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Transzplantációs Alapítvány szervezésében

Időpont: 2014. szeptember 5-7.
Helyszín: Hotel Visegrád

2025 Visegrád, Rév u. 15. (www.hotelvisegrad.hu)

Részvételi díj: 19.000 Ft/fő szülőnek, vendégnek, 18 év feletti testvérnek.
(a részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát, a szálloda wellness rész-

legének használatát 7.00-22.00 óráig, az egész ház területén működő WIFI és a szálloda
parkolójának használatát, továbbá az Alapítvány által szervezett egyéb programokon való

részvételi lehetőséget)
Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alattiMinden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti

testvér ingyenes részvételét az ASTELLAS Pharma cég testvér ingyenes részvételét az ASTELLAS Pharma cég 

támogatásával biztosítjuk.támogatásával biztosítjuk.

Program:Program:
Szeptember 05. (péntek): 

14.00 órától érkezés a szállodába, szobák elfoglalása

19.00 órától vacsora, utána sétahajózás a Dunakanyar legszebb részén

Szeptember 06. (szombat): 

8.00 - 9.30 reggeli
10.00 órától Lovagi torna a Salamon toronyban, 

Játszópark, a Mesterségek udvarának megtekintése
19.00 órától királyi lakoma a Reneszánsz étteremben

Szeptember 07. (vasárnap):

8.00 – 9.30 reggeli
10.00 órakor indulás a Fellegvárba busszal (vissza gyalogtúra!), 

utána lángosozás a szálloda kertjében

Jelentkezési határidő: 2014 augusztus 20.Jelentkezési határidő: 2014 augusztus 20.

Mivel korlátozott a férőhelyek száma, a jelentkezési sorrend számít!
A részvételi díj befizetését augusztus 30.-ig kérjük a Transzplantációs Alapítvány 

10200885-32611135 számlájára.
Jelentkezést csak írásban fogadunk el a transalap@acenet.hu, vagy a 

Transzplantációs Alapítvány, 1138 Bp. Váci út 184. címre
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Trapi történet – nem szokványos módon
2006-tól, az első TRAPPANCS újság megjelenése óta minden számban szerepel egy szervátültetett gyerek
betegségének és gyógyulásának története.
Ebben a számban kivételt teszünk… Egy olyan történetet adunk most közre, amely egy beteg gyermekről
szól, de még nem gyógyult meg, a transzplantáció még nem történt meg…és az sem biztos, hogy egyálta-
lán meg fog történni, de a szülők félelmét némileg sikerült eloszlatni.
Facebook-os levelezéssel kezdődött és irodánkban történt személyes látogatásukkal folytatódott. . A meg-
nyugtató válasz ismét a facebook-on érkezett.

Kedves Alapítvány! 
A kisfiam tavaly februárban szü-

letett, és nagyon hamar kiderült, hogy valami
nincs rendben nála. Nem sokkal később epeúti
elzáródást diagnosztizáltak nála. Átesett az ilyen-
kor elkerülhetetlen Kasai-műtéten. A műtétet köve-
tően sokat javult az állapota, és a májfunkciós
értékei nem indikálták eddig, hogy felkerüljön a
transzplantációs listára. Persze tudatában
vagyunk annak, hogy ez bármikor bekövetkezhet.
Mikor a kórházban feküdtünk, a gyógytornász
ajánlotta figyelmembe az alapítványt. Akkor azt
mondta, hogy nagyon sok mindenben tudnak
segíteni. Bennem felmerült az a kérdés, hogy ha
esetleg a kisfiam transzplantációra szorul, lehetek-
e számára donor. Szeretnék ennek utánajárni, és
arra gondoltam, ha valaki tud ebben segíteni,
hogy merre is induljak el, az az alapítvány. Mivel a
közeljövőben szeretnénk testvért is a kisfiúnknak,
ezt fontos lenne tudnom, mert annak függvényé-
ben döntenénk el azt, hogy vállalnék-e még egy
terhességet, vagy pedig örökbe fogadnánk egy
kisbabát. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy egyál-
talán van-e az országban olyan intézmény, ahol
erre választ kaphatok. Az alapítvány oldalát napi
szinten követem, és rengeteg erőt ad az, hogy
látom ezeket a kis hősöket, és azt, hogy van élet
a szervátültetés után is. Az alapítvány munkájához
sok erőt kívánok és nem kérdés, hogy adónk 1 %-
át ezeknek a kis hősöknek adjuk. 
A választ előre is köszönöm. 

Üdvözlettel Károly Annamária
2014. február 17. 11:15

Kedves Annamária!
Nagyon szívesen adok taná-
csot, amiben tudok, de a leg-
jobb tanácsot a kicsi kezelőor-

vosa, illetve a hasonló cipőben járó szülők tud-
ják adni. Ha bejönne hozzánk, az irodába, szí-
vesen beszélgetnék Önnel (vagy Veled, ha
tegezhetnélek), és adnék sok újságot
(Trappancs), amiben láthatja, megismerheti a
hasonló cipőben járó szülőket, gyerekeket, és
felvennénk az adatbázisunkba a kicsit, hogy a
jövőben mindenről tudjuk értesíteni és újságot
küldeni.
Üdvözlettel:Szalamanov Zsuzsa
2014. február 18. 7:46

Kedves Zsuzsa! 
Köszönöm az információt.

Nimród kezelőorvosa Dr. Szőnyi László. Ő mindig
lényegre törően és szűkszavúan válaszol a kérdé-
seinkre. Próbáltuk már egy kicsit faggatni a
transzplantációval kapcsolatban, de annyit mon-
dott, hogy ott még nem tartunk. Mindenesetre,
szívesen találkoznánk Önnel. 
Előreláthatólag május elején megyünk újra Szőnyi
doktorhoz. Mi Móron élünk, ritkán járunk Pesten,
úgyhogy szeretném ezzel összekötni a találkozót.
Addig még mindenképpen jelentkezem, ha már

tudom a pontos dátumot, és akkor megbeszél-
hetjük a részleteket. 
Köszönettel: Károly Annamária
2014. február 18. 12:09

Várom a jelentkezéseteket! 
üdv.

Zsuzsa
2014. május 6. 12:27

Kedves Zsuzsa! 
Jövő hétfőn tudnánk találkozni?? Mert akkor kirán-
dulásképpen elmennénk Pestre. Még egy dolog-
ban szeretném a segítségét kérni. Nimródnál
nemrégiben tápszert kellett váltani és megmaradt
15 doboz Humana HN mit MCT tápszer. 2015
januárjában le fog járni a szavatossága, és sajnál-
nám, ha tönkre menne. Szeretném odaajándé-
kozni olyan kisgyereknek, aki ilyet eszik. A védő-
nőnknek már felajánlottam, de jelenleg itt Móron
nincs olyan gyerek, aki ezt enné. Ez egy elég spe-
ciális tápszer, de azért remélem, találunk valakit,
aki elfogadná. Nagyon szívesen el is postázom.
Előre is köszönöm.
2014. május 27. 15:02

A hétfő tökéletes! Várlak
Benneteket! A tápszert feltehetjük a facebook-
ra esetleg?

2014. május 27. 20:25

Jó, akkor hétfőn megyünk! Hová
és mikor? Az alapítvány facebo-

ok oldala jó hirdetés lehet a tápszernek.
Remélem, akad rá jelentkező.
2014. május 27. 22:36

XIII. Váci út 184. III.em/316
(Ganz Danubius Irodaház)

péntek 15:40
kb. egy órája

Kedves Zsuzsa! 
Köszönöm még egyszer az újsá-

gokat. Rengeteg erőt adnak ezeknek a kis hősök-
nek a történetei. És bár listán még nem vagyunk,
de azért tudjuk, hogy ez bármikor bekövetkezhet,
és a kezdeti félelmünk már ezeknek a történetek-
nek a hatására sokat csökkent. Nyilván nem egy-
szerű így élni, hogy egy kicsike félelem mindig ott
van a levegőben, de látva, hogy mások is megbir-
kóznak ezzel, nekünk is sikerülni fog. 
10 perce

Kedves Annamária!
Örülök, hogy segíthettem a félelmeit legyőzni! 



Amire örökkéAmire örökké

emlékezniemlékezni

fogunkfogunk
Szerintem mind izgatottan vártuk már azt a hetet,
amikor elutazhattunk Törökországba. Igazából
kissé tartottam attól, hogy majd nem fogok tudni
angolul beszélgetni, de szerencsére ebből nem
lett baj. Szandival könnyedén összebarátkoztunk
és Virággal is jól tudtunk beszélgetni. Így a csapat
el is indulhatott Törökországba.
Késő volt, mire odaértünk, de szerencsére a rep-
téren már vártak minket. Egy furgonnal elvittek a
szállodához. Na, igen. Én egy olcsó motelre vagy
egy kollégiumra számítottam, de ehelyett egy 5
csillagos szállodával, a Beach Hotellel találtuk
magunkat szemben. Mivel késő volt már, indul-
tunk is lefeküdni.
Másnap egy kalandparkba mentünk, ahol néhány

próbakör után egyedül is felmehettünk a pályák-
ra. Ezt követően megebédeltünk, aztán megnéz-
tünk egy bűvész-showt, utána pedig játszottunk
és táncoltunk. Nagyon jól telt az első nap, máris
szereztünk barátokat. A szobánkba érve meghall-
gattuk a szokásos müezzint (amit nehezen szok-
tunk meg), aztán eltettük magunkat másnapra.
Ha minden igaz, akkor ezen a napon már nem
először láttuk meg a reggelizőasztalt, de még
most is elámultunk az ételek mennyiségétől. Mire
pukkadásig tömtük a hasunkat, már indulhattunk
is az aznapi programra. A napok eléggé össze-
folynak, mert mindet imádtuk. Erről a napról sem
tudnám pontosan megmondani, hogy mi is tör-
tént, de annyi bizonyos, hogy ezen a napon láttuk
először a tengert. Na, attól a perctől fogva
100000000000%-ig biztosak voltunk abban, hogy
nem akarunk elmenni innen.
Igazából sok barátot szereztünk, mindenféle anya-
nyelvűt, törököt, angolt és norvégot, és még sorol-
hatnám, de a legjobb barátunk Nurcan Ciftci lett.
Nurcan a török gyerekeket kísérte. Vele már az
első napon jól kijöttünk, később közösen néztük
meg a tengerparti naplementét is, és még számos
közös dolgot is csináltunk szabadidőnkben.
Rengeteg olyan helyet láttunk, amire örökké emlé-
kezni fogunk. Például szerintem a török konyhát,
a tengerpartot és természetesen a török teát soha
nem felejtjük el. 
Ezért a sok szép dologért csak ennyit írhatok:
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN VIRÁGNAK, A
TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVANYNAK, ÉS MIN-
DENKINEK, AKI SEGÍTETT ABBAN, HOGY EZ
MEGTÖRTÉNHESSEN!!!!!!

Luka Tímea és Komlós Szandi

A szervátültetett gyermekek nemzetközi tavaszi
tábora második alkalommal került megrendezésre
2014. április 6-11. között. Magyarország már a
tavalyi, első táborban is képviseltette magát, és
idén sem maradtunk ki: ezúttal Luka Tímea (10
éves, májtranszplantált), és Komlós Alexandra (13
éves, vesetranszplantált) utazhatott a törökországi
Antalyaba, ahol számos szép élmény várta őket.
6 országból 17 szervátültetett gyermek érkezett a
táborba. A kommunikáció néha ugyan nehézkes
volt, de ez az egy hét újabb, megcáfolhatatlan
bizonyítéka volt annak, hogy a közvetlenséghez, a
kedvességhez és barátsághoz nem feltétlenül kel-
lenek szavak... Köszönjük vendéglátóinknak, a
Transzplantációs Alapítványnak és támogatóink-
nak, hogy egy ilyen feledhetetlen hétben lehetett
részünk, ahol nem csak sokat láttunk és tapasztal-
tunk, hanem számos nemzetközi barátságra is
szert tettünk!

Böcskei Virág (kurátor)



IsmétIsmét
Mogyoródon Mogyoródon 

voltunk!voltunk!
Már tavasszal elkezdtek kérde-
zősködni a gyerekek: „Mikor
megyünk Mogyoródra?” Én per-
sze folyamatosan magyaráztam
nekik, hogy majd akkor, ha
Zsuzsa néni meghív… ha tud
szerezni jegyet… Ezek után a
gyakori kérdések így hangzot-
tak: „Mikor hív meg Zsuzsa
néni?”
Június elején megérkezett a
várva várt telefon és e-mail.
Mehetünk! Az Alapítvány önkén-
tes segítője, Szabó Attila volt
olyan kedves, és felajánlotta,
hogy elvisz engem gyermekeim-
mel. Az első időpont meghiúsult
(jún. 8.), ugyanis nem nyitott ki a
strand. Ezért csak a következő
héten vasárnap indulhattunk.
Előző nap csomagoltunk szend-
vicseket, innivalót, törölközőket,
naptejet és minden más fontos
és kevésbé fontos eszközt.
Bogikám három fürdőruhát tett
be a biztonság kedvéért.

Attila pontosan érkezett a meg-
beszélt helyre és időpontra.
Útközben még felvettük Ivettet
is. A rövid utazás jó hangulatú,
vidám beszélgetéssel telt el.
Megérkezésünkkor öröm volt
látni a többieket.
Miután bementünk és megkap-
tuk a karszalagokat,  a gyerekek
beálltak a szokásos fényképez-
kedéshez. Utána a kedvenc
helyszínére sietett a „nagy csa-
pat”: a gyerekmedencéhez, illet-
ve a medence környékén talál-
ható nagy napernyők védelme
alá. Zsuzsa néni idén is fino-
mabbnál-finomabb pogácsákkal
kedveskedett nekünk (a legjobb
a medvehagymás volt).
Nagyon megörültünk, amikor
megláttuk a Polyák családot!
Egymás mellé pakoltunk és
végig együtt voltunk. Sokat
beszélgettünk…. Szilárd és a
Lackó egy időben (2001 nyarán)
voltak kint Hamburgban máj-
transzplantáción. A két fiú ket-
tesben ment fel a hosszú,
kanyargós csúszdákhoz.
Fiamnak a piros és a sárga tet-
szett a legjobban, de a legtöbb-
ször mégis a kéket használta.
Amikor élményeiről kérdeztem,
szokásához híven igen szűksza-
vúan nyilatkozott: „Jó volt!”
Kicsit részletesebben: „Nagyon
jó volt!”
Bogikám, alighogy
letettük a csoma-
gokat,szinte tépte
le magáról a ruha-
darabokat és futott
a kismedencébe.
Próbálgatta az
uszodában elsajá-
tított úszási techni-
kákat, és persze

milliószor lecsúszott a szivárvá-
nyos, elefántos és kígyós csúsz-
dán. 
Kislányom – természetesen –
sokkal bővebben nyilatkozott:
Na! Mit is kezdjek! Nagyon sze-
retek a szivárvány csúszdán
lecsúszni. És a polipon, az a
kedvencem. És amikor anya és
apa vidám, akkor én is szeretek
a mogyoródi strandon lenni. Hát
mindig-mindig olyan jó kedvem
van, amikor lecsúszok a fehér
hullámzós csúszdán. Én vittem
a Monster High törölközőmet, és
nagyon örülök, amikor Zsuzsa
néni meghív engem a mogyoró-
di nagy strandra. Nagyon szere-
tek az óriás csúszdán lecsúszni.
Amikor nagyon dideregtem,
csak bementem a vízbe…”

Bogi arra célzott,
hogy igen válto-
zékony volt az
idő. Hol azért ag-
gódtam, hogy le
ne égjen, hol
pedig azért, hogy
meg ne fázzon.
Így mégiscsak jól
jött a 3 váltás fürdő-
ruhája!
Amikor elborult az
ég, a pántos fürdő-
ruháját vette fel. A
forró nap káros
sugaraitól pedig
a szörfruhája véd-

te meg. De
olyan is volt,
hogy telje-
sen át kel-
lett öltöztet-
nem hosszú
ruhába, úgy
v a c o g o t t .
De szeren-
csére nem
s i k e r ü l t
megfáznia.
Idén is kitű-
nőek voltak
a körülmé-
nyek! A
strand most
is tiszta és
r e n d e z e t t
volt. A sze-
m é l y z e t
udvarias és
segítőkész.
Ez a létesít-
mény min-
den igényt
kielégít. 
A család
minden tagja számára (kicsiknek és nagyoknak)
egyaránt örömet és kikapcsolódást nyújt. Minden
korosztály megtalálja a neki megfelelő szórakozá-
si lehetőséget.
Három óra körül kissé szomorúan kezdtek el a
gyerekek összepakolni. De tele voltak élménnyel! 
Napokig beszéltek róla, és fognak is még a követ-
kező alkalomig.
Köszönjük az Alapítvány önkéntes segítőjének,
Attilának, hogy elvitt minket! Hálásak vagyunk a
Transzplantációs Alapítványnak és a Mogyoródi
Aquarénának ezért a szép napért!

Vitányiné Homoki Erika



Kevés nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint
búcsúbeszédet írni Neked, Rólad, mert mit is
írhatnék… azt, hogy abban maradtunk április 23-
án szerdán, hogy hős vagy, hogy nincs mitől
félni, hogy most már fél lábbal is kibírod és hogy
most egy kicsit elutazunk, de hétfőn találko-
zunk…  Nem gondolhattuk, nem tudhattuk, hogy
nincs több hétfő…

2003-ban találkoztunk először: édesanyád lába
mögé bújva bizalmatlanul méregettél a buda-
pesti Transzplantációs Klinika bejáratánál, hogy
öt perc múlva még tétova kézfogással, de már
bizalmat szavazva nézzünk körbe azon a helyen,
ahol az akkor még csak álmodozva várt új élet
kezdődhet majd, ha végre eljön a várva várt
veseriadó napja. Nem voltál jól, egyre gyengülő
állapotban jártál művesekezelésre, de megmutattad,
hogy mennyire hihetetlenül erős és kitartó tudsz
lenni. A rengeteg kórházban töltött nap alatt min-
denki egyből beléd szeretett, mert kicsi voltál, bújós
és kedves és az csak a közelebbi ismerkedés után
derülhetett ki a kívülállók számára, hogy milyen hihe-
tetlen akarat tombol benned, ha valamit szeretnél
elérni, a könnyes szemektől a néha fél óráig is tartó
némasági fogadalomig széles volt a paletta, amit
bevetettél. A megúszhatatlan kórházi szurkálásokért
eleinte az egész világra haragudtál, aztán az idő
múlásával szelíden hozzászoktál ehhez is, mint
ahogy a kellemetlenebb vizsgálatokat is megszok-
tad, később az új esélyt adó műtétből mosolyogva
gyógyultál. 2004 őszén végre elkezdtek oszlani a fel-
hők és a felhők fölött újra sütni kezdett a nap: egy új
vesével megérkezett az új élet lehetősége. 

2005-ben vettél részt először a „Mi is nyaralunk„
táborban, ott tanultál úszni, a vizet imádtad, az
úszásoktatást ösztönösen utáltad, ám az oktató-
ért rajongtál. Neki szabad volt víz alá nyomnia,
ahonnan mosolyogva bukkantál fel, hogy csaka-
zértse csináld meg, amit kért.  De a víz szeretete
győzött végül, és a kezdeti nehézségek után
2006-ban már egy szegedi úszóversenyen talál-
tad magad, ahol az ötven méteres medence lát-
ványától először is biztos ami biztos alapon sírva
fakadtál, aztán azért szurkoltunk, hogy ne kelljen
kimenteni, de persze csakazértis végigcsináltad.
Aztán következett a pécsi nemzetközi verseny,
ahol állva tapsolt Neked egy egész uszoda és Te
boldog voltál, mert nem érdekelt, hogy a
mezőny többi tagja percekkel korábban végzett
50 méteren, hanem az érdekelt, hogy mindenki
mosolyogva szeretett Téged, mert szeretnivaló
voltál és mi rendkívül büszkék voltunk Rád, már
akkor is. 

Végül minden lázadásod ellenére mégis megta-
nultál rendesen úszni: az eredményt a 2008-as
németországi Európa Bajnokságon megmutat-
tad a világnak is. 

Örökre…Örökre…
„Ahogy bejött a dagály, a Holland Tulipánember az óceán felé fordult: 
- Összekötő, visszatérő, betegítő, rejtegető, leleplező! Nézd, ahogy apad, ahogy árad, és 

visz magával mindent! 
- Mi az? - kérdeztem. 
- Víz - felelte. - Na meg az idő. „

/Peter Van Houten: Mennyei megbántás/

A gyermekváltóval a dobogó legmagasabb fokára küzdöttétek
magatokat: a legfényesebb éremmel és az úszó válogatotthoz 
méltó puli kutyussal.
Táncolni tanítottál minket – emlékszel?  Senki nem tudott úgy
mozogni, ahogy Te tudtál, tátott szájjal néztük, amikor először
mutattad, és Te türelmesen tanítottál minket, azokat is, akik telje-
sen reménytelen esetnek tűntek. 
Az évek során a felnövekvő „nagyok” csapatához is elkezdtél tar-
tozni és a velük közös programokon a féltve óvó szülői szárnyak
nélkül tanultad az önállóságot, és jöttél rá, hogy egész éjjel sug-
dolózni alvás helyett mégsem annyira vicces másnap, és hogy
anya hangja nélkül nem telhet el nap. Vagy inkább napszak.
Azon szerencsések közé tartozol, akinek több igazi barátja is van
– akik kitartottak melletted akkor is, amikor éppen mindent elkö-
vettél, hogy megharagudjanak Rád. Nem tették. Vagy csak
nagyon rövid ideig. Mert őszintén szeretnek és tudjuk, hogy Te is
őszintén szereted őket. 
Az idő múlásával nehezen ugyan, de végül sikerült megtanítani rá, hogy Te is ugyanolyan értékes
vagy, mint a többiek,  Rád is ugyanúgy büszkék vagyunk, és hogy van helyed a királylányos fény-
képeinken. 
Kilátástalan gyaloglás, denevérüldözés, keksztortás szülinapozás bowlingozással, barátnők által
hajtott négykerekű bicikli-hintón valós- és álfélelemmel teli sikítozás, téli farsangok és nyári éjsza-
kák, melyekben mindegyikben benne vagy, benne voltál és benne leszel.  

Csak mi még nem tudjuk, hogy hogyan leszel mindig velünk Nélküled…

A boldog herceg szobráról írja az egyik csodálatos meséjében Oscar
Wilde:

„- Olyan, mint egy angyal - mondták az árva gyerekek. […]
- Honnan tudjátok? - kérdezte a számtantanár. - Sose láttatok angyalt.
- Dehogynem, álmunkban - válaszolták a gyerekek, és a számtantanár
összeráncolta a homlokát, és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem
helyeselte, ha a gyerekek álmodnak.”

Nekünk megadatott, hogy
együtt álmodhattunk ezzel a kicsi lánnyal, aki mert
álmodni és aki valóra váltotta az álmait. 
A maradékot nekünk kell megvalósítani. 

Szeretünk. Örökre.

Mindannyian.



Ez is elmúlt…

Szervre váró és szervátültetett gyerekek, egészséges testvéreik és szüleik
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tábora

Balatonvilágoson a Frida Family Hotelben 2014. június 23-29 között

Első táborozókElső táborozók
VélEMéNyE A MI IS NyARAlUNK TáBoRBAN

TÖlTÖTT HéTRől

Idén családunkkal először vettünk részt a
Transzplantációs Alapítvány „Mi is nyaralunk”
táborában. És hogy mit is jelent az, hogy „első
táborozók” vagyunk? Például azt is, hogy ezt a
cikket írom.
Kisfiunkkal, a négy éves Samuval és a tábor legif-
jabb lakójával, a 4 hónapos Olíviával vágtunk bele
az új kalandba. Az első pár napon anyukám volt a
segítségemre, majd a férjem csatlakozott hoz-
zánk. Amint megérkeztünk, éreztük, hogy egy
összeszokott csapatba csöppentünk, ahol min-
den korosztály képviseltette magát: sok-sok kis-
gyerek, kamaszok, ifjú felnőttek, szülők, nagyszü-
lők és persze lelkes szervezők, segítők. Mind
különbözőek, valamiben mégis hasonlítunk.
Mindenki mosolygós, vidám, otthonosan érzi
magát, a gyerekek bezsongva a rájuk váró kalan-
doktól.
Következzék egy abszolút szubjektív beszámoló,
egy négyéves kisfiú szűrőjén keresztül:
Samu lelkes és izgatott volt, nagyon várta a tábort.
A Balaton közelsége, a kerti játszótér is magával
ragadta és a programok sokasága még csak
ezután következett. Egyik nap vasalható gyön-
gyökkel játszottunk és néztük a lovagló gyereke-
ket. Minden nap lelkesen részt vett a „Manó Ház”
foglalkozásain, ahol nap mint nap új alkotások
születtek. Festettünk, ragasztottunk, hajtogattunk,
nyomdáztunk… és még sorolhatnám! Az elkészült
műveket ma is kincsként őrzi itthon. Utolsó nap
türelmesen várta, hogy az ő arcát is kifessék,
hosszas válogatás után kalózzá változott, és
egész nap büszkén viselte. A nap végére a fagyi-
tól, kecsaptól és egy elesés utáni könnyektől ázta-
tott arca igazi harcedzett kalózzá változtatta.
Fürödtünk a Balatonban, sokat fociztunk, frizbiz-
tünk a parton, ahol örömmel vettük, amikor
mások is csatlakoztak. A délelőtti játékos tornákon
más gyerekekkel együtt ügyesedett, örült a dicsé-
retnek, hogy ő tudott a legnagyobbat dobni. És
hogy mit élvezett a legjobban? Természetesen a

b o b o -
zást! Azt
h i szem,
ha nem
én lettem
volna a
k o r m á -
nyos, fék
nélkül is
lejöttünk
volna. És
ezeken kívül még rengeteg program volt, amiben
mi csak nézőként vettünk részt, de Samut ismer-
ve tudom, ezeket is nagyon élvezte. Lehetett
kenuzni, teniszezni, ping-pongozni, úszni, moto-
rozni, illetve volt vidám akadályverseny és „Ki mit
tud?” is.
A koncertek közül az Eszterlánc zenekar tetszett
neki a legjobban, s habár a többi koncerten mi a
hátsó sorok valamelyikében ülve táncoltunk, jó
volt nézni, hogy az énekesek milyen nagy szere-
tettel fordulnak a kicsik felé (is). „Első táborozó-
ként” a búcsúesten ajándék is járt a gyerekeknek.
Azóta is az ott kapott hátizsákot hordva „táboro-
zik” itthon. Nagyon jó volt, hogy – a kicsi születé-
se óta ritkábban jutó – minőségi időt tudtam ket-
tesben tölteni Samuval.
A szervezők nem csak a gyerekekre gondoltak.
Én délutánonként többedmagammal Enikőtől les-
tem el pár sminkelési fortélyt. Hosszas unszolás
után („első táborozóknak” kötelező) én is részt
vettem a tábori divatbemutatón, és nem bántam
meg! Igazi lányos program volt, hiszen kicsinosít-
va, kislányommal vonultunk végig a táborlakók
előtt. Minden délután láttam a lelkes tornázókat
(gondolva mindig, hogy másnap majd én is



megyek, és hallottam, milyen jó beszélgetések voltak a „Családi körben” sorstárs szülőkkel.
Nem csak az utolsó esti grillezéskor volt finom a vacsora. Samu olyan szépen és sokat evett, hogy
öröm volt nézni. 
Köszönjük asztaltársainknak a vidám társaságot az étkezések alatt, és Eszternek (mondtam, hogy
beleírlak:) a babázást, mialatt mi nyugodtan tudtunk enni.
Láttuk, tapasztaltuk, hogy mindez nem magától jött létre. Szervezők, önkéntesek és a támogatók ener-
giája, segítsége és persze sok-sok szeretete kellett hozzá. 
Ezen a héten Samu úgy érezte, hogy körülötte forog a világ – és így is volt. Köszönjük!!! 

Hedry-Elek Zsuzsi 
(Samu édesanyja)

Néhány hónappal ezelőtt fel-
csillant a remény számunkra,
hogy közel tíz év után végre mi
is nyaralhatunk. Egy testi-lelki
szenvedéssel teli időszakon
vagyunk túl. Kisebbik lányom-
mal, Zsuzsikával szörnyű tragé-
dia történt. Egy ismeretlen vírus
megtámadta a szívét, nyolc
hónapig küzdöttek az életéért az
intenzív osztályon. Válságos
állapota miatt 2013. 07. 17.-én
szívtranszplantációval tudták őt
megmenteni. Hatalmas a bol-
dogságunk, mert ismét egész-
séges, életerős és boldogan

mosolyog, hiszen immár maszk
és kesztyű nélkül, szabadon
élheti újra a mindennapjait. 
A fantasztikus Transzplantációs
Alapítványnak köszönhetően mi
is részesei lehettünk egy prog-
ramdús nyári tábornak, Bala-
tonvilágoson, egy csodaszép
szállodában. 
Nagy szeretettel várt minket
Szalamanov Zsuzsa és minden
szervező, segítő. Immár mi is új
családtagok lettünk ebben a
közösségben.  
Sok kisgyerek szaladgált gond-
talanul körülöttünk, pedig nem-
rég ők is hasonló betegségben

szenvedtek. Erőt adott nekünk a
gyerekek és családjaik kitartása,
kedvessége. Nagyon sokat segí-
tett nekem a családi kör vezető-
je, Edit, a szülők és Lilla, a pszi-
chológus is.
Zsuzsi nagyon boldog volt, hogy
lovakat simogathatott, a karao-
kee esten énekelhetett. A meg-
lepetés tevék is nagyon aranyo-
sak voltak. Nagy kedvencünk
lett Vilmányi doktor úr kiskutyája
is. Mindannyiunknak nagyon tet-
szett Vastag Csaba koncertje,
különösen mikor Fanni szem-
üvegében kezdett bohóckodni. 
Imádunk úszni, kár, hogy sok-
szor rossz idő volt, de a benti
úszásoktatás kárpótolt minket. 
Az Anna and the Barbies kon-
certje is szuper volt.
Fanninak és Zsuzsinak a bobo-
zás tetszett a legjobban, hiszen
órákig élvezhették a száguldást.
Jól esett, hogy mint első táboro-
zók, az én gyermekeim is kap-
tak ajándékokat. 
Remélem, mi is szerzünk jövőre
pár felejthetetlen percet a Ki mit
tud?-on, ahol sok szépet hall-
hattunk és láthattunk a gyere-
kektől. 
Sok programra el sem jutottunk,
de sebaj, majd jövőre bepótol-
juk.

Köszönjük a szervezőknek, hogy igazi, maradan-
dó élményeket őrizhetünk szívünkben!
Hálásan köszönjük a vendéglátást, reméljük jövő-
re újra találkozhatunk mindenkivel!

Szeretettel: 
Csiréné Tóthmartinez Beatrix

(Csire Zsuzsi édesanyja)

Az első “Mi is nyaralunk!” - tábort nagyon izga-
tottan vártam, kíváncsi voltam, hogy milyen is
lesz. 
Ez az egy hét egyszerűen felejthetetlen élmény
volt számomra.
Nagyon sok kedves embert ismerhettem meg, és
sok új barátot szereztem.
Minden fantasztikus volt, a programok, a sporto-
lási lehetőségek, és az egész tábor, úgy ahogy
van. Nagyon nehéz volt kiválasztanom azt, amit a
legjobban élveztem abban az egy hétben, de
nekem a bobozás tetszett a legjobban, mert még
sosem boboztam és felejthetetlen élmény volt
számomra.
De a legnagyobb élmény mégiscsak az, hogy
életemben először egyedül voltam valahol, a szü-
leim nélkül, és így is biztonságban éreztem
magam, mintha velem lettek volna.
Az első napon egy kicsit még izgultam, de aztán
két nap után már nem is hiányoztak.
Alig várom már a következő táborozást!

Máté Olívia



mese egy mese egy 

táborrótáborróll

Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon, sőt még az Óperenci-
ás tengeren is innét, a Dunán
túl, volt egyszer egy tábor, ahol
minden évben egy hétre, ezúttal
11. alkalommal, összegyűlt a
mesevilág apraja és nagyja,
hogy találkozzanak, beszélges-
senek, örvendjenek és pihenje-
nek.
Tódúlt a nép a mesebeli palotá-
ba, a Sió tündér lakta tó partjára:
eljött a hétfejű sárkányt legyőző
vitéz, a  fiú, akit a fehér sólyom
választott uralkodóvá, a kis gyu-
faáruslány, a szegény ember

legkisebb fia, a rókát szelídítő
kis herceg, János vitéz, a kis
Hableány, az álmából ébredt
Csipkerózsika és a szőke her-
ceg, valamint mind a hét törpe,
és még sorolhatnánk.
Miután örvendtek a viszontlátás-
nak, megkezdődött a maratoni
élmény-dömping:
míg délelőttönként a három kis-
malac Jancsival és Juliskával
kézműveskedett, a szegény
ember mindhárom fia
Hamupipőkével és mostohatest-
véreivel ping-pongozott és teni-
szezett, Piroska és Babszem
Jankó úszni tanult a nem
érdemtelenül megjutalmazott
Cápa-bácsival, addig  a nagy-
mama, a vadász, a mostoha és
a farkas, a szegény ember és
felesége, a király és a vasorrú
bába Ózzal, a varázslóval

tanácskozott, aki hol varázs-
gömbjébe pillantott és jelenbe
utaztatta őket, hol tükröt tartva
elébük önismeretre sarkalta
őket, majd együtt sírtak és
nevettek…
Délutánonként pedig hires
mesehősök látogatták és szóra-
koztatták e mesebeli társaságot:
eljött Vastag Csabi királyfi és
Anna and The Barbies újabb
nótát ültetve a táborozók fülébe
(“Négykézláb megyek hoz-
zád!”), ott volt Peti, a nevettető,
és gyakran énekelt és nevetett
ő, jöttek a motorosok és vitték

Apraja falva lakóit és a manókat, valamint jöttek
meseírók és riportot készítettek, akivel csak tud-
tak.
Idén is volt alkalom szembenézni a Kalandpark
adta kihívásokkal és bemutatni Ki-Mit-Tud…
Nem maradhatott el a kacagtatóan ötletes aka-
dályverseny és persze a Nyugati Boszorkány sem
felejtett el gondoskodni a szokásos esős-ziman-
kós időjárásról, bár most kivételesen csak két
napra korlátozta e tudományát, mert talán most ő
is jól érezte magát...
E mesének csak egy tanulsága lehet: érezze jól
magát minden szervátültetett gyerek!
Így volt, igaz volt, ha nem hiszed, gyere el jövőre
Te is! Itt a vége, fuss el véle!

Szabó család



Szervusztok,
Zsófia Emma vagyok!

„Már megkaptuk a bizonyítványt
és bezártuk a tanévet, nehogy
nyitva maradjon, amíg elme-
gyünk nyaralni.” – írta egyik ked-
venc író nénim, Janikovszky Éva
a „Velem mindig történik valami”
című mókás könyvében. 
Hát, tudjátok, velem, aki idén
sikeresen elvégeztem az első
osztályt az iskolában, a nyári
Trappancs-táborban aztán külö-
nösen mindig, mindig történt
valami. Már az első nap estéjén
az Eszterlánc mesezenekar, aki-
ket a tavalyi tábor óta nagyon
megszerettem, adtak szabadtéri
koncertet. Idézek az egyik ked-
venc dalomból: „Tedd előre a
fejedet/lábad/kezed/orrod/nyel-
ved/mindened, utána hátra,
előre a fejedet/lábad/stb… utána
rázzad, utána bougie-vougie,
utána forgás, tapsolj egyet paj-
tás”. Szóval ezt én, illetve még a
sok kis Trappancs gyerektársam
- akikkel még szintén nagyon
sok minden történt a táborban -

követve az utasításokat, végig is
csináltuk, ráztuk és bougie-vou-
gie-ztuk mindenünket. A koncert
végén hatalmas szappanbubo-
rékokat kergettünk, pukkasztot-
tunk. Nagyon jó volt! Kedden
akadályverseny következett. A
célbadobás nehéz volt, sítalpa-
kon járni, a labdát csövekkel a
dobozba juttatni szintén nehéz
volt, viszont a „lábad nem érhet
a földhöz, hason fekvős, kezed-
del irányítod gördeszka” és a
„ne csengesd meg a csengőt
madzagpályán” át bújócskázni a
kicsiknek sokkal könnyebb volt ,
mint a nagyoknak.
Szerdán a rutinos bobozás után
kis noszogatásra rászántam
magam életem eddigi legna-
gyobb kihívására! Miután idénre
növekedésem elérte a kívánatos
magasságot, elindultam a Vuk
kalandpálya hátborzongató kihí-
vásai felé. Antónia nagyon sokat
segített, Zsuzsa néni végig báto-
rított, Anya fényképezett, videó-
zott, izgult és aggódott. A
magaslati akadályok leküzdése
közben elhangzott a „Hú! Alig
várom, hogy lemásszak!!” a
kalandtúra végén pedig az „Úgy
örülök, hogy lejöhettem!!!” mon-
dat. A két mondat között volt
még néhány huúuú és hááááá
és hüüűűű, így Zsuzsa néni
megállapította, hogy én már
Börcsök Enikő nénitől nagy drá-
mai színészi órákat vehettem a
héten. A pénteki nap újabb for-
dulópontot jelentett az életem-
ben, ugyanis beérett a korábbi
nyári táborozások úszótanfolya-
mainak gyümölcse!! Az orromat
is(!!!) megmerítettem a hideg
vízben! Ez jelentős mérföldkő
volt a korábbi Anyába, Mónika

nénibe, „Cápa bácsiba” görcsö-
sen kapaszkodós, arcomat a
mennyezet felé fordítós és foly-
ton törülközővel törülgetős tech-
nikához képest. Bátran ráfeküd-
tem a vízre, és még „uszi”
deszkával ugyan, de önállóan
közlekedtem a medence két
partja között! Úszásfejlődésem-
ben nagy motivációt jelentettek
Mónika néni incselkedő lábujjai,
melyeket nagy igyekezettel pró-
báltam elkapni a vízben. Ugyan-
ezen a napon este a nagyérde-
mű táborlakó közönség előtt a
divatbemutatón bemutathattam
aranypáva mintás, pörgős,
nyári, alkalmi ruhámat, este, a
tábor „Ki mit tud” versenyén
elmondtam egy részletet
Janikovszky Éva „Velem mindig
történik valami” című vicces tör-
ténetéből.
A hétvégére új barátságokat
kötöttem, ezért minden eddigi-
nél remekebbül éreztem magam
és a Balatonban is megfüröd-
tem!
Nagyon örültem, hogy Pimpa
kutya is eljött a táborba, remé-
lem, hogy a kutyámat, Bernátot
is,– aki elég behemót ugyan és

kényelmes –
ugyanilyen jól
be tudom taní-
tani sétálni.
A táborzáró ün-
nepség végén
elénekeltük a
tábori himnuszt,
amit nagyon
szeretek, és a
filmvetítés alatt
ismét felcsen-
dült az Anna
and the Bar-

bies együttes „Kezdjetek el élni” dala, mely
eszünkbe juttatta a szerda esti, még a tavalyinál is
viccesebb rockzenés, ugrálós, paróka-paródiás
varázsbulit. 
A dal ahányszor elhangzik, mindenkit megérint,
kimondatlanul a lelkünkbe kúszik, sokan mi gye-
rekek itt a Trappancs táborban értjük, hogy „olyan
jó néha érezni, hogy élek”, mert mi itt valóban el
kezdünk élni, „hogy legyen mit mesélni„ (sok
szülő némán, láthatatlan könnyeket potyogtat)
„majd az unokáknak, mikor körbeállnak”.

A táborzárást a gyerekek számára nagyon roman-
tikus, késő esti, csoportos, mókás Balaton-parti
sétával koronáztuk meg. A tizenegyedik táborom
(ami éppen valójában a negyedik – Anya meg-
jegyzése) nagyon jól sikerült! Alig várom, hogy a
tizenkettedik táborom (azaz ötödik) is ugyanilyen
jól sikerüljön, lehetőleg tűztáncosokkal és jó idő-
vel!





Amikor három évvel ezelőtt
kipattant az ötlet a fejemből, és
egyeztetve Zsuzsával, helyet
kaptunk a programban, még
számos nehézség elé néztem. 

Vajon összejön a csapat?
Leszünk elegen?  Hogy lesz?
Mit fognak szólni? Örülnek
majd, vagy félnek? Csupa,
csupa kérdés volt bennem
akkor.

De végül három évvel ezelőtt a
csapat elindult! Számos moto-
ros és kísérő! Azt hiszem, mind
vegyes izgalommal vártuk, mit
hoz számunkra ez a nap. Ami
aztán elrepült egy szempillantás
alatt! 
És idén már harmadszor indul-
tunk neki, hogy örömet csem-
pésszünk kicsik és nagyok arcá-
ra, hogy egy kis benzingőzös
élményt szerezzünk Nektek!
Szeretném megköszönni, hogy
ismét mi lehettünk  a táborban
”a péntek délutáni program”!

Köszönöm a Váci Motoregerek
törzsgárdájának is, hogy idén is
velem tartottak. Köszönöm az
idén újonnan csatlakozottak-
nak, főként annak a két motor-
nak és gazdáiknak, akik telje-
sen ismeretlenül csatlakoztak a
motoroztatáshoz.
Összegezve, idén is azt láttam
ott a helyszínen és látom a

képeken is utólag, hogy az a pár
perc  (ami egy óra volt – szerk.)
motorozás legalább olyan nagy
öröm nekünk, mint nekik! Azt
hiszem – és remélem – , hogy
többet kapunk, mint amit adha-
tunk! 
Az első év néhány bizonytalan,
talán kicsit félénk arca után már
egyre nagyobb a tolongás a
bukósisakokért és van, akinek
már kedvenc motorjai is vannak!
Volt, akinek idén már segítség
sem kellett felpattani a nyeregbe
– hiába, úgy látom, van a felnö-
vekvő generációban is pár
motorszerelmes-jelölt! A képe-
ken a szülők és gyerkőcök arcát
és mosolyát elnézve már most
biztos vagyok benne, hogy jövő-
re ismét nekivágunk!
Remélem, újra  találkozunk vele-
tek!

Váci Motoregerek nevében: 
Mészáros Laura (vese + has-

nyálmirigy transzplantált)

HHaarrmmaaddsszzoorr !!
Kicsiny összefoglaló Kicsiny összefoglaló 

(mindannyiunk nevében)(mindannyiunk nevében)

Egyik újoncunktól:

Nagyon jól éreztem magam! Bár csak most kerültem bele ebbe a csapatba, mindenki nagyon ked-
ves és jó fej volt! Örültem, hogy ha mosolyt tudtam csalni a jelenlétemmel a kicsik és nagyok arcára

Czingráber Ernő



…Hát elindultunk. Emberek
közé, akikről sokat olvastam,
egy helyre, amiről sokat hallot-
tam. Izgultam, hogy miért, azt
utólag már nehéz megmondani.
Talán, hogy nem lesz helyem ott,
hogy nem lesz, akivel beszél-
gessek, vagy mi miatt is...?  De
amint legurultunk a lejtőn meg-
érkezve a Frida-völgybe, eltöltött
az érzés, ami egész héten velem
maradt – jó helyen vagyok.
Nagy szerencsémre olyan
emberrel érkeztem meg, akit –
ezt első pillanattól lehetett látni
és érezni  – különlegesen ölel
körbe a táborozók szeretete,
ebből kicsi nekem is jutott, így
mindjárt könnyebb volt a kezdet.
Odafordultak hozzám, kérdez-
tek, segítettek és ez hatalmas
erővel töltött fel. Mindenre képe-
sek vagyunk! 
Aztán jöttek a gyerekek és a
szülők. Találkozások, ölelések,

kézfogások, mosoly, hogy itt
vannak végre, és birtokba vehe-
tik ezt a hetet. Talán soha többé
nem fogom ennyire jól látni, mint
most friss szemmel, hogy
milyen fontos mindenkinek ez a
tábor, a megérkezés. 
A szervezők megfeszített mun-
kával és mégis valamiféle köny-
nyedséggel gondoskodnak
arról, hogy mindenkinek legyen
kedvére való program. Legyen
szabadság és legyen keret,
amibe mindenki belehelyezheti
magát. A reggeli futás, amiről
sokat hallottam a gyerekektől –
a beszámolókból most nem
idéznék – nem kis megkönnyeb-
bülésemre elmaradt, helyette
bőségesen van alkalom sportol-
ni, mozogni, új dolgokat kipró-
bálni; lóra, motorra, bobba pat-
tanni, tevét simogatni, király-
lánnyá válni, táncolni, tornázni,
csatangolni, pihenni, rajzolni,
beszélgetni, magunkra figyelni,
hatalmasakat enni, nevetni, jó
borokat kóstolni vagy énekelni
torkunk szakadtából – „négy-
kézláb”. 
Senki nem bújik ki a sorsából,
nem válik más emberré, amikor
pihen vagy kilép a mindenna-
pokból. A különleges emberek,
akik itt találkoznak, mindezzel
együtt hordoznak magukban
valamit, amit idehoznak, aztán
megsokszorozva visznek vissza
a világba, hogy világítson nekik

egész évben. Köszönöm, hogy
én is a része lehettem. 

Tusor Lilla
Pszichológus

******

A 11. „Mi is nyaralunk”
tábor gyógytornász 

szemmel 
2014. június 22.-e, vasárnap
reggel. Izgatott készülődés, cso-
magolás, indulás. Kezdődik a
11. „Mi is nyaralunk” tábor,
ahová idén gyógytornászként én
is meghívást kaptam. Nem
tudom még, hogy hogyan te-
kintsek erre a kihívásra. 
A fejemben mindenesetre cikáz-
nak a kérdések: hogyan fogok
ennyi nevet megjegyezni (ehhez
tudni kell, hogy az arcmemóri-
ámnál csak a névmemóriám
rosszabb), hogyan fogok ennyi
különböző gyereket csoportok-
ba rendezni, és egyáltalán, mit is
fogok én ott csinálni?
Június 23.- a, hétfő. Reggeltől
érkeznek a gyerekek, elkezdő-

dik az állapotfelmérés. Találkozás néhány régi
ismerőssel (ők a szív-transzplantált gyerekek,
hiszen a hétköznapokban az Országos
Kardiológiai Intézet Gyermekszív Centrumában
dolgozom). Estére pedig – nagy nehezen – meg-
születnek a csoportok. Nem volt egyszerű a sok-
féle délelőtti program közé beiktatni a tornákat,
végül korosztály szerint rendeztem őket öt cso-
portba.
Június 24.-e kedd. Reggel 9 óra. Érkezik az első
csoport. Csillogó szempárok, akik várakozva
tekintenek rám, hogy mit is fogunk ma játszani.
Igen. Játszani. Hiszen a gyógytorna játékok közé
rejtett erősítés, korrekció, nyújtás, stb. De ezt csak
mi tudjuk, és ha jól csináljuk, számukra az egész 
csak játék. Visszagondolva erre a pillanatra, úgy
érzem, nekem ekkor kezdődött el igazán a tábor.
Innentől felgyorsultak az események. Színes
egyéniségük, lelkesedésük, jókedvük azonnal
elfelejtette korábbi aggályaimat. És láss csodát,
az „együttjátszásnak” köszönhetően délutánra
már mindegyikük nevét tudtam (és a hét folyamán
is csak ritkán kevertem).
Délutánonként a „Has off“ fantázianevű torna vette
kezdetét. Erre az eredeti elgondolás szerint höl-
gyeknek meghirdetett alakformáló tornára megle-
pő módon néhány férfi is jelentkezett, akik nagyon
kitartóan és lelkesen jöttek, és izzadtak együtt a
hölgyekkel az egész hét folyamán.
A hét többi napján is folytatódtak a tornaórák, és
a lelkes kis csapattársak immár egymás kezét
fogva jelentek meg a foglalkozásokon.  Az együtt
töltött játékos órák, érintések, egy-egy nevetésbe
fulladt nehezebb gyakorlat végül barátokká ková-
csolt mindnyájunkat. A hét második felében

azután olyan
gyerekek is
megjelentek
az órákon,
akik addig
úgy véleked-
tek, hogy a
d é l u t á n i
programokra
délelőtt feltét-
lenül rá kell
p i h e n n i .
R e m é l e m ,
náluk tartós
lesz ez a
szemléletvál-
tás.
A következő
találkozásunkra már bátran indulok útnak, hi-szen
tudom, hogy ahová megyek, ott engem is
BARÁTOK várnak.
Ennek reményében búcsúzom tőletek és köszö-
nöm minden kicsi, nagy és legnagyobb táborla-
kónak, aki részt vett a foglalkozásomon, az egész
heti kitartó munkát. További szép nyarat és jó
pihenést mindenkinek!

„Néha az apróságok számítanak. Mindaz, amit
nap, mint nap csinálsz. Mindaz, amit minden
egyes nap teszel másokért. Ha kicsiben is, de
megmented a világot.”
(Szellemekkel suttogó c. film)

Lacsni-Deutsch Katalin
gyógytornász

Első alkalommal voltunk
önkéntes segítők

a MI IS NyARAlUNK táborban



Fehér Sólymok és 
Szárnyas Farkasok
Amikor biztossá vált, hogy az
idén nyáron önkéntesként én is
részt veszek a nyári táborban,
méghozzá kamasz fiúk és
lányok „mesekalauzaként”, az
első dolgom az volt, hogy kita-
láljam, milyen mesékkel készül-
jek a találkozásra. Szerettem
volna megmutatni, hogy régen
az emberek a meséken keresz-
tül tanultak meg eligazodni a
világban, és komoly dolognak
számított, amikor egy fiatal részt
vehetett a felnőttek mesemon-
dásain. A régiek a mesékkel
tanították meg a fiatalokat arra,
hogy milyen feladatok várnak
rájuk az életben, hogyan tudnak
megküzdeni a rájuk váró nehéz-
ségekkel és milyen veszélyekkel
kell szembenézniük a felnöveke-
dés során. Tudtam, hogy két
csoportot fogok majd vezetni: az

egyikben 10-14
éves kamaszok
lesznek, a
másikban 15-20
év közötti fiata-
lok. Azt is tud-
tam, hogy es-
ténként a legki-
sebbeket várom
majd mesékkel
a Mesekuc-
kóban, és lesz
egy est, ame-
lyen csak a fel-
nőttek fognak meséket hallgatni.
Nagy örömmel készülődtem
mindegyik programra. Némi töp-
rengés után kiválasztottam a
legkisebbeknek és a felnőttek-
nek szóló meséket, majd úgy
döntöttem, hogy a 10-14 éve-
sekből álló csoportnak először a
Fehér Sólyom című mesét
fogom elmesélni, a nagyobbak
pedig a Szárnyas Farkassal fog-
nak az első találkozáson megis-
merkedni.
Mindkét mese telitalálatnak bizo-
nyult. A Fehér Sólyom meséje
kapcsán annyira belemeleged-
tünk a mesélésbe, hogy már a
második napon mindenki meg-
tanult mesét „előállítani”. A gye-
rekek minden szóból, esemény-
ből, érzésből vagy tréfából per-
cek alatt képesek voltak mesét
faragni, ráadásul úgy, hogy egy-
másnak adogatták a mesegom-
bolyagot, egymásba fűzve így
saját gondolataikat másokéival.
A végtelenített meséket szinte
lehetetlen volt leállítani, az utol-
só napon már egy-egy emberi
arc láttán is sorsokat, érzéseket
tudtak mesékbe szőni. Óriási
élmény volt mindannyiunknak a
mese teremtése!

A Szárnyas Farkas mesecsopor-
ton nem játékos formában fog-
lalkoztunk a mesével, hanem
úgy, hogy saját magunkat keres-
tük meg a történetben. Mit jelent
három út közül a legveszélye-
sebbet választani? Miért kell
elmenni a tündérkardért és az
élet vízéért? Ki az a „Szárnyas
Farkas”, aki veszélyezteti a nap-
jainkat, de ha sikerül szót érteni
vele, akár még segítőnk is lehet
a harcban? Ilyen és hasonló kér-
désekre kerestük és találtuk
meg a válaszokat, miközben
mindenki megismerkedhetett
saját táltos paripájával is.
Nekem óriási élmény volt részt
venni ebben a táborban! Minden
perc rengeteg ajándékkal lepett
meg, de a legnagyobb élményt
a kalandparkban szereztem,
ahol néhány akadályt csak a
gyerekek bátorítására sikerült
leküzdenem. Sosem felejtem el,
amikor öten kiabálták nekem öt
különböző helyről: 
–„Meg tudod csinálni!”
És igazuk lett! Megcsináltam!
Köszönöm!

Boldizsár Ildikó

Tanítók lettekTanítók lettek
a tanulókból…a tanulókból…

Bizony-bizony, a tizenegyedik
tábor azt jelenti, hogy aki az első
táborozáson részt vett, az mára
már lassan kinövi a „gyerektá-
bor”-i státuszát. De mi van
akkor, ha ő még szeretne jönni
és nem is táborozóként, hanem
önkéntes segítőként?
Természetesen ennek örülünk
és megadjuk a lehetőséget, ha
olyan tevékenységet tud felkí-
nálni, amire valóban szüksé-
günk van, és úgy gondoljuk,
hogy alkalmas is a feladatra.
Jakab Ivett már három évvel
ezelőtt úgy döntött, hogy ő nem
nyaraló, hanem segítő szeretne
lenni. Amit felkínált (munkát),
örömmel fogadtuk, és ő kitűnő-
en teljesítette. Azóta még több
feladatot vállal és kreativitása
sokkal színesebbé teszi tábo-
runkat, az általa készített fotók
pedig egyre élesebbek…, de
mindig lényegre törők és szívből
jövők voltak. A fiatalok/kama-
szok felügyeletét, aktivitásra
buzdítását is remekül látja el.
Idén Gyurkó Szandi kérte, hogy
ő nem nyaraló, hanem segítő
szeretne lenni az úszásoktatás-
nál. A Szendi házaspár (Cápa

néni és Cápa bácsi) örömmel
fogadta Szandi segítségét, leg-
alább valamelyikük időnként
bemehetett a szaunába felolvad-
ni a jeges víz dermesztő hatása
alól. Szandi nemcsak kiváló
úszó, hanem remek oktatónak is
bizonyult és a gyerekek egyene-
sen imádják!
Dózsa Dávid is úgy döntött,
hogy a tizenegyedik táborban
már inkább önkéntes segítő
lenne. Ő a tábori fotós szerepét
vállalta és remekült teljesített.
Bizonyíték a sok-sok jó kép!
Persze fotósban nem volt most
hiány, egymással versenyeztek
a jobbnál jobb kamerával felsze-
relt jobbnál jobb fotósok. 
(Dr. Grózli Csaba, Feszt Tímea,
Jakab Ivett, Dr. Vilmányi Csaba,
stb.)
Szloboda Petra és a Tárnoki
lányok (Virág és Dóri) kiváló
gyerekfelügyelők voltak, amíg a
szülők például a Családi Körben
ültek, de egyéb alkalmakkor is
mindig szívesen vállalták a bébi-
csősz szerepét. 
Szóval, hajrá fiúk-lányok, ha
kinőttétek a tábort, akkor is van
remény…! Szalamanov Zsuzsa



ELISMERÉSBENELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLTEKRÉSZESÜLTEK

A tábor első napján az Év Önkéntese díj második
alkalommal került átadásra. Ebben az évben
Szendi János birtokolhatja a vándordíjat, sok
éves, az alapítvány munkáját segítő tevékenysége
elismeréseként. A családsegítő programunk
támogatásáért Schneiderné Szabó Julcsi és
Szabó Attila kapott oklevelet.
Szülők az Alapítványért – Együtt a szervátültetett
gyermekekért – oklevéllel köszönte meg az
Alapítvány kuratóriuma a Tárnoki házaspár,
Márkus Márta és Gálvölgyi Eszter munkáját.

Szendi-Káldi Móni tizedik éve végez önkéntes
munkát a táborban, ezt Tóth József festményével
köszöntük meg.

Önkénteseink száma
egyre nő, mivel a
tábori programok

skálája egyre 
szélesebb lesz.
Nincsen olyan

önkéntes segítőnk.
akiről nem a 

legnagyobb elisme-
réssel szólhatunk. 

Mindannyiuk 
munkája végtelenül 

értékes és 
nélkülözhetetlen.

Pénzbeli támogatók:

Magyar Nephrológiai Társaság
Alsónémedi Jótékonysági Bál

Magyar Vesealapítvány
B.Braun Avitum Hungary Zrt.

SANACEA Bt.
Daganatos Betegek Rehabilitációs 

Lelki Otthona
Emberi Erőforrások Minisztériuma -
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 

(Pályázatkezelő - NCSSZI)
Önkormányzat - Balatonvilágos

Szolgáltatással és 
ajándéktárgyakkal 

támogatók:

Frida Family Hotel
BalatoniBob Balatonfűzfő

Serpa Kalandpark – Balatonfűzfő
Váci Motoregerek Mészáros Laurával 

és más motorosokkal
Polgár Peti zenés humorista

Eszterlánc Mesezenekar
Anna and the Barbies együttes

Vastag Csaba énekes
Lajkó Zsuzsa és lányai – arcfestők
Szeretet Fénye Közh. Alapítvány 

Teveszed Kft
Innomed Medical Zrt
LEGO Magyarország

Önkéntes munkával:

Baranyai Andor
Boldizsár Ildikó dr.

Böcskei Virág
Börcsök Enikő
Fellner Márta
Feszt Tímea
Dabis Viktor
Deutsch Kati
Dózsa Dávid
Gallus Edit

Görgényi Gyula/Jávori Péter
Grózli Csaba dr.

Gyurkó Alexandra
Jakab Ivett

Kelen Kata dr.
Márkus Márta
Nagy Anikó
Nagy István

Reusz György prof.dr.
Schneiderné Szabó Julianna

Szabó Attila
Szalamanov Zsuzsa

Szendi János
Szendi-Káldi Mónika

Tóth József
Tusor Lilla
Vajk Dóri

Vilmányi Csaba dr.
Vitányiné Homoki Erika

Köszönjük mindazoknak, akik a 2014 évi Köszönjük mindazoknak, akik a 2014 évi 
MI IS NYARALUNK tábor sikeréhez hozzájárultak!MI IS NYARALUNK tábor sikeréhez hozzájárultak!

KIEMElT TáMoGATóINK:KIEMElT TáMoGATóINK:

Új európa Alapítvány – Új európa Alapítvány – 

mol gyermekgyógyító Programmol gyermekgyógyító Program

Astellas Pharma kft.Astellas Pharma kft.



Hogyan élik meg a Hogyan élik meg a 
gyerekek gyerekek 

a kórházi tartózkodást?a kórházi tartózkodást?

A kórházi tartózkodás minden gyerek számára
nehéz – legyen bármilyen korú is. Az otthontól és
a barátoktól való távollét, az idegen szituáció, a
vizsgálatok, a szokásos napi rutin megváltozása
mind-mind frusztrációt okoznak a gyerekeknek.

A K&H gyógyvarázs program összegyűjtötte,
hogy a különböző életkorú gyerekek hogyan élik
meg a kórházi tartózkodást, mi okozza számukra
a fő problémákat.

Azt, hogy a gyermek hogyan éli meg a kórházi tar-
tózkodást, természetesen több dolog is befolyá-
solja. Az első mindjárt az, hogy tervezett beavat-
kozásról van-e szó, vagy egy esetleges baleset
miatt hirtelen kerül be a kórházba. A gyerek alap-
természete szintén fontos tényező; a könnyen
alkalmazkodó gyerek számára egyszerűbb a kór-
házi lét és az azzal járó kellemetlenségek elviselé-
se, míg a rutinjaihoz jobban ragaszkodó, akaratos
gyereket jobban megviseli az új helyzet. Mindezek
ellenére van néhány általános tényező, amelyek-
re a www.aboutkidshealth.ca szerint a különböző
életkorokban érdemes figyelni. 

1 éves kor alatt:

Az egészen picik számára a biztonság a legfőbb
dolog. Ők még nem tudják, hol vannak, számuk-
ra a lényeg, hogy a biztonságot jelentő személyek
– anya és apa – ott legyenek velük, itt is megma-
radjon  a belsőséges, meghitt szülő-gyerek kap-
csolat.

A kicsit
nagyobbacs-
kák számára
gondot okoz-
hat, hogy
esetleg nem
tudnak szaba-
don kúszni,
mászni. 

1 és 2 éves kor között:

• A már mozgékony, saját korlátaikat épp felfede-
ző gyermekek általában nehezen viselik a bezárt-
ságot, helyhez kötöttséget. 
• Nem értik, miért kell kórházban lenniük, általá-
ban zavarja őket a megszokott napi rutin hiánya.
• A szülőktől való távollétet igen rosszul élik meg. 
• Az idegen helyzet és az idegen emberek jelen-
léte komoly félelmet okoz számukra.

2 és 6 éves kor között:

• Az otthontól való távollét, a napi rutin hiánya
komoly stresszforrás lehet számukra.
• Testüket már ismerik, de ismereteik korlátozot-
tak, ezért nem értik a helyzetet.
• Félnek a fájdalomtól és a különböző vizsgála-
toktól.
• Legtöbbször azt hiszik, valami rosszat tettek, és
büntetésből vannak kórházban.

6 és 12 éves kor között:

• A gyerekeket zavarja az otthon, az iskola és a
barátok hiánya.
• Már értik, hogy miért vannak kórházban, de a
helyzettel nem mindig tudnak megbékélni.
• Félnek a vizsgálatoktól, a fájdalomtól.

12 év felett:

• Az otthon és a barátok hiánya zavarja őket
leginkább.
• Számukra az intim szférájuk nagyon fontos, így
zavarja őket ennek hiánya.
• Testükhöz való viszonyuk indiferens, nem szíve-
sen beszélnek panaszaikról, fájdalmaikról sem.
• Tisztában vannak betegségükkel és annak eset-
leges hosszú távú hatásaival, amely újabb súly-
ként nehezedhet rájuk.

Mit tehet a szülő?

A szülő – természetesen a gyerek életkorának
megfelelően – tehet azért, hogy a fenti szorongá-
sok, frusztrációk szűnjenek.

• Lehetőség szerint próbálja meg
felkészíteni a gyereket a kórházi tar-
tózkodásra.
• Igyekezzen minél több időt tölteni
a gyerekkel!
• Ne felejtse el, hogy ő mutat pél-
dát. Természetes, hogy feszült és
aggódik, de ne ragassza át aggo-
dalmát gyermekére!

• Beszélgessen minél többet a gyermekkel! Az őszinte válaszokkal
csökkenthető a bizonytalanság, és ezzel a gyermek félelme! 
• Vigye be a kicsi kedvenc tárgyait, játékait, mesekönyveit a kórház-
ba, ezzel csökkenthető az otthon hiánya, kellemesebbé tehető a rideg kórházi környezet!
• A kórházi lét monotonitásának ellensúlyozására próbáljon bevonni más családtagokat is a gyerek
felügyeletébe. Időnként vigye el hozzá a legjobb barátait látogatóba.
• Játékokkal, mesékkel, mondókákkal próbálja meg elterelni a gyerek figyelmét.

Forrás:InforMed

Nem megy a kézírás 

Nem megy a kézírás a gyerekek nagy részének: egy

német kutatás szerint a kisiskolások mintegy 70 száza-

léka az óvoda után nem rendelkezik azokkal a mozgási

képességekkel, amelyek a kézírás feltételei.

Sok gyerek nem tudja befűzni a cipőfűzőjét, nem áll

meg egy lábon, és nem jó a kézírása: ezek a képességek

összefüggenek egymással - mondta Stephanie Müller

oktatáskutató. A jelenség okai a kevés mozgás, az ujjak

ügyetlensége, a szülői példa hiánya és az okostelefonok,

táblagépek használata.

"Nem annyira mozgékonyak már a gyerekek, mint vol-

tak. Régen kint ugrándoztak, játszottak, fára másztak.

Ma a harmadik osztályosok nem tudnak egyenesen hát-

rafelé menni vagy kapaszkodás nélkül egy lábon meg-

állni" – mondta Müller.

A tépőzár és a nyomógombok miatt ma már nem kell

olyan kézügyesség-fejlesztő feladatokat megoldani,

mint a cipőfűző befűzése vagy hurkolása, így az úgyne-

vezett nagymozgások és finommozgások nem fejlődnek

eléggé.

A gyerekek nem látják, hogy a szüleik írnának. Az érin-

tőképernyők használatához egész más kézmozdulatok-

ra és izmokra van szükség, mint a ceruza kézben fogá-

sához.

"A legtöbb tanító segíteni sem képes, mert nem tudják,

mi minden kell a gyerekeknek a kézíráshoz, aztán a

későbbi években már annyi a tananyag, hogy nincs idő

az írással foglalkozni. A tanítóképzésben kellene

nagyobb hangsúlyt fektetni az írástanításra. Olyan hall-

gatókkal is találkozom már, akik maguk sem fogják

helyesen a ceruzát, és nem írnak jól. Hogy tudnák a gye-

reknek megtanítani a folyó írást?" - magyarázta Müller.

Elmondta: nem jó, ha csak a nyomtatott, különálló

betűk írását tanítják meg, mert az összekötött, úgyne-

vezett zsinórírással sokkal gyorsabban lehet írni, mint-

ha minden betűt külön le kellene írni. Az írás mozgásfo-

lyamatait automatizálni kell, csak ebből fejlődhet ki az

élet során a személyes kézírás, a nyomtatott betűkből

sosem.

"Aki csak menetelni tanul meg, nem fog salsát táncolni.

A kézírásnak ráadásul külön értéke is van, egész mást

jelent egy kézzel írt születésnapi gratuláció, mint egy

SMS" - tette hozzá a kutató.

kép: pat138241/FreeDigitalPhotos.net
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Gyermekrajz-
pályázat a 

Vese Világnap
alkalmából

A Nemzeti Vese Program a Vese
Világnap alkalmából rajzpályázatot
hirdetett a Patrona Hungariae Ka-
tolikus Iskolaközpont és a Kőbá-
nyai Kada Mihály Általános Iskola
5-8. osztályos diákjai számára. 

A pályázat célja az volt, hogy a
kiírás eredményeként olyan gyer-
mekrajzok szülessenek, amelyek
felhívják a magyar társadalom
figyelmét a vese védelmére, a vesék
összetett és létfontosságú szerepére,
a vesebetegségek megelőzésének
fontosságára. A kezdeményezés
célja volt továbbá, hogy a pályáza-
ton résztvevő diákok elmélyítsék a
vesével kapcsolatos ismereteiket,
hogy tudatosítsuk bennük a preven-
ció jelentőségét, érzékennyé tegyük
őket a beteg embertársainkkal való
szociális kapcsolatokra, valamint
hogy az ő nyelvükön ismertessük
meg velük a dialízis, a donáció és a
transzplantáció fogalmait.

A pályázat jelmondata:

Védd a veséd, tudd meg, hogyan!

8 aranyszabály a vesénk védel-

mében!

A pályázat győztese: Varga Réka 5/a
osztályos tanuló 
(Patrona Hungariae Gimnázium)

Donációs-transzplantációs plakátpályázat
A Magyar Transzplantációs
Társaság, az OVSZ
Szervkoordinációs Iroda és a
Transzplantációs Alapítvány 2014.
márciusában plakátpályázatot hir-
detett a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Grafika Tanszékén. 
A pályázati felhívásra 23 pálya-
munka érkezett.
A pályázat témája a szervátültetés
és a szervadományozás volt.
A felhívás a következő, gondolat-
ébresztő kérdéseket vetette fel:
Mit jelent a szervátültetés? Milyen
szervek transzplantálhatóak? Milyen az új élet egy új
szervvel? Mi történik a másik oldalon? Mit jelent a halál és
az agyhalál? Miért nem beszélünk róla addig, amíg lehe-
tőségünk lenne rá? Mit jelent a szervadományozás?
A pályázat célja az volt, hogy a kiírás eredményeként
olyan alkotások szülessenek, amelyek felhívják a
magyar társadalom figyelmét a szervátültetés életmentő
szerepére, a szervadományozás kapcsán meghozott 
döntés fontosságára.

A bíráló bizottság összesített értékelése alapján a pályázatot, és ezzel
együtt a 150.000 Ft összegű honoráriumot, - amelyet a Magyar
Transzplantációs Társaság ajánlott fel - Csuth Péter „Kezedben” című
pályamunkája nyerte.

Alajbeg Afrodité „Árnyék” című pályamunkáját pályázati díjjal nem járó nívódíjjal jutalmazták.
Köszönjük a kezdeményezésben részt vevő szervezetek és intézmények, valamint a hallgatók lelkes
és támogató együttműködését!

Böcskei VirágA győztes rajz

A bíráló bizottság tagjai voltak:A bíráló bizottság tagjai voltak:

Dr. Fehérvári Imre – SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, 

egyetemi docens

Mihály Sándor - az OVSZ Szervkoordinációs Iroda igazgatója

Szalamanov Zsuzsa - a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi 

elnöke

Felsmann Tamás – Magyar Képzőművészeti Egyetem, egyetemi 

docens, Tanszékvezető-helyettes

Lelkes László – Magyar Képzőművészeti Egyetem, egyetemi 

adjunktus

Szabó Andrea – a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára

A Vese Világnap megrendezésére

2014. március 13-án immár kilence-

dik alkalommal került sor. A 6 konti-

nens több mint 100 országában meg-

tartott világnap figyelemfelhívás

vesénk központi szerepére általános

egészségünk szempontjából, vala-

mint alkalom a vesebetegségek meg-

előzésének hangsúlyozására. 

Ma Magyarországon minden 10.

ember érintett valamely vesebeteg-

ségben. Évente mintegy 500-600 ezer

vesebeteg szorul gondozásra, 270-

300 veseátültetés valósul meg, és

közel 6500 krónikus veseelégtelen-

ségben szenvedő beteg életben

maradását biztosítja a művesekeze-

lés. 

A sokáig észrevétlenül lappangó,

majd hirtelen lecsapó, alattomos

betegség nagy része azonban odafi-

gyeléssel megelőzhető. A betegség

ugyanis „köztünk” van: Magyar-

országon a népbetegségnek számító

elhízás, magas vérnyomás, cukorbe-

tegség ma a legfontosabb vesebeteg-

ségre hajlamosító tényezők! 

A 2,5-3,5 millió hipertóniás- és az 1,1

millió cukorbeteg 10, illetve 5 százalé-

ka válik a későbbiekben veseelégte-

lenné. 

Böcskei Virág



A SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika új igazgatója július 1.-től 
Dr. Máthé Zoltán egyetemi docens. Máthé doktor évekig a klinika sebésze-
ként dolgozott, majd évekkel ezelőtt Németországban az esseni klinika máj-
transzplantációs osztályát vezette. Gratulálunk kinevezéséhez, és sok sikert
kívánunk a klinika vezetéséhez!

Kornél több mint féléves kórházban töltött idő után
kapott új szívet június 16-án. A négyéves kisfiú
humorával, cserfességével és kitartásával sokakat
levett a lábáról, s hisszük, hogy ezekkel a tulajdon-

ságaival sikerült igazi hősként eljutnia a transz-
plantációig. Jól van, és hamarosan mehet haza!

Szverle Viktória (GOKI Gyermekszív Kp.)

Kedves Trappancsok!Kedves Trappancsok!

Az elmúlt hónapokban ismét növekedett a Trappancsok száma.

Fogadjátok őket nagy szeretettel!

Sz. Elemér (6 éves) 2014. 04. 08-án kapott vesét.

Ó. Róbert (5 éves) 2014. 04. 28-án Édesanyjától kapott vesét.

T. Máté (2 éves) 2014. 04. 30-án kapott vesét.

Már éppen befejeződött Máté Édesanyjának az élődonoros

kivizsgálása, amikor Máténak riadója volt. Nagyon örültünk

neki, Máté kézről-kézre járt az ambulancián, mindenkire

mosolygott, mindent szemügyre vett. Műtét után nem ment

minden zökkenőmentesen, de már jól van és reméljük hama-

rosan futkosni fog.

Gy. Vivien (14 éves) 2014. 05. 08-án

kapott vesét. Vivi királykisasszony

megérkezett és belopta magát min-

denkinek a szívébe. Műtét után 6

héttel pedig már együtt nyaralt a

többi Trappanccsal Balatonvilágoson,

ahol nagyon sok új barátot talált és

rengeteg élményben volt része. Vivi

nem „csak” vesét kapott májusban,

hanem megismert Valakit, akire

ezentúl mindig számíthat!

B. Andrea (19 éves) 2014. 05. 07-én kapott vesét.

Andi 10 évesen kapott először vesét, amivel boldogan élt 8 évig.

Szerencsére nem kellett sokat várnia, hogy ismét vesét kapjon.

Műtét után ugyan jól ráijesztett mindenkire, de már jól van, és

boldogan jár a kontroll vizsgálatokra. 

M. Barnabás 9 éves lesz ősszel.

Először 3 évesen kapott vesét, de

az sajnos az utóbbi években már

nem működött kielégítően. Barni

különben remekül érezte magát,

iskolába járt, bicajozott, de télen

már világossá vált, hogy hamaro-

san új vesét kell kapnia. Édesapjától

2014. 05. 29.-én megkapta a legkiválóbb vesét!

Cs. Levente (4 éves) 2014. 06. 24-én vesét kapott édesanyjától.

Egy helyes szöszi kisfiú homlokán, orrán kötéssel futkározik a

folyosón, a kötések egy korábbi kismotoros baleset eredmé-

nyeit fedik. Ő Levi! Egy vidám, örökmozgó kisgyerek. Levivel

beköltöztek a klinikára a mérges madarak, Thomas mozdonyok,

amik próbálták jobb kedvre deríteni a nehéz napokon.

Reméljük, hamarosan otthon játszhat a kishúgával!

Maléth Anikó

Koordinátor (SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika)

--------------------------------------------------------------------------

Az elmúlt hónapokban májat kapott Kielben (Németország)

N. Vivien és É. Olivér. Mindkét kisgyermeknek édesanyjuk

adta az életmentő májszegmenset. 

E. Kornél (4) Cs. Levente.

M. Barnabás

lovas Judit
(másfél éves ko-
ra óta él új máj-
jal) sikeres érett-

ségi vizsgát tett. Gratulálunk
Judit, és szívből kívánjuk, hogy
sikerüljön álmod, felvegyenek az
óvónőképzőbe! 

***

Rózsa Viktor
(több mint tíz
éve él új májjal)
a tolnai Széche-
nyi István Általá-
nos Iskola tanév-

záró ünnepségén, kitűnő tanul-
mányi eredményéért és a verse-
nyeken elért eredményéért az
iskola legeredményesebb tanu-
lója címet kapta meg.
Gratulálunk ehhez a fantasztikus
eredményhez Viktor! 

***
Jakab Ivett (hat éve él új májjal)
diplomás közgazdász lett a
Budapesti Corvinus Egyetemen
és Magyarország
Jó tanulója – Jó
sportolója kitűn-
tetést is kapott
2 0 1 4 - b e n .
Gratulálunk és
azt kívánjuk,

hogy mesterfokon is ugyanilyen
sikeresen folytasd tanulmányai-
dat! 

***
S í p o s
Timikének
(8 éves és 7
éve él új máj-
jal) úszásban
elért kiemel-
kedő ered-
ményeiért elismerő oklevelet
adományozott Pécs Megyei
Önkormányzata; 

***
Németh Timi és Budai Zita
(mindketten új vesével élnek) a
sikeresen érettségiző vese-
transzplantált lányok csapatát
erősítik, mindketten feszülten
várják a felvételi pontszámok
kihirdetését. 

***
Kotormán lili
(májátültetés:
2011) a transz-
plantáció előtt
elvesztett évek
miatt a nehe-
zebb, esti ol-
dalról közelí-
tette meg ezt a

hegyet, de sikerrel vette ezt az
akadályt is.

***
Bogyor Tündi (vesetranszplan-
tált) nem adta fel mentőtiszti
álmait, az államilag finanszíro-
zott keretbe való kerülés érdeké-
ben belevágott az emelt szintű
biológia érettségibe: érdemes
volt, ötös lett, reméljük, hogy
valóra válnak Tündi álmai is. 

***
Hasznos Szabina
(6 éve kombinált
máj+veseátülte-
tett) az érettségi
óta egy OKJ-s
képzésre járt,
amelynek a koro-
náját az elmúlt
héten kapta meg: fogtechnikus
lett a bowling-hercegnő. 

***
Vitathatatlanul az év hősei:
Donát és Tomi 



Szervátültetettek
és Művesekezeltek

Európa Játéka, Krakkó
2014. augusztus 16-23.

A Trappancs Egyesület sportolói ismét jelentős
erőt képviselnek a szervátültetettek nemzetközi
megmérettetésén: az ifjúság tagjai közül 14-en
kvalifikálták magukat a magyar szervátültetett
válogatott tagjai közé.  
Ők tizennégyen: közülük hatan máj-, hatan vese-
átültetettek, 1 kombinált máj+veseátültetett és 1
csontvelőátültetett sportoló. 

Almási Szabina – atlétika
Bogyor Tünde – tenisz

Budai Zita - atlétika
Domonkos ádám – úszás
Gyurkó Alexandra - úszás

Hasznos Szabina – bowling
Jakab Ivett - tenisz

Kóka Zoltán – asztalitenisz
Quittner Péter - asztalitenisz

Sípos Tímea – úszás
Süli Flóra – úszás 

Szabó Donát – atlétika
Vargha Simon - úszás
Velkey ádám – atlétika

Vargha Simonnak sajnos a választott versenyszá-
mában jelenleg nincs Európában korosztályos
ellenfele, így bár a válogatott tagja, mégis itthon-
ról szurkol társainak és továbbra is lelkesen edz a
jövő nemzetközi versenyeire.  Molnár Farkas Márk
és Szabó Bence is nagyon szorgalmasan látogat-

ják az úszóedzéseket, a
következő évek nemzet-
közi mezőnyének egé-
szen biztosan ők is a
tagjai lesznek, ugyan-
úgy, mint rutinos ver-
senyzőnk, Dózsa Dávid,
akire még sok nehéz
feladat vár a nemzetkö-
zi versenyeken. 
A szárazföldi mezőnyt
erősítheti majd a jövő-
ben Laczkó Dávid is, aki
közel egy éve jár teni-
szezni és feltett szándé-
ka megmutatni a világ-
nak, hogy hogy is kell
ezt a sportot űzni.
Az idei Európa Játékra
utazó csapat eredmé-
nyeiről természetesen a
következő számban
részletesen beszámo-
lunk. 

Köszönjük a
Magyar Szerv-
átültetettek 
Szövetségének,
hogy lehetővé
teszik verseny-
zőinknek az Eu-
rópa Játékokra
való kijutást és a

szakedzőknek, hogy legjobb tudásuk szerint segí-
tik a felkészülést. 

A Trappancs sportolók felkészülését és utazását a
Trappancs Egyesület támogatja. 

Feszt Tímea

Kedves olvasó!
2006-ban kaptuk az alábbi jó tanácsot egy édesanyától, de a mai napig érvényes! A közjegyző lehetséges, hogy

többoldalas nyilatkozatot ír és azért kér 15.000 Ft-ot, de az alábbi nyilatkozat is mindent tartalmaz, ami ebben az

esetben szükséges, és az aláírás hitelesítése közjegyző által csak 1.200-1.500 Ft-ba kerül! Igaz, hogy az oEP

megtéríti az élődonáció során felmerült költségeket, de sokan vannak, akiknek megelőlegezni is probléma a

15.000 Ft-ot.

Kedves Márta!
Jómagam szintén „donoranyuka” vagyok. Idén júniusban ugyanazt  csináltuk végig, amit ti. Tizenöt éves a fiam és
három hónapos kora óta  tudtam, hogy el fog jönni a nap... Azért írok most, mert segíteni szeretnék azoknak, akik még
elõtte vannak. Biztosan Te is döbbenten álltál a közjegyzõ elé, nem is a forintok miatt, - bár nem utolsó az sem -, inkább
a törvény érthetetlensége miatt. Megalázónak tartottam a nyilatkozatot, és azt, hogy ezért még fizetni is kell. Bár már
régen tudom, hogy nem jogállamban, inkább jogászállamban élünk. Nos jó volna tudatni a  leendõ donorokkal, hogy
van mód arra, hogy legalább kevesebb pénzért nyilatkozzanak, ha már egyszer szükséges. Mi utánajártunk. Ha vala-
ki saját maga írja meg a nyilatkozatot és nem a közjegyzõ, akkor csak az aláírását kell pénzért hitelesíttetni. Ez nem 15
ezer (esetenként akár több is) forint, hanem 1500. Tudom, hogy valamikor visszakapja a donor a pénzt, de nem tartom
etikusnak, hogy egy ilyen esetért bárki több ezer forintot tegyen zsebre. Nekünk így is sikerült. Nem kellett értünk az
államnak ezt kifizetni. És nem kapott a közjegyzõ sem többet. A nyilatkozat szövege megvan, szívesen elküldöm.

Üdvözlettel: Kákonyiné Böbe 

Fentiekből is látszik, hogy ha valamilyen eljárást méltánytalannak érzünk, akkor célszerű utánajárni, hogy
jogos-e, vagy tehetünk-e ellene valamit? Ez vonatkozhat nevelési, iskolai problémákra is, melyekről már sokat
hallottam a szülõktõl. Ezen problémák egy része szintén orvosolható, úgyhogy akár ilyen jellegû kérdésekkel
is fordulhattok Alapítványunkhoz. 

Fellner Márti

J ó ,  h a  t u d j u k !J ó ,  h a  t u d j u k !

Nyilatkozat (Minta)

1.) Elõadom, hogy gyermekem, .…. …..( született: .….-on, 19xx.......... hó ......-én, anyja neve: 

.….…) .……., ................u. xx. szám alatti lakos betegsége folytán szervátültetésre szorul. 

Az orvosi szakvélemény szerint életét megmentheti, ha új vesét kap.

2.) Én   ..…..….né (született: .…….…….., ......., 19xx. ......... xx., anyám neve: .…... …..) 

..………, ............u. xx  szám alatti lakos ezért minden kényszertõl, fenyegetéstõl és megtévesz-

téstõl mentesen, szabad akaratomból kijelentem, hogy egyik vesémet ellenérték nélkül gyermekem-

nek adományozom.

3.) Kijelentem, hogy ezennel hozzájárulok halálom után való kórboncoláshoz.

4.) Elõadom, hogy tudomásom van arról, hogy hozzájárulásomat a szerv eltávolításáig bármikor, 

formai kötöttség nélkül visszavonhatom.

..……………....…, 20xx.(kettõezer-xx évi ...............................) napján. 

.……………….……………..né ( ..…………..…….………..) saját kezû aláírása:

(itt kis hely kimarad, ahol kézzel aláírtam.)

(a közjegyzõhöz ezt kell vinni, aki a lap aljára a saját szövegét nyomtatja, majd aláírta és lepecsételte.)



Balogh József: NyárBalogh József: Nyár

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,

fénye a redőnyt törve át
magával füröszt hűs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,

- nem kap a szirma hőgutát -,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,

fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tőle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,

izzad az erdő, fű, a rét,
patak párolog, és az ég

szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhő száll, dús-esős,
lenn fű között időz az őz,

hisz’ messzi még az ősz, a csősz.

Fekete Csaba: lepkebálFekete Csaba: lepkebál

A végtelen nyári réten
kezdődik a lepkebál:

táncolóknak,  leskelőknek
szúnyog-banda muzsikál.

A sok tücsök is rázendít,
szól a talpalávaló,

lepke lebben gyors ütemre,
ringatózni kezd a tó.

Felhők közül bámul a hold,
csuda érdekes a bál:

vidám táncot rop mindenki,
lepke, bogár és fűszál.

Lelkes zenész szúnyog, tücsök,
önfeledten muzsikál,

a gomolygó forgatagban
ki-ki párjára talál.

Tarka lepke, kék pillangó,
titokzatos pávaszem

libben-lebben a zenére,
nézi sok kíváncsi szem.

Nyári réten holdsütésben
beh vidám a lepkebál:

millió gyöngyöt ragyogtat
a tengernyi zöld fűszál.

Mentovics éva: Mentovics éva: 
Az ajándékosztó őszAz ajándékosztó ősz

Aranyba mártja pemzlijét,
dalolva átoson

a kertek alatt nyújtózó
szelíd akácoson,

befesti mind a fűzeket,
a nyírfák ezreit,

az erdők mentén száll tova,
és itt-ott meglegyint

pár bükköt, majd sok tölgyet is,
hogy pottyanjon a makk…
s lásd, a lombok zizzenve

a földre omlanak.
Majd átlibeg a szél borzolta,

pompás szőnyegen,
varázspalettát ránt elő,

a hegytetőn terem,



az újság az aStELLaS Pharma kft.
támogatásával készült.

málnaparfémálnaparfé

Hozzávalók: 8 adagra

500 g málna
400 ml habtejszín
250 g cukor

Elkészítés:

Epres-citromos csodaEpres-citromos csoda

Hozzávalók:

2 csomag babapiskóta
5 dl habtejszín
4 dl tejföl
4 citrom leve és reszelt héja
porcukor ízlés szerint
1 csomag bourbon vaníliás cukor
1 kg eper, és néhány mentalevél a díszítéshez

Elkészítés:

A tejfölt elkeverem a porcukorral, a vaníliás cukorral, a citromok kifacsart levével és
reszelt héjával, hozzáadom a habbá vert tejszínt, az eper felét apróra vágva, és
mivel én szeretem, keverek bele apróra vágott mentalevelet.
Az elkészült krémet babapiskótával rétegezem: egy sor babapiskóta, egy adag
krém, megint egy sor piskóta, megint krém. A tetejét a maradék eperrel és apróra
vágott mentalevéllel díszítem.

HHűtSünkűtSünk finomatfinomat!!

Csoda-szorzatCsoda-szorzat
Régóta ismerlek Benneteket. Betegként, egészségesként, csodaként, csodatevőként, 
csodában részesülőként. Mi a csoda? A repülő? A Röntgen-fény? A rádió? Valami, amit
várunk? Valami, ami még nem történt meg? Valami, ami megígértetett? Vagy, a csoda re-
alitás? Csoda történt, mondják. Tehát létezik. Megvalósult csodák. 
Ezek vagytok. Sok egyedi csoda. Csodák. Mi történik, mikor együtt vagytok? A csoda sok-
szorozódik. A szorzandóból és a szorzóból szorzat lesz. 
Csodaszorzat. Csodahatvány. 
Nincs palatábla és abakusz, ami megfejti ezt a szorzatot. A csodákból együtt csodatevők
lesztek. A zaj csendes lesz, a csend zúgni kezd, a néma énekel, a sötét fényes lesz, ami
áll, táncolni kezd, hidegből meleg lesz, aki sír, nevetni kezd. A törtekből egész lesz. Szám-
lálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel? Ááá, nem ilyen egyszerű…

dr. Kelen Kata

1. Leturmixoljuk a málnát a cukor 2/3-ával. 
Átpasszírozzuk, hogy a magoktól meg-
szabaduljunk, de ezt a lépést át is ugorhatjuk.

2. A tejszínt elkezdjük verni, majd kb 1 perc után 
hozzáadjuk a maradék cukrot, és habbá verjük.

3. A hab 1/3-át a málnapüréhez keverjük, hogy fel-
lazítsuk, majd a maradékot óvatosan beleforgatjuk.
Gyönyürű lesz ha márványosra hagyjuk, de akkor 
is jó, ha teljesen elvegyítjük.

4. Formába öntjük, letakarjuk, és 1 éjszaka alatt teljesen megfagyasztjuk.

boritok27:boritok  2014.07.22.  14:59  Page 2


