli azAlapítvány üdvözli az

Eurotransplant-Eurotransplant-

tagságottagságot

A Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért elnöke üdvözöli,
hogy Magyarország teljes jogú taggá vált
az Eurotransplant szervezetben.
Szalamanov Zsuzsa az MTI-nek hétfőn
elmondta, a szervcsere koordinálásáért
felelős szervezethez csatlakozással a
magyar betegek csak nyer-
hetnek - még azzal is, hogy a
Magyarországon kioperált, de
különböző okokból fel nem
használt szervek külföldi
betegekhez kerülhetnek.
A csatlakozással az elnök
reményei szerint jobb, haté-
konyabb lesz a kórházak
donorjelentése, és fontos az
is, hogy a felajánlott szerve-
ket Magyarország el tudja
fogadni.

Szalamanov Zsuzsa szerint alapvetően
hozzáállás kérdése a donorjelentés,
hiszen van kórház, amelyik soha nem
jelent szervátültetésre esetleg alkalmas
donort, és van olyan intézmény, ahonnan
15-20-at is jeleznek évente. Véleménye
szerint az intézményeknek valamilyen for-
mában indokolniuk kellene, miért nem
jelentenek agyhalál állapotába került
beteget. 

Forrás: MTI 

Fotó: iwantarjan (illusztráció)



Trappancsok Trappancsok 
a világ másik feléna világ másik felén

Idén 19. alkalommal szervezik meg

a Szervátültetettek Világjátékát,

ezúttal a dél-

afrikai Durban-

ben. A magyar

válogatottba

tíz olyan fiatal

sportoló is be-

került, akik a

T r a p p a n c s

Egyesület szí-

neiben verse-

nyeznek. 

A Trappancsok – és utazótársaik –

hatalmas út elé néznek, ám még

hosszabb az az út, amit eddig meg-

tettek. A betegség leküzdése és a

sikeres szervátültetés után kezdtek

el sportolni, legyőzték magukat

minden edzésen, próbára tették

ellenfeleiket a versenyeken, túlélték

az edzőtáborokat. Ezek után meg

sem fog kottyanni az a 22 óra repü-

lőút, ugye? 

Az utánpótlás válogatott tagjait kér-

deztük céljaikról, várakozásaikról a

nagy verseny előtt, íme hát ők maguk,

és válaszaik.

Szandi:

A 17 éves úszóbaj-

nok 16 éve él új máj-

jal. Egyike azon

keveseknek, akik

a Transzplantá-

ciós Alapítvány

mind a 10 „Mi is

nyaralunk” tábo-

rában részt vet-

tek, így nem is meg-

lepő, hogy sportkarrier-

jének kezdete is ide köthető.

Gyakorlott versenyző, járt már

Bangkoktól Svédországig a világ több

pontján, és mindenhol helyt is állt.

„Ahányszor csak tehetem eljárok az

ajkai uszodába, ahol edzőm segítsé-

gével készülök a Világjátékokra.

Idén a hangsúly a 200 méteres

gyors és vegyes úszáson van, ezek-

ben a versenyszámokban szeretnék

egyéni csúcsokat úszni, amelyekkel

esélyem lehetne az aranyéremre.

50 méter pillangón legfőbb célom

az angol ellenfelem legyőzése, aki-

től két éve Svèdországban kikap-

tam. Remélem, hogy a magyar csa-

pat lesz az egyik legeredményesebb

csapat!”

Dávid:

Másik nagy

úszócsil-

l a g u n k

D á v i d ,

idén vált

nagyko-

rúvá, új

v e s é j é t

pedig már .

több mint 11 éve kapta édesapjától.

Szandihoz hasonlóan ő is régi, ruti-

nos versenyző már a csapatban,

sportkarrierjének indulását és első

éveit szintén a Transzplantációs

Alapítvány segítette. 

„Egy izgalmas és kemény

Világbajnokságra számítok, és

remélem, hogy minél jobb helyezé-

sekkel tudok hazatérni. Öt számban

indulok az úszáson belül, legfőbb-

nek talán az 50 méteres gyorsúszást

tartom, ebben vagyok a legjobb.

Elég nehéz lesz ez a verseny, mivel

idén töltöttem be a 18. életévemet,

és így felkerül-

tem a 18-29

éves korosztály-

ba. Remélem

komoly ellenfe-

lekkel kerülök

majd szembe, és

hogy ennek elle-

nére dobogóra

állhatok majd.”

Szabina:

A csapat

s z ő k e

királylá-

nya 22

éves és

öt éve

már, hogy

duplázott,

és egyszerre

lett vese- és

májátültetett. Ezután több sportba

belekóstolt, majd végül maradt a

bowlingnál, amiben azóta is kiemel-

kedő eredményeket és el mind

hazai, mind nemzetközi versenye-

ken.

„Én már nagyon várom, egyfelől

azért, mert kíváncsi vagyok a kul-

túrájukra, az emberekre, magára a

helyre, amit eddig csak képekről

ismerek. Másfelől várom a megmé-

rettetést, a versenyt és persze a

többi versenyen való szurkolást a

társaimnak. De mindezek előtt

bowling edzőtáborban kell részt

vennem, ami biztosan nem lesz

könnyű, de úgy gondolom, hogy a

nehéz munka meghozza a gyümöl-



csét. Odakint pedig a legjobb tudá-

som szerint fogok megtenni min-

dent annak érdekében, hogy a lehe-

tő legjobb eredménnyel térjek

haza.”

Zita:

Az -

atléta lány

egy azon

k e v e s e k

közül, akik

már a be-

tegség és a

szervátültetés

előtt is sportol-

tak. Így nem meglepő, hogy a két

évvel ezelőtti veseátültetése után is

folytatta az aktív sportot amint

lehetett. A 19 éves futó idén először

vehet részt nemzetközi megméret-

tetésen, így ő az egyik újoncunk.

„A magyar csapat éremesőjére szá-

mítok Dél-Afrikában, hiszen kiváló

sportolóink fognak részt venni a

versenyen. Nagyon örülök, hogy én

is egy ilyen szuper csapat tagja

lehetek és képviselhetem hazánkat

ezen a neves versenyen. Izgatottan

várom már az utazást, és megteszek

minden tőlem telhetőt, hogy a leg-

jobbat hozzam ki magamból. A ver-

senyen atlétikában, futóként veszek

részt. Mindig is nagyon szerettem

futni, már általános iskolásként is

sporttagozatos voltam. Most veset-

ranszplantáltként újult erővel kezd-

hettem el sportolni és a rövid távo-

kon elért eredményeimnek köszön-

hetően sikerült bekerülnöm a

magyar csapatba.”

Anna:

Az atlétika válogatott másik

női trappancs tagja a 20 éves Anna,

aki 6 éve él harmóniában Ben nevű

új veséjével. Ő két éve már ott lehe-

tett Svédország-

ban a legjob-

bak között,

m á s o d i k

nagy nem-

zetközi meg-

mérettetésé-

re készül most. 

„Nagyon várom

már a durbani

Világjátékot, ez lesz az első utam,

amikor egy Európán kívüli ország az

úticél. Én az atléták csapatát erősí-

tem. Az atléta válogatott összetéte-

le egy picit megváltozott már a két

évvel ezelőttihez képest, de így is

sikerült egy remélhetőleg eredmé-

nyes 4x100 méteres női váltófutó

csapatot összerakni. Egyéni száma-

imban – 100 m, 200 m, 400 m és

távolugrás – is bízom a sikerben,

bár sosem lehet tudni pontosan mi

vár ránk kint a versenyen. 

Mindenkinek kitartást kívánok az

izzasztó edzésekhez, már nincs sok

hátra!”

Donát:

Donát

dacolva a

féltésekkel

és ellenér-

vekkel vá-

lasztot ta

az egyik

legnehezebb

sportot: 

az atlétikát. 

És milyen jól tette! A 21 éves trap-

pancs hatalmas utat tett meg két

évvel ezelőtti veseátültetése óta,

rengeteget fejlődött és határtalan

kitartásról tett tanúbizonyságot,

melynek meg is lett az eredménye.

„Nagyon meglepett, hogy bekerül-

tem a válogatottba, mert eredetileg

csak tartalékos voltam. Alig hittem

el, hogy utazhatok a csapattal! Ez

lesz életem első nemzetközi verse-

nye és éppen ezért nagyon várom

és ez a tudat izgalommal tölt el.

Sokat edzek és céltudatosan

készülök, mert lelkileg is fel kell

készülnöm a versenyre. Minden

nap le kell győznöm önmagamat,

hogy fejlődjek. Az a célom, hogy

egyéni csúcsot fussak.”

Zoli:

A 23 éves

v á l o g a t o t t

sportoló hat

éve él új

v e s é v e l .

Ezalatt az

idő alatt

két sport

szerelmese

is lett, a tol-

laslabdáé és az

asztaliteniszé. Idén a tollaslabdáé a

főszerep, élete második

Világjátékán készül megvédeni

címét és esetleg túl is szárnyalni azt.

„Elég vegyes érzésekkel vágok neki

a dél-afrikai Világjátékoknak.

Amennyire várom már, legalább

annyira tartok is tőle. Számomra

mindig csak a győzelem az elfogad-

ható, és ezért meg is teszek min-

dent, de sajnos ez nem mindig elég.

Tollaslabdában úgy érzem sokat fej-

lődtem az előző Világjátékokhoz

képest, soha ilyen jó formában és

erőnlétben nem voltam még, így

mondhatnám, hogy nagy remé-

nyekkel vágok neki a versenynek -

de ez olyan lenne mintha máris fel-

adnám. A reményre szerintem csak

akkor van szükség, amikor már

"minden veszni látszik", így inkább

úgy fogalmaznék, hogy a célom az,

hogy meg tudjam védeni a

Göteborgban elért egyéni harmadik



helyemet. Szeretnék legalább egy

éremmel hazatérni, de ha ezen felül

is sikerülne jó helyezéseket elérni,

az már igazán nagyszerű lenne!”

Ingrid:

A magyar szervátültetett

sport egyik nagy

reménysége a

28 éves tol-

laslabdázó

lány, aki

kilenc éve

esett át

m á s o d i k

veseátülteté-

sén. Ingrid

nem siette el a

dolgot, csak pár éve fordult végleg a

sport felé, ám lelkesedése és kitar-

tása azóta is töretlen. 

„Néhány éve kezdtem el szervátül-

tetett emberekkel sportolni. Már a

kezdetek kezdetén belopta magát

szívembe a tollaslabda, és az évről-

évre egyre intenzívebb edzéseknek

köszönhetően hatalmas változáson

ment keresztül a játékom az első

nemzetközi megmérettetéshez

képest. 

A versenyig még hátra vannak a

már megszokott edzések, napi erő-

sítések és természetesen az edzőtá-

bor, ahol minden erőmmel azon

leszek, hogy amit még ebben a kis

időben lehet, kihozzak a játékom-

ból. Nagy reményekkel vágok neki

az útnak, remélem a verseny végén

is olyan nagy mosoly lesz az arco-

mon, mint most, mikor ezt a pár

sort írom.” 

Viktor:

A csapat sármos „csibésze”

kilenc évvel ezelőtt esett át veseát-

ültetésen, és most 25 éves. Három

éve már, hogy tagja a röplabda

válogatottnak,

szerváitól és

lecsapásai-

tól pár

éven belül

r e t t e g n i

fognak a

világ szervát-

ültetett röplab-

dázói. Ám addig is

kihozza magából a legjobbat és

folyamatosan fejlődik.

„Ez lesz a második Világjátékom, az

előzőről egy ezüstéremmel sikerült

hazatérni. Így azt várom, hogy idén

nem fognak ki rajtunk a hollandok

és szép, összeszedett játékkal elme-

netelünk a döntőig és ott bárkivel is

kerülünk össze győzedelmeskedni

fogunk. Megmutatjuk, hogy a fiata-

lodott Magyar Szervátültetett

Röplabda csapat képes meghódíta-

ni a dobogó legfelső fokát.”

Ivett:

A

májátü l te-

tett spor-

toló öt

éve él új

szervvel,

és 21

é v e s .

Több félre-

siklott pró-

bálkozás után

találta meg a sportok közül az „iga-

zit”, rögtön kettőt: a röplabdát és a

teniszt. Így készül második

Világjátékára a röplabda válogatott

tagjaként. 

„Az év legfárasztóbb, és egyben

legizgalmasabb 12 napja elé

nézünk. Két éve erre készül min-

denki, ez a megmérettetés tartja

bennünk a lelket. A csapatsport ter-

mészete miatt a röplabdában sze-

retnék a maximumon felül teljesíte-

ni – hisz ott nem csak a saját, a csa-

patom sorsa is múlhat rajtam. Nagy

a tét és a nyomás, főleg, hogy úgy

érzem ez a röplabda csapat képes

megverni a világot, és elhozni a

megérdemelt aranyat. Csak azt

kívánom, hogy ebben segítsem, ne

pedig hátráltassam őket. Higgyük el,

hogy menni fog!”

2013. július 26-án a Magyar

Szervátültetett Válogatott hosszú

útra indul. Természetesen visszaté-

résük után az eredményeikről is

beszámolunk, ám addig is szeret-

nénk leszögezni, hogy ebben a csa-

patban már most mindenki nyertes.

Először a betegséget, majd önma-

gukat győzték le és kezdtek el spor-

tolni, ilyen teljesítmény mellett az

érmek és helyezések már mit sem

számítanak.

"A lehetetlen nem tény. Hanem

vélemény. (...) A lehetetlen lehető-

ség. (...) A lehetetlen nem létezik."

Muhammad Ali

Hajrá magyarok, hajrá Trappancsok!

Jakab Ivett

****

A Trappancs Egyesület sportolói
közül tízen utaznak a dél-afrikai
Szervátültetettek Világjátékára.
Köszönjük mindenkinek, aki segí-
tette a felkészülést: az edzőknek,
orvosoknak, támogatóknak és
nem utolsósorban a szülőknek. 



…és persze: köszönet Nektek, akik versenyezni
fogtok: a kitartásotokért és hogy komoly erőfeszí-
téseket tesztek az egyre jobb eredmények eléré-
séért.  Már most is nagyon büszkék vagyunk
Rátok!
A következő Trappancs újságban részletesen
beszámolunk az eredményekről, addig pedig
szurkoljunk együtt a magyar csapatnak július 28 –
augusztus 04-ig.

Feszt Tímea

A Transzplantációs
Alapítvány 1991-
ben kelt alapító
okirata meghatá-
rozza az alapítvány
célkitűzéseit, fel-
adatait. A felada-
tok egyike: a szervátültetett spor-
tolók nemzetközi versenyeken
való részvételének támogatása.
Alapítványunk anyagi lehetősége-
ihez-, és az adott nemzetközi ver-
seny költségeihez mérten mindig
is támogatta a versenyzők részvé-
telét. Ez néha 5-7, néha 1-2 ver-
senyzőt jelentett.

Mezei Gergő versenyzését 2009-
től, az ausztráliai Gold Coast-on
rendezett Világ-játék óta támogat-
juk, mivel kimagaslónak, példaér-
tékűnek tartjuk szorgalmát, kitar-
tását, elért eredményeit. Néha
ugyan kicsit féltjük is, hogy túlzás-
ba viszi edzéseinek mennyiségét
és intenzitását, de kezelőorvosa,

Török Szilárd
doktor megnyug-
tatott, hogy min-
den rendben van
Ger-gővel, ne
izguljunk…
Így természete-

sen ez évben is őt választottuk, az
ő részvételi díját és útiköltségét
finanszírozza a Transzplantációs
Alapítvány a Dél-Afrikában július-
ban megrendezésre kerülő
Transzplantáltak Világ-játékán. A
Debreceni Sportcentrum pedig
Gergő felkészülését támogatja
kiemelkedően.

Szervátültetettek XIX.Szervátültetettek XIX.
Világjátéka – Világjátéka – 

Mezei Gergő III. VilágjátékaMezei Gergő III. Világjátéka

„Ne higgy annak, aki azt mondja,„Ne higgy annak, aki azt mondja,

nem vagy rá képes. Ha van egynem vagy rá képes. Ha van egy

álmod, ne mondj le róla. Ha álmod, ne mondj le róla. Ha 

valaki nem tud valamit, valaki nem tud valamit, 

azt szeretné, ha Te sem tudnád. azt szeretné, ha Te sem tudnád. 

Ha akarsz valamit, tegyél érte.”  Ha akarsz valamit, tegyél érte.”  

A Trappancs egyesület sportolói a Világjáték eskütétele után Gödöllőn



Szemelgetés Gergő blogjából:
Gyökeres változást hozott az életemben, amikor
2005. 05. 04-én sikeres vesetranszplantáción estem
át. Az immunszupresszív gyógyszerek egyik mellék-
hatása volt, hogy szépen kigömbölyödtem. Szerettem
volna jól kinézni, ezért a fogyás érdekében elkezdtem
komolyan mozogni és egészségesen, tudatosan
étkezni. Kis idő elteltével a Tekergőkhöz kerültem, a
fertőzésveszély miatt az úszással nem próbálkoztam,
így maradtam a futásnál, illetve a kerékpározásnál. 
A Transzplantációs Alapítvány által rendezett Mi is
nyaralunk – Mi is sportolunk táborban arra hívták fel
a figyelmemet, ha komolyan dolgozok, van esélyem
indulni szervátültetetteknek rendezett nemzetközi ver-
senyeken. 
Első versenyem, 2007-ben a hajdúszoboszlói
Aquapark 10 km-es távja volt, ahol 11. lettem.
Nagyon elégedett voltam, de amikor láttam a dobo-
gón álló futókat, eldöntöttem: sokat fogok edzeni, és
meg sem állok addig, amíg nem érek fel én is a
dobogó legfelső fokára. 2008-ban kijutottam első
nemzetközi versenyemre. Kerékpáros és futó szá-
mokban indultam, 5000 m-en sikerült elsőként beér-
nem a célba. Felemelő érzés volt. Innen már nem volt
visszaút, hiszen a következő cél: világbajnokság,
Ausztrália 2009. Sikerült kerékpáros időfutamban,
illetve mezőnyversenyben is világbajnoki arany-
érmekkel hazatérnem. Az atlétikában is jeleskedtem,
1500 m-es síkfutásban világbajnoki címet szerez-
tem. 

2010-ben a sok pozitív visszajelzésnek köszönhető-
en és komoly felkészülésemnek hála, Írországban 6
új Európa bajnoki címet szereztem és 800 m-en 2.
helyezést értem el. Ezzel a játékok  legeredménye-
sebb versenyzője lettem. 
2011-ben, a svédországi Göteborgban megrende-
zésre kerülő Szervátültetettek Világjátékára készül-
tem, ahol mindkét kerékpáros számban megvédtem
címemet, emellett 5000 méteren új világbajnoki
aranyérmet szereztem, 1500 m-en pedig a kontinens
leggyorsabbjaként a 2. helyen értem célba. 
Idén a világbajnokságon csak futó számokban fogok
indulni és szeretném megvédeni címeimet. A meglé-
vők mellé pedig újakat szerezni, és csúcsokat dön-
teni. Bízom abban, hogy a sportolással megőrzöm
egészségemet, ami számomra a legnagyobb kincs
és kitartó munkámmal még sokáig hozom a maximu-
mot.

Mezei Gergő

****

Sok sikert kívánunk Gergőnek és természetesen az
egész magyar csapatnak!

Transzplantációs Alapítvány a Megújított
Életekért

kuratóriuma



N. Enikő (16) L. Dávid (15)K. Regina (7)

K. Botond Vajk (6) B. Ádám (10)

B. Sándor (8)

V. Dominik (5)

L. Dávid, 15 éves: Rövid várakozás után kapott vesét, a riadó során minden simán működött, azóta is jól van.

K. Regina, 7 éves: Eurotransplantból érkezett vese tulajdonosa lett, szinte az egész utcát riadóztattuk ,hogy 
be tudjuk hívni. Szerencsére sikerült és azóta is jól van.

B. Ádám 10 éves: Május 30-án kapott új májat. 

N. Enikő 16 éves: Május 31-én kapott új vesét. 

B. Sándor, 8 éves: Élődonoros kivizsgálás volt folyamatban, apukája adta volna neki az egyik vesét, de az 
Eurotransplant segítségének köszönhetően erre nem volt szükség, azóta is jól van.

V. Dominik, 5 éves: Egyszerre kapott májat és vesét. Nagyon ügyes kisfiú. Egy Nody figurát kapott a koordi
nátoroktól, hogy gyorsabban menjen a gyógyulás, amit aztán haza is vitt örök emlékül.

K. Botond Vajk, 6 éves: Egy rossz kezdés után, szerencsés befejezéssel sikerült Botondnak új májat kapnia, nem 
igazán szerette a klinika viszontagságait, de végül már mosolygósan távozott. Minden jót 
kívánunk neki.

Kis Andrea
koordinátor



MOL Tehetségtámogató Sport
Program – Gyurkó Alexandra a

támogatottak között

A MOL Tehetségtámogató
Program Sport pályázatán idén
több mint 700 pályázóból
választották ki a győzteseket. Az
eredményhirdetésen a fiatal
tehetségeket Szilágyi Áron olim-
piai bajnok kardvívó köszöntöt-
te, aki korábban éveken keresz-
tül maga is a MOL által támoga-
tott program kedvezményezettje
volt. 

A MOL Tehetségtámogató
Program idei győztesei között: 
Gyurkó Alexandra, Trappancs
Egyesület 17 éves úszója (aki 16
éve él májátültetettként).
Alexandra 10 éve az első „Mi is
nyaralunk” tábor után kezdett el
úszni, azóta az elmúlt 7,5 évben
több, mint 50 érmet és 5 kupát
nyert (hazai és nemzetközi ver-
senyeken). Háromszor nyerte el

a Veszprém Megye Legjobb
Speciális Sportolója címet.
2012. decemberében a Speci-
ális Diákolimpiáról 2 aranyérem-
mel tért haza. Most teljes gőzzel
készül a Szervátültetettek Világ-
játékára, ahol ismét a dobogó
legfelső fokára szeretne állni.
GRATULÁLUNK és így tovább!

Viktor a Kálti Márk
Országos Történelmi

Verseny második 
helyezettje

A tanév során Viktor több verse-
nyen vett részt. A NyelvÉsz
anyanyelvi verseny megyei for-
dulójában 10. helyezést, a
Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny megyei fordulójában
13. helyezést ért el úgy, hogy
betegen ment el a megmérette-
tésre.
A Kálti Márk Országos
Történelmi Versenyen 2. lett az
5. évfolyamosok mezőnyében. A
tesztverseny 3 fordulós volt, a
döntő 2013. 05. 12-én, a
Budapesti Műszaki Egyetemen
került megrendezésre. A győzte-
seknek közel 600 ember tapsolt
a nagy előadóban.
A kép a Kálti Márk Országos

Történelmi Verseny díjátadásán
készült, Viktor a felkészítő taná-
rával, Koncz Jánosnéval látható. 
Csak így tovább Viktor!

Gratulálunk Perner Ferenc 
professzor úrnak!

A március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából rendezett ünnepé-
lyes díjátadón tizenhét tudósnak
adták át a Széchenyi-díjat a
Parlament kupolatermében. 
Perner Ferenc, a Semmelweiss
Egyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Transzplantációs
és Sebészeti Klinika professzor
emeritusa több mint öt évtizedes
iskolateremtő munkásságáért,
az úttörő jelentőségű hazai szer-
vátültetési program megvalósítá-
sáért, speciális sebészi – többek
között máj-, endokrin, colorecta-
lis és vesetumor-sebészetet érin-
tő – profilok kialakításáért, új
műtéti eljárások alkalmazásáért,
a sebészutánpótlás nevelése
érdekében végzett oktatói tevé-
kenysége, példaértékű életpá-
lyája elismeréseként kapta a
díjat.



Megjelent a Szervátültetés című könyv

Perner Ferenc és Petrányi Győző professzorok-
szerkesztésében, a Medicina Kiadó gondozásá-
ban megjelent a Szervátültetés című könyv, amit a
Magyar Tudományos Akadémián mutattak be.
Dr. Tulassay Zsolt, a Semmelweis Egyetem II. Sz.
Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára a könyvet
bemutatva etalonnak és mértékadónak nevezte a
művet. Mint mondta, most jelent meg elsőként a
XX. század egyik legnagyszerűbb vívmányát, a
szervátültetést összefoglaló könyv.

A könyv bemutatóján
Semmelweis Egyetem fotó:Kovács Attila

Szervátültető műtét (illusztráció) Fotó: iwantarjan

A képen balról jobbra: Eva Volger, Meike Franke,

Szalamanov Zsuzsa, Böcskei Virág

A szervátültetett és szervre váró gyerekek idei
táborának külföldi vendégei is voltak. Meike
Franke (Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein,
Kiel) és Eva Volger (Kinderhilfe Organtransplan-
tation, Frankfurt am Main) személyében.

Alapítványunk hosszú távú célkitűzései között
szerepel a transzplantált gyermekek élményterá-
piás rehabilitációja vonatkozásában nemzetközi,
szakmai tapasztalatcsere - magyarországi tré-
ningprogram keretében történő - megvalósítása.
Bízunk benne, hogy többszintű nemzetközi
együttműködés kapujában állunk.

Nemzetközi együttműködés kapujában



Luka Timi és Luka Ági
rovata

Kisebbeknek – Timitől:

Megan McDonald:
Durrbele Dorka 

belevág

Durrbele Dorka belevág!
Bele bizony! Hogy mibe?
Egy újabb iskolai évbe.
Ám ez az év egész jónak
ígérkezik... Dorka most
kezdi a 3. osztályt. Csak
az öccse, Büdi igyekszik
megkeseríteni az életét…

Nagyobbaknak – Ágitól:

Cassandra Clare:
Az angyal, 
A herceg, 

A hercegnő
Amikor Tessa Gray meg-
érkezett Londonba, nem
is sejtette, hogy nyakig

benne van egy párhuza-
mos világ háborújában.
Először két nővér ejtette
foglyul, akik ráébresztet-
ték, hogy különleges
képessége miatt nagyon
fontos személyiség a
mágikus lények világá-
ban. Miután megszaba-
dult a Sötét Nővérek fog-
ságából, árnyvadászok
veszik magukhoz hogy
megvédjék… de mind-
eközben különleges kap-
csolat alakul ki közte, és
két fiatal árnyvadász, az
udvarias és jólelkű Jem

és a titokzatos és gorom-
ba, de annál csábítóbb
Will között. A sorozatból
kiderül, hogy ki is Tessa
valójában, egyre többet
tudunk meg a Magiszter-
ről, aki a egész történet
mögött áll és fény derül
Will hatalmas titkára.
Mindeközben egy telje-
sen más világot ismer-
hetsz meg... helyenként
ijesztően hihető. csak
ajánlani tudom!

Philip Pullman:
Külvárosi királynő

Becky Winter magántaní-
tással foglalkozik. Egy
nap különös felkérést kap
egy német anyanyelvű
embertől…meg kell taní-
tania írni - olvasni egy fia-
tal nőt. 
Kiderül, hogy a férfi nem
más, mit a Razkavia nevű
ország hercege, a hölgy,
Adelaide, pedig a felesé-
ge. Azonban Razkavia
trónörökösét meggyilkol-

ják, ezért Adelaide-nek és
férjének, a királyi udvarba
kell menniük, hogy átve-
gyék az öreg király helyét.
Adelaide ragaszkodik
ahhoz, hogy velük tartson
egy régi barátja, Jim és
Becky. A királyi udvarban
Jim furcsa dolgokra lesz
figyelmes… meggyőző-
dése, hogy a trónörökös
ellen merénylet készül. De
vajon Jim meg tudja-e állí-
tani a készülő tragédiát?
És vajon elboldogul-e a
tapasztalatlan, de talprae-
sett Adelaide a királyi
udvar hideg, formális vilá-
gában? Igazság szerint,
ha akarnék, se tudnék
válaszolni, mert eddig
jutottam... De nagyon
ajánlom mindenkinek, aki
szereti a krimiket! Még
azoknak is, akik nem…
ez tetszeni fog!

Ágai Ágnes: 
A titkokat az ujjaimnak 

mondom el
(részletek)

Ugye a nagy titkokat nem kell
elmondani?

Még neked se.
És nem fogsz sírni miatta?

A titkokat csak az ujjaimnak
mondom el

este, amikor elém jönnek.
Múltkor ezért dugtam a kezem

a takaróm alá.
***

Ha állat lennék,
soha nem tartanék embert a lakás-

ban,mert lármázik,
piszkot csinál és 
egészségtelen.

***

A legokosabb ember
feltalálja azt a gépet,

amelyik megmondja neki,
mit kell csinálnia ahhoz,

hogy ő legyen a legokosabb.

***

Mondd, mi sosem lehetünk
egyidősek?

Akkor se, ha nagyon akarjuk
Akkor se, ha én mindennap

növök egy picit,
és te már nem nősz tovább?

Akkor se, ha holnap
én ülök melléd,

én mesélek,
én fogom a kezed?

Nem hiszem!
Egyszer, egyetlenegy percig
biztosan egyidősek lehetünk.

***
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Transzplantációs Alapítvány szervezésében

Időpont: 2013 szeptember 13-15
Helyszín: Hunguest Hotel NAGYERDŐ, Debrecen

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/debrecen/hunguest_hotel_nagyerdo/

Részvételi díj: 16.000 Ft/fő szülőnek, vendégnek, 18 év feletti testvérnek 
(a részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát, a szálloda saját fedett
termálvizes medencéjének és szaunájának használatát, WIFI használatot a közösségi terek-

ben, az idegenforgalmi adót, és az Alapítvány által szervezett egyéb programokat)

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti testvér
ingyenes részvételét az ASTELLAS Pharma cég támogatásával biztosítjuk.

Program:

Szeptember 13. (péntek): 
14 órától érkezés, elhelyezkedés a szállodában
16-18  óráig Aquaticum Debrecen  
19 órától vacsora (utána a nyári táborról készült film vetítése, végül játék szülőknek és 

gyermekeknek, ameddig bírjuk…)

Szeptember 14. (szombat):
8-9:30-ig reggeli
10 órako kor indulás a Hortobágyra (puszta szafari, ebéd a Hortobágyon slambuc + szürke-

marha pörkölt, Madárkórház, Hortobágyi bemutató)
19 órától vacsora (utána gyerekeknek diszkó, felnőtteknek Tokaji borkóstoló)

Szeptember 19. (vasárnap):
8-9:30-ig reggeli
10 órától Debreceni városnézés (Debrecen belvárosa, Oratórium, Nagytemplom, Munkácsy 

trilógia- fényjátékkal kísért tárlatvezetés), vagy Állatkert látogatás választható 
szabadon

Jelentkezési határidő: augusztus 20-igJelentkezési határidő: augusztus 20-ig
Mivel korlátozott a férőhely, a jelentkezési sorrend számít!

Részvételi díj befizetése szept. 4-ig az alapítvány 10200885-32611135
számlájára

****
Jelentkezést csak írásban fogadunk el a transalap@acenet.hu, vagy a 

Transzplantációs Alapítvány, 1138 Bp. Váci út 184. címre

Vajas rudacskák
(igen finom)

25dkg margarint habosra keverünk, majd egyenként 4 egész
tojást ütünk bele. Minden tojás után külön keverjük egy ideig.
25 dkg porcukrot és ugyanannyi lisztet keverünk bele. 
A végén beleszórjuk a gyümölcsöket (darabokat).
Kikent formába öntjük, és ha megsült, hosszabb csíkokra
vágjuk, majd megszórjuk vaníliás porcukorral.
A gyümölcs lehet: pl., magozott fél meggy, de a legfinomabb a
zacskóban kapható aszalt vörös-áfonyával.

Fasírt – zabpehelyből
Hozzávalók:

2 db tojás
10 evőkanál zabpehely (vagy rizspehely)
1 mokkáskanál só
1 mokkáskanál majoranna
1 mokkáskanál bors
1 mokkáskanál pirospaprika
8 gerezd fokhagyma
5 dkg kókuszzsír (a sütéshez bármilyen zsiradék jó)

Elkészítés:
1. 2 db tojást egy villával felverem
2. A tojásba belekeverem a pelyhet és a fűszereket
3. 20 percig állni hagyom
4. Egy serpenyőben felmelegítem a zsírt
5. Mokkáskanállal kis adagokat szaggatok a masszából a zsírba, és ellapítgatom
6. Kb 2 perc alatt megsütöm az egyik oldalát, majd a megfordítom és a másik oldalát is. 




