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

Időpont: 2015. február 6-8.
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
Délután: gyerekeknek csapatverseny, 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: 2015. január 10.
A korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!
részvételi díj befizetése: január 26-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

Domonkos Ádám, és Cseh László: Úszóbajnokaink a Világnapon
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Kedves Olvasók!
„Életünk minden pillanatában egyik lábunk a tündérmesék földjén, másik lábunk pedig a mélységes
szakadék szélén áll.”
Paulo Coelho szavainak különösen nagy súlya van ezekben a napokban, hetekben, hónapokban a
mi saját, törékeny világunkban. Azt kívánom, hogy térjünk vissza két lábbal a tündérmesék földjére
és hogy soha ne felejtsétek: az élet gyönyörű …
A legnagyobb kívánságom az idei karácsonyra, hogy mindannyian a saját otthonotokban ünnepeljetek. Ha nagyon szeretném és ha nem kérek semmi mást, akkor biztosan teljesülni fog.

Feszt Tímea Diána
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Családi kör,

Nekem három fiam született,
Mátyás 25 éves, Simon és Ádám
ikrek, 23 évesek múltak.

avagy történet az
összetartozásról, a
segítőkészségről és az
elfogadásról
Mikor is kezdődött a mi történetünk? Bizony, ezt senki sem
tudja. Alport szindróma a betegségünk neve és, hogy honnan,
milyen messzeségből hordozzuk magunkkal, kideríthetetlen.
Talán az anyai dédnagymamámig vezethető vissza, neki haltak meg fiútestvérei fiatalon.
Édesanyámék hatan voltak testvérek, három fiú és három lány.
A fiúk közül András beteg volt,
és 18 éves korában meghalt.
Édesanyám szintén beteg volt –
sajnos már Ő is meghalt, – míg
Marika húga csak hordozza ezt
a betegséget. A többiek egészségesek, a mi nagy szerencsénkre.
Én örököltem édesanyámtól a
betegséget, és Marika – édesanyám húga – szintén örökítette
a három gyermekéből az egyetlen fiúnak, Ákosnak.
A nevek az elkövetkezendőkben
nagyon fontosak lesznek, bár a
családunk nagysága, és a történetben szereplő személyek
sokasága miatt elképzelni sem
tudom, hogy aki nem ismer
bennünket, azoknak követhető lesz-e?

Születésük pillanatától állandó
orvosi felügyelet alatt álltak.
Évente jártunk vizsgálatra; eleinte a II. Gyermekklinikára, majd
Reusz György professzorhoz az
I. Gyermekklinikára. Hamar kiderült, hogy mind a három fiam
örökölte tőlem ezt az alattomos
veseelégtelenséget. Igazán 2006
szeptemberétől gyorsultak fel az
események körülöttünk. Simon
kreatinin szintje gyorsan és
nagyon magasra emelkedett,
így el kellett döntenünk, hogy a
hemo vagy a peritoniális dialízist
választjuk. Természetesen egyikről sem tudtunk semmit, de az
mindenképpen fontos volt számunkra, hogy Simon tudjon
iskolába járni, hiszen ekkor
kezdte a gimnáziumot.
Kis segítséggel a Tenckhoffkatéter mellett döntöttünk.
Novemberben megtörtént a
műtét, de addig nem jöhettünk
haza, míg Simon egyedül nem
tudta magát dializálni. Mielőtt a
kórházba mentünk volna, Simi

kijelentette, azt csinálnak
vele, amit akarnak, de az
biztos, hogy ő soha nem
dializálja magát. Ezt végig
be is tartotta. Egyetlen egyszer végezte el, azt is csak
azért, hogy hazajöhessünk a
kórházból. Itthon már mindig én
dializáltam, ami nem volt egyszerű, mert Simon iskolába járt,
én pedig dolgoztam, de megoldottuk. Segítségünkre volt, hogy
kaptunk egy éjszakai gépet, ami
nagyban megkönnyítette az én
munkámat, mert természetesen
Simon ehhez sem nyúlt hozzá.
Decemberben éppen Pesten tartózkodtunk, amikor csörgött a
telefonom, és unokabátyám,
Levente – édesanyám nővérének az idősebbik fia – hívott,
hogy hosszas tanakodás, és
fontolgatás után, úgy döntött
Simonnak szeretné adni az
egyik veséjét.

Mátyás

Megszólalni sem tudtam, csak
zokogtam a telefonba, és bizony
sok minden keresztülfutott akkor
az agyamon. Szabad ezt elfogadni? Megtehetjük ezt Leventével, akinek három gyermeke
van? Nagyon veszélyes ez rá
nézve?

trap_28 belivek:lap1-24.qxd 2014.11.13. 11:30 Page 3

Sorolhatnám még a kérdéseket, de bizony az
ember önző, mindenkinek a saját gyermeke a legfontosabb, és persze, hogy elfogadtuk.
Elkezdődtek a vizsgálatok, és szerencsére minden rendben találtatott, így 2007. április 17-én
megtörtént a transzplantáció.
Soha, de soha nem örültünk még ennyire pisinek,
mint akkor. Levente közvetlenül a műtét után már
vissza sem aludt, csak nézte Simont, és félkábult
állapotában is azt mondogatta: milyen szép a pisije.
Igazán rövid ideig örülhettünk a sikeres műtétnek,
mert április végére Ádám vesefunkciója is annyira
leromlott, hogy ismét a dialízis került kilátásba.
Ádám, – bizony egyik gyermekemmel sem volt
könnyű, de miért is lett volna, hiszen ekkor voltak
a felnőtté válás küszöbén, és nem egyszerű dolgokat kellett megélniük – közölte velem, hogy
inkább meghal, de ő nem dializálja magát. Nincs
hozzáfűzni valóm ehhez, akinek van gyermeke, és
volt már olyan helyzetben, amikor megszakadt
érte a szíve, akkor el tudja képzelni, mit éreztem.
Nem véletlenül mondtam, hogy a nevek fontosak
lesznek, mert édesanyám bátyjának a kisebbik fia,
Marci a tudtunk nélkül elkezdte a vizsgálatokat,
hogy megfelel-e a veséje Ádámnak.
A családunk minden évben kétszer misét mondat
a már elhunyt szeretteinkért, édesanyámért, nagyszüleinkért és Andrisért. 2007. július 21-én is erre
készültünk, mikor este 11-kor megszólalt a telefonom, és Maléth Anikó jelentkezett, induljunk, Ádámot megfelelő kadaver vese várja a Transzplantációs Klinikán.
Teljes pánikba estem, mindent bedobáltam a
bőröndbe - mint később kiderült, alig tettem be
olyan holmit, ami Ádámnak a kórházban használható lett volna -, hogy minél előbb indulhassunk.
Nem tudom, mi történt volna, ha Ceglédről Pestre
menet megállít bennünket a rendőr, hiszen még a
városokban is 140-nel ment a férjem. Nem gondolkoztunk, szerintem eszünknél sem voltunk,
csak az volt a fontos, hogy minél hamarabb ott
legyünk. Amint megérkeztünk, Ádámot kiragadták
a kezünk közül, és kezdődtek a vizsgálatok, szerencsére minden rendben találtatott, így július 22én reggel 9 órakor megkezdődött a második

transzplantációnk.
Eközben Abonyban az egész
családunk összegyűlt a szentmisére, ami szintén
9 órakor kezdődött. Szerintem
ez nem volt véletlen, biztos vagyok benne, hogy
Ádám
édesanyámék
„keze” volt a dologban, hiszen az egész család
együtt imádkozott Ádámért is.
Ádám „új” veséje is hamar beindult, amin nem is
csodálkoztunk, hiszen „küldött” vese volt.
Egyetlen percet sem gondolkodtunk, hogy elfogadjuk-e a kadaver vesét, teljesen természetesnek
találtuk, hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget.
A műtét után Marci mondta Ádámnak, hogy egy
percet sem kell izgulnia, számára mindig van egy
pótvese. Ilyen az én családom!
Akár nagy levegőt is vehettünk volna, hogy innentől minden rendben van, de nem!!
Ákos – édesanyám húgának, Marikának a fia
(ugye-ugye a nevek) 2008-ban már dializálta
magát, és a nővére, Emese veséjére várt. Mesi
sem gondolkodott sokat, hiszen Levente példája
is segített és erőt adott. A szokásos vizsgálatok
2008 júniusától októberig zajlottak, és 2008
november 11-én megtörtént Ákos és Mesi műtétje is.
Bizony, most már
elmondhattuk
egy-egy családi
találkozón, hogy
van a három-, és
az egyvesések
csapata. Sajnos
mind a két csapat
tovább fog bővülni.
Mátyás fiam egyetemre járt Szegedre,
amikor
Simon
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neki is megemelkedett a kreatinin
szintje, nem volt
más választása,
mint a Tenchkoffkatéteres dialízis,
2009-ben egyetem mellett dializált. Az időpontra
már nem emlékszem, de a sokkhatásra
igen,
mikor csöngött a
telefonom,
és
unokaöcsém, ÁrEmese
pád – Leventének, Simon donorjának az öccse – annyit mondott a telefonba:- Én egy vesével szeretnék élni.
Most, mikor ezeket a sorokat írom, folyik a könynyem, lehet, hogy nem is tudtam feldolgozni még
a múlt történéseit! Vagy ha igen, akkor csak egyszerűen így visszagondolva el sem hiszem, hogy
ilyen szerencsés vagyok, ilyen sokan és ilyen
nagyon szeretnek bennünket!
Árpád keresztapja Mátyásnak, és már előre örültek, hogy a transzplantáció után egy szobában
lehetnek, lesz idejük egy pár napig beszélgetni.
2010. március 9-én megtörtént a harmadik – Ákosékkal együtt a negyedik – veseátültetésünk.
Kisebb-nagyobb akadályokkal, de a műtét sikerült, mind a ketten jól vannak.
Nincs nagy levegő, mert mire eddig eljutottunk, az
én kreatininszintem már 700 fölött járt. Tudom,
hogy nem szabad ilyet mondani, de sem időm,
sem energiám nem volt magamra.
Ismét a családom vette az életemet a kezébe, és
édesanyám öccse, nagybátyám, Pali, valamint
édesanyám bátyjának idősebbik fia, Péter, szinte
egy időben elkezdték a vizsgálatokat, hogy
nekem adják a veséjüket. Lehet erre mondani bármit is? Teljesen úgy éreztem magam, mint egy
gaz rabló, aki mindenkinek, ki körülötte él elrabolja a legdrágább kincsét: jelen esetben a veséjét.
Meneküljetek – gondoltam – de nem tették!
Az első vérvétel után kiderült, Pali nem lehet
donor, magas a vércukra, sebaj, van másiiik!
(Sajnos ez az egész nem vicces, de már ez egy

olyan helyzet volt, amikor az ember kínjában csak
nevetni tudott.)
Péter minden vizsgálaton túl volt, az etikai bizottság is engedélyezte a műtétet, (már nem voltunk
ismeretlenek számukra, hiszen harmadszor fordultunk meg náluk), mikor kiderült, több ér vezet
ki a veséjéből, mint az megfelelő lenne. Neki nem
jelent élettani szempontból problémát, de a műtétnél már veszélyes lehet.
Hopp! Most mi lesz?
Jó az öreg a háznál, mondta Pali, és újrakezdte a
vizsgálatokat, valóban minden megfelelő lett.
Így mire Mátyásnak letelt a három hónap szobafogság, én következtem.
2010. június 1-jén megtörtént a negyedik – összesen az ötödik – transzplantációnk.
Simon azóta a BME gépészmérnöki karán tanul,
Mátyás végzett Szegeden és anyagmérnökként
dolgozik.
Ádám a sportolásba vetette bele magát, és 2014
augusztusában Krakkóban, a Transzplantáltak és
Dializáltak Európa Bajnokságán atlétikában hat
számban indult. A nyereménye: 4 arany, 1 ezüst,
és 1 bronzérem. E mellett teljes munkaidőben dolgozik.
Ákos gépészmérnökként A Főtáv Zrt-nél dolgozik,
a dialízis és a műtét utáni lábadozás alatt a
Corvinuson mérnök-közgazdász másoddiplomát
szerzett; sportol.
Sok-sok köszönettel tartozunk, sok-sok mindenkinek.
A családomnak, hiszen ha ők nincsenek, semmi
sem így alakult volna. Tudom, hogy ők nem várHilda és Ádám a vecsési Fórumon
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nak köszönetet, nem is lehet
ezt eléggé megköszönni, de
remélem,
tudják,
hogy
nagyon szeretem, szeretjük
őket!
Reusz professzornak és a
vese osztály akkori összes
dolgozójának. Kati, neked
külön millió köszönet.
Valamint a Transzplantációs
Klinika összes dolgozójának.
Köszönjük, hogy arra tették
fel az életüket, hogy megmentsék a miénket!

Cegléd, 2014-10-09
Velkey-Guth Hilda
A Transzplantációs Fórumon Hilda és Emese mesélik a Velkey család történetét

Nagyköveteink egyike –
az Irigy Hónaljmirigy –
hatalmas meglepetést és
örömet okozott Alapítványunknak.
A TV2
BUMM
c.
műsorában teljes nyereményüket nekünk ajánlották. Az adók levonása
után maradó fantasztikus
összeget – 1.680.000 Ft
– már meg is kaptuk.
Köszönjük fiúk! Imádunk
Benneteket!
Reméljük, nyáron találkozunk…!
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Nemzetközi Transzplantációs
Szimpózium
Úttörő kezdeményezés - Magyarországon
először

giás és pszichés szempontokból egyaránt. A
veseátültetés kivételével a többi szerv esetében
nem rendelkezünk hosszabb távra elfogadható
szervpótló kezeléssel, ezért valamennyi érintett
család átél „halálközeli élményt”. A gyermekgyógyászok kezdettől fogva tisztában vannak azzal,
hogy a betegek gondozása csapatmunka, egyebek mellett a nephrológus (a kardiológus, a hepatológus stb.), a pszichológus, a pedagógus és a
szociális munkás szoros együttműködését igényli.
A rehabilitáció végigkíséri a gyerekeket és családjaikat – a Transzplantációs Alapítvány és a
Trappancs Egyesület munkája által – a szervátültetésről, sőt néha már az azt megelőző időtől a felnőttkorig.

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civilszervezet 12 éve foglalkozik
a szervátültetett és szervre váró gyermekek és
családjaik rehabilitációjával.
Ezen a területen végzett tevékenységünk középpontjában különféle gyermekprogramok állnak,
amelyek célja a szervátültetett gyermekek testilelki rehabilitációja, valamint társadalmi reintegrációja. A szervátültetést követően a gyermekek
közösségi életbe való sikeres visszatérését komplex élményterápiás programokkal segítjük.
Fontosnak tartjuk, hogy az érintett családok minél
előbb felismerjék, hogy gyermekeik a súlyos és
gyakran hosszú évekig tartó betegség után, a
sikeres szervátültetésnek köszönhetően, újra teljes értékű életet élhetnek.
A gyermekek transzplantációja, a megelőző és az
utógondozás összetett folyamat, biológiai, fiziolóAz idén első ízben, Magyarország által kezdeményezett és megvalósított Nemzetközi Transzplantációs Szimpózium célja a transzplantált gyermekek rehabilitációja vonatkozásában történő
nemzetközi szakmai tapasztalatcsere volt.
A résztvevők betekintést nyerhettek a vendéglátó
Magyarország, továbbá Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Svájc, Írország és
Törökország transzplantációs kihívásaiba és legjobb gyakorlatába.
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Köszönjük Dr. Cserháti
Péternek, az egészségügyi struktúraváltásért felelős miniszteri biztosnak, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatójának, hogy
elvállalta a rendezvény fővédnöki tisztét.

Ezúton is köszönjük , hogy támogatásukkal a rendezvény megvalósulhatott:

Astellas Pharma Kft.
Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
PC ARENA Kft.
Köszönjük meghívott vendégeinknek és a két nap
előadóinak, hogy a rendezvényt témáikkal, a felvetett problémákkal, olyan szinten tették aktuálissá és tartalmassá, hogy a folytatáshoz kétség
nem férhet!

Böcskei Virág,
a Transzplantációs Alapítvány kurátora
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Élménybeszámoló
Visegrád

A mostani élménybeszámolóm
egy kicsit korábbra nyúlik viszsza, hiszen egy fergeteges farsangi bállal kezdődött, ahol egy
tucatnyi „fredaszter” ellen versengve nyertünk párommal,
Gergővel (aki a jókedv garantálása érdekében évről évre
többé-kevésbé csinoska lányként élvezi a farsangi fergeteget).
A nyeremény: a Transzplantációs Alapítvány ingyen vendégül
látott minket az őszi hétvégére,
amit most Visegrádon tölthettünk.
Már megérkezésünkkor garantálva volt egy újabb pazar élményekkel teli hétvége barátaink
körében. A szálloda magában
hordozza a mai modern és a
régi, királyaink idejéből visszamaradt építészeti elemeket.
A gyermekeim szemei előtt
ennek ellenére csak a fürdőzés
lehetősége lebegett. Jó kiskacsaként úszták végig a délutánt.
Este egy pazar, naplementés
hajókázás és a szállodai vacsora ínyenc falatjaival zárult a
napunk.
Másnap egy bőséges reggeli

után buszra ültünk és irány a
Salamon-torony. Dobbal és harsonával vezettek el minket a
toronyig, ami – valljuk be őszintén – nem csak a gyerekeket
ragadta magával. Mi, akik egyénként vagy családként –
már megvívtuk a magunk háborúját, most kemény és kitartó
egységgé kovácsolódva vettük
be a Salamon-tornyot, ahol felidézték a történelmet a honfoglalástól Mátyás királyig, majd a
Szent György Lovagrend közreműködésével haditorna-bemutató volt. Megválasztottuk a királyunkat és királynénkat, sőt még
udvari bolond is került ki közülünk. Magával ragadott mindenkit a hely, a pillanat és visszarepített minket az időben. Az íjászat, a csatacsillag-hajítás, a
solymászbemutató, a haditorna
annyira valósághű volt, hogy az
öt éves kislányomat nem tudtuk
meggyőzni, hogy ez csak játék,
nem a valóság.
Ezek után a visegrádi Királyi
Palota előkertjében mesekert és
foglalkoztató ház várta gyermekeinket. Egyenesen a Mátyásmesék világába léphettünk be a

veretes díszkapun át, melyet két
hatalmas magyar és török vitéz
őriz – mindazoktól, akik nem
hiszik a meséket.
A játékok mind természetes
anyagokból készült, egyedi tervezésű műalkotások, melyek
játékosan illeszkednek történelmi környezetükbe. Egy biztos, a
gyerekeket elvarázsolta.
Innen az utunk a mesterségek
házába vezetett. Az udvarban
kőfaragó, kovács, keramikus,
valamint papírmerítő műhely
tekinthető meg, és nem lett
volna teljes a kép, ha gyermekeim nem lephették volna meg
magukat egy körtemuzsikával.
Az egész napunk megkoronázása: vacsora a Reneszánsz étteremben. A lakoma fogásai kézzel készített cserépedényzetben,
kosztümös felszolgálók által
kerültek asztalainkra, élő lantzene kíséretében.
Mi kell ennél több! Megannyi
király, királynő, királyfi és királylány költött el egy fenséges
lakomát, egy hamis hangokat
alig kísérő karaoke előadással
zárva.
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Ám esténk itt
még nem ért
véget, teljesen
kimerülve
á z t a t t u k
magunkat az
éjszakában
egy
magas
sporteredményektől elmaradt vicces bowlingozás
után.
Másnap a kicsit megfáradt csapat látogatást tett a
Fellegvárba. Megfáradt testünket és szemünket a
csodálatos kilátáson pihentethettük, ami magáért
beszélt.
A várban történeti kiállítás, rekonstruált maketterődrendszer, a Szent Korona történetét bemutató
kiállítás, panoptikum és vadászati, halászati tárlat
tárult elénk. A hotelbe egy kellemes erdei sétával
tértünk vissza, ahol addigra már frissen sült lángossal vártak minket. A kései ebéd után „kis csapatunk˝ szétszéledt, hiszen sokuk előtt még hoszszú út állt
hazafelé. Mi,
akik csak egy
erős karnyújtásnyira lakunk
Visegrádtól,
egészen kora
délutánig
éltünk Hanna

Visegrádi Astellas
Családi Hétvége
Nagy kedvelője vagyok a trapi hétvégéknek. Jó
egyet beszélgetni az ismerősökkel és meglátni,
hogy a gyerekek már megint mennyit változtak,
hiszen rajtuk annyira látványos az idő múlása!
Az idei őszi trapi hétvége több okból is különleges
volt számomra. Egyrészt a festői szépségű
Dunakanyar miatt, másrészt az átfedéssel rendezett nemzetközi transzplantációs konferencia
miatt. És még van kettő ok, de az titkos.
Nagy-nagy örömmel és szeretettel beszélgettem
a két török résztvevővel, hiszen néhány hónappal

és Antónia legkedvesebb időtöltésének az úszásnak, majd utolsónak, a csodálatos hétvégét hátrahagyva útra keltünk mi is.
Ui.: Minden egyes együtt töltött hétvégén, amit a
Transzplantációs Alapítványnak és támogatóinak
köszönhetünk, erősödik a családok között a
kapocs, hiszen egy úton és egy irányba tartunk.

Czérna Andrea,
Molnár Hanna és
Markos Antónia
édesanyja

korábban ők is vigyáztak a kislányomra, Timire az
Antalyában rendezett nemzetközi gyerektáborban. Egy kicsit meséltem nekik a körülöttük feltűnő gyerekek, családok történetéből. Látszott,
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hogy sokat jelent nekik közvetlenül megismerni azokat, akikről
az előző napokban az előadásokon szakmai szempontból hallottak. A szavaikból a magyar
transzplantáció ügye felé elismerést lehetett kihallani, ami
pedig a legjobban tetszett nekik
a Dunakanyarban, az a dús zöld
növényzet volt. Nagyon örülök,
hogy velük találkoztam. Timi

később
otthon
megmutatta őket
az antalyai csoportképen.
Mennyire
más
úgy nézni egy
képet, ha megismerjük a rajta
szereplőket!
Gyerekek, tanuljatok nyelveket és
ismerkedjetek
meg minél több
emberrel, máshogy
fogjátok
látni a világot!
Általában jobbnak, de mindenképpen valóságosabbnak.
A másik dolog,
ami feltűnt és
nagyon tetszett, hogy a visegrádi történelmi emlékeink köré
ügyesen, egymást segítve épül
az idegenforgalom.
A Salamon-torony fanfáros
apródja este reneszánsz éttermes zenész és még jó néhány
hasonló ügyes fogást láttam.
Ezeknek mindig örülök.
Visegrád pedig csodálatos.

Őszintén bevallom, hogy szégyenszemre már csak halvány,
általános iskolai osztálykirándulásos emlékeim voltak róla, de
talán ez nem is baj, mert így újra
felfedeztem a gyönyörű királyi
palotát és a Salamon-torony
kiállítását. Mondjuk, én nem
boroztatnám a torony látogatóit
automatikusan, az biztos!
Viszont a középkori lovagi torna
teljesen lenyűgözött! Ezek szerint még ma is léteznek olyan
férfiak, akiknek valódi karizmuk
van, nem csak tesztoszteronos,
felfújt!
Nagyon tetszett az is, hogy már
a kisebbik lányom is olyan nagy,
hogy külön épületben lakhatott.
Régebben erre nem gondoltam,
de a szobabeosztás és a különköltöztetés optimális pillanatának kiválasztása komoly feladat
lehet!
Mindent összevetve ez a trapi
hétvége is nagyon jól sikerült és
köszönjük a mögötte álló sok
munkát, szervezést.

Mezei Piroska
Luka Ági és Timi anyukája

Köszönjük az ASTELLAS PHARMA Kft. támogatását
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Köszönjük minden szervre váró és szervátültetett gyerek, testvéreik és szüleik nevében a Transzplantációs Alapítvány
számára felajánlott SZJA 1 %-ot, ami idén 3,7 millió Ft lett
összességében.
A teljes összeget a 2015 évi MI IS NYARALUNK
táborra fordítjuk,
melynek a költségvetése 7-8 millió Ft.

Meséld el a történetedet!
Meseíró-pályázat minden korosztálynak
Tudtátok, hogy a meséket régen nem gyerekeknek,
hanem felnőtteknek mesélték a mesemondók?
Tudtátok, hogy régen az emberek nagyon fontosnak
tartották, hogy elmeséljék saját életüket, történeteket mondjanak önmagukról? Ha két ember barátságot
akart kötni, így szóltak egymáshoz: Meséld el nekem
a történetedet!
Mesepályázatunkkal ezt a régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni. Életkortól függetlenül várjuk MINDENKI meséjét! Egy történetet, amely róla szól…
Ahhoz, hogy ez a történet mese legyen, nem kell mást
tenned, mint leírod a mese első mondatát, amely – és
ez a pályázat egyetlen kikötése
– így hangzik:
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány…”
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú…”

Mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi történt ezzel a
kisfiúval vagy kislánnyal! Mit gondol, mi fontos neki,
hogyan telnek a napjai… Hogyan nőtt fel, mi történt
vele? Mit szeretne a legjobban a világon?
Meséld el nekünk!
Tartalmi és terjedelmi megkötés nincs! Arról és annyi
oldalon mesélj, amennyit el akarsz mesélni! Ha kedved és időd engedni, rajzolhatsz is a meséhez!
A pályamunkák beérkezési határideje:

2015. január 15.

ÉRTÉKES DÍJAK!
A meséket elektronikusan a martafellner@gmail.com
küldhetitek, vagy postai úton a Transzplantációs
Alapítvány címére: 1138 Budapest, Váci út 184.
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XV.
Szervdonációs
és
Transzplantációs

Világnap

Manapság nagy keletje van a világnapoknak.
A világnapok tulajdonképpen
országhatárokat átívelő nemzetközi akciónapok. Olyan évenként
ismétlődő, globális vagy számos
országra kiterjedő figyelemfelhívó
napok, amelyeket különböző nemzetközi szervezetek hirdettek meg,
valamely aktuális témához kapcsolódva.
Ezeket a napokat számtalan fontos
téma ünnepnapjaként is számon
tarthatjuk, miközben hatalmas
lehetőséget hordoznak magukban
arra, hogy egy adott napon, kiemelten egy témára összpontosítson a
világ. Egytől egyig fontos üzeneteket hordoznak.
18 éve rendezték az első
SZERVDONÁCIÓS ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS EURÓPA NAPOT
Genfben, amelyet Philippe Morel
professzor hívott életre. 2005-ben a
WHO csatlakozott a genfi kezdeményezéshez és Világnappá nyilvánította október második szombatját.
Magyarország idén nyolcadik alkalommal csatlakozott a nemzetközi
kezdeményezéshez.
A Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért, a Magyar
Transzplantációs Társaság, a
Magyar Szervátültetettek Szövetsége és az Országos Vérellátó
Szolgálat - Szervkoordinációs Iroda
közreműködésével megrendezett

Világnap célja évről évre tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. A
transzplantáltak köszönetüket fejezik ki a szervátültetés lehetőségét
megteremtő (donorjelentő), valamint a transzplantációt és az utógondozást végző egészségügyi dolgozóknak.
A Világnap programja már hagyományosan három részre osztható.
Délelőtt sporttal, délután díjkiosz-

tókkal, este néma fejhajtással
ünnepelünk.
A MOM Sport Uszoda és
Sportközpontban zajló délelőtti
sporteseményen a szervátültetés
területén dolgozó orvosok, a
transzplantáción átesett betegek és
olimpikonok úszóváltója, és az
MLSZ SE neves játékosainak részvételével rendezett kispályás focimérkőzés azt a célt szolgálja, hogy hozzájáruljon a magyarországi szervdonációval és transzplantációval kapcsolatos társadalmi tájékozottság
növeléséhez, egyúttal jó lehetőséget nyújt a rendhagyó orvos„beteg” találkozóra is.
Idén a SE Transzplantációs és
Sebészeti Klinika júniusban kinevezett igazgatója, Dr. Máthé Zoltán is
erősítette az úszók csapatát, Cseh
László sokszoros Világ- és Európabajnok, ezüstérmes olimpikon úszó
pedig a gyerekek (Domonkos Ádám
- májtranszplantált, Molnár Farkas
Márk – vese+májtranszplantált, és
Vargha Simon – vesetranszplantált)
csapatát erősítette.
Az idei évtől a délelőtt barátságos
labdarúgó mérkőzését Bicskei
Bertalan nagykövetünk emlékének
szenteljük, és Bicskei emléktornának kereszteltük. Az érmeket
Bicskei Bertalan özvegye, Anikó
adta át a csapatoknak.
A délutáni rendezvény ünnepélyes
helyszíne már évek óta a városligeti Vajdahunyadvár. A Világnap alkal-
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delkezik Világnappal, egy
ünnepnappal, amikor az
egész világ meghallhatja
az üzenetet:

A SZERVÁTü LTETÉS
ÉLETET MENT!

mából miniszteri Pro Vita kitüntetésben részesülnek az „életet adományozó” szervdonorok - idén 54
olyan önzetlen ember -,
akik saját szervük felajánlásával járultak hozzá valamely családtagjuk, barátjuk gyógyulásához. A díjakat Dr. Helmle László, az
EMMI Egészségpolitikai
Főosztályának vezetője
adta át.
Szt. Kozma és Damján díjjal tüntette ki a Transzplantációs Alapítvány Prof. Dr.
Járay Jenőt, aki
2003-2009 között az SE Transzplantációs és Sebészeti Klnika
igazgatója volt,
és aki a kezdetektől fogva kiemelkedően sokat tett a hazai szervátültetés érdekében.
A rendezvény ünnepi műsorát a 110 éves, méltán nagy
hírű Tóth Aladár Zeneiskola növendékei adták, akik lelkes fellépését ezúton is hálásan köszönjük!
Az este záróakkordja évek óta egy fáklyás felvonulás a
Városligetből a Hősök terére, ahol néma fejhajtással
emlékeztünk azokra a donorokra, akik életet mentettek és azokra a betegekre, akiknek nem volt idejük
megvárni az életmentő szervet.
Örülünk, hogy a donáció és transzplantáció ügye is ren-

Böcskei Virág, a
Transzplantációs
Alapítvány kurátora
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Bemutatkozik a Transzplantációs és
Sebészeti Klinika új igazgatója:
Dr. Máthé Zoltán
A
Semmelweis
Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti
Klinikájának újonnan kinevezett igazgatójával, Dr. Máthé
Zoltánnal beszélgettünk.
Kérdeztük életpályájáról, sikereiről, családjáról és céljairól,
fogadjátok szeretettel.

nyílt egy kétéves genfi ösztöndíjra, ahol olyan laboratóriumban
dolgozott, amely az ottani egyetemi klinika transzplantációs és
sebészeti osztályához tartozott.
Már rezidensként fontosnak tartotta, hogy a külföldön végzett
gyakorlatai során látott techniká-

Dr. Máthé Zoltán
1994-ben diplomázott a Semmelweis
Egyetemen, és egyből
a Transzplantációs
és
Sebészeti
Klinikára
került
Perner professzor
irányító kezei alá.
Az akkor nyíló, a
kor követelményeinek
megfelelő,
modern klinikán
verbuválódott fiatalos csapat örömmel kezdett el
dolgozni azon, hogy a hazai
szervátültetést magasabb szintre hozzák. Az itt töltött évei alatt
megismerkedett a veseátültetés
hátterével, annak sebészi vonatkozásaival és az immunszupresszív terápiával, majd 1995ben részese lehetett a klinikán
végzett első májátültetésnek is,
akkor még másodasszisztensként. 1999-ben lett sebész szakorvos, és ezzel párhuzamosan
bekapcsolódott az oktatói munkába is.
Egy évvel később lehetősége

kat, az ott szerzett tapasztalatot
itthon a gyakorlatban is kamatoztassa, és ez a szemlélete
máig sem változott. A Genfben
látottak hatására hazatérése
után kialakítottak egy olyan
rendszert, melynek során a
Magyarországon kivett hasnyálmirigyeket Genfbe küldték izolálásra, majd az izolált szigetsejteket itthon ültették be azoknak a
betegeknek, akik I.-es típusú
cukorbetegségben szenvedtek.
Két itthon töltött év után újabb
kihívás várta: megpályázott egy
olyan kanadai ösztöndíjprogra-

mot, mely teljes képzést nyújtott
szervkivételre, máj-, vese- és
hasnyálmirigy-átültetésre
és
ezzel párhuzamosan haladó
máj, epe és hasnyálmirigy sebészetre. „Itt nagyon erős volt az
élődonoros program, évente 4045 körüli felnőtt élődonoros
májátültetést
végeztünk, havonta
tervezetten
hatot.” – magyarázza miért pont
ezzel a technikával
tarsolyában
tért haza onnan.
Vezetésével 2007.
november 19-én
elvégezték
Magyarországon az
első felnőtt élődonoros májátültetést, mely beavatkozás sikeresnek
bizonyult.
2008-ban újabb külföldi lehetőséget kapott, ezúttal klinikai
főorvosnak hívták az egyik legnagyobb transzplantációs klinikára, a németországi Essenbe.
Hat évig vezette a transzplantációs osztályt, 2012-ben a német
rendszerben habilitált, illetve
egyetemi oktató lett. Az esseni
időszakot azért is tartja jelentősnek, mert 2009-ben a klinika lett
a vezető intézmény a 23 nagy
német transzplantációs központ
között. „Évente 120-150 májtranszplantációt, 130 körüli
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vesetranszplantációt (ebbôl kb. 40 élôdonoros) és
5-10 hasnyálmirigy átültetést végeztünk. 2010 óta
a 15 kg alatti magyar gyerekek élődonoros májátültetését is az esseni klinikán végeztük” – mondta.
Idén újra hazatért, hogy nemzetközileg szerzett
tapasztalatait itthon kamatoztassa, és hogy egy új
kihívásnak tegyen eleget. 2014. július elsejétől Dr.
Máthé Zoltán a Transzplantációs és Sebészeti
Klinika új kinevezett igazgatója.
– Milyen újra itthon?
– Jó érzés, haza mindig szívesen jöttem. Igazán
nem szakadtam el soha, ez alatt a hat év alatt is
tartottam a kapcsolatot az itteni kollégákkal, barátokkal, a Magyar Transzplantációs Társaság vezetőségének is tagja voltam, vagyok. Mivel
Németország már több mint húsz éve az
Eurotransplant tagja, az ott megszerzett tudás
hasznos lehet itthon, és az Eurotransplant új tagjaként sok olyan elem átemelhető a mi rendszerünkbe, amelyet onnan hoztam magammal.
– Lehetségesnek tartja-e, hogy az elkövetkező
4-5 évben beinduljon Magyarországon a gyermekkori élődonoros májátültetés program?
– Azt gondolom, hogy van realitása annak, hogy
a csecsemő és kisgyermekkori élődonoros májátültetési program hazajöjjön Magyarországra. A feltételek még nem adottak, de ezen dolgozunk, a
Transzplantációs Klinika együttműködve az egyetem más klinikáival, Gyermekklinikával, intenzív
osztállyal, és amint ez sikerül, akkor természetesen lesz lehetőségünk arra, hogy ezeket a műtéteket ne Németországban, hanem itthon végezzük.
– Ön végezte el az első olyan élődonoros
májátültetést Magyarországon, melynél felnőtt
volt a recipiens. Ez azóta sem vált gyakorlattá
itthon. Lát erre esélyt a következő pár évben?
– A felnőtt élődonoros májátültetésről fontos tudni,
hogy ez a donornak is nagy kockázattal jár, a máj
65-70 %-át el kell távolítanunk ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű májszövetet tudjunk biztosítani
a recipiens számára, míg 15 kiló alatti gyerekeknél ez csak 20-25%. Tehát ez egy olyan nagy beavatkozás, amelyet jól meg kell fontolni és nagyon
indokolt esetben célszerű csak alkalmazni, főleg
olyan betegeknél akik már régóta várnak, vagy

akiknek más esélyük - akár a kis testméretük miatt
- nincsen a korai transzplantációra, és akiknek a
családban vagy környezetükben van olyan személy, aki ilyen nagy műtétre vállalkozna. A lehetőség adott, a dolog kivitelezhető, csak sokkal
nagyobb kockázattal jár a recipiens részére is és
a donoréra is, mint egy egész máj átültetése.
Szóval nem ez jelenti a fő csapásirányt, de egy
nagy májtranszplantációs programot kiegészíthet
az élődonoros átültetés gyermekek és bizonyos
feltételek mellett felnőttek esetében is. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne több mint egy májtranszplantációs program kb. 5-10%-a évente.
– Ebben az évben jelentősen megnőtt a szervátültetések száma, már októberre túlszárnyalták a tavalyi egész éves adatokat. Minek
köszönhető ez a siker?
– Elsősorban annak köszönhető, hogy több donor
van. Ezen egyrészt sokat segített az
Eurotransplant, másrészt az OVSz Szervkoordinációs Iroda felvilágosító munkája is most kezd
beérni, és a harmadik szintén fontos dolog pedig
a jobb és hatékonyabb munkaszervezés bevezetése.
Július elsejétől mostanáig 128 szervátültetést
végeztünk, ebből 29 máj-, 6 hasnyálmirigy- és 93
veseátültetés volt. (Szerk.: 2014. okt. 29-ig) Mivel
a transzplantáció csapatmunka, így ez egy olyan
siker, mely a Transzplantációs Klinika egész
közösségét dicséri, mindenki kivette belőle a
részét.
– Hogy bírják az iramot?
Az iramot néha nehezen bírjuk, de mindig új erőt
merítünk a betegeinkből. Úgy gondoljuk, és úgy
gondolom én is a klinika igazgatójaként, hogy
minden szervátültetés egy új esélyt ad az élethez.
Miért választotta az orvosi hivatást?
Mindig is sebész szerettem volna lenni, bár a szüleim tanáremberek, így családi indíttatás nem volt.
Azt gondoltam, hogy ez egy érdekes és olyan
szakterület, ahol igazán az emberség, a beteg
ember áll a középpontban, akinek valódi segítséget lehet nyújtani.
– Az elért eredményei közül mire a legbüszkébb?
– Büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatom, hogy
részese lehetek ennek a csodának, a transzplantációs munkának, és hogy azt a tudást, amit kül-
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földi intézményekben és más
transzplantációs központokban
szereztem, itthon kamatoztathatom.
– Mesélne a családjáról?
– Három gyermekem van, mindannyian részesei voltak ennek a
több országot felölelő kirándulásnak, szakmai tanulmányútnak, velünk voltak Svájcban,
Kanadában és Németországban. Ennek megfelelően az
alkalmazkodó képességük kiváló, több nyelven beszélnek, és
örömmel sportolnak mindhárman, és végeredményben ez a
sok külföldi út és tapasztalat
kiválóan összekovácsolta a családunkat. Pont úgy, ahogyan a
transzplantáció sikere is egy
csapatmunka, a mi családunk is
egy csapatként működik együtt
és megy előre.

– Mit csinál szívesen szabadidejében, amikor éppen nem
életeket ment?
– A szabadidőm nagy részét a
család köti le, az életemnek ők
képezik a legfontosabb részét,
és velük együtt próbálom a szabadidőmet aktívan és tartalmasan eltölteni. Ennek része a
sport, együtt sportolunk, együtt
kirándulunk, és gyakorlatilag
mindent megpróbálunk a családdal együtt csinálni.
– Milyennek szeretné látni a
klinikát 4-5 év múlva?
– Azt gondolom, hogy ez a klinika egy vezető európai transzplantációs centrum lehetne 4-5 év
múlva, ahol évente 100-120
májátültetést, 250 körüli veseátültetést és kb. 20-25 hasnyálmirigy átültetést végezhetnénk.
Egy olyan vezető kelet-közép-

európai centrum, amely példát
mutathat a környező országoknak is, és amely vezető szerepet
játszhat a régióban. A transzplantációs programon belül fontosnak tartom az élődonoros
átültetést, azt gondolom, hogy a
veseátültetésen belül az élődonoros transzplantációnak kiemelkedő jelentőségűnek kell
lennie. A klinikán végzett veseátültetések 20%-a már most élődonoros, ezt az arányt tovább
szeretnénk emelni. Továbbá amint említettem - van helye a
máj élődonoros programnak is,
és reméljük, hogy az elkövetkezendő években a gyermek élődonoros májátültetési programot is haza tudjuk hozni
Magyarországra.
Jakab Ivett
az Alapítvány önkéntese

Kedves Szülők!
Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy a tengelici orvos-szülő fórumon felmerült igény - egy mesekönyv
létrehozása - megvalósításával kapcsolatban pozitív előrelépés történt.
A mesekönyv létrehozására, és a használatához való felkészítésre nyertünk támogatást a Norvég Civil
Támogatási Alap (www.norvegcivilalap.hu) pályázatán.
A könyv várhatóan a következő nyári táborunkra fog megjelenni, és a táborban lesz a szülők felkészítése a
könyv használatára.
Az a kérésünk, hogy az ebben az újságban megjelent pályázati felhívás alapján ösztönözzétek gyermekeiteket meseírásra és rajzolásra, mert a tervünk az, hogy a legjobb és legmegfelelőbb meséket és rajzokat meg
fogjuk jelentetni a mesekönyvben, de ami nem kerül bele a könyvbe, azt az újságunkban megjelentetjük.
A gyerekek nem tudhatják, hogy milyen céllal készül ez a könyv, elég annyit tudniuk, hogy Nekik készül, az ő
közreműködésükkel, és a Transzplantációs Alapítvány adja ki.
A könyvet a nyári táborban általatok is megismert Dr. Boldizsár Ildikó meseterapeuta állítja össze népmesékből és a gyerekek meséiből, az illusztrációkat pedig Tóth József festőművész és a gyerekek készítik.
A farsangi hétvégén tájékoztatunk Benneteket a projekt fejleményeiről, remélem, ott találkozunk mindanynyian!
Szeretetteljes üdvözlettel: Szalamanov Zsuzsa és
Fellner Márta
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Elkészítése:
1.

Rajzold meg a kép alapján a sablont egy
papírlapra, majd vágd ki!

Mikulásvirág készítése!

2.

Sablon segítségével a barkácsfilcre rajzold fel a mintát, majd vágd ki!
(2 db virághoz: 10 db zöld levélkére, 5-5
db fehér és piros sziromra és 1-1 db fehér
és piros virágformára lesz szükséged)

3.

A virágok aljára ragaszd fel a levélkéket,
a virágszirmok szélesebb végét is
ragaszd össze.

Szükséges anyagok:
Barkácsfilc – zöld , piros, fehér
Gyöngy (a virág közepére)
Csillám por
Olló
Ragasztó

4.

A szirmokat illeszd a helyére és ezeket is
rögzíteni kell ragasztással!

5.

A virágod közepére illessz egy gyöngyöt,
és ha van, szórhatsz rá csillámport (hajlakkal rögzítheted!)

Az így elkészült virágokat felhasználhatod például
asztaldísznek, ajtóra koszorú díszként, az aljára
papírgyűrű ragasztással szalvétagyűrű is lehet
belőle !
Jó munkát kívánok az elkészítéshez!

Szotákné, Német Kriszta
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Szervátültetettek és
Művesekezeltek Európa
Bajnoksága, Krakkó
A magyar válogatott 48 szervátültetett és 5 dializált sportolóból állt és ismét az éremtábla első
helyén fejezte be az Európa Bajnokságot.
A versenyzők között a bűvös 13-as: a Trappancs
Egyesület versenyzői. Ők tizenhárman összesen
33 érmet szereztek: 18 aranyat, 9 ezüstöt és 6
bronzérmet. Hatan májtranszplantáció után, öten
veseátültetés
után,
egyvalaki
kombinált
máj+veseátültetés után és valaki csontvelőtranszplantáció után próbál teljes életet élni.
Ebben az évben az a szerencsés és furcsa helyzet állt elő, hogy Dr. Szabó József a magyar válogatott csapatorvosaként, én pedig a két legkisebb
sportoló – Timike (8) és Ádám (11) – kísérőjeként
vehettünk részt az Európa Bajnokságon. Két
különböző fronton próbáltunk helytállni, miközben
a gyerekek felhőtlen boldogsága igazi családi
hangulatot teremtett körülöttünk.
Bevallom, az úszóverseny reggele nem ment zökkenőmentesen. Az volt a „házifeladat”, hogy a 3
legkisebb - Timike, Ádám és Flóra - fél 8-kor versenyzésre kész állapotban és hátizsákkal üljön a
reggelizőasztalnál. Azóta megkérdeztem rutinos
anyukákat, akik
megerősít e t t e k
abban,
hogy ez
nehezített
akadályp á l y a

volt… persze nem is ültek
fél 8-kor semmilyen asztalnál… Alexandra szerencsére gyanakodni kezdett és
feljött hozzánk megnézni,
hogy miért késünk? A kitörő
nevetést
elnyomta
és
némán találta meg a hiányzó tennivalókat. (3 gyerek
= egynek bepakolsz, addig
a másik kettő kipakolja,
amit beraktál előtte nekik) Váltófutók
Végül nem túl sok késéssel
megérkeztünk reggelizni is, majd az uszodába is,
és már csak az utolsó ellenőrző kérdés maradt
hátra a vízreszállás előtt: „mindenki elhozta a reggeli gyógyszereit, amit a kezébe adtam a szobában indulás előtt?” A válaszhoz csak annyit segítek, hogy amíg ők átöltöztek az uszodában, addig
én futottam egyet a szobák felé.
A nap és a hét tökéletesen telt: nagyon nagy
öröm volt látni a versenyzőket, jó volt látni a küzdelmeket, az örömkönnyeket, a mosolyokat, a
dobogón állókat és a dobogóról lemaradtakat is.
Igyekeztünk a gyerekekkel minden versenyen
megjelenni és szurkolni, elmondhatjuk, hogy mindenhol mosolyt varázsoltak az arcokra.
A belénk égett emlékképeket pedig hordozzuk
magunkban:
– a maratoni asztalitenisz versenyről, ahol Peti és
Zoli fogcsikorgatva küzdött,
– az atlétikapályáról, ahol Donát ismét legyőzte
önmagát, Szabina élete első nemzetközi versenyén a saját maga által kitűzött célt simán teljesítette, Zita, aki már az első 100 méteren is kifutotta
magát, de végül a 200-at is aranyra fényesítette,
és Ádám, akinek teljesítménye egészen elképesztő volt;
– a bowlingról, ahol Szabina, a bowlinghercegnő
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A Trappancs Egyesület
versenyzői
Asztalitenisz:
Kóka Zoltán egyéni ezüstérem,
páros aranyérem Csuti Jánossal
Quittner Péter egyéni bronzérem, páros bronzérem Katona
Lászlóval

A legvidámabb csapatrész

mindent megtett, ami rajta múlt
és rendkívül jó érzéssel állt a
dobogó harmadik helyére,
– a teniszről, ahol a páros versenyeken igazi küzdelem alakult ki
és nagyon nagy csatákat nyertek a lányok
– és persze az uszodából, ahol
Alexandra a tőle már megszokott teljesítményt nyújtotta és
mellette ámulva néztük Ádámot,
aki végül a 3 aranyérem megszerzése után még beszállt levezetésnek a férfiváltóba, Timit, aki
hiába volt a legkisebb, mégis aranyérmet szerzett hátúszásban és
Flórát, akinek az úszása gyönyörű,
kiegyensúlyozott és aranyat ért.
Gratulálunk mindenkinek, nagyon
jó volt Krakkóban magyarnak lenni!

aranyérem, 50 m mellúszás és
50 m gyorsúszás ezüstérem
Süli Flóra 50 m mellúszás, 50 m
pillangóúszás, 50 m gyorsúszás
aranyérem, 50 m hátúszás
ezüstérem

Feszt Tímea Diána

Atlétika:
Almási Szabina gyorsgyaloglás
bronzérem
Budai Zita 100 és 200 méteres
síkfutás aranyérem
Szabó Donát 100 és 200 méter
síkfutás hatodik hely, 400 méter
síkfutás negyedik hely
Velkey-Guth Ádám 100 és 200
méteres síkfutás aranyérem,
4x100 méteres férfiváltó tagjaként aranyérem, súlylökés
aranyérem, gerelyhajítás bronzérem
Bowling:
Hasznos Szabina egyéni bronzérem, női párosban aranyérem
Czakóné Szabó Máriával
Tenisz:
Bogyor Tünde egyéni ezüstérem, páros bronzérem Hegyesi
Lászlóval
Jakab Ivett egyéni aranyérem,
vegyes páros ezüstérem Krucsó
Zsolttal
Úszás:
Domonkos Ádám 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 m mellúszás aranyérem
Gyurkó Alexandra: 100 m hátúszás és 400 m gyorsúszás
aranyérem, 100 m gyorsúszás,
200 m vegyes úszás és 50 m pillangó úszás ezüstérem
Sípos Tímea 50 m hátúszás

Köszönjük a szakedzőknek a
felkészítést, valamint hogy mindig, minden körülmények között
a sportolók mellett állnak, segítik, bátorítják őket: ez az Ő győzelmük is. Gratulálunk!
Köszönjük a Magyar Szervátültetettek Szövetségének, hogy
ők 13-an bekerülhettek a Szervátültetett Nemzeti Válogatottba
és megmutathatták, hogy méltóak erre.
…és végül…: KÖSZÖNJÜK
mindenkinek, hogy ott lehettünk
…és hogy itt lehetünk…
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Viszontlátásra
Tanár Úr!
Az internet az elsődleges információt nyújtó eszköz arra a célra, ha általunk ez idáig ismeretlen
emberről meg szeretnénk tudni valamit. Ki is ő
valójában? Mivel foglalkozik? Milyen eredmények
fémjelzik a nevét? Bőven találunk információt
olyan emberekről, akik kitűnnek az átlagból, mert
nagy és fontos dolgokat értek el életük során.
Főleg, ha munkásságukkal élenjárók voltak
abban, hogy beteg csecsemők, gyermekek életét
menthették meg. Én is kíváncsi voltam mit találok
az interneten Dr. Szőnyi Lászlóról, aki 16 évig
kezelőorvosa volt hét hónapos korában májtranszplantáción átesett fiamnak, és akivel ez idő
alatt nagyon sok alkalmunk volt találkozni, beszélgetni. Voltak időszakok, amikor szinte része volt a
mindennapjainknak, olyan sokszor szóba került a
neve, beszéltünk róla.
A Közéleti Szalon 2012-ben vendégül látta őt és
interjút készített vele. Akik az oldalukra tévednek,
a névjegy alapján ezt tudhatják meg róla:
„Dr. Szőnyi László egyetemi docens, gyermekgyógyász, gasztroenterológus, hepatológus, nagy
tudású orvos. Ő Magyarországon az a gyermekorvos, aki a gyermekek májbetegségeihez a legjobban ért. Budapesten az I. sz. Gyermekklinikán
dolgozik. Ő készíti elő a gyermekeket a májtranszplantációjukra. A műtétet nem ő végzi, de a
műtét után is ő gondozza a gyerekeket. Munkája
legalább olyan fontos, mint a sebészé. A klinikai
tevékenység mellett az orvostanhallgatók képzé-

sében is részt vesz, tudományos munkát végez.
Nyugodt szívvel mondhatjuk: sokoldalú, nagyon
értékes ember.”
Első találkozásom tanár úrral 1998. augusztus elején volt. Az alig két hónapos kisbabámmal az I. sz.
Gyermekklinika intenzív osztályán feküdtünk egy
Kasai műtét után. Egy hétig nem szabadott ennie.
Ha már nagyon szenvedett az éhségtől, enyhén
cukros vízbe mártott cumival vigasztalhattam. A
műtétet végző sebésztől megtudtuk, hogy a jövőben májtranszplantációra lesz szüksége. Azt
mondta, hogy a saját májával 4 éves koráig kellene valahogy kihúznia, várólistára kerül, s akkor
már műthető lesz Magyarországon. Csak ültem a
kiságya mellett, és azon gondolkodtam, hogy
milyen hosszú az a négy év; vajon milyen az a
valahogyan. Egyszer csak a nővér egy látogatót
vezetett oda hozzám. Szőnyi tanár úr volt, akinek
a létezéséről sem tudtam az idáig. Hallotta, hogy
egy új epeút atresiás kisbaba van az osztályon,
gondolta biztosan vannak kérdéseim a betegséggel kapcsolatban. „Az ember attól fél a legjobban, amit nem ismer” – mondta. (Milyen igaz! ) Az
egész látogatás olyannak tűnik még ma is a szememben, mint egy igazi csoda. Mintha a gondviselés egy igazi angyalt küldött volna oda, akitől
megtudtuk, hogy van megoldás: az élődonoros
transzplantáció valahol külföldön. Tudtam, hogy
jó kezekben van a fiam, abban a pillanatban jobb
kezekben nem is lehetett volna.
Természetesen rengeteg kérdésem volt, s azóta is
van. Tanár úr mindig végtelen türelemmel meghallgatta és megválaszolta őket. Akárhogy csapkodtak fejünk felett a hullámok az elmúlt 16
évben, minden beszélgetés alkalmával átragadt
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együtt vonatozik a vidám társasággal. Az orvosszülő fórumon türelmesen válaszol a sok-sok kérdésre. Az alapítványi összejöveteleken éjszakába
nyúlóan beszélget egy pohár bor mellett a szülőkkel.
Mi szülők és a gyermekeink, akik ismerjük őt,
kiegészíthetnénk a Közéleti Szalon oldalán található névjegyet azzal az emberi és érzelmi pluszszal, amit kaptunk tőle az idő alatt, míg gyermekeink kezelő orvosa volt. A fiam tinis lazaságával
tömören megfogalmazott véleménnyel kiegészítve, miszerint : „A Szőnyi egész jó fej! ’’
Drága Tanár Úr! Remélem, lesz még alkalmunk
találkozni! Remélem, lesz még alkalma a szülőknek valamelyik alapítványi összejövetelen egy
pohár bor mellett éjszakába nyúlóan beszélgetni
Önnel! Nagy élmény volt mindnyájunknak.
Kívánom, hogy nagyon jól érezze magát kedves
feleségével együtt az új környezetben!
Kívánom, hogy betegei ugyanolyan elismeréssel,
tisztelettel, szeretettel beszéljenek Önről ott is,
mint Magyarországon!
rám valami az ő végtelen nyugalmából, higgadtságából, megfontoltságából. Megnyugtató volt
tudni, hogy a gondolataiban vagyunk, érdeklődött
utánunk - törődött velünk. Nagy mankó volt ez
nekünk a legnehezebb napokban.
Ha kórházon kívüli emlékképekben kutatok vele
kapcsolatban, a következő képeket látom: A
Ronald házban, az általa szervezett Télapó
ünnepségen csomagot ad át a totyogó kisfiamnak. Mosolyog a szeme, ahogy a Ki mit tud? - on
fürkészi bontakozó értelmét a hosszú betegségből felépült, kivirult gyerekeknek. A farsangi bálon

Kiss Gabriella
Szalmási Donát édesanyja
„Száz törvény közt botlódsz, kapkodsz
s mindig hű vagy önmagadhoz,
mást akarva sem tehetsz.
Akármit téssz, akármint téssz,
azt teszed, mit legjobbnak vélsz –
mi a jóság, ha nem ez?’’
Weöres Sándor
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Kedves Szülők
és Kedves
Gyermekek!
Tájékoztatni szeretném Önöket/Titeket, hogy 2014. október
1.-vel megkezdtem dolgos,
nyugdíjas éveim. A májátültetett
gyermekek gondozását az Önök
által is jól ismert kedves, fiatal,
ám jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársam,
Dezsőfi Antal tanár úr veszi át,
akivel az utóbbi majdnem két
évtizedben együtt végeztük ezt
a feladatot.
Éppen egy emberöltővel, 25
évvel ezelőtt, a nyolcvanas évek
végén vált bizonyossá, hogy
sok-sok szakmai nehézség
legyőzését követően, a világ legjobb transzplantátor központjaiban lehetővé vált az eredményes májátültetés csecsemők és
gyermekek részére is. Számos,
az Önök által ma már jól ismert,
„hétköznapi” fogalom szakmai
körökben teljes ismeretlen volt.
A körzeti orvosok (mert akkor
még így hívták őket) nagy része
Önöktől hallott először a májátültetésről, különösen az élődonoros májátültetésről. A magyar
társadalom ismeretei a transzplantációról szerények. Az ezzel
kapcsolatos (nem minden esetben kedvező tapasztalatokról)
sokat beszélgettünk Tengelicen
és a nyári táborokban.
Úgy kezdődött, hogy Kupcsulik
Péter és Verebélyi Tibor sebész
professzorokkal a nyolcvanas
évek végén egyszer arról
beszélgettünk, hogy jó lenne

összegyűjteni az országban a
májátültetésre váró gyermekeket. Elkezdtük a felmérést és
kiderült, hogy minden osztály
boldogan értesített bennünket
betegeiről. Akkor még sajnos a
végállapotú májbetegségben
szenvedőkön nem tudtunk segíteni. Minden pislákoló reménysugár sokat jelentett. A névsor
egyre nőtt, és bizony csökkent
is. Ebben a helyzetben valamit
tenni kellett! Ha Magyarországon nem, akkor meg kellene
próbálni külföldön.
Csecsemőkön élődonoros májátültetést akkor Európában
néhány központban végeztek.
Több központ meglátogatása
után végül Hamburg mellett
döntöttünk. Két kiváló szakember dolgozott ott, akik már
nagyon régóta ismerték egymást, hiszen a Hannoveri
Egyetem Transzplantációs központjában dolgoztak fiatal éveikben.
Christoph Brölsch transzplantátor sebész akkor jött haza az
USA-ból, ahol lefektette az élődonor transzplantáció protokollját. A gyermekorvos, hepatológus Martin Burdelski volt, akinek
csecsemő és gyermek-májátültetésben Európában a legnagyobb tapasztalata volt.
Az első magyar gyermek,
Lukács Zoli Bekecsről utazott
szüleivel 1992 karácsony előtt
Hamburg-ba. Az OEP az engedélyt megadta. Szilveszter előtt
nálunk otthon (akkor Dunabogdányban laktunk) megszólalt a telefon, Martin Burdelski
volt. Elmondta, hogy a transzplantáció indokolt, az édesanya
alkalmas, de mivel a tartós siker

Konferencián

szempontjából a gondozás
döntő, csak akkor végzik el ezt
az óriási beavatkozást, ha a
műtét utáni gondozás biztosított.
A műtét 1993 januárjában volt,
melyen én is jelen lehetettem.
Zolika édesanyjától kapta a
máját. Zolika ma már Zoltán, és
az esküvője két évvel ezelőtt
volt.
Azóta több mint 120 gyermek és
családjaik történetének egy
nehéz, de mindig reménnyel teli
részét együtt írtuk. Ezek az élet
nem elfelejthető fejezetei.
Egyikünk számára sem. Nincs
nagyszerűbb élmény annál,
mikor a májátültetés előtti rosszkedvű gyermek a műtétet követően hatalmas energiával fedezi
fel a körülötte lévő világot! Erről
sokat lehetne írni. És az elmúlt
lassan egy emberöltőnyi időszakról.
Egyszer összeszámoltuk, egy
riadó alkalmával 60 – 70 ember
dolgozik koncentráltan azon,
hogy sikerüljön a májátültetés.
Külföldi májátültetés alkalmával
ez a szám ennél is több. Sokan
vannak azok, akiknek a neve itt
kellene, hogy szerepeljen. Erre
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Az Alapítvány farsangi rendezvényén

sajnos nincs lehetőség. Két nevet azonban mindenképpen ki kell emeljek. Ők mindig a háttérben
voltak, de pontos, odaadó, lelkiismeretes munkájuk nélkül célunk nem sikerült volna. Marjainé
Szilágyi Annát mindenki ismeri, az OEP
Nemzetközi Főosztályán dolgozik.
Minden, külföldi gyógykezelésre szoruló gyermek,
család ügyét szívén viseli. Személyesen alig találkoztunk, de az elmúlt időszak alatt talán vele volt
a leghosszabb ideig tartó, legszorosabb kapcsolatom.

Kelenhegyi Judit
az „Egy Szív a
Gyermekekért”
Alapítvány vezetője. Jelentős anyagi
segítséget nyújtott
a családoknak.
Nagyon örülök, hogy
együtt dolgozhattam velük.
Nagyon örülök, hogy
az elkövetkező
emberöltő alatt ezt Dr. Dezsőfi Antal
a könnyűnek nem
nevezhető, de annál szebb munkát Dezsőfi Antal tanár úr fogja
végezni, aki az elmúlt évek alatt bizonyította felkészültségét, a gyermekek iránti szeretetét, kitartását.
Fogadják szeretettel!

Dr.Szőnyi László

A Transzplantációs Alapítvány ezzel a fényképes tablóval köszönte
meg Szőnyi Tanár Úr sok-sok éves segítő együttműködését.
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A Trappancs
Egyesület
rövid sporthírei
Október 4-én a frissen alakult Trappancs
Futócsapat részt vett egy jótékonysági futáson
Vácon, amelyet a Pacsirta Gyermekotthon javára
rendeztek, amely - többek között - Vivi, a 14 éves
veseátültetett társunk otthona.
A váci futás bemelegítés volt az október 11-i SPAR
maraton részeként megrendezett Danone maratonka versenyre, ahol a futócsapat ismét teljesítette a kitűzött célt – sőt, annál többet is, hiszen
Vivi és Gina a saját távunk megtétele után levezetésnek még beálltak – kézenfogva – a családi
futásra is.

A futócsapat a DANONE versenyen

A Trappancs Egyesület futó hősei ezúttal: Vivi és
Donát, akik veseátültetettek, Gina, aki májtranszplantált, Jenny, aki tüdőtranszplantált, de
jelenleg művesekezelésre jár és veseátültetésre

vár, és persze Timi, aki az
egyesület vezetője és ilyen
csapat mellé „kénytelen volt”
némán – és boldogan beállni. Futottunk magunkért, futottunk helyettetek,
futottunk értetek…
Egy másik futóverseny is zajlott kicsit hosszabb távon:
Fanni, aki 22 éves és heti
3x4 óra művesekezelés mellett is ragaszkodik a
futáshoz, a NATO futás 10 km-es szakaszát teljesítette közel egy órán belül.
Zajlanak a Magyar Szervátültetettek Szövetségének őszi bajnokságai, teniszezőink és asztaliteniszezőink már túl vannak az első kvalifikációs
versenyen.
Az atlétikapályán rendezett Szervátültetettek
Magyar Bajnokságán ismét növeltük atlétáink létszámát: összesen nyolc versenyzőnknek szurkolhattunk: nagy visszatérőnk Anna, aki ismét futott,
új versenyzőnk Gina és a futók között üdvözölhettük Szabinát, aki a bowling mellett elkezdett atlétikaedzésre járni.
A hétvége legboldogabb résztvevője minden kétséget kizáróan Vivi volt, aki az atlétikaversenyen
szerzett két éremmel és kupával, valamint a SPAR
maratonon nyert éremmel a nyakában ment hétfőn iskolába.
Sípos Timike 9 éves
májtranszplantált
úszónk harmadszor is
részt vett Pécsen az
Úszók Éjszakáján, természetesen boldogan
és fáradtság nélkül teljesítette a távot – pedig
egyenesen a budapesti kontroll vizsgálatról ment az uszodába.
A lapzárta idejében közeleg az Úszás Magyar
Bajnokság időpontja, de erről már majd a következő számban tudunk beszámolni.

Feszt Tímea
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Trappancs
Victoria Tábor
Idén hatodszor táboroztunk
együtt a Trappancs Egyesület
táborában, amely az önállósodás jegyében szólt idén is az

összetartásról és összetartozásról, a barátságról és a kapcsolatokról, a játékról és a sportról,
valamint az egymásra figyelésről. A tábor idén új nevet
kapott…. ennek szomorú apropója volt társunk elvesztése.
Ez a hét számunkra az emlékezésről is szólt és a róla beszélgetések könnyei mögött már
néha előbukkantak mosolyt
hozó közös történetek is. Azt
éreztem, hogy a táborozók idén
az érkezés utáni órában már
csapattá változtak. Összetartó,
törődő,
szerető
csapattá.
Minden láncszem a helyén volt
és minden láncszemnek volt
helye.
A helyszín idén
Balatonboglár
volt, ahol a
tavasszal elkészült BBB apartmanházat
vettük birtokba
augusztus utolsó hetében, innen sétáltunk
át
enni
a
Pomodoro

Pizzériába, ahol nem csak hogy
kedvesek voltak hozzánk, hanem minden kívánságunkat lesték egész héten: ezúton is
köszönjük Nagy Lászlónak és
segítőinek az egész heti törődést és szeretet!
Négylábúak nélkül sem telhet el
tábor, idén két kutyánk volt: a
hét első felében Májki, a második felében Zara követelte a
folyamatos foglalkozást. Új társak is érkeztek hozzánk, mindannyian lelkesen keresték (és
találták meg) a helyüket a csapatban.
Az első két napon az eső a
házba (illetve a közösségi helységnek kinevezett és berendezett garázsba) kényszerített minket, a második napon már folyamatos mézes-citromos tea főzésével próbáltuk távol tartani
magunktól az ártó szellemeket.
Járt nálunk Kelen Kata doktornő
is, a garázshelységben körülnézve örömmel konstatálta,
hogy urai vagyunk a helyzetnek
(méz, citrom, tea, ACC, orrcsepp, zsebkendő), azt meg
még nagyobb örömmel vette,
hogy bár csoportos orrfújást lát,

de mindenki láztalan és élénk. A
lehető legjobbkor látogatott meg
minket Baranyai Andor, az esős
évszak kellős közepén hozott
nekünk néhány új közös játékot,
adtunk neki teát, cserébe játszott velünk aznap Ő is.
Voltunk gokartozni, ahol garantáltan nem felejtenek el minket
egy darabig, jártunk a vidámparkban ahol kb. 25 kör erejéig
birtokba vettük a dodzsempályát, majd néhányan ismételten
hihetetlen bátorságról tettek
tanúbizonyságot és felültek
olyan pörgő-forgó gépekre, amiket még nézni is rossz volt.
A vidámpark zárása után még
„beugrottunk” (+2 km) meglátogatni éppen dolgozó társunkat
Balatonlellére, hogy utána éjfél
körül a hazagyaloglás ellen fellázadó társaságot az egyetlen
autónkkal rendelkező tábori
sportvezető
(Szabó Attila)
sok fordulóval
hazaszállítsa.
A napsütés a
csapat nagy részének gyógyulást hozott, ezzel párhuzamosan kedvet a
vizezéshez: a
Boglári Buborék
Élményfürdő
kedvességének
köszönhetően
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nagyon vidám órákat töltöttünk,
később jártunk a boglári kalandparkban, ahova gyalogosan
eljutni már önmagában is kaland
volt, a csapat egyik része ki is
dőlt a túrától, a másik része
nekivágott a kalandnak és meghódították a pályákat. Az utolsó
esti vacsoránk után Tusor Lilla
látogatott meg bennünket és
hallgatta végig a képtelen
élménybeszámolóinkat.
Hogy ki-kivel kötött házasságot
és hogy miért kapott a táborunk
kapcsolatépítésből jelest, az
maradjon Balatonboglár titka.

Tudjátok: mert kell egy csapat!
Nekünk van. Tehát: jövőre
Veletek újra! : )

Feszt Tímea Diána
****
A Trappancs Egyesület Victoria
tábora nem jöhetett volna létre
az
Astellas Pharma Kft,
a Magnet Bank és a
FODISZ
támogatása nélkül:
KÖSZÖNJÜK!
Köszönjük Szabó Attilának,
hogy idén hatodszor áldozta
nyári szabadságát ránk és a
Trappancs Tábor sportvezetői feladataira, mostanra már esőben,
garázsban is remekül helytáll;
Almási
Szabinának
és
Kotormán Lilinek, hogy eljöttek
hozzánk: nélkülük nem jöhetett
volna létre a királylányosító nap;
Jakab Ivettnek és Németh
Georginának, hogy a fényképek segítenek az emlékek színesen tartásában;

Nagy
Lászlónak
és
a
Pomodoro Pizzériának, hogy
őszinte szeretettel fordultak
felénk és igyekeztek minden
kívánságunkat teljesíteni;
a Boglári Buborék Élményfürdőnek, hogy jelképes összegért
tölthettünk náluk egy fél napot;
a Tárnoki családnak az előzetes segítségért és hogy távirányítással, csak a nevük kiejtésével is képesek a varázslatra.
KÖSZÖNJÜK!
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Jó, ha tudjuk
Májusban az Indexen olvastam Dr. Kriván Gergely
- a Gyermekrák Alapítványhoz címzett - nyílt levelét és nemrégiben szerencsém volt vele személyesen találkozni, ahol megtudhattam a fejleményeket. A nyílt levél tartalmával most nem foglalkoznék, bennünket inkább az alábbiakban elmondottak érdekelnek…
Hazánkban évente 250-300 gyereknél állapítanak meg
rosszindulatú daganatos megbetegedést, jelentős részben valamilyen vérképzőszervi betegséget. A kis betegek több mint kétharmada meggyógyul, ám a legyengült immunrendszerű szervezetben reaktiválódó vírusokkal szemben sokszor még mindig tehetetlenek az
orvosok. A vérképző őssejt-átültetést vagy a szervtranszplantációt követő immungyengített állapotban a vírusfertőzések kockázata hasonlóképp igen nagy. A
korszerű vírusdiagnosztikai módszereknek köszönhetően a
transzplantáció után a vírusfertőzések már idejekorán, akár tünetmentes állapotban is diagnosztizálhatók, és a kezelés megkezdhető. Az immunrendszer súlyos
működészavara miatt azonban az
esetek egy részében az azonnal
elkezdett vírusellenes terápia ellenére sem sikerül
leküzdeni a fertőzést. Ilyen esetekben segíthet az adott
vírusra specifikusan reagáló (tanított) fehérvérsejtek
alkalmazása, az ún. specifikus citotoxikus T limfocita
sejt kezelés. Az eljárás már jól ismert, és számos nagy
külföldi csontvelő-transzplantációs centrumban használják is. A módszerhez azonban nagyon drága, sejttenyésztésre alkalmas laboratóriumok felépítésére van
szükség, amelyekben speciálisan képzett szakszemélyzet dolgozik. A laboratóriumi körülmények között végzett sejttenyésztés nem csak speciális szaktudást igényel, hanem nagyon időigényes, hetekig tartó folyamat, amelyet a súlyos fertőzésben szenvedő betegek
nem tudnak kivárni.
Szerencsére idén megjelent egy forradalmian új fejlesztésű műszer, ami kiváltja a drága laboratóriumokat,
és egy napon belül az adott vírusfertőzésre speciálisan

kiképzett sejteket állít elő, amelyekkel megmenthető a
betegek élete.
Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai
Hálózat
elnöke,
a
Szent
László
Kórház
Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs
Osztályának osztályvezető főorvosa boldogan számolt
be arról, hogy Kelet-Európában először Magyarországon, a Szent László Kórházban helyeztek üzembe egy
ilyen kiemelten életmentő készüléket.
A készüléket adományként kapták Varga Gábortól, a
Max-Immun Kft. tulajdonosától, aki értesülve a
transzplantált betegek vírusfertőzései kezelésének
nehézségeiről, megvásárolta a csaknem 50 millió
forintba kerülő műszert.
A Szent László Kórházban az
elmúlt 2 esztendőben a gyermekbetegeken elvégzett 80 csontvelőátültetés során csak négy betegüket veszítették el, minden esetben
a kezelésre nem reagáló vírusfertőzés miatt. Míg a többi, korábban végzetes transzplantációs szövődményt már jól tudják kezelni,
addig a legyengült immunrendszerű betegekből reaktiválódó
vírusokkal szemben sokszor még
mindig tehetetlenek.
„Az elmúlt hat évben tizenhárom
sikerrel transzplantált, a végleges gyógyulás minden
esélyével rendelkező gyermekbetegünknél voltunk
kénytelenek végigküzdeni ezeket a vírusfertőzéseket,
majd kezünket tehetetlenül széttárva a szülők szemébe nézni. A reményt e betegek meggyógyítására a fertőzést okozó vírusokkal szemben specifikusan gyógyító fehérvérsejtek - ún. „tanított lymphocyták”- alkalmazása jelenti” mondta Kriván dr.

Reméljük, a készüléket, illetve az azzal végzett
eljárást az OEP mielőbb befogadja, mert addig
nem alkalmazhatják az eljárás, pedig ez lényegesen olcsóbb és a gyógyulási arány sokkal
hatásosabb - 70 % körüli - az eddig végzett
gyógymódnál.
Szalamanov Zsuzsa
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Szűcs Bence
1994.06.17 – 2014. 09.12.
Visszavártunk.
Elfogadtuk, hogy Neked most arra
van szükséged, hogy nélkülünk
tapasztald meg az életet. Elfogadtuk,
mert tudtuk, reméltük, hogy egyszercsak visszatérsz, elmeséled, hogy
sikeresen leérettségiztél, elmondod,
merre jártál, azt persze nem mondod
ki, hogy hiányoztunk, hiszen az nem
elég vagány, de a szemed csillogásá-

ból úgyis látjuk…: közeledett ez a
nap. Vártuk.
Vártuk azt a kisfiút, aki egy héttel a
májátültetés után már a koordinátoroknak segített A4-es papírokat fóliázni és akinek a legnagyobb problémát a bezártság jelentette: számára
a legszebb nap az volt a műtét után,
amikor orvosa – Dr. Fehérvári Imre –
kiengedte az udvarra sétálni, mert
látta, hogy az akkor 11 éves kisfiú
számára a négy fal szorításánál nincs
nagyobb büntetés.
Vártuk azt a nagyfiúvá érett kisfiút,
aki bármikor, kérés nélkül is boldogan segített, közben persze a flegmaság álarca mögé bújt és igyekezett minden szabályt megszegni. Két
szabályszegés közben pedig féltve
őrizte és vigasztalta fiatalabb társát,
akinek erre épp nagy szüksége volt
(Zánka, 2011.) és Bencénél tökéletesebben ezt senki nem tudta csinálni,
hiszen otthon is ugyanígy őrizte kistestvérét, Petrát.
Vártuk azt a tinédzsert, aki hihetetlen

humorával egyszerre nevettetett
meg és bosszantott fel, akit nem
mindig értettünk, de egy dologban
mindannyian biztosak voltunk: helye
van a csapatban.
Visszavártunk… és talán már el is
indultál felénk, amikor váratlan szörnyeteg állított meg az utadon. Te
bátran néztél vele szembe és küzdeni kezdtél. Rendkívüli erővel harcoltál, de ezúttal hiába voltál mindenkinél bátrabb… nem sikerült legyőzni a
szörnyet.
Már tudjuk, hogy hiába várunk… és
hogy már örökre hiányzol a fiúk szobájából, a lányok sugdolózásaiból, a
közös történetekből és a csínytevésekből…
Köszönjük az együtt töltött időt, a
nevetésedet, a lázadásaidat és
ígérjük, hogy nem fogunk elfelejteni.
Isten Veled Bence!
Vigyázzatok ott fent egymásra…

Juhász Emma Lujza
2010.01.19 – 2014.10.21.
Mit írhatunk egy gyönyörű tündérről, aki még öt éves sem volt, mégis túl volt –
már három éve - egy élődonoros májátültetésen és egy élődonoros veseátültetésen, hosszú hónapok gyógytornáján, és aki boldogan táborozott velünk idén
már másodszor? Kedvességével és szeretnivaló félénkségével mindenkit levett a lábáról, mosolyának mindannyian behódoltunk és boldog varázsporként szállt a levegőben Emma hercegnő minden szava. Örömmel
fedezte fel a világot, a bátorságnak egyetlenegy feltétele volt: Anya keze, ami mindig féltve őrizte Őt.
A váratlan műtéti szövődményt azonban lehetetlen volt kivédeni és Emma ezúttal egyedül indult útnak…
Az értelmetlen szó is üresen cseng, de nem tehetünk mást, mint hogy megőrizzük magunkban a bátorságodat, a nevetésedet, a szavaidat és mindig emlékezni fogunk Rád.
Isten Veled Emma!
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„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy
darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha
egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én
leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért
szól a harang: érted szól.”
(John Donne)

Bata Szabina
1998.07.04. – 2014.07.11.
Óriási és hosszú küzdelemben maradt alul Szabina, aki 3 éve kapott új májat. Az
idén rá lecsapó autoimmun szörnyeteggel szemben az utolsó hónapokban többször is vesztésre állt, de akaraterejével, bátorságával és kitartásával hihetetlen
erővel mutatta meg a világnak, hogy nem hagyja magát: elhittük, hogy győzhet. Elhittük, hogy Ő lesz az erősebb, elhittük, hogy minden rendben lesz, már „csak” egy új májra van szüksége és máris kész a varázslat. De
ezt a csodát Ő már nem tudta megvárni: elfáradt a hosszú csatában és végül álomba merült…
Szép álmokat Szabina!
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
/Juhász Gyula/

Sipos Simon
2014. 09. 20 – 2014. 11. 11.
Az október 12-i fotókiállításod megnyitója életed egyik legboldogabb napja
volt. Egyáltalán nem volt biztos, hogy kiengednek a kórházból arra az órára, azt
sem lehetett tudni, hogy lesz-e hozzá elég erőd, de annyira akartad, hogy végül
állva mosolyogtál a népes közönség előtt és az erődet látva könnyes szemmel nézett fel Rád mindenki.
Előtte és utána is elszántan küzdöttél: nem gondolhattuk, hogy egy hónappal később ökölbe szorul a torkunk
a neved hallatán…
A hétfejű sárkány utolsó feje legyőzhetetlennek bizonyult.
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ismerhettünk és hogy szerethettünk. Különleges fényed egészen biztosan
velünk marad.
Isten Veled Simon!
(Simon fotókiállítása Budapesten, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikával szemben lévő mama-otthonban (1094 Budapest,
Angyal u. 36. II.em.21.) és december végéig megnézhető: érdemes!)
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A keleti filozófusok azt
m ondják „m inden, am i
létezik az Univerzum ban,
okkal foglal helyet benne
és szükségszerű. Minden
form a, esem ény, érzés és
m egvalósulás. Nincsenek
véletlenszerűségek, tévedések, hiányok és valótlanságok. A végtelen és m inden
irányba kiterjedő Univerzum tökéletes harm óniában van önmagával.
Mind a látható mind pedig
az em beri szem szám ára
láthatatlan világban tökéletes rendezettség uralkodik. Éppen ezért a születés
sem lehet véletlenszerű és
szükségtelen.”
Úgy tartják, mielőtt emberré válunk, m egélünk ásványi, növényi, állati létet,
m agunkba szívjuk erejüket, fejlődünk, m íg em berként születhetünk le.
Em berként, aki sokféleképpen válaszolhat az őt
ért fájdalomra.

Ugyanaz az érzés az emberiség születése, évezredek
óta, am ikor egy társunkat
elkapta
egy ragadozó,
m ikor élhetetlen körülm ények között kellett megvetni a lábunkat és küzdeni a
csapatért, családért, m agunkért.
És ugyanaz fakó kórházi
szobákban, várókban, ajtók
előtt szorongva, telefonra
várva, mint amit barlangok
m élyén éreztek a kinti
neszekre figyelve.
A reakció lehet dühödt kétségbeesés mély szakadéka,
gyerm eki rettenet, tenni
akarás erős rem énnyel,
aggódás
a
többiekért,
m agunkért, kongó üresség, vagy m indezek gomolygó keveréke.
Amikor lassan kiszalad alólunk a hit szőnyege, hogy a
világ igazságos és nem történhet sem m i baj; velem
nem, Vele nem, amikor azt
érezzük; sem m it nem irá-

nyítunk és sem m i nincs a
helyén, akkor van szükség
arra, hogy egy percre megállva m agunkba nézzünk
és m egtaláljuk em beri
létünk évezredes erejét.
Gyém ántkem ény
lelket,
am i erőt ad vagy lehetővé
teszi, hogy kisírjuk magunkat. Szavak sim ogatását,
am i olyan, m int a levelek
érintése az arcunkon, az
emberi érintést, az ölelést,
amit adhatunk.
Ha m ásról nem , ezekről
dönthetünk!
Mikor m inden ledől, felépíthetjük m agunkat újra
a lélek kő-létéből a sírónevető emberibe … aki sokkal inkább dönthet arról,
am it ad, m int am it kap az
Élettől.
Tusor Lilla
pszichológus,
az Alapítvány
önkéntes segítője
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A karácsonyi üdvözlőlap
már a múlté?
Minden jel arra mutat, hogy a hagyományos
üdvözlőlapok ideje lassan lejár, pedig dicső kor
emlékei ezek. Az egykori képes levelezőlapok
igen fontos szerepet töltöttek be az akkori emberek életében, és töltenek be ma is a gyűjtők kezében.

Az első képeslap

A képeslapok története a XIX. század első feléig
nyúlik vissza, ebből a korból ugyanis már ismertek olyan üdvözlési szokások, melyek szerint a
vagyonosabb réteg tagjai - akik megengedhették
maguknak - kézzel készült, díszes
képekbe illesztett
verseket küldtek
szeretteiknek.
Igaz, ez a drága
megoldás nem
terjedt el széles
körben, ám hamarosan
megszületett a mindenki számára
elérhető változat.
Nem kellett hozzá
más, mint egy
vállalkozó szellemű múzeumigazgató, nevezett Sir
Német képeslap 1916-ból
Henry Cole a

Victoria és Albert
Múzeum éléről,
valamint egy narratív festő, John
Calcott Horsley,
aki Cole felkérésére megtervezte
az első karácsonyi üdvözlőlapot.
Mindez pedig
1843-ban történt
Londonban, ahol
m i n d a z e z e r,
litográfiai eljárással sokszorosított
lapot utólag, kézzel színezték ki. A Karácsonyi lap 1916-ból
sikertörténet elindult.
A rá következő évben már több helyen folyt a
képeslapkészítés, ám a valódi áttöréshez már
akkor is üzleti elme kellett.
A Charles Goodall & Son néven futó kiadóvállalat
csapott bele az igazi tömegtermelésbe, s árasztotta el a brit piacot az ünnepi üdvözlőlapokkal. A
történet újabb fordulatot vett, amikor 1880-ban felhívást tettek közzé a művészek között, hogy
pályázzanak vonatkozó témájú műveikkel a
képeslapra kerülésért.
A művészek számára ez óriási lehetőséget kínált,
hogy ismertté váljanak, és hogy profitáljanak alkotásaikból - festők és költők ezrei mozdultak meg a
felhívásra.
Mindeközben lassan hazánkba is beszivárogtak a
tömeggyártott üdvözlőlapok, az első levelezőlapot
1869-ben adta ki az Osztrák-Magyar Postaigazgatóság, bár ez még díszítetlen, inkább hasznos,
mint szép példány volt. Hamarosan azonban
megjelentek a címerrel vagy egyéb hazafias
ábrákkal díszített lapok, amelyek később átadták
helyüket a képeslapoknak. August Schwartz
porosz könyvkereskedő például már 1870-ben
sikerrel számol be róla, hogy bélyeg nagyságú
képet nyomtatott egy levelezőlapra.
A fotó- és nyomdatechnika fejlődésével egyre
komolyabb lehetőségek nyíltak az üdvözlőlapok
gyártása terén, s megkezdődött a fotográfiák leve-
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Amerikai karácsonyi lap 1916

lezőlapra illesztése is.
A Magyar Posta
1896-ban csatlakozott a nemzetközi lelkesedéshez, ekkor adta
ki 32 lapból álló
millenniumi sorozatát, amely fametszeteket és
litográfiákat tartalmazott, s egy
részét már eredeti fényképek alap-

Magyar képeslap 1980-as évek

Forrás:
www.origo.hu/karacsony
www.eletszepitok.hu
Magyar képeslap 1920 körül

Magyar képeslap 1960-as évek

ján sokszorosították. A turizmus fellendülése nagyban segítette a műfaj megkedvelését, melynek
népszerűségét mutatja, hogy ez időben megjelent
a Képes Levelezőlap című szaklap is, sőt, 1900ban már megrendezték az I. Nemzetközi Képes
Levelezőlap Kiállítást, ráadásul Budapesten.
A századforduló után a képes levelezőlapok áradata megállíthatatlanná vált, témájuk pedig határtalanná.
Manapság, a számítógépek által eluralt digitális
világban már nem hogy üdvözlőlapokat nem küldünk egymásnak, de a kézzel írás is lassan nehezünkre esik.
Ezúton buzdítok mindenkit a feledésbe merülő
szokás felélesztésére, mert képeslapot kapni
olyan jó…!

Böcskei Virág

trap_28 belivek:lap1-24.qxd 2014.11.13. 13:15 Page 35

Békés boldog Karácsonyt kívánunk!

József Attila:
BETLEHEMI KIRÁLYOK

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Színezd ki a Trappancs Újság karácsonyfáját!
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Iván bácsi, jól meggondoltad Te ezt?!
Ma már őt is (Tarján
Ivánt) ugyanúgy bácsizzák a gyerekek
és
szülők,
mint
ahogy engem néniznek. Együtt öregedtünk bele ebbe az
állapotba, egyidősek
vagyunk.
1996 óta ismerem,
akkor még a Magyar
Tr a n s z p l a n t á l t a k
Kulturális és Sport
Egyesületének (MTSE) dolgozott önkéntesként,
mint az egyesület vezetőjének gyerekkori barátja.
Fotózott, filmezett, mindenkit ismert, mindenki
ismerte Ivánt.
1999-ben együtt szerveztük a Szervátültetettek
Világjátékát Budapesten, majd 2002-ben az
Európa Játékot Balatonaligán. Akkor már teljes
állásban a Magyar Szervátültetettek Szövetségénél dolgozott, a SZERVUSZ újság – melynek
névadója volt – tördelő szerkesztőjeként, én pedig
az Alapítvány kuratóriumi elnöke és a szövetség
alelnöke voltam.
Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, azonosan
gondolkodtunk a világ dolgairól...
Aztán 2003-ban a Szövetség megvált Ivántól, én
ősztől már nem voltam a Szövetség alelnöke és
az Alapítványnak pillanatokon belül nem volt irodája, infrastruktúrája, pénze...csak a lelkesedésünk. Összefogtunk és a semmiből rövid időn
belül csodákat műveltünk. Iván tele volt ötletekkel,
Az aligai táborban

én a kivitelezésben
voltam erős. Jó
páros voltunk!
Aztán kezdtünk öregedni, rigolyásak lenni, és a
több mint 10 év alatt
egymással eltöltött
órák, napok konfliktusokhoz ve-zettek.
De a cél, amiért az
Alapítvány létezik, Gyermeknapon Feszt Timivel
és amiért mi mindketten dolgozunk, végül mindig kisimította a konfliktusokat.
Az utóbbi években Iván már egyre ritkábban jött a
gyerekprogramokra, sok gyerek, szülő már nem
is ismeri őt. De a régiek, akikkel elindult a tábor és
a többi gyerekprogram, jól ismerik és emlékeznek
rá, milyen vicces volt régen, milyen jókat lehetett
vele beszélgetni, még a morgásait, néha igen
bántó megjegyzéseit is idővel megbocsátották.
A sok fantasztikus kép és film a bizonyítéka
annak, hogy Iván nélkül az alapítvány nem tartana
ott, ahol ma tart!
Köszönjük az „Árnyék és Fény” fotókiállítás anyagát, köszönjük a megszámlálhatatlan filmet, slideshow-t, az első web-oldalunk megszülését és az
azt követőt is, a rendezvényeinken készült több
ezer fotót, a TRAPPANCS újság tördelő szerkesztői és grafikai munkádat 9 éven keresztül, és minden brilliáns ötletedet.
Iván nemrég közölte, hogy abbahagyja a munkát
az Alapítványnál.
Iván bácsi! Ne hagyd abba! Nekünk még szükségünk van Rád!

Szalamanov Zsuzsa
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Mézeskalács torta
Elkészítés

Hozzávalók
4 db tojás
180 g porcukor
5 ek méz (olvasztott)
440 g finomliszt
1 kávéskanál szódabikarbóna
1 kávéskanál szegfűszeg (tört)
1 kk fahéj
10 dkg mandula (hámozott)

A tojásokat a porcukorral és a fűszerekkel
keverjük habosra, és csorgassuk hozzá az
olvasztott mézet.
Szórjuk bele a szódabikarbónával elkevert
lisztet, és az egészet alaposan dolgozzuk
össze.
Kivajazunk, lisztezünk egy tortaformát, töltsük bele a tésztát, és a tetejét soronként jó
sűrűn rakjuk körbe a mandulával.
Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.

Forrás:
http://www.nosalty.hu/recept/mezeskalacs-torta

Az újság az ASTELLAS Pharma Kft.
támogatásával készült.
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