FARSANG TENGELICEN
Hagyományos farsangi találkozónkat, ismét a tengelici Hotel Orchideában tartjuk.
http://www.hotelorchidea.hu/

Időpont: 2014 február 7-9.
Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti testvér
részvételét Alapítványunk ingyen biztosítja.
Felnőttek részvételi díja: 16 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást, a pénteki és szombati svédasztalos vacsorát, a szombati és vasárnapi svédasztalos reggelit, szombati ebédet, valamint a
termálfürdő, a finn szauna és infrakabin használatát.

Program:

Péntek :
14.00 órától lehet elfoglalni a szobákat
18.00 Kulturális műsor
19.00 Vacsora, majd játék felnőtteknek-gyerekeknek
Szombat:
Délelőtt: orvos-szülő fórum, gyerekeknek csapatverseny
Délután: szülőknek fakultatív borkóstoló Szekszárdon
19.00 Vacsora, utána jelmezes felvonulás, táncverseny, farsangi buli
Vasárnap:
Lazítás a wellnessben – ki meddig bírja (a szobákat 14 óráig kell elhagyni)
A farsangi felvonuláson reméljük, hogy ismét sok ötletes jelmezzel találkozhatunk!

Jelentkezési határidő: 2014. január 6.
A korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!
Részvételi díj befizetése: január 20-ig
az Alapítvány számlaszáma: 10200885-32611135-00000000
Jelentkezést csak írásban fogadunk el a transalap@acenet.hu, vagy a Transzplantációs
Alapítvány, 1138 Bp. Váci út 184. címre

Békés boldog
ünnepeket
kívánunk
minden
olvasónknak!
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Kedves Olvasó!
Ismét egy lapszám, amelynek oldalain felbukkan az összetartás és összetartozás, a kitartás, a barátság (és annak próbája), a szeretet, a közös emlékek és persze az idő nagyon gyors múlása...
Veseátültetett társunk - Tomi - gerinckiegyenesítő műtétének előkészülete zajlik szeptember közepe óta az Országos Gerincgyógyászati Központban, azóta egy „koronát“ visel, amelyre különböző
súlyokat helyeznek, hogy így húzza a gerincet. Éjjel és nappal. Tegnap megkérdeztem tőle, hogy
mi a legnagyobb nehézség jelenleg az életében: hosszan gondolkozott a válaszon, mert nem jutott
eszébe semmi (!), majd végül azt válaszolta, hogy „talán az, hogy unalmas itt bezárva lenni“...
Közeledik a karácsony: idén három kimondatlan kívánságunk is van, két ifjú herceghez és egy ifjú
hercegnőhöz kötődik, mindhármuk ereje és kitartása példaértékű.
A kívánságunk ugyanaz még mindig... ha erősen gondolunk rá, biztosan teljesül.
Egészséges és szeretetben gazdag karácsonyt kívánunk mindenkinek:
Feszt Tímea Diána
és az újság valamennyi munkatársa

berki tünde vagyok és szeretném
elmesélni életem legszörnyűbb és
legcsodálatosabb történetét.
Tíz évesen örökmozgó kislány voltam, mindenben
részt vettem, amiben csak lehetett .
Énekeltem, táncoltam, és már akkor
is szerettem a
középpontban
lenni. Soha nem
voltam beteg, nem
Tünde 2005-ben a nyári táborban tudtam milyen kórházban feküdni és
szurikat kapni. És egy pénteki napon elkezdődött a rémálmom. Ezen a napon hazamentem a néptáncpróbáról, mert nagyon rosszul
éreztem magam. Szüleim azt gondolták, csak
egy kis gyomorrontás. Másnap hajnalban arra
ébredtem, hogy vért hányok. Megijedtünk, és
a szüleim elvittek az ügyeletre, ahol a doktornő azt mondta, hogy nincs nagy bajom, biztos csak valami pirosat ettem. Nyugodjunk
meg, mert a gyerek csak szimulál. Ez volt a
válasz arra, hogy vért hánytam. Anyukám
nem nyugodott, és kért egy beutalót a sürgősségire, ahol ugyanaz volt a válasz - szimulálunk. Miután vért vettek tőlem, már másképpen álltak a dolgokhoz. Azon csodálkoztak, hogy 10 évesen hogyan állok még a lábamon annyi vérveszteség után. A vizsgálatok
során azt mondták, hogy súlyos beteg
vagyok. És én tízévesen azt hittem, hogy ez
csak egy rossz álom. Szőnyi doktor úr, aki
leutazott Nyíregyházára, hogy megnézzen,
közölte a szüleimmel, hogy sürgősen fel kell

vinniük Budapestre, a gyermekklinikára, ahol tudnak rajtam segíteni. Két hónapot
voltam ott, és anyukám, a
nővérkék, doktornők, doktor
urak tartották bennem a lelket, biztattak és mindig felvidítottak. A távolból is tudtam, hogy kistesóim,
apukám mennyire szeretnek és aggódnak
értem, ezért még súlyosan betegen is mosolyogtam anyukámra, hogy ne lássam szomorúnak az arcát. Nagyon erős kislány voltam,
és tudtam, nekem élni kell, mert ezért születtem meg! És akármennyire fájt, mosolyogtam
és hittem magamban már tízévesen is!
A vizsgálatok során kiderült, hogy vírus által
fertőződött meg a májam, ami nagyon gyorsan terjedt. Először még elég lett volna egy
szövet, ami helyrehozza. Sajnos a vírus gyorsan terjedt, ezért nem jól keringett a vér a
májamban, és Debrecenben belehelyeztek
egy szondát a nyaki ütőeremen keresztül, és
felkerültem a várólista legelejére.
Másfél hónapon keresztül attól féltünk, hogy
el ne záródjon a májamban az a kis szonda,
Tünde 2005-ben a nyári táborban, húgával a KI-Mit-Tud-on.

Imádok élni, énekelni, táncolni, és még mindig a középpontban lenni. Egy évben kétszer
ünneplem a szülinapom. Van egy csomó
álmom, amit el akarok érni! És biztos vagyok
magamban!
Ezt köszönöm a kedves, mosolygós nővérkéknek, doktornőknek, doktor uraknak,
Kóbori doktor úrnak, Szőnyi doktor úrnak,
anyának és apának! Mindenkinek, aki vigyázott és figyelt rám! Nélkületek nem sikerült
volna! Köszönöm.
Berki Tünde

Az „új“ Tündike

Tünde napjainkban

amiben keringett a vér, mert fennállt a veszélye annak, hogy ha elzáródik, akkor meghalok.
Aztán, hála istenkének, kaptunk egy riasztást - ez egy szerdai napon történt.
Megijedtünk, és örültünk is. Én, mint a
nagylányok álltam elébe, és nem féltem
semmitől, amikor megtörtént a transzplantáció, amit Kóbori doktor úr végzett.
Tudtam, hogy már vége a rémálomnak,
csak még egy picit fog fájni. Már nem érdekelt semmi, csak az, hogy amikor kinyitom
a szemem, ott legyen anya meg apa.
És kinyitottam, és ott voltak, néztek rám
könnyes szemmel és mosolyogtak.
Onnantól tudtam … hogy újjászülettem, és
ez már a második életem.
Ami CSODÁLATOS. Gyógyulgattam, már
bejöhettek hozzám a kistesóim, ehettem
normális kaját, mehettem sétálni, anélkül,
hogy féltem volna.
És mindvégig boldogan mosolyogva éltem
meg a rossz időszakokat! És immár kilenc
éve vagyok új Tündike.

Őszi Családi Nap,
2013. Debrecen
Az
idei
Astellas
Családi
Napokon három különleges
élményem volt. Olyasmik, amikre nem is számítottam…Kettő
rögtön az első pár percben.
Az első: élőben találkoztam
azzal a kislánnyal (most már
hölggyel), akit a 2005-ös tábor
DVD felvételén láttam. Annak
idején, mikor a transzplantációnk volt, ő tartotta bennem a lelket, hogy van normális élet a
transzplantáció után is. Ez a kislány Berki Tündi volt.
Azokban a napokban komoly
aggályokkal és szorongással
ültem az intenzív osztályon akut
májelégtelenség miatt frissen
transzplantált és lassan lábadozó kislányom mellett. Nem voltam biztos benne, hogy érdemes élni transzplantáltan. Utólag
ez szörnyen hangzik, de akkor, a
teljes egészségből hirtelen ebbe
a helyzetbe csöppenve, bizony
ez is megfordult a fejemben.

Aztán Feszt Timi berobogott egy
DVD-vel, csak úgy mellesleg
odaadta, én meg onnantól
naponta legalább ötször megnéztem, ahogy a gyerekek sorra
bemutatkoznak,
elmondják,
hány éve, milyen szervet és
milyen kombinációban kaptak,
és alig hittem a szememnek,
mikor egy kislány, akinek szemmel láthatóan kutya baja sem
volt, kedvesen, lazán bejelentette, hogy 3 hónapja kapott májat,
és köszöni, jól van. Ezenkívül ő
volt az egyetlen, aki tisztán énekelt a Ki mit tud?-on. Ezt a sok
– már bocsánat, de borzasztó –
kornyikálás mellett tiszta felüdülés
volt hallgatni. Később rendszeres táborozók lettünk, körü-löttünk folyton visszatérő és csak
pár alkalommal látott gyerekek
is voltak, de őt sosem láttam.
Ezt nagyon sajnáltam. Most
meg, egyszer csak ott állt a szemem előtt, szemmel láthatóan
továbbra is él, és kutya baja.
Csak most már nem kislány,
hanem fiatal hölgy.
Köszi, Tündi
az akkori pár
mondatot! Továbbra
is
maradj ilyen egészséges és
mosolygós, és
remélem,
ezentúl többet
látunk titeket!
A másik élményem Jenes

Virág, akivel a tavalyi mogyoródi
csúszdázás alkalmával majdnem ölre mentem, hogy legyen
már képes lecsúszni azon az
unalmas, veszélytelen, lassú,
úszógumis csúszdán, most meg
simán, elsőre lecsúszott a kamikazéról, aminek a neve nem
véletlenül az, ami, és amire én is
felmentem ugyan, de nagyon
gyorsan távoztam is, de ugyanazon a lépcsőn, mint amelyiken
megközelítettem a starthelyet.
Hát hiába, a fiatal kor a látványos
fejődés ideje. Virág ezt a tényt
most több téren is bizonyította.

Örülök, hogy találkoztunk Debrecenben, hogy
újra egy kellemes élménnyel és sok beszélgetés
emlékével lettünk gazdagabbak.
Mezei Piroska,
Luka Ági és Timi anyukája
A harmadik a Hortobágy volt. Korábban még nem
jártam itt, sem hasonló vidéken és nagyon megfogott a puszta kietlensége. Nem is bántam, hogy
nem volt jó idő, így méginkább a zord, valódi
arcát mutatta ez a vidék. És ahogy a csikósok a
távolban lassan megjelentek és közeledtek felénk,
szinte egy Móricz-novellában éreztem magam. A
hangulatot azért a német akcentussal felharsanó
idegenvezető kiáltások megtörték, de nekem
összességében nagyon is tetszett.

Élménybeszámoló, avagy Családi Hétvége
Debrecenben …
Péntek délután négy óra, a kis kocsi robog az M3as budapesti kivezető szakaszán. Érezhetően
nem a szokásos péntek délutáni hangulat uralkodik az utasokon. A csomagtartóban az iskolatáskák sem magányosan szoronganak, mint általában. Gödöllő… Füzesabony… Hajdúböszörmény,
majd elérik az uticélt: DEBRECENT.
Még frissen él bennük a balatoni nyári tábor emléke, amikor az ismerős arcokat máris újra láthatják

a Hotel Nagyerdőben ezen a szeptemberi délutánon. Hihetetlen, hogy végre itt vannak az ASTELLAS Családi Hétvégén, és azt sem bánják, hogy
munka, suli és egyéb kötelezettségek miatt lemaradtak a nagy fürdőzésről a debreceni Aquaticumban. Hiszen, ahogy megérkeznek elfogja
őket a már oly ismerős érzés, hogy tartoznak valahová. Ezt az érzést erősíti a nyitó partin vetített kisfilm is a 10 éves nyári táborról, ahol már szinte

minden élmény, mintha a sajátjuk volna, pedig ők
még „csak” háromszor vehettek részt….
Mezei Gergő beszámolója a durbani (Dél-Afrika)
Szervátültetettek Világjátékáról és csodálatos
sporteredményei, kitartásának bizonyítékai ámulatba ejtik őket, hogy majd későbbi vita-témául
szolgáljon a családnak, vajon úszni, ping-pongozni vagy továbbra is focizni kellene?
Szombat a Hortobágyon. Emlékezetes, de nem
az eső és a hirtelen jött ősz miatt, hanem, mert a
lovaskocsizás, a szürkemarhák, a finom ebédhez
szóló cigányzene, a bazársor (ahol egy bizonyos
nyílpuska megvétele külön diadalt hoz egy ifjú
harcos életébe), a kilenclyukú híd és a magyart

csak törő német idegenvezető abszurduma a
Magyar hungarikum központjában hirtelen szürrealista időutazásnak tűnik Rónaszegi Miklós
Gézengúzok a Hortobágyon című regényébe.
Mindezek után a Hortobágyi Vadasparki látogatás
visszarepíti a kis társaságot a jelenbe, ahol a
modern állatkerti körülmények között ismerhetik
meg kicsik és nagyok a Hortobágy élővilágát
Este gyerekdisco, ahol a Mizu srácok (Márk és
Domi) töretlen dicsfényben újra és újra előadják
közös számukat a közönségük nagy örömére.
Ezalatt a felnőtt vállalkozókedvűek a tállyai családi pincészet remekeit kostólgathatják. Vasárnap a
weekendező társaság felével meglátogatják az
Állatkertet és Vidámparkot, no meg a Loki stadion
építését sem felejtik el megnézni.
A Vidámpark őszi, kihalt területén szinte csak utazóink kedvéért indítják be az itt-ott működő játékokat, élükön a kukacos hullámvasutat, melynek
gépésze elmeséli, hogy katona éveiben járt utoljára Budapesten, és a pestiek kedvéért a szokásos három kör megtétele után a gyerekvasutat
nemhogy leállítja, hanem még gyorsabb fokozaton, további hat körrel megtoldja a menetet, a
benne zötykölődők nagy örömére.
A család a debreceni Nagytemplom tornyából
még egy búcsúpillantást vet a Hajdú-Bihar
megyei tájra és a kis kocsi már robog is vissza
Budapestre.
A nagyon tartalmas és élményekben gazdag hétvége megszervezéséért külön köszönet a
BEDE családnak!
Szabó-Székely Katalin

Köszönet a szervezésért a Bede családnak

A résztvevők egyik csoportja a Déri Múzeum előtt

A résztvevők másik csoportja az állatkertben

Köszönjük az ASTELLAS Pharma cégnek,
hogy megteremtette a lehetőségét annak,
hogy a szervátültetett gyerekek és családjuk
ismét egy csodálatos hétvégét tölthettek
együtt.
Nagy-nagy köszönet illeti a Bede családot,
akik remek programot szerveztek úgy
Debrecenben, mint a Hortobágyon.
Köszönjük a debreceni önkormányzat támogatását, mely kedvezményt jelentett az önkormányzat kezelésében lévő Déri Múzeum,
Nagyerdei Kultúrpark és az AQUATICUM
Élményfürdő belépéséhez, és hasonlóképpen
köszönet a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának a kedvezményes belépőkért.

ragadtunk. Ám mi így
is feltaláltuk magunkat, és nem is bántuk
annyira azt az egy
napot, ugyanis az
egyébként is szép
lányokból még szebb
királylányokat varázsolt Molnár-Farkas
Dia - a fodrászkisaszszony, Almási Szabina
és Kotormán Lili - a
sminkmesterek, majd
Jakab Ivett - a „végtermék“ kreatív létrehozójaként lefotózta a
királylányokat, akik valóban
gyönyörűek lettek.
Úgy döntöttünk, hogy nem fog
ki rajtunk az időjárás, mi csak
azért is vizezünk, tehát felfedeztük a szállodán belüli uszodát,
így el tudjuk mondani, hogy kétszer is voltunk úszni – ami a
gyakorlatban persze azt jelenti,
hogy a meleg vizes gyermekmedencében beszélgettünk, ráadásul
vendégeink is érkeztek – a tüdőtranszplantált nagylány, Kálló
Jenny régi jó barátjával, Szendi
Gáborral
utazott
hozzánk.
Mindketten lelkesen vettek részt
a medencézős beszélgetésben és
az azt követő közös játékban is.

Ötödik trappancs tini-tábor
A Trappancs Egyesület sport- és önismereti tábora a 14 éven felüliek szülő- és kísérő nélküli
tábora. Célja megegyezik az Egyesület céljaival: az önállósodás segítése, a kommunikációs- és
problémamegoldó képesség, valamint az együttműködési készség javítása.
A tábor másik fontos feladata és célja a rendszeres sportolás megszerettetése: versenyzőink
élménybeszámolói, valamint a különböző sportágak kipróbálásának lehetősége remélhetőleg
meghozzák a szervátültetett tini-csapat kedvét a rendszeres sportoláshoz. (Feszt T.)
Augusztus 21, szerda – eljött a várva várt nap, a
Trappancs Egyesület ötödik sport- és önismereti
táborának kezdete. Az első pár óra mindig ugyanolyan: találkozunk a Déli pályaudvaron és együtt
vonatozunk a célállomás felé, amely ezúttal Siófok
volt.
Első este a vacsora után azonnal elkezdtük a bemelegítő játékokkal egybekötött beszélgetést, majd
felfedeztük, hogy a szálloda udvarán épp karaoke
est van, úgyhogy a bátrabbak felléptek, a többiek
szurkoltak. Később mindenki felment a szobájába
a nyolcadikra, ahonnan a kilátás a Balatonra mindenkinek tetszett. A szobákból még kiszűrődött a
beszéd, a nevetések, első este tudni lehetett, hogy
már akkor élvezi mindenki a tábort és örül, hogy
ott lehet.
Másnap reggel először is felköszöntöttük Áront,
akinek aznap volt a 17. születésnapja. Utána délelőtt sportoltunk – röplabda, tollaslabda, foci volt
az aznapi menü, majd ebéd után bingó hintókba
pattantunk, amikkel először is köröztünk Széplakfelsőn, majd elmentünk az állomásra Daniért, aki
a gólyatáborból érkezett hozzánk egyenesen és akinek megígértük, hogy kimegyünk érte a
vonathoz,
melyről leszállva nem nagyon
hitt a szemének,
hiszen ott parkoltunk
öt
darab sokkerekes bingó hintóval.
Aztán
Danival kiegészülve
egy

bingó hintó kört alkotva énekelve felköszöntöttük
Áront, akinek aznap volt a 17. születésnapja.
Vacsora után kibéreltük a bowling-pályákat, ahol
felköszöntöttük Áront, akinek aznap volt a 17. születésnapja, felvághatta a keksz-tortát, koccintottunk kölyökpezsgővel és bowlingoztunk is egyet,
sőt meglepetésként Kelen Kata doktornő is meglátogatott minket (és felköszöntötte Áront, akinek
aznap volt a 17. születésnapja).
Pénteken délelőtt a szállodához tartozó medencés
strandon pihentünk és beszélgettünk, a medencében lévő víz elég hideg volt, de persze azért mindenki belement, főleg, hogy sajnos a Balaton a
hűvös éjszakákon annyira lehűlt, hogy senkinek
nem volt kedve hozzá. Délután megnéztük a szálloda előtti buszmegálló tábláján, hogy mikor megy
Siófok belvárosába (a sétányra) busz: a délután 3
órás indulás mindenkinek tetszett: így tehát
bementünk a városba, ott csoportokra osztódtunk,
nézelődtünk, fagyiztunk. Majd mikor újra közösen
találkoztunk, rájöttünk, hogy visszafelé buszt senki
nem nézett, a következő buszig pedig nagyon sok
idő volt még, úgyhogy Timi (és Attila) kitalálta,
hogy gyalogoljunk vissza („nem sporttáborban
vagyunk?”). Hát, nem igazán díjaztuk az 5 km-es
sétálást. Az vigasztalt, hogy ők sem. Timi az öt km
alatt a meggyőzés mesterévé vált, Mátét, Márkot és

Tomit is sikerült rávennie, hogy
a földön üldögélés nem visz
közelebb a célhoz. Attila pedig
végül stoppolni kényszerült,
mert Áron fájós lábainak teljesíthetetlen volt ez a túra.
Sajnos szombatra az idő úgy
döntött, hogy nem kedvez
nekünk, ezért a szálláson belül

Az utolsó két napban, az
emeletünkön egyszer
csak megjelent két denevér. Hamar kiderült,
hogy nem csak mi
félünk tőlük: a recepciós
is tartott az állattól…
Timi felvilágosított mindenkit, hogy túl sok
vámpír filmet nézünk…
és a denevér nem bánt,
ráadásul védett, úgyhogy hagyjuk békén és

ne kergessük. Így tehát a denevérek megmenekültek, esténként
lábujjhegyen próbáltunk eljutni a
szobánkig és nem figyelni a repkedő állatokra. (Timi szerint jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük,
szerintünk meg ez lehetetlen.)
Ahogy teltek a napok, egyre többet sportoltunk, a kitartóbbak
még a futást is bevállalták, a
soha el nem fáradó fiúk kérték,
hogy „focizzunk többet”, vagy
Gyurkó Szandi, hogy „legyen
úszás”, de egy dologban mindenki egyetértett: jövőre is jöjjünk és
jövőre is a Balatonhoz.
Ui.: Köszönjük Feszt Timimaminak, hogy idén újra lehetett
Trappancs Tini Tábor, hogy
megszervezte és megteremtette a

„nagyok” táborát. Természetesen a sok közös
monopoly party vezetéséért és a gitároktatásért
köszönet jár Török Andrisnak, a gyönyörű fényképekért Jakab Ivettnek, a sportol(tat)ásért Szabó
Attilának (aki persze emiatt nem mindig népszerű) és persze, igazából mindenkinek, mert nálunk
él az az elv, hogy
„mindenki egyért, egy mindenkiért”!
Tárnoki Virág

A táborhoz anyagi támogatást nyújtott:
ASTELLAS Pharma Kft.
Magnet Bank Közösségi Adományozási Program
Nemzeti Együttműködési Alap
valamint
A tábori pólóink nem lettek volna ilyen
gyönyörűek Tomi és Dóri nélkül:
Török Tomi rajzait Kovács Dóra grafikus
tette hordhatóvá számunkra.

Köszönjük, hogy hozzájárultak
a tábor sikeréhez!

„Ha kérditek idehaza:
Na milyen volt Afrika?”

Szervátültetettek
XIX. Világjátéka,
Durban
A
19.
Szervátültetettek
Világjátékát a világ másik felén,
a dél-afrikai Durban-ben rendezték idén. Közel 50 magyar szervátültetett sportoló képviselte
országunkat nagy sikerrel,
összesen 38 arany-, 19 ezüst- és
26 bronzéremmel térhettek haza
augusztus elején. Ez a hihetetlen eredmény a nemzetek versenyében az előkelő negyedik
helyig repítette hazánkat, amely
egyedülálló a szervátültetett
sport történetében. Ehhez a
kiváló helyezéshez a Trappancs
Egyesület 9 fiatal sportolója 6
arany-, 4 ezüst- és 3 bronzéremmel járult hozzá. Dél-Afrikáról, a
versenyekről, elért eredményeikről és élményeikről kérdeztük
őket.
Szandi Afrikában ünnepelte 17.
születésnapját, amikor már a
versenyek terhe után csak tekintélyes mennyiségű éremkollek-

ciója húzta nyakát. 16 évvel
ezelőtt kapott új májat édesanyjától, átlagos tinédzserként éli
mindennapjait már amennyire
ez egy lassan közismert világbajnoktól elvárható. 200 méter
vegyes úszásban ért fel a dobogó legtetejére, de három ezüstés két bronzérem is a nyakában
landolt.
„Nagyon nagy izgalommal vártam az indulás napját, hiszen ez
volt életem egyik legszebb 12
napja. A csapat egyedüli kiskorújaként vehettem részt idén a
játékokon. Szerencsére ott volt a
Trappancs-családom, akik a szüleim helyett is biztattak. 2013.
július 31. és augusztus 1.: a két
nap aminek nagyon sokat
köszönhetek, hiszen a 2 bronzérem, a 3 ezüstérem és egy
aranyérem mellett mindenből
egyéni csúccsal zártam, aminek
persze az edzőm is nagyon örült.
Ha nehéz napjaim vannak, sokat
gondolok Afrikára, ránézek az
érmeimre, eszembe jut a szüle-

tésnapom, amit odakint töltöttem
fantasztikus emberek társaságában és ez mindig segít egy kicsit
feltöltődni. Varázslatos 12 nap
van a magyar csapat háta
mögött, amiben mellesleg nem
kevés munka van. Az utolsó
napokban már kicsit honvágyam
volt, mert ilyen messze és ennyi
időre még soha nem utaztam el
egyedül. Így a reptéren nagyon
jó érzés volt átölelni apumat,
tesómat és a legjobb barátnőmet, akit a szüleim meglepetésnek szántak.”

Szandi

Dávid 11 éve
él már édesapja veséjével, és
ez alatt az idő
alatt beutazta a
világot
úszó
tehetségének
köszönhetően.
Idén lett 18
éves, így felkerült a felnőtt
korosztályba,
ahol tisztesen
Dávid
helytállt,
két
hatodik, két hetedik és egy nyolcadik helyet tudhat magáénak a rendkívül erős mezőnyben.
„A dél-afrikai utazásom nagyon jól sikerült, bár a 22
órás repülőút hosszú volt, egész gyorsan eltelt.
Amikor megérkeztünk mindenki nagy érdeklődéssel várta, hogy milyen is Afrika. Az időjárás szuper
volt, mikor végre odaértünk a szállodába és elfoglaltuk szobáinkat a kilátás úgy elkápráztatott mindenkit, hogy egyből kattogtak a fényképezők.
Sajnos a közbiztonság nem volt a legjobb, ezért
mindenhova buszokkal vittek minket. A város gyönyörű volt, ahová időm engedte, elmentem szurkolni, eközben a város nagy részét láthattam. Az
úszás nagyon jól volt megszervezve, az eredményeim azt mutatják, amire számítottam, mivel most
kerültem a felnőtt korosztályba. Sajnos érmet nem
sikerült szereznem, de az elért eredményeimnek
örülök és meg vagyok velük elégedve, tudom hová
kell fejlődnöm még. Mielőtt hazautaztunk volna egy
szafarin vettünk részt, ami csodás volt. A hazaút
hosszú volt, és nem is telt olyan gyorsan, mint odafelé. Hiába volt gyönyörű Durban, nagyon jó érzés
volt végre hazaérni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki lehetővé tette az utazásomat, és bízott
bennem, hogy helyt tudok állni a felnőttek között
is.”
Szabina 22 éves és öt éve már, hogy kombinált
vese- és májátültetésen esett át. Bowlingozónk
nem csak itt duplázott, sikerült megismételnie két
évvel ezelőtti bravúrját és egyéniben, Lukács
Edittel és Jánka Sanyival párosban is aranyérmet
szerzett.

„A transzplantációmkor egész
más gondolatok jártak az
eszemben,
álmaimban sem
gondoltam
volna,
hogy
valaha sportolni
fogok. De a két
beültetett szervem olyan jól
érzi
magát
Szabina
azóta,
hogy
mégis lehetőséget kaptam arra, hogy sportra
adjam a fejem. Itt szeretném megköszönni
Schneider Julcsinak, hogy megszerettette velem a
bábuk ledöntését a bowlingpályán, 5 évvel később
pedig már a világ másik felére utazhattam Durbanbe, a XIX. Szervátültetettek Világjátékára.
Csodálatos élményekkel tértem haza, leírhatatlanul
gyönyörű az óceán homokos partja, ahol korán
reggel vártam a napfelkeltét, amit biztos, hogy
soha nem fogok elfelejteni. A bowlingpálya bábui
jól kidőltek, mindhárom versenyszámomban a
dobogó felső fokára állhattam, amit edzőmnek, női
és a vegyes páros sorstársaimnak is köszönhetek,
és persze a Trappancs Egyesületnek is jár egy
hatalmas köszönöm! Csak így tovább Trapik,
Trappancsok ügyesek voltunk!”
Donát 21 éves, és hatalmas utat tett meg két
évvel ezelőtti veseátültetése óta. Elkezdett atletizálni, rengeteget fejlődött és határtalan kitartásról
tett tanúbizonyságot, melynek meg is lett az eredménye. Célja önmaga legyőzése volt, melyet
sikerrel teljesített, hiszen minden versenyszámában hatalmas egyéni csúcsot futott.
„Pozitív élmény volt Dél-Afrika siker és élmény
szempontjából is. Amit elterveztem sikerült és a
félelmeim sem váltak valóra (melyekről rengeteget
beszélgettünk a világjáték előtt édesanyámmal és
Timivel is. Szerencsére mindkettőjüknek igazuk
volt!). Két futószámban indultam: 100 és 200
méter, mindkettőben sikerült egyéni csúcsot futnom és egyáltalán nem érdekelt, hogy utolsó let-

kot avathattunk, Durban-ből
sikerült elhoznia a legfényesebben csillogó érmet női egyéni
tollaslabdában.

Donát

tem mindkét futamomban. Sok
személyes élménnyel is gazdagodtam, köztük a legnagyobb a
versenyen kívül az, hogy egy
egészen más kultúrájú országot
ismerhettem meg közelebbről.
De igazából annyi élmény ért,
hogy arról könyvet is írhatnék.”
Ingrid, a már „majdnemfelnőtt”
trappancs 9 éve esett át második veseátültetésén, de csak pár
éve fordult a sport felé.
Tollaslabdázni kezdett, több
nemzetközi megmérettetésen
részt vett, kitartóan edzett, aminek meglett az eredménye: személyében újdonsült világbajnoIngrid

„Nagy izgalommal vártam az
indulást. Bár kicsit beárnyékolta
a boldogságomat a fáradtság,
mely a hosszú hónapokig tartó
munka és szervezés következménye volt, de visszagondolva
megérte. Szóval elindultunk a
hosszú, körülbelül 22 órás repülőútra. amit meglepően jól bírtam. A szobánk elfoglalása után
az elénk táruló óceán látványa
mindenért kárpótolt és elfeledtetett minden rosszkedvet, fáradtságot. A tollaslabda verseny
napja elég nehézkesen indult.
Korán kelés, gyors reggeli,
készülődés, elérni az első buszt,
hogy le ne késsük a versenyt.
Rohanás volt, de mire a terembe
értem, legalább már be voltak
melegedve az izmaim. Az egyénivel kezdtük a versenyeket. Itt,
mint kiemelt, az első körben nem
játszottam, így bőven volt időm
felmérni ellenfeleim tudását.
Sikeresen, minden meccsemet
megnyerve a nap végére egy
aranyéremmel lettem gazdagabb, amit kimondhatatlan érzés
volt átvenni. Meghozta gyümölcsét a rengeteg edzés és felkészülés. Másnap a páros versenyszámok következtek, ahol női
párosban gyorsan búcsúztunk,
míg vegyes párosban Kóka
Zolival két nagyon nehéz meccs
után búcsúztunk a versenytől. A
párosok utáni napon még a
4x100 méteres női váltófutás
következett, melynek én is egyik
futója voltam. Itt végül a második
helyet szereztük meg, nem sok-

kal lemaradva az aranyéremről. A
kint töltött napokat mindig próbáltam hasznosan tölteni, amikor
épp nem edzettünk, vagy versenyeztünk, reggel útra keltem, és
ellátogattam néhány sporteseményre, hogy társaimat bíztassam. Kint létünk utolsó napján
közelebbről is megismerkedtem
az óceánnal, kagylót gyűjtöttem,
és egy kis hajós élményt is szereztem. Köszönöm a lehetőséget
és a segítséget Mindenkinek!”

Zoli

Zoli tollaslabdában és asztaliteniszben mérettetett meg a
Világjátékokon. A 23 éves válogatott sportoló 6 éve él új vesével, és minden lehetőséggel,
amit az élet számára tartogat.
Bár főszáma a tollaslabda volt,
mégis az asztali-tenisz verseny
tartogatott számára nagyobb
meglepetéseket. Egyéniben a
második helyig menetelt, míg
Katona Lászlóval oldalán férfi
párosban a bronzérmet szerezték meg.
„Felemás érzelmekkel vágtam
neki az idei Világjátékoknak,
amennyire vártam, legalább

annyira tartottam is tőle. Tollaslabda egyéniben
szerettem volna a két évvel ezelőtti helyezésemhez
hasonlóan, mondjuk a dobogó legalsó fokára feljutni, de sajnos ezúttal ez nem jött össze. Az ezt
„eldöntő“ meccsen kiestem sajnos. Másnap
hasonlóan alakult a férfi párosunk is Sipos Robi
barátommal. Érzéseim szerint ott mi voltunk a jobbak, és nagyon is reális lett volna legalább a harmadik hely, de egy meccsen bármi benne van a
pakliban, ez most sajnos így alakult. Ingriddel a
vegyes párosunk úgy érzem, hogy jól ment, pláne
a 2 évvel ezelőttihez képest - számomra a 3 tollaslabda szám közül ez volt a legkielégítőbb magamhoz viszonyítva - tisztességesen helytálltunk. Úgy
gondolom, hogy egyre jobbak vagyunk/leszünk.
Asztalitenisz egyéniben előzetesen nem vártam
magam a dobogóra, de ekkor a tollaslabda versenyek után, már felszabadultan, „teher“ nélkül, tiszta fejjel tudtam versenyezni, és úgy érzem, életem
eddigi legjobb versenyét és formáját hozva, ezüstérmet tudtam szerezni. Már a csoportban összekerültem egy ex-világbajnokkal, az elődöntőben
egy Európa-bajnokkal, őket még le tudtam győzni,
de a döntőben a thaiföldi srác most jobb volt
nálam, ezt el kell ismerni. Viszont így is állíthatom,
ezzel az eredménnyel vagyok a leginkább elégedett, amióta csak sportolok és versenyzek!
Másnap jött a férfi páros, ahol rendhagyó módon
nem - az egyébként évek óta társam - Csuti Janival
indulhattam, hanem Katona Lacival, akivel úgy
érzem, nagyon büszkék lehetünk magunkra, mert
soha egyetlen eseményen sem indultunk még
együtt, így teljesen „ismeretlen“ és szokatlan volt
számunkra egymás stílusa és játéka, ennek ellenére jól össze tudtunk dolgozni, és sikerült megDávid, Szandi, Zoli, Szabina, Tündi, és Donát

szerezni a harmadik helyet!
Összegezve a
dolgokat, a célkitűzés az egybronzérem volt
tollaslabdában,
ezt konkrétan
nem sikerült teljesíteni, de abszolút pozitívan
értékelem a történteket, mert
jött helyette egy
Ivettt
másik bronz és
egy előre nem tervezett ezüst, aminek mindennél
jobban örülök. Dél-Afrika, mint rendező ország és
helyszín nálam jócskán hagyott kívánnivalót maga
után...
A versenyek rendezésekor látszott az igyekezet, de
a lebonyolítás, főleg az asztalitenisznél katasztrófa
volt! Viszont mindenképp élmény volt ott lenni,
mert egy egészen más kultúra, más világ.
Bevallom őszintén, amíg ott voltunk talán a stressz
és a versenyek időpontja miatt nem igazán éreztem jól magam, de itthonról visszagondolva mégis
csak jó volt ott lenni!”

pont azt ordította nekünk, amire
szükségünk volt. A győztes pont
után az örömtől és fájdalomtól
földre rogyni és összeborulni a
csapattársakkal pedig olyan
érzés, amiért megéri bruttó 50
órát utazni. Életem egyik legszebb napját köszönhetem a délafrikai Világjátékoknak, amit tényleg
soha
nem
feledek.
Köszönöm Mindenkinek, aki
lehetővé tette, hogy ezt átéljem!”
Viktor 9 éve esett át veseátültetésen, és most 24 éves. A szervátültetett röplabda válogatott
másik trappancs tagjaként segítette a csapatot a csúcsra.

Ivett 5 éve esett át akut májátültetésen, most 21
éves. Durban-ben az aranyérmes röplabda csapat
tagjaként és a teniszpályán is helytállt egyéniben,
Almagro Carmen és Krucsó Zsolt oldalán pedig
párosban is.
„Szerencsésnek tartom magam, magunkat, hogy
nem elég, hogy sportolhatunk, a versenyzésen
keresztül – az egészségmegőrzésen túl - még egy
plusz motivációt is kapunk hozzá. Az pedig már
tényleg csak hab a tortán, hogy lehetőséget
kapunk eljutni olyan egzotikus országokba, ahová
egyébként soha nem keveredtünk volna.
Legvadabb álmaimban mertem csak elképzelni,
hogy a röplabda csapat feljut a dobogó legtetejére, és tessék, megtörtént. Akkor is harcoltunk, amikor az eszünk már rég feladta. Ezért nagyon büszke vagyok az egész csapatra, köztük az edzőnkre
is, aki a visszafordíthatatlannak tűnő helyzetben is

Tünde

Tündi 22 éves, és 8 éve él veseátültetettként. Évekkel ezelőtt
kezdett el teniszezni, és két éve
már megjárta a göteborgi
Világjátékokat. Bár ebben az
évben a tartalékos listára szorult,
végül mégis sikerült bekerülnie
a csapatba, ám akkor már csak
mint kísérő. Ebben a szerepkö-

rében viszont végig támogatta
és biztatta sporttársait, erején
felül.
„A válogatott tartalékosaként az
utolsó pillanatban, a kiutazás
előtt pár nappal derült ki, hogy
én is utazom. Hatalmas meglepetés volt számomra, de egy kis
csalódás is, hiszen a szervezők
nem engedték, hogy versenyezzek. A versenyek ideje alatt megpróbáltam, akit csak tudtam
segíteni, támogatni. A lehető legtöbb versenyen ott ültem a szurkolók között és biztattam társaimat. Dél-Afrika még így is egy
hatalmas élmény volt, csodás
helyen jártunk, egy más szemszögből láthattam a versenyt és
csapattársaimat.”
A Szervátültetettek Világjátéka
egy olyan verseny, ahol nem a
győzelem számít. Még csak
nem is a részvétel. A legeslegfontosabb az egészségünk. Így
azt gondoljuk, hogy kis csapatunk két, az utolsó pillanatban
jött betegség miatt itthon maradt
tagjára, Annára és Zitára is
ugyanolyan büszkék lehetünk,
mint a „szerencsésebbekre”.
Nagyon sajnáljuk, hogy most
nem lehettetek velünk lányok,
két év múlva Argentínában –
vagy épp jövőre a krakkói
Európa Bajnokságon – már Ti is
legyőzhetetlenek lesztek!
Végül, de nem utolsó sorban
szeretnénk mind egy nagy
köszönetet mondani Feszt
Timimaminak, aki terelget minket az utunkon, koordinál (akár
10 000 kilométer távolságból),
osztályfőnökösködik, vagy éppen (szociológus) pszichológus-

ként funkcionál, ha arra van
szükségünk – és akinek mindezért szigorúan tilos volt ajándékot hoznunk.
Jakab Ivett

A győztes röplabda csapat

Köszönöm: NEKTEK, sportoló
Trappancsoknak, hogy ilyen
kitartóak és elszántak vagytok,
és hogy rendszeresen büszkék
lehetünk rátok. Higgyétek el,
nagyon jó érzés!
Külön köszönöm azoknak a versenyzőknek, akik hajlandóak
voltak energiát fektetni a közös
támogató-keresésbe.
Köszönjük az edzőknek, hogy
tanítanak, segítenek, lelkesítenek és biztosítják a folyamatos
fejlődést versenyzőinknek, valamint köszönjük a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének, hogy évről évre ott lehetnek versenyzőink a nemzetközi
versenyeken.
Jövőre Európa Játék Krakkóban, két év múlva világjáték
Argentínában: aki rendszeresen
jár edzésre (!) és az összes kvalifikációs versenyen részt vesz,
joggal reménykedhet abban,
hogy bekerül a magyar szervátültetett válogatottba. Hajrá
Trappancsok!
Feszt Tímea

A Trappancs Egyesület támogatói, akik
lehetővé tették
versenyzőink utazását:
Derecskei Önkormányzat
Ferencvárosi Önkormányzat
Bp. II. kerületi Önkormányzat
Bp. IV. kerületi Önkormányzat
Gödi Polgármesteri Hivatal
Admino Kft
Alex-Vill Kft
Baka Béla Kft
EnTell Kft
Prestige Porcelain Kft
Táncsics Alapítvány

Tilhof Építőipari Kft
***
Molnár Péter
Szombati Géza
Szombati Zoltán
Szombati Istvánné
***

KÖSZÖNJÜK!

a Szervátültetettek Világjátékán résztvevő
– 9 arany-, 5 ezüst-, 9 bronzérmet, és sok értékes
helyezést elérő – úszó csapat
szerelését köszönjük a Manta Swim Kft cégnek.
Transzplantációs Alapítvány

A Transzplantációs Alapítvány 1991-ben kelt alapító okirata meghatározza az alapítvány célkitűzéseit, feladatait. A feladatok egyike: a szervátültetett sportolók nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása.
Alapítványunk anyagi lehetőségeihez-, és az adott nemzetközi verseny költségeihez mérten mindig támogatta a versenyzők részvételét. Ez néha 5-7,
néha 1-2 versenyzőt jelentett.
Mezei Gergő részvételét 2009-től, az ausztráliai Gold Coast-on rendezett
Világjáték óta támogatjuk, mivel kimagaslónak, példaértékűnek tartjuk
szorgalmát, kitartását, elért eredményeit. A belé vetett bizalmunk jogosságát Dél-afrikai szereplésével is igazolta.

Az egy hetes viadalnak a Dél-afrikai
Köztársaság, azon belül is Durban
városa adott otthont július 28. és
augusztus 4. között. A nyolc éve
veseátültetésen átesett Gergő először az 5000 méteres országúti
futásban állt rajthoz, amelyen címvédőként indult. A teljes mezőnyben
94-en, ezen belül Gergő korosztályában (a 18-29 évesek versenyében)
11-en értek célba. A DSC-SI 25 esztendős kiválósága 17:36.00 perces eredménnyel nemcsak saját korcsoportja
aranyérmét, hanem az abszolút első
helyet is megszerezte, ezzel pedig újra
világbajnok lett! A továbbiakban még
két egyéni számban, 1500 és 800
méteres futásban is rajthoz állt.
Előbbiben 4:27.95 perces idővel abszolút ezüstérmet, utóbbiban 2:08.50-es
eredménnyel abszolút bronzérmet
szerzett.
Gergő egyéni számai mellett a férfiváltó tagjaként is részt vállalt a
fényes magyar sikerekből.
Megnyerték a minimaraton csapatversenyét (5000m), majd a 4x100 méteren ezüstérmet szereztek úgy, hogy
egyetlen századmásodperccel maradtak csak el a győztes irániak idejétől. Az
utolsó váltóra – egyben a világjátékok
utolsó versenyszámára – is maradt
magyar arany, hiszen a 4x400 méteres
síkfutás küzdelmeit új országos csúcscsal, a világjátékok történetében most
először nyerte meg hazánk váltója.

Magyarország még sosem szerepelt
ilyen jól a szervátültetettek világjátékán, mint most. A 48 magyar
sportoló összesen 38 arany-, 19
ezüst- és 26 bronzérmet gyűjtött,

negyedik lett az éremtáblázaton s
ebben nagy szerepe volt az egyik
legeredményesebb
magyarnak,
Mezei Gergőnek is.
– Összességében úgy gondolom,
hogy mertem kockáztatni, mertem
lépni azzal, hogy a sokkal nehezebbik utat választottam. Tehát azt,
hogy a korábbi években sikeres
bringás számokon most nem indultam, inkább választottam egy olyan
800-at, ahol még sosem álltam

dobogón. Azért vállaltam be, hogy
minél több embernek mutassam
meg azt, hogy merni kell kockáztatni, hogy többek lehessünk, mint
amik vagyunk. Tudom, hogy megtettem mindent, amit tudtam, elvégeztem mindent, amit az edzőmmel
megbeszéltünk. 5000-en ki is jött ez
az elvégzett munka. Én nyertem a
világjátékok legelső aranyérmét és
a legutolsóban is benne voltam, ez
ugye a 4x400m váltó volt. Szóval
volt az elején meg a végén egy-egy
aranyérem, meg közte egy csomó
minden. Nagyon szép emlék marad
és remélem, hogy az üzenetem
minél több emberhez eljut!
Gergő edzője, egyben a Debreceni
Sportcentrum igazgatója Orendi
Misi bácsi, köszönetet mondott a
sorsnak, hogy tavaly tavasszal megismerhette a kiváló sportembert :
– Életszemlélete, a sporthoz, az
edzéshez való hozzáállása teljesen
elvarázsolt. Nap, mint nap alig vártam, hogy meg tudjuk beszélni a feladatokat, a célokat.
Gergő munkája minden sportoló
számára értékes és követendő
példa lehet, büszkék vagyunk arra,
hogy a Debreceni Sportcentrum Sportiskola atlétikai szakosztályának
tagja. – tette hozzá a sportvezető.
– Elsősorban önmagamnak tartozom
köszönettel, hogy a már jól megszokott rutin miatt, a korábbiakhoz
hasonlóan a nehéz helyzetekben
nem hátráltam meg, illetve a sportoló és egyben mindenki életében
elérkező holtpontoknál most sem
hátráltam meg.
Köszönöm a Transzplantációs Alapítványnak, hogy évek óta támogatják munkásságomat - zárta gondolatait kiváló harcosunk Gergő.
(Összeállította: Szalamanov Zsuzsa)

Kitettek magukért a trapi-sportolók

Izgalommal vegyes kíváncsisággal vártuk a Szervdonáció és
Transzplantáció Európa-, és
Világnapját. És ismét nem csalódtunk! A szervezők megint tartalmas programokat kínáltak
nekünk. A délelőtt a sportról
szólt. Illetve, máris helyesbítek,
ezen a napon, minden rólunk,
szervátültetettekről szólt!
Évről évre tető alá hozni ilyen
nívós, de azért mégis inkább
szórakoztató délelőtti sporteseményeket, nem kis dolog! Idén
a MOM SPORT Uszoda és
Sportközpont volt az esemény
helyszíne.
Először, a már hagyományosnak mondható úszóváltóra
került sor! Hihetetlen neveket
hallhattunk: Mutina Ági, Joó
Sára, Sztankovics Anna, Kovács
Zsanett, Dara Eszter, Szívós
Marci, Güttler Karcsi, és lánya,
Emma, mind élvonalbeli úszók,

vagy vizilabdázó. De számomra
ugyanekkora nevek Medve
Böbe, Gyurkó Szandi, Jeszenkovits Judit, vagy Papp Karcsi is.
És igen, most is, mint mindig,
megjelentek új arcok is: például
Domonkos Ádám, Vargha Simon, és Molnár Farkas Márk, ifjú
sportoló reménységeink. Örömmel konstatáltuk, hogy transzplantáló sebészeink és az utógondozást végző orvosaink is
fontosnak érezték, hogy részt
vegyenek az eseményen, és
úgy láttam, élvezték is! A versenybe mindenki mindent beleadott, jó érzés volt a lelátóról
szurkolni nekik. A közönség
eleve kényelmes helyzetben
volt, mert bármelyik csapat is
győzött, volt benne egy-két trapis, a transzplantáltak sikere így
garantált volt! Én azt hiszem,
hogy az orvos sporttársak is
büszkék lehettek, hogy ilyen teljesítményekre vagyunk képesek!
Eredményhirdetéskor pedig jó
volt látni, hogy azon a pici dobo-

Márkónak gratulál Güttler Károly

gón elfért mind a 12 érmes
úszó. Mindenki átölelte a mellette lévőt, mert szerették egymást,
(és mert így nem estek le).
Mindegy, felemelő látvány volt,
az biztos!
Egy szó, mint száz, annyira tetszett az úszóverseny, hogy elhatároztam, hogy bizonyos feltételek mellett én is indulok jövőre.
Meg is beszéltem Böcskei
Virággal (aki hatalmas szervezői
munkát végzett), hogy jövőre
változtasson a szabályokon!
Kezdve ott, hogy érhessen le a
lábam, a táv felénél megihassak

egy kávét, illetve, hogy egy
olyan 8-10 perccel hamarabb
ugorhassak a vízbe, mint a többiek. Virág kért egy kis gondolkozási időt, de remélem, számomra kedvező döntést fog
hozni…
De vissza a sport-délelőttre!
Focival folytatódott. Szinte hihetetlen, de a pár perce még az
uszodában versenyző Trappancs-gyerekek már javában a
MOM sportcsarnokban melegí-

tettek, mire odaérkeztünk.
Márkó, Domi (a két jó barát,
mindketten vese+májtranszplantáltak) és a többiek egészséges önbizalommal, és igazán
nagyon ügyesen passzolgattak.
Mikor a nézők átértek az uszo-

Güttler Károly és a Jövő SC. kiválóságai
Dominik Borbély Zoltánnal

dából a csarnokba, elkezdődött
a meccs. Ellenfelünk, az MLSZ
SE válogatott nagyon megriadhatott tőlünk, mert ijedtükben
elhúztak 4:0-ra. De ekkor Szendi
Jani manager és játékvezető
pályára küldte a legfiatalabbakat, és máris sikerült felzárkózni.
Zúgott a Hajrá Trapi! (Én hálából
néhány alkalommal kimosolyogtam a nézők felé, de mondták,
hogy ezt azonnal hagyjam abba,
mert olyankor mindig gólt kapunk.) A vége 7:5 lett a Dr.
Borbély Zoltán vezette MLSZ
válogatottnak, de Szendi spori,
ha csak pár percet hosszabbít,
akkor nyerünk!
A programok háziasszonya,
Csisztu Zsuzsa megszokott lelkesedése nagyban tarkította az
egyébként sem unalmas programok élvezetét, de egyben szeretném megköszönni mindenkinek, aki így, vagy úgy, de részt
vett a sportesemények szervezésében, lebonyolításában!
Örök élményhez juttattak minket, és a nézőket!
Találkozzunk jövőre is, és legyünk még többen! Megéri!

Tóth Péter, májátültetett

VII. Szervdonációs és
Transzplantációs Európaés Világnap
Magyarországon

Kell egy nap
együttlét!
Simonnal nagyon izgatottan
készültünk a Transzplantációs
Világnap délelőtti programjára.
Miután nyáron „lazán” átúszta a
Balatont és a tihanyi öblöt, „kvalifikálta” magát a már hagyományos úszó váltóba, ahol orvosok, olimpikonok és transzplantáltak úsznak együtt. Mivel a
fiam nem egy versengő típus,
először nehéz volt meggyőzni,
hogy ott a helye egy versenyen,
de miután megértette, hogy itt
most tényleg nem a győzelem,
hanem a részvétel a fontos,
örömmel állt fel a rajtkőre. Az,
hogy a verseny hogy sikerült,
nem is izgatta. Annyira jó volt
találkozni újra a barátokkal! A

nyári tábor óta nem látott arcok,
a hangulat, az összetartás és
összetartozás élménye, ez a nap
– azt hiszem mindnyájunknak –
erről szólt!
Szerencsére az erre a napra
rendelt jó idő is hozzájárult,

hogy egy igazán emlékezetes
napot töltsön együtt a társaság.
Amíg a délutáni, szintén hagyományos fogadás
zajlott a donorok
tiszteletére, mi a
Városligetben
napozgattunk.
Simon
és
a
táborban megismert, azóta is jó
barát, Sipos Simon nem győz-

tek élménybeszámolót tartani
egymásnak. Az esti fáklyás felvonulásra együtt sétáltunk át a
Vajdahunyad várhoz. A hangulat
igazán fantasztikus volt! A kis
fáklyák fénye egész különös
atmoszférát teremtett. Vidáman
vonultunk át a Hősök terére,
ahol néhány megszólaló kedves
szavai oroszlán könnyeket csaltak a szemünkbe. Az elválás volt
a legnehezebb. Nagy ölelések,
könnyes búcsú és várakozás,
hogy mielőbb itt legyen a nyár,
hogy ismét együtt tölthessünk
egy fantasztikus hetet a Balaton
partján. Mert fél szavakból megértjük egymást, mert szurkolunk
egymásnak, egymásért, és mert
kell ez az összetartó együttlét!
Gálvölgyi Eszter
(Vargha Simon édesanyja)

Mostanában sok kisgyermekes családnál megfordulok, de ha csak a saját gyermekkoromra gondolok vissza - mert ez egy örök érvényű megállapítás –, akkor is arra jutok, miszerint a pici gyermekek első szavai között szerepel a határozott
hanglejtéssel ejtett „ADD IDE!” és az „AKAROM!”.
A szülők, nagyszülők szorgosan és fáradhatatlanul nevelik gyermekeiket arra, hogy az ösztönös,
velünk született berögződést kitöröljék: – „Nem
add ide, hanem kérem szépen, és tessék megköszönni!. Hányszor hallottuk a szülői reakciót:
„Nem akarom, hanem SZERETNÉM!”
Ezek a szavak visszhangoznak a fejemben, amikor a Pro Vita díjátadóra, a díjazottakra, az élő
donorokra, és az elfogadókra gondolok.
Élődonáció: egy rokon, vagy a beteggel bizonyíthatóan szoros érzelmi kapcsolatban álló személy,
saját szerve felajánlásával járul hozzá valamely
családtagja, barátja gyógyulásához. Egy ilyen
helyzetben kimondhatatlanná válnak a gyerekként
olyan egyszerűen harsogott szavak: add ide,
kérem, akarom. Nemhogy a kérés lehetetlen, az
elfogadással is meg kell birkózni.
A szeretet határtalan kifejeződése ez: egyik
vesénkkel, vagy májunk egy darabjával életet adni
a másiknak!
2013. október 12-én, a Szervdonáció és
Transzplantáció Világnapján ötven, életet adományozó szervdonor részesült miniszteri kitüntetésben, Pro Vita díjban!

A Szervdonációs és Transzplantációs
Európa- és Világnap délutáni ünnepségén,
Szt. Kozma és Damján díjjal tüntette ki a
Transzplantációs Alapítvány
Dr. Csajbók Ernő és
Dr. Szenohradszki Pál
nyugalmazott főorvosokat, akik Szegeden
újraindították és sikeresen folytatták a
Dr. Németh András által, 51 évvel ezelőtt
elkezdett, majd évekig szüneteltetett
vesetranszplantációt.
Gratulálunk!

Védd

a Vesédet!

amelynek eredménye egy – a döntéshozók számára is
iránymutatást, valódi megoldást jelentő – cselekvési terv
végrehajtása.

8 aranyszabály a
megelőzésért

Köszönet valamennyi donornak és tisztelet minden elfogadónak!
Böcskei Virág

A Világnap egész napos rendezvényének méltó befejezése volt, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumtól a
Hősök teréig vezető, figyelemfelkeltő fáklyás felvonulás, amely idén harmadik alkalommal került megrendezésre. Szervátültetettek, átültetésre várók, donorok, orvosok, szimpatizánsok a Hősök terén egyperces néma
csenddel emlékeztek azokra, akik a szervátültetésnek köszönhetik életüket, és azokra, akik nem kaphattak
időben szervet.
Köszönjük a
Szervdonációs és
Transzplantációs Európa- és
Világnap alábbi támogatóinak,
hogy ismét a szokásos színvonalon
tudtuk ünnepelni ezt a jeles napot.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Novartis Hungária Kft
Hegyvidéki Sportcsarnok és
Sportközpont Kft

2013-ban a Transzplantációs
Alapítvány a Nemzeti Vese
Program első számú operatív
együttműködő partnerévé lépett
elő. A Nemzeti Vese Program
döntéshozó testülete bizalmat
szavazott nekünk az idei évre és
megbízta Alapítványunkat a
Program céljai elérése érdekében szükséges marketing és PR
feladatok teljes körű megtervezésével, valamint megvalósításával. A feladat megtisztelő, a cél
nemes!
A Nemzeti Vese Programot 2011.
tavaszán, a szakminisztérium
erkölcsi támogatásával, azzal a
céllal hívták életre, hogy a szakmai szervezetek és betegszervezetek munkáját segítve iránymutatást, keretet adjon minden
vesével kapcsolatos aktivitásnak,
a prevenciótól kezdve a szűrésen
és a vesepótló kezeléseken át,
egészen a transzplantációig.
A program célja egyrészt az edukáció,
a
lakosság és
a betegek
információval történő
ellátása,
másrészt
szakmai
párbeszéd
Ihász Veronika plakátja folytatása,

Számos dolgot tehet, hogy a
vesebetegségek kialakulásának
kockázatát csökkentse!
1. Tartsa fitten és aktívan
magát!
2. Rendszeresen ellenőrizze
vércukor szintjét!
3. Ellenőrizze vérnyomását!
4. Étkezzen egészségesen és
vigyázzon a testsúlyára!
5. Fogyasszon bőségesen
vizet!
6. Ne dohányozzon!
7. Ne használjon rendszeresen vény nélküli gyógyszereket!
8. Ellenőriztesse vesefunkcióját, ha egy vagy több
„nagy kockázati tényezővel” rendelkezik, úgy
mint:
• Cukorbeteg
• Magas vérnyomása van
• Túlsúlyos
• Ön vagy egyik családtagja vesebetegségben
szenved!
Ha többet szeretne tudni a programról, látogassa meg a
Nemzeti Vese Program honlapját, vagy kövessen bennünket a
facebookon:
www.vesebetegseg.hu
www.facebook.com/nemzetiVese
Program

Sramkó Zita plakátja

A plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszék
hallgatóinak alkotásai, amelyek a
NVP által meghirdetett, a vese
védelmére felhívó plakátpályázatra
készültek.
Veszteg Virág plakátja

Böcskei Virág
az Alapítvány kurátora,
a Nemzeti Vese Program
programfelelőse

1
százalék

tomi 10 éve
trappancsként
Szalamanov Zsuzsa kérésének szinte soha nem tudok ellenállni, pedig
nem kis dolgot kért ezúttal: írjak a
10 évről, ami Tomi vesetranszplantácója óta eltelt.

a

szervátültetett
gyermekekért!
Tr a n s z p l a n t á c i ó s
Alapítván y a
Megújí tott Életeké rt

Ad ós zá m:

196 67 063 -1 -4 3

Tomi és Márti 2003-ban

Tomi a transzplantációkor pont 10
éves volt, így most 20 éves. Ez minden ember életében nagyon meghatározó, eseménydús időszak, a
legfontosabb pedig, hogy gyermekből felnőtté cseperedik. Elkezdtem
átgondolni az eseményeket, és
rájöttem, hogy temérdek dolog történt, jó is, rossz is, bár úgy érzem,
hogy a mérleg nyelve a jó felé billen, hiszen teljes életet élünk, boldogok és bizakodóak vagyunk. Most
abban bizakodunk, hogy végre Tomi
gerincét is sikerül rendbe hozni,
ugyanis évek óta erre várunk, és
most eljött ennek is az ideje, több
hete nyújtják az Országos Gerincgyógyászati Központban, és várhatóan decemberben rögzítő műtétre
is sor kerül. A beültetett vese – egykori vesém – jól működik.

De kezdem az elején…
2003. október 14. Vesetranszplantáció - Nem volt teljesen zökkenőmentes, mert 3 nap múlva újra meg
kellett Tomit műteni, de a hibát
sikerült kijavítani, és utána már
rohamosan gyógyult. Leszámítva a
tortúrákat, mint például a gyógyszerbevétel, az idő nagyon jól telt,
kártyázás a nővérekkel, sakkozás
Szabó Joe doktor úrral, Feszt Timi –
aki akkor koordinátor volt a
Transzplantációs Klinikán – szervezte bohócdoktorokkal, és még soksok mindennel.
Életre szóló barátság köttetett
Taschek Adrival, akit 10 nap múlva
műtöttek, és Adri családjával. Mivel
fél ország van lakóhelyünk között, a
gyakori kontrollokat mindig egy időben terveztük, így nagyon jól telt az
idő, amíg az eredményre vártunk,
pláne azért, mert Feszt Timi mindig
kinyitott egy kisebb termet, hogy
ne a folyosón kelljen várakozni, a
sok beteg között.
A gyerekek évekig nyaraltak egymásnál, máshova nem engedtük el
sokáig egyedül őket, és azóta is
gyakran összejárunk, összetartunk.

Tomi ebben a tanévben magántanuló volt, de sikerült befejezni az
évet, mehetett felső tagozatba.
A transzplantáció első évében 2
kilökődése is volt, amitől eléggé
elkeseredtünk, egyik alkalommal
Tomi azt is mondta, hogy felesleges
volt az egész, ha ennyiszer kórházban van. Szerencsére, azóta kilökődés nem fordult elő. A csontozata
nagyon rosszul fejlődött a vesebetegség miatt, ezért műtötték mindegyik végtagját, csípőjét. Voltak
csont műtétei a transzplantáció
előtt és után is, a transzplantációra
két bottal érkezett. Így volt ez még
az első, Transzplantációs Alapítvány
által 2004 nyarán megrendezett

A 2004-es nyári táborban, még mankóval
A vesebeültető műtét

„Mi is nyaralunk!” táborban is,
ahova két mankóval, és a szteroidoktól meghízva érkezett Tomi.
Mankói szerencsére nem akadályozták meg abban sem, hogy focizzon, illetve a Ki mit tud? -on még
gitárnak is használta. A második
táborba már mankók nélkül és
soványabban érkeztünk (mármint
Tomi). Sokat küzdöttünk az étkezéssel, vagyis a diétával, mert állandóan éhes volt, plusz hasmenése is.
Rengeteget kísérleteztem, mire a
fehér liszt és fehér cukor kiiktatása

Tomi és Adri a 2004-es Mi is nyaralunk tábor zárónapján

hozta meg az eredményt. Le is fogyott, és a hasmenés
is megszűnt. Nem volt egyszerű, hiszen a tésztafélék és
az édesség volt a kedvence.
Az évek legcsodásabb eseményeit jelentik Tominak a
„Mi is nyaralunk!” táborok, őszi és téli hétvégék, a
Trappancs Egyesület tini táborai, ahol a legjobb barátokkal lehet együtt. És még Párizsba is eljutottunk egyszer a Mosoly Alapítvány jóvoltából, néhány napot a
fantasztikus Euro Disneyben töltöttünk. Néhány
transzplantált fiúval - Albert Alex, Dózsa Dávid, Lukács
Dani, Fenyő Tomi - mióta felnőttek, össze is járnak,
elutaznak egymáshoz, fesztiváloznak, kirándulnak. A
csapatuknak Andris, nagyobbik gyermekem is oszlopos
tagja, aminek személy szerint nagyon örülök, mert egyrészt vigyáz az öccsére, másrészt pedig látom, hogy
milyen jó testvérek. A sok műtét alatt sokszor féltem
attól, hogy Andrisra nem jut elég idő, ezért féltékeny
lesz Tomira, de szerencsére nem így történt.
Ő most 22 és fél éves, a Budapesti Műszaki Egyetem
hallgatója, gitározik, kung fu-zik, szeret a barátaival
lenni, szóval nagyon rendes ember lett. Rengeteg gyönyörű helyre eljutottunk mi, szülők is a
Transzplantációs Alapítvány jóvoltából – Balaton,
Sopron, Szilvásvárad, Miskolctapolca, Tengelic,
Nyíregyháza-Sóstó, Velencei-tó, Debrecen – , ahol
olyan közösség alakult ki, amelyre elmondhatjuk, hogy
a hasonló probléma hozott össze minket.
Egy átlagembernek ritkán adódik meg, hogy ilyen
közösség tagja legyen, úgyhogy szerencsések vagyunk.
Igazi, tartós barátságok úgy születnek általában, hogy
együtt élnek meg a résztvevői nagy érzelmi viharokat,
mélységeket illetve csodás élményeket. Hát igen, a

gyermekeink iránti aggódást mindannyian átéltük a
műtét/műtétek alatt, a csodás élményeket pedig
együtt, ezekben a táborokban, hétvégeken. Mindenki
tudja, hogy miről beszél a másik, persze mindenki más
stádiumban tart a gyógyulást illetően, vagy az iskolai
dolgokban, ezért rengeteget tudunk egymásnak is segíteni. Számomra az is nagy élmény, hogy évekkel ezelőtt
beválasztottak az Alapítvány kuratóriumába, és így
mint önkéntes vehetek részt a táborokban, és amiben
tudok, segíthetem annak tevékenységét.
De visszatérve Tomi tanulmányaihoz, a felső tagozat
elég sok gondot okozott, a fiúk sokat piszkálták, bántották. Sokszor kellett elbeszélgetnem velük, mire megértették, vagy nem tudom, hogy megértették-e, mindenesetre elég keményen leállítottam őket. Akkoriban
még sokat jártunk kezelésekre, gyógytornára, úszni, így
nem tudott az osztálytársakkal szabadidőt eltölteni,
barátkozni. Aztán gimnazista lett, ahol pillanatok alatt
egy máig tartó barátra lelt, és az osztály is befogadta.
Elsős gimisként engedtem el először nélkülem osztálykirándulásra, mert az osztályfőnök azt mondta, hogy
Tomi fogja diktálni a tempót, a többieknek kell alkalmazkodni, nem véletlenül kapták osztálytársnak.
Semmi gond nem volt gimnázium alatt, egész jó eredTomi és Adri az Országos Gerincgyógyászati Központban,
szülinapi látogatáson

ménnyel le is érettségizett. Jelenleg OKJ-s képzésen
szakmát tanul a SZÁMALK szakképző iskolában, gyerekkori vágyát valósítja meg, mert rajzfilmkészítő lesz, ha
végez. Egy év sikeresen eltelt, most pedig magántanuló, amíg kórházban van.
Úgy érzem, hogy sikerült megvalósítani, amit akkor
fogadtam meg, amikor megtudtam, hogy Tomi betegen fog születni. Először is nem esem kétségbe, nem
engedem, hogy teljesen összetörjek lelkileg, mert az
sem nekem, sem a családomnak nem jó. Másodszor
pedig, minden erőmmel azon leszek, hogy a legjobbat
hozzam ki minden helyzetből, a legjobb tudásom szerint.
Persze ahhoz, hogy most ilyen egészséges és boldog
Tomi és vele persze én is, rengeteg ember közreműködött és közreműködik ma is. Hálával tartozunk az orvo- Tomit 10. veseszületésnapján meglátogatta dr. Szabó József
soknak, nővéreknek, civil szervezeteknek, családtagja- sebész is, aki a részt vett a 10 évvel ezelőtti veseátültetésben is
inknak, barátoknak, akiket név szerint nem nevezek
meg, mert nem szeretném, ha bárki kimaradna. KÖSZÖNJÜK AZ ÉLETET!
Mindenkinek jó egészséget és boldogságot kívánva:
Fellner Márta
„ Hit és bátorság kell hozzá, hogy az élet nehézségeit, balszerencséit és szomorúságait kihívásnak
vegyük, amelynek megfelelni erőt ad, és ne igazságtalan büntetésnek, amelynek nem lett volna szabad velünk megtörténnie.”
Erich Fromm

Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonainknak, barátainknak, ismerősöknek, ismeretleneknek –, akik az SZJA 1 %-ával Alapítványunknak
szavaztak bizalmat.
2013 októberben 21-én a NAV 3.585.422 Ft-ot utalt át számlánkra az
Önök 2012 évi rendelkezése alapján.
Az összeget teljes egészében a szervátültetett és átültetésre váró
gyermekek rehabilitációs nyári táborára fordítjuk.
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A kiegyensúlyozott életmód fontos a cukorbetegségben.
A cukorbetegség karbantartásánál egyformán lényeges
az étkezés, a testmozgás és a gyógyszeres kezelés közti
egyensúly fenntartása.

A rendszeres testmozgás előnyei:

Ő tudja! (Medve Jánosné veseátültetett sportoló diab.)

– jobban karbantartható lesz a vércukorszint
Néhány további tipp:
– fokozza az általános fittséget
– energikussá tesz
Mérje a vércukorszintet az edzés előtt, alatt és
– fokozza a hajlékonyságot
után ha igen magas a vércukorszint, nem ajánlatos
– kontrollálja a vérnyomást
– csökkenti a szív- és érrendszeri betegség edzeni, mert gyorsan leeshet.
Edzés előtt adjon be kevesebb inzulint vagy
kialakulásának veszélyét
– javítja a külső megjelenést, ezáltal a han- egyen többet.
Ne edzzen, ha a vércukorszintje 16 mmol/l
gulatot is
felett van, mert még magasabb lehet az érték
A gyógyszerek csökkentik a vércukorszintet, ada- edzéskor.
Keményebb edzésnél a szint leesése ellen 2
golásuk egyéni, és az is fontos, hogy a nap mely
szakában veszik be a gyógyszert. Ahogy a test- szénhidrát-egység (egy egység 15 mg, megfelel
mozgás a cukorbeteg életének részévé válik, úgy egy szelet kenyérnek) elfogyasztása lehet szükséaz orvos is változtathat a gyógyszerelésen. Minden ges.
Hosszabb távú vagy igen megerőltető testaz egyensúlyon múlik, ha többet eszik a megengedettnél, felmehet a vércukorszint ugyanúgy, mint mozgáskor (síelés vagy kerékpározás) 30-60 percenként fogyasszon 1 szénhidrát-egységet, és
ha a megszokottnál kevesebbet mozog.
ellenőrizze a vércukorszintet 1-2 óránként.
Ne végezzen testmozgást vagy edzést betegTestmozgás vagy edzés alatt a következő
ség esetén. Általában nem ajánlott lefekvés előtt a
tényezők hatnak a vércukorszintre:
megerőltető mozgás sem, az esetleges késleltetett
hypoglikémia miatt.
– a fizikai állapot
– az edzés vagy mozgás hossza, típusa
Fontos figyelmeztetés:
– az edzés előtti vércukorszint
Ha azonban valaki aktívabb a megszokottnál, leeshet a vércukorszint, ami hypoglikémiához vezethet. Edzés előtt
lehetőleg ne a
karjába vagy
combjába adja
az injekciót,
inkább a hasfal
bőre alá.

Ha korábban ülő életmódot folytatott,
mindenképpen beszélje meg orvosával,
mielőtt nekilát valamilyen
edzésprogramnak!
Forrás: InforMed

Hol lakik a mikulás?

Mikulás a Lappföldön, Korvatunturiban lakik. Ott
található a Fül-hegy, melynek gyomrában van a
szupertitkos játékkészítő manufaktúra. Maga a
kopár hegyoldal nyuszifülre hasonlít, és ezen
keresztül hallgatja a Mikulás egész éven át, hogy
az egyes gyerekek jók voltak-e avagy rosszak?
Feleségével és a skandináv népmesék legendás
alakjaival, a szorgos manókkal éldegél itt régesrég óta. Rajtuk kívül közönséges halandó nem
teheti be a lábát a rejtekhelyre. A Mikulás hosszas
keresgélés után szerelmesedett bele a
Lappföldbe és telepedett le véglegesen. Az év
nagy részében itt lakik, csak néha teszi át székhelyét a titkos nyári szálláshelyére.
Az ötvenes évektől kezdődően egyre többször
találkozhattak a gyerekek szeretett Mikulásukkal
Napapiiri-ben, 9 km-re északra Rovaniemi városától, amely Lappföld fővárosa. Itt halad át az Északi-sarkkör, amely már magában is egy misztikus
hely, hiszen ezen túl kezdődik a nyári napfordulótól téli napfordulóig, a le nem nyugvó illetve fel
nem kelő nap világa. A sarkkör - amely a
Lappföldön a 24° és a 29.5° keleti hosszúság
között fut - földrajzi pozíciója a legutóbbi kutatások szerint korántsem statikus: naponta akár 2
métert, évente pedig 100 métert is változhat. A
jótevő látogatása 1985 óta egyre rendszeresebb
lett, aminek az lett a vége, hogy Napapiirit Mikulás

faluvá avatták és berendezték a
nagyszakállú irodáját és postahivatalát is. Ide várják a gyerekek
leveleit, kéréseit és persze a
látogatókat egész esztendőben.
A Lappföld 98 937 km2 kiterjedésű, amely Finnország összterületének 30%-át teszi ki. A vizek 5 880 km2-t foglalnak el. Összesen 203 000 lakosa van, következésképp népsűrűsége nagyon alacsony (2.2
fő/km2) még az országos átlaghoz képest is
(16.7).
A Saami
bennszül ö t t e k
lélekszáma kb.
7 000 főre
tehető. A
Lappföld
keleti része, ahol
észak felé
haladva az
erdős vadont és a
mocsarakat a kerekded, fátlan hegyek
(tunturi)
vidéke váltja fel, jócskán különA Mikulás pontos címe:
bözik az
ország töbSanta Claus Napapiiri FINbi tájaitól.
96930
A Lappföld
Tel. +358-16-362 255 /
éghajlata a
Fax +358-16-362 007
Golf-áramlat
jótéE-mail: santa.claus@santaclauskony hatáoffice.fi
sának köszönhetőHonlap:www.santaclausoffice.fi
en kontinentális.

Az egyes évszakok közötti átmenetek élesek. A
februártól májusig tartó tavasz végén az olvadó
hó zúgó patakokba gyülekezik az erdőben és a
hegyoldalakon. Ezzel egyidőben a tavak és folyók
levetik jégpáncéljukat, a fák leveleket hajtva várják az északi nyárba érkező vándormadarakat.
Nyáron, június és július folyamán a legtöbb a
napsütéses órák száma (220-300). Ekkor a legmagasabb és legalacsonyabb nappali hőmérséklet +20°C és +5°C között ingadozik.
Ősszel a „ruska” néven ismert színkavalkád öltözteti a Lappföldet. Novembertől a téli félhomály
(Kaamos) időszaka következik, amikor a Nap
nem emelkedik a horizont fölé a tél közepén. Januárig
lehet gyönyörködni az időnként feltárulkozó sarki fény
jelenségben, a kékes árnyalatú alkonyokban és a mélységes csendben és nyugalomban. A legelterjedtebb állat
és egyben a térség jelképe a rénszarvas, melynek 200
ezres állománya semi-domestikált, azaz félig háziasított.
Ez azt jelenti, hogy nagy, felügyelt csordákban legelésznek a nyári félév során a mocsaras vidéken, télire pedig a
lucfenyvesekbe vonulnak.
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Forrás: http://www.mikulasbirodalom.hu/

Színezd ki a
képet >>

Évekkel ezelőtt néhány szervátültetett gyereknek is sikerült találkoznia a Mikulással

sos vacsora következik
a 12 apostol tiszteletére. Ilyenkor különféle
halakat, céklalevest,
hideg töltött tojást szolgálnak fel. Az ünnep
gasztronómiai
fénypontjának a halleves
számít, amelynek mágikus erőt tulajdonítanak.
Oroszország: A blincsiki (palacsinta) a hétköznapokon sem ritka dolog, ám karácsonykor gazdagabb a töltelék és drágábbak a hozzávalók is. Az
ünnepek alatt lazaccal és kaviárral töltik meg a
palacsintát, a tehetősebbek viszont magában
eszik a beluga kaviárt, melynek ára 100 g esetében elérheti a 200 000 Ft-ot is. Osztatlan sikere
van például a karácsonykor (is) felszolgált savanykás füstölt húsos, tejföllel tálalt és kaporral meghintett krumplilevesnek, szoljankának és a vodkás
toroskáposztának.
Jamaika: a tradicionális karácsonyi vacsorán
rizst, gungo babot, csirkét és curry-s kecskehúst
szolgálnak fel.
Grönland: a kiviak egy tradicionális étel, amit a
helyiek különleges alkalmakkor szolgálnak fel.
Fókabőrbe tesznek néha akár több száz alkát (a
sirályhoz hasonló tengeri madarat) egészben tollastól, és 3 hónapra a földbe ássák egy kővel a
tetején (ami folyamatosan nyomja ki belőle a levegőt) így kellő érlelődés után, különféle módon
tálalva kerül az ünnepi asztalra.
Amerika: a Fehér Házban minden karácsonykor
felszolgált elnöki sütemény kétszáz éves recept
szerint készül (cseresznyével, mandulával, rózsaszirommal és rózsaszörppel ízesítik). NyugatAmerika otthonaiban karácsonykor készítik el az
„Egg Nog” elnevezésű ünnepi italt, amely brandy,
rum, tojás és tej keveréke. Nagy üvegedényekben
szolgálják fel a ház vendégeinek a szívesen látás
jeleként.
Spanyolország: Karácsonykor a spanyol nép
asztaláról nem hiányozhat a sáfrány, az olívaolaj
vagy a jerezi ecet. Hagyományos ünnepi ételeiket
aszalt gyümölccsel ízesítik, de tesznek mandulát
a levesekbe, diót és mandulát a süteményekbe
valamint fenyőmagot a vöröskáposztából készült
ételekbe. A spanyol gasztronómiában ezeknek a

Kulináris karácsonyi
gasztronómia
a világ minden tájáról
Európában, az amerikai és ausztrál kontinensen
is a karácsony a legszentebb, legmeghittebb
ünnep. Az ajándékozási és az étkezési szokások
azonban országról országra egészen különbözőek. Az alábbiakban egy kis betekintést nyújtunk,
hogy mennyire más kultúránként az ünneplés.

Franciaország: régiónként igen eltérőek az étkezési szokások: a libától az osztrigán át az articsókás omlettig minden elképzelhető az ünnepek
alatt. A Bretagne-ban karácsonyozók kipróbálhatják a töltött libanyakat. A recept szerint valójában
csak a liba nyakának bőrét használják, amit megtöltenek, megsütnek és burgonyapürével tálalnak.
A „Pompe a huile”, vagyis a provence-i karácsony
egyik specialitása a kelesztett, olívaolajos,
narancsvirággal ízesített sütemény, és a cukrossültalmás fehér kolbász. A franciák híres karácsonyi süteménye a Buche de Noel, amit mi egyszerűen csokoládés fatörzsnek ismerünk.
Svédország: a szentestén felszolgált vacsora
nagy választéka a disznóhúsnak, a tengeri herkentyűknek, a főtt és nyers kaviárnak, a sajtoknak
és a babféléknek. Füstölt sonkát esznek sárgarépa- és zöldborsópürével, majd az elmaradhatatlan
Lutfisk, a vajas-hagymás pácolt ponty következik.
Lengyelország: az ünnepi vacsorát ostyával kezdik, amely a kenyeret szimbolizálja, majd 12 fogá-

gyümölcsöknek a használatát az
arabok örökítették át, akik mintegy nyolc évszázadon keresztül
éltek ebben a régióban. Szintén
az arab konyha hatása a rizs, a
narancs és különösen a mandula kulináris célokra való használata.
Spanyolországban, sok házban
kerül hal a karácsonyi asztalra.
Ezen nem is kell csodálkozni,
hiszen az ország második
helyen áll a világon a halfogyasztás tekintetében. A halat
megsütik, köretként pedig burgonyát és hagymát kínálnak
mellé, valamint petrezselyemzölddel és sáfránnyal díszítik. A
sherryvel és borssal ízesített
szósz, amivel beborítják a sült
halat egyszerűen fenséges.
Egyes helyeken a finomra vágott
és olajban enyhén megpirított
fokhagyma ízesíti a halat.
A vöröskáposzta nem hiányozhat a spanyolok karácsonyi asztaláról. Elkészítése igen egyszerű: felaprózzák, megfőzik, fokhagymával ízesítik, de sok háziasszony fenyőmagot, mazsolát
is tesz bele, sőt Riebera del
Duero borral is meglocsolja.
Ettől az étel nemcsak ízletes,
hanem szép színes is lesz.
A Karácsony elképzelhetetlen a
hagyományos
„touron”-nak
nevezett sütemény nélkül,
amelynek összetevői a csokolá-

dé, a kókuszdió-reszelék, a pralinéfagylalt és a mandulakrém. A
glazúr
csokoládékrémből
készül, melyben a vajat olívaolaj
helyettesíti, majd aszalt gyümölcsökkel, dióval és mandulával
díszítik.
Görögországban a Karácsony
és az Újév nemcsak babonákban, hanem hagyományokban
is gazdag. A háziasszonyok
soha nem felejtik el megjelölni a
karácsonyi kenyértésztát, keresztformát nyomnak belé a
tenyerükkel még sütés előtt. Így
emlékeztetik a gyermekeket
arra, hogy Jézus megáldotta a
kenyeret Karácsony szent napján.

A falusiak juh vagy tehén formájú kenyeret sütnek, amelyet a
család legidősebb leánya szétoszt majd az állatok között. A
görögöknél a karácsonyi ünnepek az egyszerűség jegyében
telnek, már ami az ünnepi asztalt illeti. A mértékletesség jel-

lemzi a karácsonyi ételsort is. A
kis, családi pékségek szorgalmasan készítik az ovális alakú
lepénykenyeret, amellyel a barátok és a szomszédok megajándékozzák egymást.
A hagyományos sütemények,
mint
a
mézzel
ízesített
„Melomakaromas", vagy a
cukorpehellyel borított „Kourabiedes" egyetlenegy görög család karácsonyi asztaláról sem
hiányozhatnak. Az újesztendei
süteményekre pedig egy aranyvagy egy ezüst pénzérmét szokás tenni. Smyrna városában a
süteményeken Bizánc szimbólumának, a sasnak a lenyomata
látható.
Görögországban
nincsenek
fenyves erdők, ezért ott karácsonykor nem díszítenek karácsonyfát. Helyette viszont az
olajfa egy ágacskáját helyezik az
ünnepi asztalra. Madystos városában a karácsonyi asztal közepére helyezik a hagyományos
ünnepi süteményt, benne rögzítik az olajfa ágacskát és köröskörbe pedig diót, narancsot
valamint almát tesznek. A szokásnak megfelelően a család
egyik tagja imát mond:
„Szentanya, Szűz Mária áldd
meg asztalunkat, örvendjünk,
mert megszületett Jézus".
A sütemény az ágacskával az
asztalon marad érintetlenül, és
csak Vízkereszt napján lehet
elfogyasztani.

Források:
www.otletkonyha.hu
http://www.burg.hu/burg_
Kulinaris_gasztronomia.html

n ya k m e l e g í t ő té l re s á l fo n a l b ó l
Munka előtt a fonalat ki kell simogatni, és ekkor jön a meglepetés, a
fonal, mint egy kis háló és legalább
10 cm széles!
Különböző technikát alkalmazhatunk én most a horgolást mutatom
meg, ez a legegyszerűbb elkészítési
mód.
A sálfonál díszítés nélküli oldalán
horgolótűvel minden második hálószemet felvesszük a horgolótűre
addig, amíg 8-10 kis hurok lesz a
tűn. A következő felvett hurkon
áthúzzuk (letoljuk) az eddigieket,
így ismét egy hurok lesz a tűn. Ezt
folytatjuk addig, ameddig a fonal
tart.

D. Emília (7)

N. Henrietta Dorottya (16)

Zsuzsi betegsége 10 éves korában, váratlanul kezdődött. Idén januárban, hasi panaszokkal került
a debreceni kórházba. A sok vizsgálat végül kimutatta, hogy Zsuzsinak szívizombetegsége van,
amin gyógyszeres kezeléssel próbáltak segíteni. Állapota hol javult, hol romlott, de annyira
sosem volt jól, hogy elhagyhassa a kórházat. Júliusra már annyira rossz állapotba került, hogy
az orvosai nem láttak más lehetőséget a gyógyulásra, mint a szívtranszplantáció. Zsuzsi 6 napig
volt a transzplantációs várólistán, majd a hetedik nap megérkezett az új szív. Nagyon jól viselte
a műtét utáni időszakot, gyorsan lábadozott. Természetesen Neki is voltak rosszabb napjai, de
fegyelmezetten, tele pozitív gondolatokkal, és vidámsággal viselte a kórházban eltöltött időt.
Édesanyja folyamatosan mellette volt, erősítette, támogatta.
Most már otthon van, jól van, rengeteget rajzol, fest, kreatívkodik. Magántanulóként végzi az
iskolát, kitűnő tanuló.
Éles Adrienn
GOKI Koordinátor

Kedves Trappancsok!
Ezzel a módszerrel kevésbé széles a
sál, de jó hosszú! Ha dúsabb sálat
akarsz, akkor 10-12 hurkot húzz át
egyszerre a következő hurkon.
Arra vigyázz, hogy le ne fusson a
szem a tűről, mert többet nem találod meg! Egy pillanat alatt tud lefutni a tűről, és ha utánakapsz, már le is
fejtettél néhány sort. A szemeket
persze nem találod, így pár másodperc alatt lebomlik az egész, és kezdheted elölről. Amikor abbahagyod, a
horgolótűn lévő szemek elé is és
mögé is csavarj gumit, ez megóvja
attól, hogy leszaladjanak a szemek.

M. Olívia (11)

Örülök, hogy ismét én mutathatom be nektek a legújabb, kisebb és nagyobb Trappancsokat!
Az elmúlt hónapokban három gyönyörű fiatal lány
kapott nálunk új szervet.
D. Emília 7 éves: márciusban kapott új vesét.
M. Olívia 11 éves: Olívia már nagyon várta,
hogy vesét kapjon, ismét iskolába járhasson és újra
úszhasson. Örül, hogy ezentúl részt vehet a Trappancs
- programokon. Reméljük, úszóként hamarosan a versenyeken is szerepelhet.
N. Henrietta 16 éves: Henit a transzplantációt
követő hosszú kórházi tartózkodás nagyon legyengítette, de bátran viselte a megpróbáltatásokat. Azóta
újult erővel és új frizurával éli a tizenévesek életét és
novembertől ismét járhat iskolába. A transzplantációt

D. Mónika (15)

Cs. Zsuzsi

követő kontrollvizsgálatok egyikén feltett még egy fontos kérdést Gerlei dr. nőnek: Mikor vehetek fel magas
sarkú cipőt? Csak vigyázz a bokádra Heni!
D. Mónika 15 éves: Mónika betegsége miatt
2 éve magántanuló, nagyon szeret kertészkedni, főleg
a virágokat kedveli, de Édesanyjának a konyhakertben
is besegít. Reméli, hogy hamarosan újra járhat iskolába, mert nagyon hiányoznak neki a társai, bízik benne,
hogy a Trappancs táborokban új barátokat talál.
(a szeptemberi Astellas Családi Hétvégén Debrecenben már testvérével együtt részt vettek és nagyon jól
érezték magukat)

Maléth Anikó
SE Transzplantációs és Sebészeti
Klinika

Dóka Péter 1974-ben született Budapesten. 2001ben magyar szakos egyetemi, 2004-ben német szakos főiskolai diplomát szerzett az ELTE-n.
1998 és 2002 között a Népszabadság egyik filmkritikusa volt. Novellákat egyetemista kora óta ír, ezek
a Mozgó Világ, a Magyar Napló, a Kortárs és a
Palócföld című irodalmi lapokban jelentek meg. .
Jelenleg a Móra Könyvkiadó szerkesztőjeként dolgozik.
Első regénye, Az ellopott zsiráf (2003)

normális család megelégelte Barnaby „pimaszságát”, és
„véletlenül” kilyukasztották a
homokkal teli
zsákot, ami Barnabyt a földön
tartotta.
Barnaby halálos
iramban kezdett
felfelé repülni…

Dóka Péter – A kék hajú lány

Mary Shelley – Frankenstein

Ez a könyv egy
fiúról, és újonnan
szerzett barátjáról,
Miráról, egy daganatos kislányról
szól. Mira azonban nem egy átlagos lány…vámpírokat rajzol, fekete
a körme és kerekesszékben ül.
Olivér, a szokványosnak látszó fiú
egy kéztöréssel kerül be a kórházba, és ott
találkozik Mirával, a kék hajú lánnyal…

Ez a könyv arról szól, hogy szippantja be
Viktor Frankensteint a
tudomány, és hogyan
találja fel az új világmegváltó lényt, azaz a
gonosz szörnyet. E félresikerült tudományos
kísérletnek beláthatatlan következményei
lesznek. A szörny elszabadul.
Ám Frankenstein egy kellemes hegyi túrán
összetalálkozik saját szörnyszülöttjével, akiről
kiderül, hogy nem is olyan gonosz, csak
magányos és kitagadott.

John Boyne – Barnaby Brocket és a
szörnyű dolog, ami vele megesett
Normális? Mit jelent ez a szó? Gondoljatok
bele…ki, vagy mi normális? Ez a történet egy
abszolút nem normális kisfiúról szól…ugyanis ez a kisfiú…nos, szóval be kell vallani
hogy…ellenáll a gravitációnak.
Ám Barnaby egy teljesen normálisnak mondott családba született. Semmi eltérőség.
Mikor Barnaby megszületett, minden a feje
tetejére állt.
Amikor betöltötte a 8. életévét, az abszolút

Frankenstein
nem
tudta, milyen őrültséget tett, amikor megígért valamit teremtményének…
Jó olvasást!
Luka Timi és Ági

Hamarosan indul az idei Astellas
Gyermekrajz Pályázat!

Drezdai karácsonyi kalács

2013-ban második alkalommal keressük a világ legkedvesebb
gyermekorvosait. Ha van olyan történeted kedvenc doktor nénidről
vagy doktor bácsidról, amit ország-világgal szívesen megosztanál,
ne habozz: ragadj papírt és rajzold meg nekünk! Ha van kedved,
akkor alkotásod mellett egy kis levélben
el is mesélheted nekünk, miért a te
orvosod a legjobb.

(a sütigyár.hu alapján)
Hozzávalók
30 dkg vegyes színű mazsola
2 kupica rum
50 dkg rétesliszt
50 dkg finomliszt
10 dkg élesztő
20 dkg porcukor
2,5 dl langyos tej
50 dkg Rama
só
2 citrom reszelt héja

A pályázat végén a nyertesek értékes
nyereményekben részesülnek!
Rajzolj és nyerj egy családi nyaralást!
Ha elmúltál már 5 éves, de nem vagy még 12-nél idősebb, Magyarországon élsz és
szeretsz rajzolni, küldd el nekünk legkedvesebb élményedet, ami doktor
néniddel/doktor bácsiddal kapcsolatos.
Olyan technikával készíts alkotást, amely kétdimenziós, tehát lapos. Lehet ez
zsírkréta, ceruza, festék vagy akár filctoll, de ragaszthatsz is, a lényeg, hogy egy A4es lapra készítsd el a műved. Ha van esetleg olyan történeted doktor nénidről/doktor
bácsidról, amelyet szívesen megosztanál mindenkivel, esetleg néhány mondatban
meg tudod fogalmazni, miért ő a világ legjobb gyermekorvosa, ne habozz, írd meg
nekünk egy rövid levélben és mellékeld a rajzodhoz! Hadd tudja meg az orvosod,
miért szereted őt és miért vagy büszke rá!
A rajzod hátulján ne felejtsd el feltüntetni:
Doktor nénid/doktor bácsid pontos nevét és pecsétszámát
(ezt tőle tudod elkérni, vagy a recepteken, igazolásokon, Gyermek-egészségügyi kiskönyved
ben is megtalálod)
Saját nevedet, pontos születési dátumodat, életkorodat (utóbbit a kategória miatt)
Szüleid nevét, címét és telefonszámát

A pályamunkákat postai úton az alábbi címre várjuk:
„Astellas Gyermekrajz Pályázat 2013”
Sesame Pályázati Iroda,
1660 Budapest, Pf. 448
A postán elküldött pályaművek feladási határideje:
2014. január 3. 24.00 óra
A nyerteseket az alábbi korosztályokban értékes
ajándékokkal jutalmazzuk: 5-6 éves, 7-9 éves, 10-12
éves. Fődíj egy családi nyaralás egy négycsillagos
hazai hotelben.

1.
2.
3.

4.
5.

1 csipet őrölt kardamom
1 csipet szegfűszeg
1 csipet fahéj
10 dkg kandírozott narancshéj
10 dkg kandírozott citromhéj
10 dkg őrölt mandula
4 csepp keserűmandula olaj
A tetejére:
10 dkg Rama
10 dkg porcukor
A tepsibe
sütőpapír

A mazsolákat megmossuk, lecsöpögtetjük, és lefedve 1 éjszakára rumba áztatjuk. A
lisztet tálba szórjuk, belemorzsoljuk az élesztőt és 1 ek cukorral meghintjük. 1,2 dl tejjel
és egy kevés liszttel összekeverjük, és lefedve 15 percig kelesztjük.
Megolvasztjuk a Ramát és a maradék cukorral, tejjel, és a fűszerekkel a tésztához
adjuk. Alaposan összedolgozzuk, dagasztjuk, és lefedve 30 percig kelesztjük. 180 fokra
állítjuk a sütőt.
A mazsolát, a kandírozott gyümölcsöket, és a mandulaolajat a tésztába gyúrjuk, majd a
kalácsot megformázzuk, (kalács formára, csak nem kell fonni). Kalács formázása: a
tésztát egy kevés liszten kissé kinyújtjuk, az egyik oldalát középre hajtsuk be, a másikat
pedig rá.
Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk, rárakjuk a kalácsot és 180 fokon 1 órán keresztül
sütjük. A maradék Ramát megolvasztjuk, és a még meleg kalácsra kenjük.
A tetejét megszórjuk a maradék cukorral. Hűlni hagyjuk és porcukorral meghintjük.

Az újság az ASTELLAS Pharma Kft.
támogatásával készült.
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