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1%
A szervátültetett 

gyermekekért!

Már látjuk a fényt az éjszakában, és 
készülünk Veletek végre személyesen 
találkozni szeptemberben. Viszont a nyári 
tábor szervezése és megtartása idén még marad 
az online térben. Tartalmas szórakozással, játé-
kokkal, feladatokkal, kihívásokkal, kamasz-szobá-
val, szülői körrel és live-ozással várunk Titeket a 
Mi CSAKAZÉRTIS nyaralunk Facebook csoport-
ba, ahol a tavaly bevált módon szeretnénk 
minden családdal tartani a kapcsolatot. 

A csoport nevében létrehozunk egy 
eseményt, ahol jelölhetitek, hogy “Ér-

dekel” vagy “Ott leszek”. Erre a visszajelzés-
re május 16-ig van lehetőségetek. Azok számá-
ra fogunk táborozó-csomagot postázni, akik 
visszajeleztek, hogy szívesen részt vesznek. A 
közös tábornyitó és csomagbontás utáni napon 
természetesen közzé tesszük az eszközök listáját, 

hogy azoknak is adjunk módot csatlakozni, 
akik még bizonytalanok voltak korábban.

Adószám: 
19667063-1-41

A Transzplantációs Alapítvány bemutatja...
Remélhetőleg utoljára...

MI CSAKAZÉRTIS NYARALUNK 2021
Oline tábor

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES

VÁRUNK TITEKET, NAGYOKAT, KICSIKET! MÓKA ÉS KACAGÁS LESZ MINDEN FOLYTATÁS...
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Semmi sem állandó. A világ kö-
rülöttünk, és benne mi magunk is 
folyamatos változáson megyünk ke-
resztül. Napok óta többször eszem-
be jut a tanmese, amelyben a király 
tanácsot kér a bölcsektől: mi az, ami 
lelki békét, boldogságot ad, ami ki-
egyensúlyozottá tehetné az életét, 
hogy bánatában felviduljon, de ha 
nagy öröm éri, ne veszítse el a fejét. 
A bölcsek hosszan gondolkodtak, 
majd egyikük elmosolyodott és csak 
ennyit mondott: 

EZ IS ELMÚLIK EGYSZER! 

Tanuljuk meg értékelni a csodá-
latos pillanatokat. Meglátni a szé-
pet bárhol, ahová visz az utunk, és 
tanuljunk meg kitartani. Erősnek 
lenni, amikor azt hisszük, már bele-
fáradtunk. 

Meghívlak, kapcsolódj ki egy 
kicsit a Csudamadárral, idézzük fel 
együtt közös életünk pillanatait!

Vincze Balázsné Lilla
az alapítvány kurátora
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Kedves Olvasó!
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Trapi történet
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BALÁZS PATRIK VAGYOK

1997. 04. 08.-án születtem Győrben. 
Már születésem előtt kiderült, hogy cisz-
tás veséim vannak, és ez születésem után 
bizonyossá is vált. Anyáék elmondása 
szerint szépen fejlődtem, rendszeres or-
vosi kontroll mellett. Majd 9 éves korom-
ra az állapotom annyira leromlott, hogy 
a SOTE 1. sz. Gyerekklinikájára kerül-
tem be, a veseosztályra. Ott a vizsgálatok 
megállapították, hogy dialízisre és új ve-
sére van szükségem. A családot sokként 
érte, amiből én még nem sokat értettem, 
csak azt, hogy nagyon rosszul voltam. 
Még a kórházban beültették a hasamba 
a hasi dialízshez szükséges katétert. A 
kilencedik születésnapomat itt töltöttem. 
Később anyát megtanították, hogyan di-
alizáljon, és pár hónap elteltével éjszakai 
gépet kaptam. Ennek segítségével nap-
közben az iskolában tudtam egy kis időt 
tölteni. Ezzel egy időben felkerültem a 
vesetranszplantációs várólistára is. Anya 
napjában négyszer dializált engem, míg 
meg nem tanultuk az éjszakai gép helyes 

kezelését. Így teltek a napjaim 
egészen 2006 november 25. 
estéig. Épp egy sportössze-
jövetelre voltunk hivatalo-
sak. Alig értünk oda a ren-

dezvényre, anya egy kis idő 
múlva utánunk jött. Hívták 

telefonon, hogy veseriadóm van. 
A ház előtt már várt a mentő rám. Szüleim 
kíséretében elindultunk az új életem felé. 
A Transzplantációs Klinikára érve meg-
történtek a vizsgálatok, és előkészítettek a 
műtétre. A műtétem az éjszaka folyamán 
lezajlott és az új vesém már a műtőaszta-
lon beindult. Az intenzív osztályon éb-
redtem fel, nagy fájdalmak közepette. A 
második naptól szépen a gyógyulás útjára 
léptem, majd elkezdtem sétálgatni, egyre 
jobban éreztem magam, így a harmadik 
nap lekerültem az osztályra. Két hetet 
töltöttem a klinikán és mivel minden 
rendben volt, hazaengedtek. Párnapos 
otthonlét után felugrott a lázam, kilökő-
désem lett, így ismét a veseosztályra ke-
rültem. Szerencsére sikerült megállítani 
a kilökődést, hála a gondos orvosaimnak 
és a nővéreknek, akik sokat segítettek a 
gyógyulásom érdekében. Következő pár 
évem az új vesémmel zökkenőmentesen 
telt. Részt vettem a családommal a MI IS 
NYARALUNK táborokban, gyönyörű 
szép helyekre jutottunk el. 

Egészen 2017-ig, ekkor már éreztem, 
hogy valami nem oké. A kreatinin szin-
temen is látszódott, hogy a vesém sajnos 
nem fog sokáig együttműködni velem. 
Ezzel egyidőben elkezdtek romlani a 
májfunkciós értékeim is. Iszonyatos kö-
högőrohamok jöttek rám, mellkasrönt-
gen során tüdőgyulladást véltek felfe-
dezni, amire antibiotikumot kaptam, de 
nem hatott, véres köhögésben torkollott. 
Később megállapították, hogy sajnos 
tüdőödémám van. Ismét kórház követ-
kezett. Pár vizsgálat után kiderült, hogy 
genetikai betegségben szenvedek, ami a 
májamat is érinti. A szörnyű rosszullétek 
igazán 2018 tavaszán kezdődtek. Ekkor 
bizonyossá vált, hogy ismét dialízisre lesz 
szükségem, illetve újból transzplantálni 
kell, de már májjal együtt. Így aztán 2018 

májusában, már iszonyatos rossz állapot-
ban felkerültem a veseosztályra, de mivel 
akkor már nagykorú voltam, áthelyeztek 
a SE I. sz. Belklinikára. Folyamatosan 
lázas voltam, fogytam, rossz közérzetem 
volt, fulladásos köhögőrohamok gyötör-
tek. Ezzel egyidőben gyomortükrözés is 
szükségessé vált. Sajnos lett következmé-
nye, még a vizsgálat éjszakáján gyomor-
vérzésem lett. Az orrszondát többszöri 
próbálkozás után sem tudták levezetni, 
ezért egész éjszaka megfigyelés alatt vol-
tam. Ami azt jelentette, hogy anyának 
azonnal szólni kellett, ha valami gyanúsat 
tapasztal. Másnap ismét megtükröztek 
és gyomorklippel látták el a vérző sebe-
ket, de mivel folyamatosan köhögtem, ez 
sem járt sikerrel, újból kezdődött az egész 
elölről. 

A harmadik tükrözés és klippelés 
után pár nap múlva hazaengedtek, de 
az állapotom nem lett jobb. Így két nap 

A táborban 2007

A táborban 2008



Trapi történet
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otthonlét után ismét a veseosztályon vol-
tam, ahonnan ismét elkerültem, de ak-
kor a SE II. sz. Belklinikára helyeztek 
át. Addigra már olyan rossz állapotban 
voltam, hogy nem bírtam lábra állni, 
iszonyatos fájdalmaim voltak. A klini-
kára érkezve már azonnal be is ültették 
a nyakamba dializishez szükséges kanült 
és elkezdtek dializálni. Sajnálatos módon 
az állapotom még így sem javult, csak 
rosszabbodott. A lábaim szörnyen meg-
dagadtak, szinte sírtam a fájdalomtól, 
amit az egész testemben éreztem. Magas 
lázam volt és többször transzfúziót kap-
tam. Ekkor már csak feküdni bírtam, ami 

felfekvést okozott. Egy hét lázas állapot 
után kiderült, hogy MRSA fertőzésem 
is van. Antibiotikumos kezelés kaptam, 
ami nem volt hatásos. Így célzott terápiát 
kezdtek az MRSA kezelésére. Ez a be-
tegség a maradó csepp erőmet is elvette, 
melyben 52 kilóról 43-ra fogytam. Már az 
ágyból sem bírtam felkelni, anya segítsé-
gével csináltam mindent, aki éjjel-nappal 
velem volt. Az orvosaim nem sok esélyt 
láttak rá, hogy felépülök ebből a súlyos 
állapotból. De a legrosszabb mégis az 
volt, mikor a kezelőorvosom az ágyam-
hoz lépve mondta nekem, hogy nem sok 
esélyem van az életben maradáshoz. Fájt 
akkor mindenem, de ezek a szavak min-
dennél jobban fájtak. Szüleim sírtak, és 
velük együtt én is, de a lelkem mást sú-
gott. Anya segítségével másnap felálltam 
az ágyból és pár falatot ettem. Annyira 
gyengének éreztem magam, hogy anyu 
két kézzel vezetett. Lassan elhagytam a 
tolószéket, mely mindenapjaimat jelen-
tette a mozgásomhoz, levegőzésemhez. 
Ezalatt folytatódtak a kezelések és az 
MRSA-ra való infúziót is folyatták. Még 
mindig küszködtem a lázzal, de már job-
ban voltam. Egyszer csak véres köpetem 
lett, ezért CT-re küldtek, ami kimutatta a 
tüdővérzést. Ezt ismét infúziós kezeléssel 
tették rendbe. Hathetes kórházi kezelés 
után hazaengedtek. Másnap megkezd-
tem Győrben az első dialízis napomat. 
Két nap múlva kicserélték az ideiglenes 
kanülömet állandóra. Pokoli fájdalom 
volt, altatás nélkül csinálták. Majd abban 
az évben megkezdődtek a vizsgálatok a 
transzplantációs várólistára helyezéshez, 
és 2019 júniusában felkerültem a kom-
binált máj-vese várólistára. Állapotom 
ekkor stabil volt. Elkezdett nőni a hasam, 
amely sajnos vízzel telítődött. 2019 tava-
szán megtörtént az első hasvíz lecsapolás, 
melyet még későbbi időpontokban két-
szer megismételtek. 2020 májusában egy 
éjszaka hányingerre ébredtem, majd fél 
liter vért hánytam. Anyu azonnal hívta 
a mentőket, akik gyorsan megérkeztek 
és azonnal bevittek a sürgősségire. Újabb 
gyomortükrözés következett, utána pe-
dig átvittek a gasztroenterológiai szubin-
tenzívre megfigyelésre. Sajnálatos módon 
a szeretteimet nélkülöznöm kellett, mert 
akkor alakult ki a járvány. A dialízis nő-
vérek látták elesettségemet, így anyát be-
engedték hozzám egy pár perces ölelésre, 

hogy erőt adjon nekem. A kezelések után 
mindig az intenzív osztályra mentem 
vissza. Jó hírrel fogadtak, hogy hazame-
hetek, de előtte lesz még egy ultrahang, 
amely során kiderült sajnos, hogy a lé-
pemben és a májamban trombózis alakult 
ki. Egy világ dőlt bennem össze, amikor 
közölte velem a kezelőorvos, hogy nem 
mehetek haza, mert a vérhígítót be kell 
állítaniuk, hogy a trombózis oldódjon. 

Már aznap este elkezdték a kezelést. 
Pár nap múlva az ITO-ról lekerültem 
osztályra, ahol két napot töltöttem el. 
Végre hazajutottam azzal a tudattal, hogy 
pár héten belül Varix műtétre kell men-
nem. Majd nyár közepén megtörtént a 
műtét, ami sikeresnek bizonyult. 

Hogy azóta mi történt? Egy 
gyönyörű kisfiú keresztapja lettem. 
Rendszeresen járok a Transzplantációs 
Klinikára, a májambulanciára, heti há-
romszor pedig dialízisre. Készülök a 
nyári érettségire és ősszel szeretném el-
kezdeni az Egészségügyi Iskolát gyakor-
ló ápolóként. Szeretném visszaadni azt a 
sok jót, segítséget, amit én kaptam 2006 
óta. És várom a csodát, a telefonom csör-
gését, hogy elindulhassak az új, egészsé-
ges, reményekkel teli életem felé. 

Köszönöm, hogy megoszthattam 
veletek és hogy elolvastátok az én kis 
történetemet. Hisz mindnyájan tudjuk, 
hogy a szervátültetés életet ment!

Balázs Patrik

A táborban 2007

Anyával

Végre otthon

Keresztfiammal
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Felépültünk!
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Szeretném megosztani veletek, hogyan zajlott le nálunk 
a vírusfertőzés.

A most 12 éves Hanna szívtranszplantációjának február 
25-én volt a 11. évfordulója. Talán nála zajlott le a legeny-
hébben a betegség. Fej- és torokfájás, három napig tartó láz, 
de az sem emelkedett 39 fok fölé, végtag-hát-derékfájda-
lom… Az egész lezajlott három nap alatt. Visszamaradt 
viszont az étvágytalanság, nehezen tért vissza a korábbi ét-
kezési szokásaihoz. Rengeteg gyümölcsöt kívánt.

Antónia 14 évesen kapott szívet, jelenleg 19 éves. Ő tő-
lünk függetlenül, máshonnan és később kapta el a vírust. 
Izomfájdalommal és migrénnel kezdődött. A nagyon erős 
migrénes fejfájás végigkísérte  a betegség lefolyásáig, ami-
hez társult hányás, szédülés, elesettség, a végtagok és az 
arc zsibbadása. Két hétig tartott a betegség tüneti lefolyása. 
Ami visszamaradt a betegségből, az elhúzódó gyakori mig-
rén és a fáradtság.

Én két éve kaptam szívet. Nálam erős migrénnel kez-
dődött a betegség, majd következett a szédülés, hányás. 
Három szakaszra volt tagolható a betegség lefolyása. Első 

szakasz olyan volt, mint egy erős influenza. Ez 
tartott egy hétig, majd a második szakaszban 
a teljes elesettség, nem tudtam kikelni az ágy-
ból. Ételektől és folyadéktól undorodtam, ál-
landóan egy iszonyatosan kellemetlen füstös, 
fojtó szagot éreztem az orromban. Innentől 
kezdve csak a banánturmixot tudtam megin-
ni. Közben antibiotikumot kaptam, ami után 
még tovább fokozódtak a tünetek. Migrén, 
szédülés, hát-derék-mellkasfájdalom, és meg-
jelent az erős köhögés, nehéz légzés és álmat-
lanság. Közel egy hónapig tartott a betegség.

Szeretettel: 
Czérna Andrea

Az alapítványunk által szervre váró- és szervátültetett gyerekeket nevelő szülők számára létre-
hozott zárt Facebook csoportban (Az Élet dolgai) már többen is megosztották találkozásukat a 
COVID-dal, és mindegyik történet azt igazolta, hogy szerencsére a szervátültetett gyerekek és 
egészséges testvéreik szinte tünetmentesen esnek át a fertőzésen. Az alábbi történetet azért 
osztjuk meg veletek itt az újságban, mert ebben a családban felnőtt- és gyerek szívtranszplan-
tált, valamint az egészséges apuka is átesett a COVID19 fertőzésen, majd később a harmadik gye-
rek (fiatal felnőtt) is, aki szívátültetésre vár. Mindegyikük különböző módon kapta el és élte meg 
a betegséget, ami december 23-án indult náluk, nem igazán kedves karácsonyi ajándékként.

C    VID-STORY 

Amit még megosztanék veletek

Hannánál egy hónappal a gyógyulás után erős has-
fájás, migrén és kötőhártya gyulladás jelentkezett. A 
média pont akkor foglakozott ezzel a visszatérő tüne-
tegyüttessel, a sokszervi gyulladással, ami bizony nem 
elhanyagolandó. Ultrahangos vizsgálatot kértünk, 
aminek eredménye negatív lett. A  tünetei két-három 
héten belül magától szép lassan enyhültek, majd eltűn-
tek.

Természetesen Gergő, a férjem is megkapta a ka-
rácsonyi ajándékot, de nála torokfájáson és kimerült-
ségen kívül nem voltak más tünetek, és hamar túlesett 
rajta.

A legnagyobb lányom Dorottya, aki szintén nem 
fogja megúszni a szívtranszplantációt, most nemrég 
lett beteg, de szerencsére ő is meggyógyult már!

Tudom, hogy mindenki vigyáz rá, hogy ez a be-
tegség minél távolabb legyen a családjától, de ha mégis 
beférkőzik az otthonotokba, akkor azt kívánom, hogy 
olyan szerencsések legyetek, mint mi, kevésbé veszé-
lyes lefolyású legyen a COVID19!
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Február elején, a szokásos tengelici helyett, a nyári tá-
borhoz hasonlóan a CSAKAZÉRTIS FARSANG eseményen 
vehettünk részt, online. Habár a személyes találkozás 
nagyon hiányzott/hiányzik, mi pont ebben a vírusos idő-
szakban csatlakozhattunk ehhez a szuper társasághoz, 
és még nem volt lehetőségünk valóban ott lenni a már 
sokat hallott nyári táborban, vagy a farsangon, így is na-
gyon jól megszervezett „programokon”, és kihívásokon 
vehettünk részt!

Lilla már pár nappal korábban a Facebook-on létreho-
zott csoportban osztotta meg az információkat, a szükséges 
alapanyagok, anyagok listáját, és több játékos, a természet-
be invitáló feladatot is kaptunk.

Szombat délelőtt orvos-szülő fórumon vehettünk részt, 
nekem sajnos nem sikerült csatlakoznom, de hogy hasz-
nosan töltsük addig is az időt, farsangi dekorációkat készí-
tettük, és kidíszítettük a nappalinkat. Csatlakozott Petihez 
barátja is, és együtt készítettek papírtányérokból állatos 
maszkokat. Közben a fiúk sárkányvér koktélt ittak, majd 
elkészítették a süni sütiket a Domonkos testvérek videója 
alapján. Lucának pedig szuper fánkreceptet köszönhetünk. 

TENGELIC HELYETT
online farsang

Készül a farsangi dekoráció

A súlyemelő bajnokok
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Csakazértis farsang

Egyszerűen elkészíthető, és nagyon finom nasik, így bizto-
san máskor is elkészítjük őket!

A fiúk izgatottan várták már a kora esti online élő kap-
csolást, azon belül is a jelmezes felvonulást. A bejelentkezés 
után, egy kis beszélgetést követőn közösen megnéztük a 
B-Cool Dance Team tánc előadását, majd következett a vir-
tuális felvonulás. Ezután a fiúk elvonultak az online kamasz 
szobába.

Petit kérdezve, neki mi tetszett a legjobban, egyértelmű-
en a kamasz szoba!

Habár egy valódi találkozás biztos jobb lett volna, sze-
rintem így is sikerült kihozni a lehetőségből a legtöbbet! 
Nagyon köszönöm a szervezők munkáját, hisz a lemondás 
helyett létrehozták nekünk ezt a szuper napot, egy kicsit ki-
kapcsolódtunk, tényleg farsangolhattunk. Köszönjük!

Princz Renáta

Szuperfinom fánkot sütöttünk Papírtányérból álarcot készítünk

Sikerült 
a csokis-kekszes süni is



Csakazértis farsang

1. Keressetek egy növény vagy madár nevet tartalmazó utcatáblát a lakóhelye-
teken! 

2. Látogassátok meg az egyik közeletekben lévő kedvenc helyete-
ket!

3. Keressétek meg a környéketeken lévő legnagyobb fát és ölel-
jétek át! 

4. Készítsetek fotót („szelfi”is jó!) kedvenc állatotokkal! Ha 
nincsen élő, akkor megteszi a plüss is. 

5. Keressetek a természetben F (mint február, farsang) 
betűvel kezdődő növényeket, tárgyakat! (szerk.: nem 
kaptunk igazán jó fotókat)

6. Amennyiben van hó, építsetek olyan 
hóembert, amin van valami, ami nem szokvá-
nyos! (szerk.: ez sajnos nem sikerült, mert hó 

nyomokban sem volt)

7. Hány lépést tettetek meg a mai napon? Fotózzá-
tok le a lépésszámlálót!

8. Kezdjetek zsonglőrködést tanulni! Ehhez választhat-
tok labdákat, tojást, „zoknilabdát” (javasolt). Dobjátok 
át az általatok választott eszközt az egyik kezetekből a 

másikba, majd dobálgassátok oda-vissza. 
Ha ez már nagyon jól megy, akkor egyik keze-

tekben 2, a másikban 1 eszköz legyen. Jobb kéz-
ből az egyik eszközt dobjátok át a bal kezetek-
be, közben bal kezetekből dobjátok át a jobb 
kezetekbe. Majd ezt folytassátok az elejéről. A 
lényeg, hogy 1 eszköznek mindig a levegő-
ben kell legyen, mert csak kettő kezetek van. 
A sok gyakorlás és az ügyesség meghozza 
gyümölcsét! (szerk.: ezt nem tudjuk be-
mutatni, mert fotók nem érkeztek, csak 
ragyogó videók) 

Fotót küldjetek minden feladat teljesí-
téséről!

Jó szórakozást!
Szendi Jani és Móni

Az idei farsang „kihívásai”
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Csakazértis farsang
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Csakazértis farsang
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Csakazértis farsang
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Süssünk
Lucával Ági 

és Ádám

Sünik

Luca fánkja

Csakazértis farsang
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Ági sárkánykoktélt készít

Luca és Levi csokis-kekszes sünije Anna 
fánkja

Csakazértis farsang

Köszönjük szépen Kőműves Luca, Serfőző Magdi, Szendi Jani és Móni, 
Domonkos Ági és Ádám önkénteseink ötletes videóit, 

a feladatokat előkészítő munkáit, valamint a B-Cool Dance Team 
videóösszeállítását a sikeres online farsanghoz! 



18 Csudamadár

Sportoljunk, mozogjunk!

73 éves vagyok, 26 éves vesetranszplantált. Imádok úsz-
ni és síelni, fiatal koromtól kezdve gyűlölök futni. Sétálni is 
elég nehezen tudok, mert öt csigolyám összeroppant, ne-
héz tartani a gerincemet, valamint 
bütykeim és kalapácsujjaim miatt 
nehéz olyan cipőt találni, ami egy 
óra sétálás után nem okoz iszonyú 
fájdalmat. 

Tavaly márciusban egy frontális 
ütközésnek köszönhetően eltört 
hat bordám és a jobb alkarom. So-
káig nem tudtam mozogni, levegőt 
venni is alig… Majd mikor már el-
kezdhettem volna rehabilitálódni, 
karanténba zárt a COVID19, és be-
zártak az uszodák. 

Április második felében elkezd-
tem a kertünkben „körözni”, hogy ne 
gyengüljek le teljesen. Egyre többet 
tudtam menni, már 15000 lépést is 
elértem. Nyáron a születésnapomra 
kaptam egy okosórát, ami aztán tel-
jesen lépés-függővé tett. 

Mikor megláttam a WTGF (World Transplant Games 
Federation) kihívását, először nem akartam jelentkezni, 
mert azt gondoltam, lépegetek én magamért. De aztán 

Rekordom Helyezésem (3000 résztvevő) Csapatunk helyezése

A HOLDON JÁRTUNK!

1MILLIÁRD LÉPÉS KIHÍVÁS
 – AMIT A RÉSZTVEVŐK ALAPOSAN TÚLTELJESÍTETTEK
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Sportoljunk, mozogjunk!

Gyalogolj velünk A HOLDRA ÉS VISSZA, 
mert együtt sikerülhet! 

EGYMILLIÁRD LÉPÉS – 10 HÉT ALATT

A WTGF (World Transplant Games Federation) kihí-
vásának egyik célja, hogy elősegítse a sportot és a 
fizikai aktivitást a szervátültetettek közösségében, 
másik célja, hogy felhívja ezzel a teljesítménnyel a fi-

gyelmet a szervadományozás és a szervátültetés fontos-
ságára! Bátorítsuk a világ transzplantált közösségét, hogy 
éljenek teljes és aktív életet, és ünnepeljük azt, amit elér-
hetünk ezzel az ajándékkal… az élet ajándékával.

Az Egymilliárd lépés kihívás nyitott mindenki számá-
ra. Csatlakozhatnak szervátültetettek, élő donorok, donor 
családtagok, egészségügyi dolgozók, barátok, családta-
gok, szimpatizánsok.

egyszer csak behúzott a challen-
ge és a cél – a szervátültetés nép-
szerűsítése -, és a Skóciában élő 
lányommal és unokámmal megala-
kítottuk a MacSal Family csapatot. Ők 
is nagy sétákat tettek naponta már addig 
is, de a fontos cél még lelkesebbé tett mindnyájunkat! 
A tízéves unokám tökéletesen megértette, hogy miről 
van szó és nem volt hajlandó lefeküdni esténként ad-
dig, míg nem ért el legalább 10.000 lépést. A legtöbbször 
bőven túlszárnyalta ő is, én is. A végére olyan eredményt 
értem el, amit sosem hittem volna magamról, hogy ké-
pes vagyok rá: 2 és fél hónap alatt kishíján 800.000 lépés! 
3264 résztvevőből az 521. lettem, a MacSal Family 717 
csapatból a 75. helyen végzett, a 85 magyar csapat közül 
a negyedikek lettünk. 

Magyarország egyébként fantasztikus lelkes csapa-
taival 64 országból a második helyen végzett, ami szen-
zációs eredmény!  Köszönet a Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének a hazai szervezésért és gratulálok min-
den résztvevőnek a lelkes sportolásért!

Remélem, jövőre Ti is részt vesztek a kihívásban!

Szalamanov Zsuzsa

A legtöbb csapatot kiállító országok

Végeredmény

3 264
Participants

717
Teams

64
Countries

Group Target Total

1 451 398 796
Steps

Total Steps

1 075 110
Kilometres

Total Distance

1
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5
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3

4
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1

2

3
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Top 5 Steppers

Type of Participants

Top 5 Teams Top 5 Countries
Sui Lung Lai - HKG
5 515 016 steps

Hong Kong - 162 teams
460 371 244 steps

HKsteps2020 - HKG
68 999 steps

Wonder rabbits - HKG
39 046 steps

Greece AONM Cycling - GRC
34 451 steps

NOGRAD2020TEAM - HUN
30 208 steps

Délvidék team - HUN
29 432 steps

Chan Benny - HKG
5 384 028 steps

Hungary - 87 teams
168 935 133 steps

Tse Kim Wan - HKG
4 646 606 steps

Great Britain - 64 teams
157 400 046 steps

Andrea Draper - GBR
4 533 115 steps

Australia - 39 teams
68 359 011 steps

Shiva Sarhadi - IRN
4 604 375 steps

South Africa - 40 teams
71 377 949 steps

934 Transplant Recipient

119 Living Donor/Donor Family

489 Health Professional

1722 Friends, Family,
           Colleagues, Other

A legtöbb lépést elérő országok



A SZERVÁTÜLTETÉS 
ÉS SZERVÁTÜLTETETTEK 
SZOLGÁLATÁBAN

EV Az elmúlt évek során 
számtalan film készült az ala-

pítvány rendezvényeiről. Ezek 
felhasználásával készül egy új film, 

amely megkísérli átfogóan bemutat-
ni 30 év munkáját.

Fotópályázatot hirdetünk a szer-
vátültetett emberek számára „Életem a 

szervátültetés után” címmel. A pályázatra 
olyan színvonalas egyedi fotókat, fotósoroza-

tokat várunk, amelyek a lehető legképleteseb-
ben mutatják be a pályázati kiírásban szereplő 

témát. A kiírás a transalap.hu weboldalunkon és 
facebook oldalunkon olvasható. Az elbírálásnál 

előnyt jelent, ha a fotók – természet-, vagy embe-
rábrázolás – a téma bemutatásán túl plusz gondo-

lati, vagy esztétikai tartalmat is hordoznak. A beadott 
fotókból egy szakmai zsűri bírálata alapján kiállítási 

anyagot szándékozunk készíteni, mely 2021. október 
folyamán, a Szervdonáció és Transzplantáció Világnapja al-

kalmából kerülne bemutatásra, a járványhelyzettő függően. 

3OAlapítványunk idén 
ünnepli 30 éves fennállását. 

Ezt természetesen népes rendez-
vénysorozattal szerettük volna megün-

nepelni, ám a járvány alakulása józanságra 
int minket, és beláttuk, hogy jobb valami más 

ünneplési formát találnunk…
A szervátültetés és utógondozás területén 

dolgozókat hálánk kifejezéseképpen jubileumi 
pólóval ajándékoztunk meg. Közel 600 pólót szállí-
tottunk ki az érintett egészségügyi intézetekbe. Az 
orvosok, nővérek nagy örömmel fogadták és vise-
lik a pólót, ahogy a mellékelt fotókon láthatjuk.

20 éves jubileumunk alkalmából „MÉR-
FÖLDKÖVEK” kiadványunk mutatta be addigi 

munkásságunkat, most szintén MÉRFÖLD-
KÖVEK címmel jelenik meg a 30 évet 

bemutató kiadvány.

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES



Családi hétvége
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Családi hétvége
   

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES



Családi hétvége

23Csudamadár

   



24 Csudamadár

Családi hétvége
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TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES



   

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES



TACKERS 
mi is síelünk

Mi is síeltünk!
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A TACKERS (Transplant Ad-
venture Camp for Kids 
- élménytábor transzp-

lantált gyerekeknek) megálmodója, 
Liz Schick maga is szervátültetett, 
Svájc egyik síparadicsomában él, 
így a Swisstransplanthoz vitte ötle-
tét: szeretné, ha minél több gyerek a 
világ minden tájáról megtanulhatna 
síelni és megismerhetné sorstársait 
a kórház falain kívül.

Emiatt is különleges a Transzp-
lantációs Alapítvány, hiszen nem 
minden országban van olyan civil 
szervezet, ahol a szervátültetett 
gyerekek számára közös progra-
mokat szerveznek, megismerhetik 
egymást és találkozhatnak sok ha-
sonló háttérrel rendelkező fiatallal.

A svájci tábor céljai között sze-
repelt az önállóságra való biztatás, 
a magas életminőség bizonyítása 
a szervátültetés után, a sport nép-

szerűsítése, és – természetesen – a 
szervátültetett gyerekek számára 
való lehetőségek állandó bővítése.

A Transzplantációs Alapítvány 
minden követ megmozgatott az el-
múlt tizenöt évben, hogy a magyar 
szervátültetett gyerekek ne maradja-
nak ki ebből az életre szóló élményből. 
Sokaknak ez a tábor jelenti az első re-
pülés élményét, először találkoznak 
hasonló sorsú korabeliekkel a világ 
másik végéről, először vannak igazán 
távol a szülőktől, először húznak a lá-
bukra sícipőt, sőt, van olyan is – igaz 
nem magyar – aki életében először lát 
havat.

Mi is síeltünk!
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Jómagam is azon szerencsések 
közé tartoztam, akik még gyerek-
ként, többször is részt vehettek a 
TACKERS programban. Eleinte 50 
fős volt a társaság, amit az utóbbi 
időben 25 főre kellett csökkenteni. 
A világ minden tájáról jöttek Anzè-
re-be, ahol életre szóló barátságok 
is kötődtek, például brit, ausztrál 
vagy francia és magyar gyerekek 
között is. A mindennapi síelésen kí-
vül rengeteg programot szerveztek 
számunkra a pizzasütéstől kezdve a 
kutyaszánozáson át egészen az sik-
lórepülésig.

Aki egyszer eljut a TACKERS-be, 
az azután állandóan vissza akar 
menni és irigykedve figyeli azokat, 

akiknek épp lehetősége nyílt rá - én 
legalábbis a két táborozásom után, 
miután már túlléptem a korhatárt, 
minden évben visszavágytam! 

2016-ban Zsuzsa felkért, hogy kí-
sérjem én a sítáborba indulókat, ami-
nek nagyon örültem, hiszen rengeteg 

gyönyörű emlékem volt előzőleg. Az-
óta háromszor is volt szerencsém kí-
sérőként, fordítóként és ottani önkén-
tesként részt venni a táborban, ami 
mára már a „sokadik” családom lett.

Nagy bánatunkra azonban a 
2020-as tábor a koronavírus miatt el-
maradt, és bár hiába reménykedtünk 
mindannyian akkor még, hogy talán 
2021-ben újra együtt lehet a csapat 
Anzère-ben, sajnos ez nem sikerült. 
Továbbra is csak reménykedni tudunk, 
hiszen jelenleg a WTGF (Transzplantál-
tak Világjátékának Szövetsége) szer-
vezetéhez kerül a TACKERS, ami ed-
dig a Swisstranplant támogatásával 
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Mi is síeltünk!



futott, s egyelőre senki nem tudja, mi 
lesz a tábor sorsa a továbbiakban. 

Bízunk benne, hogy továbbra is 
tudja majd a Transzplantációs Ala-
pítvány biztosítani a szervátültetett 

gyerekek számára a részvételt eb-
ben a felejthetetlen kalandtábor-
ban, bármerre is sodorja a tábort a 
változás. 

Tárnoki Virág 

Mi is síeltünk!



Mi is síeltünk!
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Családi hétvégeMi is síeltünk!



Mi is síeltünk!
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Okos légy!

Ószövetségben
A pünkösd a hét bibliai ünnep 

egyike, melyeket Isten rendelt 
el Izrael népének. A tavaszi 
ünnepeket megkoronázó 
esemény, ami dátumát 
tekintve is szorosan ösz-
szetartozik a páskával, 
hiszen a pünkösd megün-
neplésének időpontját 
Mózes törvénye az attól 
számított héthetes időszak 
elteltével, az ötvenedik napban 
jelöli meg. Kiszámolásáról hetek ün-
nepének nevezik, ami legismertebb héber 
nevén a sávuót.

A bibliai időkben a pünkösd elsősorban 
aratóünnep volt. A föld minden gyümölcsé-
re úgy kellett nézni, mint ami Isten jóságá-
nak adománya, ezért felhasználását a zsenge 
ajándékának megadása nélkül úgy tekintették, 
mintha megrabolták volna Istent. Ezért minden év-
ben hoztak az emberek egy kosárra valót a papnak, hogy 
tiszteletet adjanak a Mindenható Istennek és imádkozzanak Őe-
lőtte. Egyúttal bizonyságot tettek arról, hogy őseik jövevények 
voltak, de Isten volt az, aki kiszabadította őket az egyiptomi rab-
szolgasorsból és új hazát adott nekik, és bevezette őket a tejjel 
és mézzel folyó földre, ahol megáldotta őket földbirtokkal és jó 
terméssel. (5Móz 26:1–10) A termés meglóbálásával kifejezték 
a hálát az Ígéret földjének tulajdonosa iránt. Így volt az elvetett 
gabonával is. 

Pünkösd ünnepe egyike volt a három zarándokünnepnek, 
amelyeken minden évben minden férfinak meg kellett jelennie 
az Úr színe előtt. Amikor ezt a Törvényben elrendelte, aratásün-
nepnek nevezte. 

a
Pünkösd - a keresztény egyház 

születésnapja
A karácsony és húsvét ünnepéhez viszonyítva méltatlanul 
keveset tudunk pünkösd ünnepéről, pedig a kereszténység 
harmadik nagy fő ünnepe. Olyannyira fontos ünnep, hogy 
az egyház születésnapjaként tartják számon a keresztény 
világban. Én sem voltam mindig ennyire tájékozott ebben a 
témában. Hogy ez a kis beszámoló megszülethessen, kellett 
keresgélnem itt-ott a neten.

a

Mikor? 
Hogy megtudjuk, mit is ünneplünk pünkösdkor, először 

tisztáznunk kell, hogy mit is jelent maga a szó. A pünkösd szó a 
görög pentekoszté szóból származik, ami ötvenet jelent. Így el is 
jutottunk a Mikor? -hoz, ugyanis a feltámadás ünnepéhez, azaz 
húsvéthoz, pontosabban nagyszombathoz képest ötven nappal 

később van. Akárcsak a húsvét, pünkösd is mozgó 
ünnep. A húsvét dátumától függően, má-

jus 10. és június 13-a közé esik.

a

Mit?
A keresztények szá-

mára pünkösd a Szent-
lélek eljövetelének az 
ünnepe. Húsvét teljese-

dik be azáltal, hogy pün-
kösdkor kiterjed a Szentlé-

lek Jézus tanítványaira.  De mi 
is történt pontosan pünkösdkor? 

A Szentírás tanúsága szerint Jézus fel-
támadása után és mennybemenetele előtt 

negyven napig megjelent a tanítványok-
nak, és közben többször említést tett arról, 
hogy elküldi majd a Szentlélek-et. Az Apos-

tolok Cselekedeteiben lehet olvasni a pün-
kösdkor történtekről.

„Hirtelen zúgás támadt az égből, mint-
ha heves szélvihar közeledett volna, és egészen 

betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd 
lángnyelvek tűntek fel és szétoszolva leereszked-
tek mindegyikükre. Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek és nyelveken 
kezdtek beszélni, ahogyan a lélek 
indította őket. 

(ApCsel. 2:1-4.)
Pünkösdkor tehát kiáradt a Szentlélek 

az apostolokra, és egyfajta természetfeletti 
öröm, mennyei erő töltötte be őket. Az addigi 
magatartásukat a rettegés, félelem határozta meg. 
Próbálták elkerülni a hatóságokat, akik elítélték 
Jézust. Azt hitték, velük is ez fog történni. A Szentlélek kiáradá-
sának hatására azonban nagyon bátrak lettek és elkezdtek más 
nyelveken beszélni. Túllépve addigi félelmükön, kimentek a nép 
közé és elkezdtek prédikálni, Isten dolgairól beszélni, hirdették 
az evangéliumot. Mindenféle emberek, akik ott voltak, a saját 
nyelvükön hallhatták őket, hisz a Szentlélek különböző nyelvek 
ismeretével ruházta fel őket. Mivel pünkösd abban az időben 
egy zsidó ünnep volt, Jeruzsálem, a Szentföld fővárosa tele volt 
sok-sok idegennel, különböző vallású, különböző nyelveket be-
szélő külföldiekkel.    

Majd Péter apostol kiállt és nagy bátran elmondott egy tüzes 
hangú prédikációt. Ennek eredményeképpen még azon a na-
pon 3000-en csatlakoztak az apostolokhoz, az evangéliumhoz. 

a
Miért tekintik a keresztények pünkösdöt 

az egyház születésnapjának?
Jézus addigi követőiből és Péter apostol prédikációjának 

hatására a hozzájuk csatlakozó 3000 főből létrejött az első 
nagy keresztény közösség: a jeruzsálemi ősegyház. Azt is 
mondhatjuk, hogy a Szentlélek kihívta a tanítványokat a biz-

PÜNKÖSD – Mikor, mit, kit, miért ünneplünk?
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Okos légy!
tonságosnak gondolt szűk körből, és kiküldte őket a világba, 
hogy bátran hirdessék Isten igéjét. Ily módon megszületett a 
keresztény egyház.

a

De ki is az a Szentlélek?
Az Atya (Isten), Fiú (Jézus), Szentlélek szenthárom-

ság harmadik isteni személye. Többféleképpen szokták 
ábrázolni. Jézus, amikor megkeresztelkedik Keresztelő 
Szent Jánosnál, galamb képében száll le rá a Szentlélek, 
ezért a galamb az egyik szimbóluma. Lehet azonban szél, 
élő víz és lángnyelv szimbólumával is ábrázolni.

a

Pünkösdhöz kötődő magyar népszokások
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. 

Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. Vissza-
vezethető a római tavaszt köszöntő ünnepi alkalmakra, a floráli-
ákra, amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok istennőjét 
köszöntötték.  

a

Májusfa – állítás
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a má-

jus elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik 
jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állí-
tott fákat sokfelé pünkösdkor bontották le. 
Sok helyen még ma is élő hagyomány. 
A szokás lényege, hogy a legény ösz-
szegyűjti a család férfitagjait, vagy a 
barátait, és a szeretett lány kapuja 
elé egy feldíszített fát helyeznek. 
Szalagokkal díszítik a magas, sudár 
fát, mely általában fiatal nyárfa, de 
lehet akár fenyő is. A májusfa, a zöld 
ág, a természet megújhodásának a 
szimbóluma, és legtöbb esetben az 
udvarlási szándék bizonyítéka.

a
Pünkösdi király 

választása
A középkor  óta ismert szo-

kás, ekkor ügyességi versenyen 
(tuskócipelés, karikába dobás) ki-
választották a megfelelő legényt, 
aki később a többieket vezethette, 
továbbá a pünkösdi király minden lako-
dalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos 
volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztá-
sát a közösség fizette ki később. Ez a tisztség 
egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran 
ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik 
ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.

a

Pünkösdi királyné járás
Eredetileg négy nagyobb leány körbe vitt a faluban egy ötö-

diket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekeltek, és jókívánságokat is-
mételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné 

feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekel-
tek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, 
s termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a 
mondókák végén ajándékot kaptak. 

a

Pünkösdölés
Ekkor a pünkösdi király és királyné párost a kíséretével je-

lenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet 
menyasszonnyal és vőlegénnyel. A szokás 

hasonló a pünkösdi királynéjá-
ráshoz, de ez elsősorban 
adománygyűjtésre szolgált. 

A gyerekek, vagy fiatalok csa-
pata énekelve, táncolva végigjárta a 

falut, s adományt gyűjtött.

Ismert dal, amit az adománygyűjtéskor 
énekelnek:

Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja, 
holnap lesz, holnap lesz a második napja. 
Jól meg kössed, jól meg kössed a lovadnak száját, 
Ne tapossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát.

0

Törökbasázás
Nyugat-Magyarország egyes 

vidékein volt jellemző pünkösd-
kor. Egy kisfiút szalmával kitö-

mött nadrágba öltöztettek 
társai, török basát utánozva. 
Házról házra kísérték, az ud-
varokon pedig pálcával ütöt-

ték, hogy ugráljon. Pénzt  és 
tojást kaptak cserébe.

a

A csíksomlyói búcsú 
A csíksomlyói búcsú  hagyományáról 

a 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, 
amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A ka-
tolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a 
csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után 

felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszo-
kás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói 

búcsú a magyarság egyetemes talál-
kozóhelyévé nőtte ki magát.

A Hungarikum Bizottság 
Hungarikummá nyilvánította a 
csíksomlyói pünkösdi búcsút 
és kegyhelyet, elismerve annak 

egyedi, vallásos és közösségépí-
tő jellegét. Ez méltó elismerése a 

székelység több százéves hagyo-
mányának, az egész Kárpát-medencei 

magyarság közös szellemi értékének.

Összeállította:
Kiss Gabriella
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Jó hírek

Egyszer volt, hol nem volt, a Transzplantációs Alapítvány nagyon 
magányosnak érezte magát. Gondolkodott, gondolkodott, mit csi-
náljon, hiszen még maszkban sem töltheti a kedvenc mulatságá-
val az időt, nem találkozhat a barátaival. Addig-addig töprengett, 
hogyan bírja ki ezt az átmeneti időszakot, amíg fantasztikus ötlete 
támadt. Rájött, hogy segítene a hangulatán, ha felidézhetné a leg-
szebb közös pillanatokat a gyerekekkel. Amit majd újra át szeret-
ne élni, amire érdemes várni, ami mosolyt csal az arcára akkor is, 
amikor elszontyolodik. Ezért elővette a legszebben fogó tollát, és 
írni kezdett: 

“Kedves Mindenki!
Nagyon szeretnénk, ha egyben maradna a mi nagy családunk. 

Szeretnénk tovább folytatni a munkánkat értetek. Kérlek Titeket, van 
még egy pár nap a téli szünetből... Üljetek le a gyerekekkel, és írjatok 
nekünk történetet, rajzoljatok, vagy fessetek, esetleg küldjetek füstjelet, 
hogy jól éreztétek magatokat velünk, és várjátok, hogy folytatódjon 
az élmények gyűjtése! A legszebb ajándék az együtt öltött idő, a leg-
szebb emlékek az együtt töltött pillanatok. Elevenítsük fel ezeket, mi-
közben várjuk a mihamarabbi alkalmat a találkozásra!”

És várt, várakozott. Közben pólókat rendelt a neten, ajándé-
kokat vásárolt, csomagolt, egyeztetett a Mikulással. Telt-múlt az 
idő, már majdnem azt hitte szegény, hogy mindenki elfelejtkezett 
róla, amikor egyszer csak csilingelni kezdett a postaládája: LEVELED 
ÉRKEZETT!!!

Két tündér, Hedry Samu és Olívia gyönyörű rajzokat küldött. Néz-
zétek meg Ti is a számunkra legszebb ajándékot!

Nagyon köszönjük Nektek, Olívia és Samu, hogy gondoltatok ránk. 
Mi is sok szeretettel gondolunk Rátok, és gratulálunk, megnyertétek a 
rajzpályázat első díját! Jó szórakozást kívánunk az egész családnak a Bu-
dakeszi Vadasparkban!

Vincze Balázsné Lilla,
az alapítvány kurátora

1. Olívia: A legjobb emléke, amikor úszni tanult a táborban. Azt mondta 
azért nincs rajta ember, mert felülről nem tud embert rajzolni. 
2. Samu: Neki a legjobb emléke a tábori tenisztanulás, ezt örökítette meg.

Rajzpályázat
Eredményhirdetés

2.

GRATULÁLUNK A HEDRY TESTVÉREKNEK!

1.
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Amit a KórházSuli teszSuli tesz
A KórházSuli az iskolából kimaradt, tartósan beteg gyerekek otthoni oktatásában segít. A 

KórházSulival biztonságos közegben, játékosan, közösségben tanulhatnak és gyógyulhatnak 
a beteg diákok. Középiskolás és egyetemista önkénteseik saját fejlesztésű tananyagaikkal 
nem csak az iskolai felzárkóztatásban, korrepetálással segítik őket, de programjukkal a gyó-
gyulás nehéz időszaka alatt is átsegítik a gyógyuló gyermeket. Cél, hogy a tartósan beteg 
gyermekek lelkileg is megerősödve térjenek vissza betegségük előtti életükhöz. Ebben segíti 
Őket, családjukat és anyaiskolájukat a KórházSuli.

Jó hírek

Tányér Zoli 14 éves, születésétől fogva 
beteg. Pici korától dializálni kellett, majd 
négy és félévesen vesét kapott. 12 éves 
korától ismét dializálják és várja az új vesét. 

Emellett hallássérült, számtalan fül-műté-
ten esett át, hallókészülékét ki tudja hány-
szor cserélték… Debrecenben él nagyma-
májával, aki csecsemő kora óta neveli.

Zolika 2020 szeptembertől október 
23-ig heti háromszor 10 

órát járt be az iskolá-
ba, dialízis mellett.

Október 23 
- 30-ig Budapes-
ten, az I. sz. Gyer-
mekklinikán ke-
zelték.November 

3- december 22-ig ismét Budapesten az 
I. sz. Gyermekklinikán volt. November-
ben a kórházsulis tanítónéni foglalko-
zott Zolikával, aztán a nagymama tanult 
vele és a KórházSuli segítségével pótol-
tak mindent.

Zolikának január 18-21-ig hét vizsgát 
kellett tennie. Olyan teljesítményt nyúj-
tott, amiért iskolai dicséretet kapott: 2 
négyese és 5 ötöse lett.

Gratulálunk Zolikának 
és Marikának, 

a Szupernagyinak!

Magántanuló

Nem volt egyszerű az ötödik 
jótékonysági kortárs képzőmű-
vészeti aukció megrendezése. 
A szokásos májusi időpontra 
készültünk, a szervezést már 
2019. decemberben elkezdtük. 
Áprilisban világossá vált szá-
munkra, hogy májusban még 
nem tudunk élő aukciót rendezni, ezért elhalasztottuk szep-
temberre. Augusztusban már tudtuk, hogy szeptember sem 
jöhet számításba élő aukció szempontjából, ezért hosszas ta-
nakodás, bizonytalankodás után úgy döntöttünk, hogy meg-
próbáljuk a csak online árverést. Eddig is megjelentettük az 
axioart.com oldalon az árverésre kínált alkotásokat, ott vételi 
ajánlatot tehettek az érdeklődők, de a végleges leütés az SCH 
Galériában rendezett élő aukción történt, ahol a képek már 
két héttel előtte megtekinthetők voltak.

Ezúttal csak az axioart.com-on lehetett licitálni az alkotá-
sokra, de a műveket meg lehetett nézni az SCH Galériában. És 
láss csodát! Ezelőtt 50-58 alkotásból 18-20 került megvételre 
és a legtöbb bevételt – másfél millió forintot - tavaly értük el. 
Idén 38 alkotásból 14 kelt el és a bevétel 1.133.000 Ft lett. A 
bevételt a szervre váró- és szervátültetett gyermekeket ne-
velő családok támogatására fordítjuk.

Köszönet a felajánló művészeknek: Albert László, 
Bernát András, Bullás József, 
Darvas László, Erdőhegyi Ka-
talin, efZámbó István, Forgó 
Tóth Árpád, Haász Katalin, 
Halmi-Horváth István, Helena 
Junttila, Horváth Éva Mónika, 
Kalocsai Zoltán, Krnács Ágo-
ta, Lebár József, Lévai Jenő, 
Maksai János, Szabó Győző, 
Szatzkerné Piroska, Ujj Zsuzsi, 
Verebics Ágnes, Veres Ágota, 
Wahorn András.

Köszönet Schaffer Ferencnek és Mónikának, az SCH Galé-
ria tulajdonosainak, akik – mint minden alkalommal – ezút-
tal is a segítségünkre voltak!

Köszönet Éberling Kristófnak, Balázs Bencének, Kisabo-
nyi Moirának, Tányér Zolinak, Bagi Barbinak és Natikának, 
akik promóciós videójukkal segítettek ráirányítani a figyel-
met az aukció jelentőségére!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke

SIKERESEN ZÁRULT
AZ ONLINE

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ
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Jó hírek

2020-ban sajnos csak egy élő prog-
ramot, a tengelici farsangot tudtuk 
megrendezni, de volt online tábor, 
orvos-szülő fórum és élénk kapcsolat 
a Facebookon „Az Élet dolgai” – szü-
lők számára létrehozott zárt 
csoportban. Mivel a prog-
ramokra szánt pénzt láttuk, 
hogy nem fogjuk tudni az 
eredeti szándéknak meg-
felelően elkölteni, még a 
tavaszi járvány kezdeti sza-
kaszában meghirdettük a 
zárt csoportban, hogy azok 
a családok, akik bajban van-
nak, anyagi nehézséggel 
küzdenek, forduljanak hoz-
zánk írásban, és a kurató-
rium 24 óra alatt elbírálja a 
kérelmeket.

Az elmúlt egy év alatt 30 család-
nak segítettünk, összesen 2,5 millió Ft 
került átutalásra, vagy egyenesen az 
elmaradt rezsitartozást fizettük ki. 

25-30.000 Ft értékű áruvásárlást és 
kiszállítást végeztünk öt család részére, 

amit a SHARITY pályázatban össze-
gyűlt pénzzel tudtunk megvalósítani.
Karácsonyi csomagot kapott 11 család.

Háztartási gépeket – porszívó, gáz-
tűzhely, mosógép – szereztünk be és 
kiszállítottuk egy családnak.

A segítségnyújtáshoz so-
kan csatlakoztak pénzado-
mánnyal, vagy termék-ado-
mánnyal, de az adakozók nem 
szeretnék nevüket nyilvános-
ságra hozni.

KÖSZÖNET 
MINDEN 

TÁMOGATÓNAK!

A Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított 

Életekért kuratóriuma

ÖRÜLÜNK,
HOGY SEGÍTHETÜNK

Az alapítvány idén 30 éves és ez 
idő alatt bizony sokszor változtak 
a kurátorok… Ki úgy érezte, hogy 
nem tudja megfelelő intenzitással 
ellátni a feladatot, ki összeférhe-
tetlenség (nem emberi, hanem tör-
vényi, vagy etikai) miatt került ki a 
kuratóriumból, és sajnos haláleset 
is az okok között van.

2019 ősze óta a mai napig az 
alábbiak szerint alakult a kuratóri-
um összetétele:

A bíróság által bejegyezve: 
Bernáth Mária
Fellner Márta
Szalamanov Georginé
Vincze Balázsné

Bírósági bejegyzésre vár:
Prof. Dr. Reusz György

A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT 
közhasznú civilszervezet új kuratóriuma 

Itt köszönném meg Schneiderné Sza-
bó Julianna (mindenki által szeretett Jul-
csink) hosszú éveken át tartó kurátori 
munkáját, amit az alapítvány célkitűzése-
inek megvalósítása érdekében végzett. 

Julcsi okos, megfontolt tanácsai na-
gyon sokat jelentettek nekem személy 
szerint, de remélem, erre a további-
akban is számíthatok! Azt ígérte, 
nem vonul ki teljesen az életünk-
ből, önkéntesként továbbra is 
velünk marad, amiben tud, segít, 
de most már elsősorban öt uno-
kájának szerető és gondoskodó 
nagymamája szeretne lenni. 

Julcsika, köszönjük mindenkori 
segítségedet, számítunk rád!

Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök



Barkácsoljunk!

Tél vége felé már mindannyi-
an a tavaszt várjuk, a jó időt, 
hogy szabad levegőn legyünk. 
Mire az újság megjelenik, re-
mélem „kiszabadulunk” nem-
csak a lakásból, hanem a digitális 
oktatásból is. Nagy szerencsénk 
volt, hogy a kialakult járvány mi-
att legalább eddig járhattunk ovi-
ba és iskolába. Arra gondoltam, 
olyan munkákat küldök 
nektek, amiket mi ké-

szítettünk a diákjaimmal. Könnyen kivite-
lezhetőek, ezek csak ötletek, gondoljátok 
tovább, alkossatok bátran valami újat és 
mást! Színes papírok, spatulák, gom-
bok, fonalak segítségével sok érdekes 
dolgot varázsolhattok. Legközelebbi 
ünnepünk Anyák napja lesz. Lepjétek 
meg anyukátokat valami szép alko-
tással! Válogassatok 
kedvetekre! Ha esetleg van kedvetek hozzá 

és nekem is szívesen megmutatnátok, 

küldjetek fotót róla messengeren 
vagy emailben a martim70@gmail.com email címre!

Sok szeretettel gondolok rátok! 
 Márkus Márti
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Csudamadár-rajongók!
          SZIASZTOK
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Búcsúzunk

Enikő emlékére
Egy szülő voltam csupán 

a sok, szervátültetett gyer-
meket nevelő édesapa és 
édesanya közül. Számodra 
csak egy ezredik ismerős. 

Mégis, a táborban minden 
évben úgy üdvözöltél, mintha 
gyermekkorunk óta ismernénk 

egymást, mint egy jó barátot, egy 
régi osztálytársat szokás. Sokak-
nak jutott még ebből a meleg 
szeretetből, amit adtál magadból 
minden rendezvényen, táncpró-
bán, vetélkedőn, a gyerekek Ki 
mit tud - fellépését értékelve 
kedvesen, viccesen, mindenkit a 
maga egyediségében megítélve. 

Végtelen hosszasan lehetne so-
rolni a zseniális színésznőnek járó 
rangos társadalmi, művészeti elis-
meréseidet. A jéghegy csúcsán ki-
váló és érdemes művészi cím, Jászai 
Mari és Príma –díj, és 2015-től a csak 
a legjobbaknak járó Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagsága. De te 
soha nem beszéltél arról ki vagy, te 

csak sorban kiérdemelted, de nem vi-
selted magadon a címeket, rangokat. 
Úgy éltél köztünk, mint hétköznapi 
álruhát öltött királylány, egy voltál ve-
lünk, de mi így álruhádban is éreztük, 
hogy rendkívüli vagy.  Másfél éve talál-
kozhattunk utoljára, a 2019-ben meg-
rendezett nyári táborban.  Nem sejtet-
tük, hogy legtöbbünk számára ez lesz 
az utolsó alkalom. A januári hidegben 

értesültünk váratlanul, hogy nem vagy 
már itt velünk többé. Életed derekán 
véget ért, félbeszakadt a csodálatos, 
általad írt, rendezett, örökké hitelesen 
átadott darab. Drámai, rideg, elfogad-
hatatlan fordulat.

Hetek teltek el, és még mindig itt 
jársz velem a gondolataimban. Min-
den nap bennem él egy emlékkép.  A 
lelked, különleges női erő a periódu-
sos rendszer legnemesebb elemeiből 
álló ritka, egyedi ötvözet. Egyszerre 
van meg benne a soha senkit meg 
nem bántó, a mindenkit felkaroló, ér-
zékeny, lágy kifinomultság és a küzdő, 
másokért bátran kiálló, véleményét 
felvállaló, magabiztos szilárdság.  

Egyszer csak ráébredtem, a légü-
res térben, amit hagysz magad után, 
maradnak nem csak az emlékek, fo-
tók és filmszalagok.

Maradsz velünk, mint igazodási 
pont, maradsz velünk, mint példa-
kép!

 Egy igazi Halhatatlan a halandók 
között.

Dr. Szalai Csilla

KÖSZÖNJÜK, HOGY RÁNK GONDOLTAK!

Spiró György Kvartett című színművének on-
line közvetítésével emlékezett a Vígszínház és az 
eSzínház Börcsök Enikőre. Az előadás február 11-
én 19 órától február 14-én 10 óráig volt elérhető, 
jelképes támogatásért. A bevételt teljes egészé-
ben a Transzplantációs Alapítvány a Megújított 
Életekért részére ajánlották fel, melynek Börcsök 
Enikő önkéntese és kurátora volt. A 2,7 millió Ft 
jegybevételt az Alapítvány a Magyar Színházakért 
átutalta alapítványunknak.    Az, hogy Enikőt ennyi-
en szerették, és hogy a Kvartett egy remek színda-
rab, tudtuk…, de ez a hatalmas összeg teljesen 
váratlan volt számunkra csakúgy, mint a felajánló 
Vígszínház és eSzínház számára! Ami külön meg-
hatott, hogy a jó hírt személyesen Rudolf Péter, a 
Vígszínház igazgató közölte velem telefonon.
Köszönjük mind a felajánlóknak, mind a nézőknek!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke
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Búcsúzunk

Isten Önnel, Tanár Úr!
„Több embert is ismerek, akinek szárnya van – igenis szár-

nya. Csak nem szoktak erről beszélni, nem is lenne helyén-
való. Még viselni is csak rejtve szokták, zakó, kabát vagy blúz 
alatt. …’’ -írta Ancsel Éva filozófus.

Én is meg voltam róla győződve, hogy Szőnyi tanár úr a 
fehér köpenye alatt rejtegeti őket, mikor 1998. július végén 
teljesen ismeretlenül és váratlanul meglátogatta Donátot a 
gyermekintenzíven, a Kasai-műtétet követően. Addig még a 
létezéséről sem tudtam. Hallotta, hogy egy új epeút-atréziás 
csecsemő került az osztályra, épp arra járt, és gondolta, meg-
látogat bennünket. Tőle tudtam meg, hogy van remény: Do-
nát akár teljes értékű, egészséges életet is élhet. Nem megle-
pő, ha ezek után igazi, isteni csodaként éltem meg az egész 
találkozást. Elmondta, hogy mire számíthatunk a transzplan-
tációt megelőző és azt követő időszakban. 

 –Az ember attól fél, amit nem ismer – mondta az őrá jel-
lemző nyugodt hangon, ami rám nézve már önmagában fel-
ért egy terápiával. Én akkor, ott eldöntöttem, hogy úrrá leszek 
az addig kilátástalannak tűnt helyzeten, és nem hagyom, 
hogy az állandó félelem megkeserítse az életünket. Sokáig 
nem is volt okom a félelemre.

Rendkívül nagytudású, a betegekkel végtelenül humánus 
és készséges orvost ismerhettünk meg személyében.  Nagy 
biztonságérzetet s egyben bizalmat adott, hogy bármikor 
hívhattuk őt telefonon, ha valamilyen problémánk adódott. 
Donát, a kamaszokra oly gyakran jellemző, lezser stílusban 
egy alkalommal így nyilatkozott róla: „A Szőnyi nagyon jó fej.’’ 
Hát kell ennél nagyobb elismerés egy kamasztól! Ha egy or-
vosról így nyilatkozik egy kamasz, az messze túlnő azon, hogy 
elégedett vele, mint orvossal. Valószínűleg azzal érdemelte ki 
Tanár úr ezt az elismerést, hogy részese volt számos, Donát 
életét érintő boldog pillanatnak is.

A klinika falain kívüli, vele kapcsolatos emlékképekben 
keresgélve a Ronald ház Télapó-ünnepélyei, a nyári táborok és 
a tengelici farsangok hangulata idéződik fel bennem. Képek 

arról, amikor Tanár úr átadja a mikuláscsomagot a kisfiam-
nak; elkapott pillanatok, ahogy végignéz a vidám gyermek-
seregen; amikor történeteket mesél a szülőknek - imádtuk őt 

hallgatni -; vagy épp résztvevője az éjszakába nyúló vidám 
hangulatú, de mértéktartó borozgatásnak. Nélküle ez a sok-
sok önfeledt, gondtalan pillanat nem adatott volna meg. 

Utolsó találkozásunkkor már ismét a félelem uralta a min-
dennapjainkat; ezúttal már a teljes ismeretlentől való féle-
lem. Az orvos-szülő határt átlépve kértem, hadd öleljem át 
búcsúzóul, ugyanis ő épp készült elhagyni a klinikát. Tudtam, 
hogy átérzi a fájdalmam, és nagyon sajnálja a velünk történ-
teket. Sokat küzdöttünk együtt Donátért, s mikor már épp 
egyenesbe jöttek volna a dolgok, akkor kellett Donát-
nak felvenni a harcot a legnagyobb bajkeverővel. 

Remélem, hogy valahol egy másik létben lehe-
tőségünk van újra találkozni azokkal, akik megérin-
tették a lelkünket itt, ebben az általunk ismert vi-
lágban, és köszönetet tudunk mondani ismét azért, 
amit értünk tettek. Addig is: Isten Önnel, Tanár úr! 

 Kiss Gabriella, Szalmási Donát édesanyja

Csak tapsolunk. Állva. Egyre hangosabban. Egyre 
többen. Hátha visszajössz a függöny mögül...

Szerettél sírni. Először csak könnyes lett a szemed. 
Mindig kicsit előbb, mint másoknak. De velem például 
egyszerre. Aztán igazán is sírtál. Amíg ki nem jött min-
den. Aztán még sírva, de már nevettél. És a végén már 
kacagtál. Igazi volt. Mint minden körülötted. Szerettél 
enni, inni, élni, szenvedni és boldognak lenni. Mi pe-
dig szerettünk Veled lenni, táncolni, énekelni, stégen 
napozni, reggeli után a teraszon ülni, csak hallgatni Té-
ged. Szerettem a káposztát szilveszterkor, a vargányát, 
amit Józsi szedett. A “szilvát” a kustánszegi tónál. Soha 
nem felejtjük azt az estét Becsvölgyén. 

Ég veled, Enci, legyen az égi turnéd a földinél is si-
keresebb! 

És mi, az égi színpad földi közönsége, mindig tapso-
lunk majd Neked. 

Már a Ványa bácsit próbálod, igaz? Most eljátszod Szo-
nyát. Hiányzott már a közönség, azt mondtad. 

“Végigéljük a napok, az esték hosszú-hosszú sorát; 
türelmesen elviseljük a megpróbáltatásokat, amelyek-
kel sújt a sors; nyugalmat nem ismerve dolgozni fogunk 
másokért most is, öregkorunkban is, ha meg üt az óránk, 
békésen meghalunk, és ott, a síron túl, majd azt mondjuk, 
hogy szenvedtünk, sírtunk, sok volt a bánatunk, és az is-
ten megsajnál bennünket, és mi ketten – te meg én, drága 
bácsikám – megérjük ott a gyönyörű szép, fényes életet, 
örülni fogunk, meghatott mosollyal tekintünk vissza majd 
mostani boldogtalanságunkra – és megpihenünk.” 

Dr. Kelen Kata



Miért érezhetünk karanténfáradtságot?
MI IS AZ A KARANTÉNFÁRADTSÁG? ÍME 

A KARANTÉNFÁRADTSÁG JELEI ÉS TÜNETEI, VALA-
MINT NYOLC LEHETSÉGES KEZELÉSI MÓDJA 

A HPWR-TŐL.
l „Karanténfáradtságról akkor be-

szélünk, amikor teljes mértékben kime-
rültünk az elszigetelődéstől, a kapcsolatok 
és a rutin hiányától, valamint a korláto-
zásoktól mentes, a karantén előtti idő-
szakra jellemző szabadság veszteségének 
érzésétől; vagyis érzelmileg kimerültnek 
és elgyengültnek érezzük magunkat at-
tól, hogy minden egyes nap ugyanúgy 
telik” – fogalmaz Jennifer Musselman 
házasság- és családterapeuta, pszicho-
terapeuta, vezetői tanácsadó és a Dél-
Kaliforniai Egyetem Változáskezelés és 
Vezetéstudomány doktori programjának 
PhD-jelöltje.

„JÁRVÁNYTŰRŐ KÉPESSÉGÜNK HATÁRÁRA ÉRTÜNK”
l Ha ismerősen cseng számodra 

ez a leírás, legyél tisztában azzal, hogy 
nem vagy egyedül! Valójában világszerte 
többezer Twitter-felhasználó tud azo-
nosulni azzal az érzéssel, hogy „elérték 
a járványtűrő képességük határát”, mely 
kifejezést Tanzina Vega, a The Takeaway 
nevű rádióprogram műsorvezetője alkot-
ta meg. Január közepén Vega egy azóta is 
rohamosan terjedő tweetet posztolt, mely 
beindította a kommunikációt a „megállás 
nélkül végzett munka, a folyamatos hír-
követés, gyerekfelügyelet és elszigetelő-
dés miatt érzett kiégés” témakörében.

l A karanténfáradtság jelensége a 
jelenlegi körülmények által kiváltott ér-
zelmi stressz eredménye, állapította meg 
dr. Forrest Talley, a kaliforniai Folsomban 
dolgozó klinikai pszichológus. E 

stresszorok egyénenként különböznek 
(lehetnek a távmunkával, a pénzügyi 
helyzettel, a munkanélküliséggel kapcso-
latos stresszorok, vagy a gyerekfelügyelet 
és iskolábajárárás elmaradása miatti, a 
gyermekekkel való törődés által kiváltott 
stresszorok), azonban létezik univerzális 
feszültségforrás is: mégpedig a karan-
ténnal járó nagyfokú szociális izoláció, a 
karanténidőszak előtt örömforrást vagy 
tartalmas elfoglaltságot jelentő tevékeny-
ségek (úgymint az edzőterembe járás, az 
embertársakkal történő személyes kap-
csolattartás, koncerteken való részvétel, 
családlátogatás, utazás) folytatásának 
képtelensége.

l Míg a gyorsan változó korona-
vírus-helyzetre adott kezdeti reakcióira 
inkább az akut stressz vagy szorongás 
volt jellemző, hónapok múlva a helyzet 
végeláthatatlansága már némileg más 
képet mutat – nevezetesen a stressz és a 
szorongás idővel összeadódik.

MIKOR BESZÉLHETÜNK KARANTÉNFÁRADTSÁGRÓL?
l „A stresszorok elhúzódó jellege 

fáradtságban kulminálódik, mely hason-
ló a kezdeti stresszhez és szorongáshoz, 
azonban mégis különbözik tőle” – te-
szi hozzá Talley. „A fáradtság általában 
teljesítmény- és energiacsökkenéssel, 
fokozott ingerlékenységgel, a kreatív 
problémamegoldás visszafejlődésével és 
– időnként – a reménytelenség érzésé-
nek elhatalmasodásával jár. A krónikus 
stressz hozzáadódik a súlyos szorongás 
állapotához, és akár minőségi változási is 
előidézhet a szorongásban.”

l „Gondoljon úgy az egészségére, 
mint a telefonjára: bizonyos mennyiségű 

energiakészlettel működik, mielőtt újra-
töltésre van szüksége; az emberek ugyan-
így működnek” – fejti ki Kevin Gilliland, 
a pszichológia doktora, Dallasban prak-
tizáló klinikai pszichológus. (Ebben az 
összefüggésben a napi kapcsolat és a napi 
tevékenységek jelentik magát az energia-
forrást az otthon töltött idő helyett.) „A 
megszokott rutinjaink és a másokhoz 
fűződő kapcsolataink nélkül éppen csak 
élni tudunk. Úgy kezdünk el működni, 
mint az alacsony töltöttségi móddal mű-
ködő telefonunk.”

A KARANTÉNFÁRADTSÁGRA JELLEMZŐ TÜNETEK
A szakértők szerint az alábbiak a karanténfáradtság 

lehetséges tünetei:
• Fizikai fáradtság (mely az enyhétől az in-

tenzív tünetekig terjedhet), enerváltság
• Ingerlékenység, könnyű ingerelhetőség, 

lobbanékonyság
• Alvászavarok, álmatlanság, vagy túlal-

vás
• (Újonnan kialakult vagy súlyosbított) 

szorongás
• Apátia, letargia vagy motiválatlanság
• Érzelmi labilitás / érzelmi instabilitás
• Intenzív magánnyal és az érzelmi kap-

csolódás hiányával összefüggő érzelmek
• Reményvesztettség érzése
• Depresszió megjelenése

l A fenti felsorolásból különösen 
fontos kiemelni, hogy az „izoláció a leg-
súlyosabb, az emberiség által elszenve-
dett mentális egészségügyi tünet” – véli 
Gilliland, és mondanunk sem kell, hogy 
jelenleg igencsak erős izolációban élünk.

(forrás:  HRPWR)
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Szülók szülóknek

Számomra ez a gondolat az egész gyereknevelés 
esszenciája. 

Teljesen mindegy, hogy mit mondok, ha nem tu-
dom neki átadni, hogy mennyire szeretem. Úgy átadni, 
hogy ő is vegye az üzenetet. Az ő nyelvén, az ő szintjén. 

A gyerekek egy másik személlyel való kapcsolat-
ban válnak valakivé. 

Ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor anyaként, 
apaként táplálod, öleled, ringatod, reagálsz rá, mo-
solyogsz, beszélsz hozzá, megmutatod neki a világot, 
az idegrendszerét (is) formálod. A génjeire is hatással 
vagy, nemcsak azért, mert tőled örökölte esetleg azo-
kat, hanem mert a bánásmódodon is múlik, hogy bizo-
nyos gének hogyan lépnek működésbe (génexpresszió, 
fehérjeszintézis). A te reakcióidból rajzolja ki önmagát, 
azt, hogy ő kinek látja magát, milyen személynek. En-
gem újra és újra meghat, hogy ez mekkora kiváltság és 
felelősség. Te nem „csak” homokozol babát ringatsz, 

mesét olvasol! Te egy másik ember világának a létre-
jöttében segítesz.

A szeretet bánásmód. Nem egy 0-24 érzett heves 
érzelem. Éppen ezért bőven belefér a hibázás. Minden-
ki mond olyasmit a gyerekének, amit megbán, teszünk 
is sok mindent, amit utólag visszagondolva nem ten-
nénk már meg (bocsánatkérés!!!). A lényeg az összkép, 
a kapcsolat egésze.

És hogy hogy szeresd? Eleinte mindenképpen öle-
léssel, azzal, hogy fizikailag is megtartod. Aztán ehhez 
(és nem e helyett) kapcsolódik a játék, a beszélgetés, a 
kedvességek.

Az fogja magát szeretni, akit szeretnek, és máso-
kat is csak az tud szeretni, akit szerettek.

Jantek Gyöngyvér 
klinikai szakpszichológus,

az alapítvány önkéntes segítője, 
három gyermek édesanyja
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Sok szó esik mostanában arról, 
hogy mi a nők szerepe, feladata a vi-
lágban. Fontos téma, de nézzük most 
meg az érem másik oldalát. Fiús anyu-
kaként elgondolkodtam, hogy a fiaim, 
leendő társak, apák, beosztottak, fő-
nökök, állampolgárok és világpolgárok 
mit tehetnek majd azért, hogy élhe-
tőbb legyen a világ, amibe belenőnek. 
Vagy ha a világ nem is, az ő szűkebb, 
tágabb környezetük. Mindaz, amire 
ők hatással vannak és lesznek. Milyen 
értékeket adhatnék át szülőként a fi-
aimnak, hogy teljes életet élhessenek 
majd, boldogok legyenek, és másokat 
is boldoggá tegyenek. A férfiakon is 
sok múlik, az ő társ-, apaszerepükön.

Ha nagyon le akarnám egyszerűsí-
teni, egy mondatban ezt írnám: tanítsd 
meg a fiaidat vasalni, és több gyerek 
fog születni, boldogabb családokba.

Igen, nagyon leegyszerűsítő, tu-
dom, talán még provokatív is. De aki-
nek van füle, hallja. Állhatna a vasalás 
helyett bármilyen klasszikusan a nők-
nek fenntartott munka, amit egyébként 
(nagy)polgári családokban sosem a ház 
úrnője végzett, hanem a személyzet, a 
cseléd, a bejárónő. Nincs baj azzal, ha 
le vannak osztva a feladatok, nincs baj 
azzal, ha a férfi nem vasal, nem moso-
gat. Mindaddig, amíg ez egy közösen 
vállalt leosztás, ami mindkét félnek 
jó. Nehezen tudom beleérezni a való-
di szeretetet abba a helyzetbe, amikor 
a férj és a feleség 8-8 óra munka után 
hazaér, majd a férj lepihen, esetleg va-
lamilyen hobbijának hódol, eközben a 
feleség elvégzi a többórányi házimun-
kát és kikérdezi a leckét, majd éjfélkor 
fáradtan ágyba zuhan. Sok családban 
Magyarországon ez a hétköznapi való-
ság. Aki gyerekeket nevel, dolgozik és 
próbál a felszínen maradni, pontosan 
tudja, milyen sokat jelent egy támoga-
tó, felemelő társ, aki valóban társ, és 
társként kezeli a feleségét is. Nyilván 

vice versa. Az a férj, aki tiszteli a fe-
leségét azért, hogy évekig a gyerekek 
és az otthon válik az élete fő színteré-
vé. Elismeri, hogy ez munka, nehéz 
munka, megfizethetlen munka. Azt 
tapasztalom, hogy azok a házaspárok 
tudnak hosszú évekig boldogan élni, 
ahol ez a csapatmunka megvalósul. 
Sokféleképpen, sokféle leosztásban le-
het harmónia, csak legyen. Van, ahol 
a nő otthon marad, a férfi dolgozik. 
Van, ahol mindketten dolgoznak, néha 

a férfi vállal többet a családi feladatok-
ból, máskor a nő. Nem kell patikamér-
legen mérni az elvégzett munkaórá-
kat, sőt. De a nagy aránytalanságok 
törvényszerűen az egyik, majd ezáltal 
a másik fél boldogtalanságához vezet-
nek. Aztán a boldogtalan, kielégület-
len fél, felek máshol keresnek vigaszt, 
vagy sikerrel, vagy sikertelenül.

Jantek Gyöngyvér, 
klinikai szakpszichológus

• Tanítsd meg a fiadnak, hogy legyen bátor és erős!
• Tanítsd meg, hogy az az igazán erős, aki a saját indulatain, és nem másokon 

uralkodik. Aki felemeli a gyengét és segít neki megtalálni a maga erejét!
• Tanítsd meg a fiadnak, hogy aki erős, gyengéd is tud lenni. Aki erős, 

képes arra, hogy kimutassa a gyengeségeit és segítséget kérjen!
• Tanítsd meg a neki, hogy a legnagyobb erő a szeretetben van!
• Szeresd úgy, hogy szeretni tudja magát és szeretni tudjon 

másokat!
• Mutasd meg neki, hogy a szeretet nem csak szavakban, hanem 

tettekben áll! Olyan hétköznapi gesztusokban, mint egy 
mosoly, egy érintés, egy ki nem mondott gondolat, egy átvállalt 
feladat. A másik hibáinak elfedése.

• Tanítsd meg arra, hogy az az erős, aki a kudarcok után is talpra áll, 
nem az, aki sohasem hibázik!

• Tanítsd meg a fiadnak, hogy legyen bátor! Mondd el neki, hogy a bátrak 
is félnek, csak felülkerekednek a félelmeiken! Mondd el, hogy a legnagyobb 
bátorság ahhoz kell, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy beismerjük a tévedéseinket, 
hibáinkat, és kimondjuk: bocsánat! Bátorság kell ahhoz, hogy megnyíljunk mások előtt, 
megmutassuk magunkat. Bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, ki előtt válhatunk sebezhetővé.

• Tanítsd meg neki, hogy legyen hűséges a hitéhez, az ígéreteihez, az esküjéhez! 
• Hogy legyen igazságos, de nem ítélkező: a gerendákkal van dolga, nem a szálkákkal.
• Tanítsd meg neki, hogy legyen egyenes, mondjon igazat. Te is mondj igazat neki!
• Tanítsd meg neki, mi a jó, és mi a rossz! Akárhogyan is változik a világ, akármit is mondanak 

magasan képzett tudósok vagy hangos ripacsok, kell egy biztos alap, amire támaszkodhat, 
egy iránytű, ami segíti az útján.

• Tanítsd meg a fiadnak, hogy a nő társ, a család közös projekt, a házimunka nem nőnemű!
• A példáddal tanítsd minderre, másképp nem tudod!
• Önmagáért szeresd, öleld sokat, a nehéz napokon viseld el. 
• Mondj neki nemet, hogy hagyd őt is nemet mondani!
• Tölts vele időt, mert az idő élet. A bizalom a legózás és bújócskázás közben épül!
• Legyél érte mindennap hálás! Egyszerűen azért, hogy létezik, lélegzik, neked mondja egy nap 

ezerszer, hogy anya. 
• Nevess vele, nevess magadon, a túléléshez kell a humorod!

És végül: ha szülő vagy, legyél erős és bátor!

Tanítsd meg a fiadnak
- amit szülőként tehetsz a nők boldogságáért

Nade vissza a kiindulóponthoz. 
Mit szeretnék én megtanítani a fiaimnak, hogy ők jól csinálják majd? Íme:

Szülók szülóknek
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1. Van-e már protokoll a gyermekambulanciáról átkerülni a 
Transzplantációs Klinikára akár vese, akár máj esetében? Kik 
azok az orvosok, akiknek van kapacitásuk a fiatal felnőttekhez? 
Milyen kapcsolat van a különböző klinikák orvosai között, hogy 
minél zökkenőmentesebb legyen az átállás?
 – A vesetranszplantáltak 16 éves kortól vegyesen járnak a 
gyerek ill. felnőtt gondozásra, a Gyerekklinikán legkésőbb 24 
éves korig maradhatnak. Jelenleg a Covid19 járvány miatt 
nem vesz át a Transzplantációs Klinika senkit.
Ha a májtranszplantáltak betöltik a 18. évüket, átkerülnek fel-
nőtt gondozásba, jelenleg viszont szintén nem veszi át őket a 
Transzplantációs Klinika.
Szívtranszplantáltak 18 éves korban kerülnek át a felnőtteket 
gondozó Takács doktor úrhoz, akivel az utolsó katéterezésnél 
már találkoznak, megismerik egymást. 

2. Mi a tapasztalat az ötéves (10, 15) kontrollra tervezett máj-
biopsziákkal? Mennyi valósult meg, milyen eredménnyel, esetleg 
volt-e szövődmény? 
– Eddig 5 esetben történt, teljesen problémamentesen zaj-
lottak. Mindegyiknél tapasztaltunk eltéréseket, de az im-
munszuppresszív kezelés módosításával még javíthatók 
ezek az eltérések. 
 
3. Hogyan segíthetjük a kamaszokat, hogy az online oktatás 
miatti bezártsággal járó nehézségeket feloldjuk?
– Ebben az életkorban a fiatalok egyre inkább a kortársak 
felé fordulnak, mely az identitáskeresésüket is segíti. Elindul 
a családról való leválás folyamata, mely így a járványügyi 
helyzetben nehezítetté válik. Pont ezt a folyamatot segítve 
a megfelelő óvintézkedések megtartása mellett jó lenne, ha 

valamely módon a kortársakkal való személyes érintkezés 
meg tudna valósulni. Célszerű lehet akár a legjobb baráttal 
ezt a személyes kapcsolatot kialakítani. Ezen felül a Gyerek-
klinikán tervezünk online kamaszklubot indítani Cserép Me-
linda kolléganőmmel, melynek pontos részleteiről a szülőket 
később tájékoztatjuk. 

4. Néhány éve elhangzott, hogy hazánkban is elkezdik a 
májtranszplantáltak immunszuppressziós gyógyszeres kezelésé-
nek elhagyására vonatkozó kutatásokat. Hol tart ez a kutatás?
– Külföldön volt csak ilyen kutatás, de ott sem terjedt el a kli-
nikai gyakorlatban.  
 
5. Ha egy bárányhimlőn átesett transzplantált fiatal családtagja 
övsömörös lett, mit kell tenni, egyáltalán megfertőződhet-e?
– Ha a transzplantált volt bárányhimlős, akkor mások övsö-
mörétől nem fertőződik, főleg, ha nem fogdossa a hólya-
gokat! Ha a transzplantált nem volt bárányhimlős, akkor a 
családtagjától távol tartandó, amíg az övsömörös – hólya-
gos stádium! (családtagot kezelni érdemes) és a transzplan-
táltnál lehet alkalmazni a gyógyszeres profilaxist. Ha szoros 
kontaktok: - tapasztalati evidenciával acyclovir indulhat 7 
nappal az expositio után 5x800mg (gyerek 10mg/kg max. 
4X800 mg) dózisban, 7 napig.
 
6. Néhány éve elhangzott, hogy elindult egy projekt, melynek 
lényege, hogy szív-érrendszeri vizsgálatot végeznek a vesebeteg 
és vesetranszplantált gyerekek körében, mert a krónikus vese-
betegek veszélyeztetettek érrendszeri szövődmények kialakulá-
sában. Mi lett ennek a kutatásnak az eredménye?
– A kutatás eredménye alátámasztotta, hogy a vesetranszplan-
táltak valóban veszélyeztetettebbek, ezért nagyon FONTOS a 
rendszeres sport, az elhízás elkerülése, valamint a normál vér-
nyomás megtartása. 
– A májtranszplantáltak körében is végeztek erre vonatko-
zó vizsgálatokat, de náluk nem tapasztaltak szignifikáns 
eltérést.

Online 
ORVOS-SZÜLŐ FÓRUM

2021. 02. 06.

Nálunk a farsang velejárója évek óta az orvos-szülő fórum, 
azonban idén egyiknek sem a szokásos tengelici Hotel Orchidea 
szolgált helyszínül, hanem az online tér. De ez sem új már, hi-
szen itt is már harmadik alkalommal találkoztunk ezúttal.

Dr. Kelen Kata, Prof. Dr. Reusz György, Dr. Dezsőfi Antal és 
Dr. Vilmányi Csaba – a szervre váró és szervátültetett gyereke-
ket kezelő orvosok -, és Stefikova Veronika klinikai és mentálhi-
giéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus vettek részt a fó-
rumon. Dr. Kulcsár Andrea infektológus, oltási tanácsadó pedig 
írásban megválaszolta előre feltett kérdéseinket.

Ezúton köszönjük mindenkinek a részvételt, a kérdéseket és 
a válaszokat. Azok kedvéért, akik lemaradtak a fórumról, az aláb-
biakban közzétesszük a kérdéseket és válaszokat.

Azzal váltunk el az orvosoktól, hogy amikor meglesz a gyer-
mekek (16 év alattiak) számára is a védőoltás, ismét találkozunk 
a virtuális térben.
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7. Nem hallunk arról, hogy influenzajárvány 
lenne. Mi lehet az oka, hiszen minden évben 
szokott lenni?
– A COVID miatt betartjuk a járványügyi 
intézkedéseket és sokan oltva is vannak.

8. Azt hallottuk, hogy az Országos Szervko-
ordinációs Iroda néhány éve elindított egy 
donorkövető programot, melynek a lényege 
az élődonorok egészségi állapotának nyomon 
követése lenne. Megvalósult-e ez valameny-
nyire?
– Ez egy félreértésen alapuló hiedelem, 
miszerint az OVSZ donorkövető progra-
mot indítana. Ők csak a donációs regisz-
tert vezetik. Az utánkövetés, gondozás a 
transzplantáló klinikák feladata. (…és a 
saját felelősségünk, hogy foglalkozzunk az 
egészségünkkel-szerk.)
 
9. Egy ilyen új oltóanyagnál honnan tudjuk 

meg, hogy a transzplantált gyerekek számára melyik a legideáli-
sabb COVID19 védőoltás? Önkéntes transzplantált gyerekek jelent-
kezése utáni kutatásból, vagy van már erről külföldi tapasztalat? 
– Tavasszal indul a gyerekvizsgálat a Pfizer vakcinával. Nem a 
transzplantált gyerek lesz most az első, akit oltunk. A családta-
gok oltása biztosítja a fészket.
 
10.  A gyerekek kontrollvizsgálata alkalmával végzett vérvételkor 
nem lenne megoldható az, hogy megnézzék, képződött-e antitest a 
szervezetükben, így megtudva, hogy milyen arányban estek át akár 
tünetmentesen is a korona víruson?
– A szakma nem támogatja.

 11. „Előfordulnak olyan esetek, amikor a koronavírus-fertőzésen 
tünetmenetesen átesett gyerekek hetekkel később súlyos szövődmé-
nyekkel, sokszervi gyulladással kerülnek kórházba. A koronaví-
rus-fertőzés e később jelentkező szövődménye a második hullám 
tetőzését követően jelent meg Magyarországon.” - Ezek szerint a 
mutálódott vírus veszélyesebb a gyerekekre, van-e arról tudomás, 
hogy a hazai transzplantált gyermeknél jelentkezett ez a több szervi 
gyulladás, PIMS?
– Összesen kb. 100 gyereknél merült fel ez a probléma hazánk-
ban, de szervátültetett gyereknél eddig nem fordult elő.
 
12.  A Bamlanivimab koronavírus elleni gyógyszer transzplantált 
gyerekeknél is alkalmazható? 
– Nem volt még példa rá, elvben alkalmazható, de biztosan 
engedélyhez kötött. 
 
13. Mennyi valóságtartalma van annak, hogy a Covid19 elleni 
védőoltás több esetben is meddőséget okozhat? 
– Fake news (ahogy a HPV is az volt)
 
14. Egyes országokban kötelezővé tették az FFP2 maszk használa-
tát, ezek szerint az a típusú maszk ennyivel jobban véd a most is 
használatos textil maszkkal szemben? 

– A sebészi maszk is jól véd, ha mindenki jól használja. In-
kább a távolságtartást nem tartják be sokan. Egyébként a 
legkevésbé a textilmaszk véd, ennél jobb a sebészi maszk, 
a legjobb persze az FFP2. 

Alapítványunk sok sebészi maszkot kapott, 
lehet igényelni, ha valakinek szüksége van rá!!!

15. Amikor a transzplantált gyerekeket oltják, nem lenne 
megoldható, hogy a közeli családtagokat is akkor oltsák be? 
Vagy ki kell várni a közeli családtagoknak az életkorhoz, és 
egészségügyi állapothoz köthető beosztást? 
– Nem oltunk egyelőre 16 év alatti transzplantált gyere-
ket, a családtag pedig regisztráljon és életkor szerint lesz 
oltva. Nem lehet eltérni az oltási tervtől.
A fészekoltás kérdése az államtitkár asztalán van!

16. Az oltásokat Kulcsár doktornő fogja végezni? 
– Nem.

17. Ajánlott-e gyorstesztet végezni a transzplantált gyereken 
a koronavírus elleni oltás előtt, hogy abban az esetben, ha 
esetleg pozitív, de nem produkál tüneteket, nehogy túltengés 
legyen a szervezetében a COVID19 oltással? 
– Okafogyott kérdés, egyelőre nincs oltás a gyereknek. 
PCR igazolt COVID fertőzés után 3 hónapig nem érdemes 
oltani, mert nem történik semmi az immunrendszerben 
az oltás után, a visszafertőződés pedig 3 hónapon belül 
nem történik meg. Nincs olyan, hogy túlteng a COVID a 
szervezetben.

18. A koronavírus elleni oltás után végeznek-e a szervátülte-
tett gyerekeken tesztet, hogy biztosan beindult-e az immun-
válasz a COVID19 ellen? 
– NEM.

19. Azt olvastam, nem ajánlott a transzplantáció után a szo-
bában és a konyhában cserepes növény tartása. Ez a tilalom 
akkor is él, ha nem elérhető magasságban van egy növény? 
– Nincs ilyen tilalom, csak az, hogy egy éven belül nem 
ajánlatos földet bevinni a szervezetbe (pl. gyerek beletúr 
a földbe, és lenyalja) Háziállatot sem ajánlott a transzp-
lantációtól számított egy éven belül tartani a lakásban. 

20. Van-e elérhető és megosztható betegtájékoztató a korona-
vírus elleni vakcinákról?  Mindenhol keresem az interneten, 
de még nem találtam.
– Az interneten számtalan jó, szakmai és kevésbé szak-
mai, de korrekt leírás található a vakcinákról.

21. Most, a koronavírus-járvány okozta helyzetben a 10 éves 
vese-kontrollból mi valósulhat meg?
– Működik minden teljes mértékben. A Ronald-ház is ki-
nyitott, van elég hely.

Lejegyezte: 
Fellner Márta



Csukás István verse

I. Füllentő:
Zölderdőben jártam,
verébcsordát láttam,
füvet legelésztek,
lustán heverésztek,
a nyakukban kolomp szólt,
vak varjú volt a pásztor,
s hogyha eljött az este,
sorba mindet megfejte,
nincs finomabb étel,
mint a friss verébtej!,
Mind megitta,
s teli lett a
lukas hordó feneke.
Ezt a mesét hiszed-e?

 I. Igazmondó:
Elhiszem, ha majd látom,
hogy tehén ül az ágon,
és ha látok olyan ökröt,
amely ide-oda röpköd,
füllentettél az elébb,
tejet nem ád a veréb,
nem volt igaz egy szavad se,
füllentős volt ez a mese!

 

II. Füllentő:
Van nekem egy fűzfasípom,
akkor is szól, ha nem fújom,
nőtt azon egy piros alma,
holnap lesz a lakodalma,
császárkörte a vőlegény,
fél lábára biceg szegény,
no de sebaj, vacsora
nem lesz, csak zenebona,
lakmározunk hajnalig,
míg mindenki jóllakik,
gyertek mind a palotámba,
kilenclukú furulyába,
egértoll a teteje,
ezt a mesét hiszed-e?

II. Igazmondó:
Összevissza beszéd volt ez,
ebből ez lesz, abból az lesz,
fűzfasípból piros alma?
Sok beszédnek sok az alja.
Bicegős a császárkörte,
lábát vajon mibe törte?
Mit is beszélek hiába,
a körtének nincs is lába!
Megfelelek minden szóra,
az egérnek nincsen tolla,
s furulyának nincs teteje,
füllentős volt ez a mese!

 

III. Füllentő:
Van nekem egy olyan kutyám,
sose szalad a nyúl után,
inkább szépen felöltözik,
tejeskávét reggelizik,
pipára gyújt, s csak úgy frakkban
kerékpárjára felpattan,
az utcákon kerekezik,
macskával sose veszekszik,
mindenki kezel vele!
Ezt a mesét hiszed-e?

III. Igazmondó:
No, ez aztán furcsa eset,
figyeljük csak egy keveset,
nyulat, macskát nem zavarja,
tejeskávéját kavarja,
s pipázik is, ez ám fura,
mi mindent tud ez a kutya!
S frakkban ül a kerékpáron,
nem hiszem el, kisbarátom!
Nem volt igaz fele se,
füllentős volt a mese!

IV. Füllentő: 
Utoljára én maradtam,
tarisznyámat teliraktam,
van itt sok fura mese,
igaz vége s eleje!
Volt egyszer egy gőgös bolha,
nem állt senkivel se szóba,

csak egyedül pattogott,
idáig hiszed-e, mondd?

 IV. Igazmondó:
 Idáig igen, a bolha
nem is állhatott szóba
soha senkivel, hiszen
nem tud még beszélni sem!

IV. Füllentő:
Egyszer ám a koma talált
a földön egy fényes krajcárt,
megörült neki nagyon,
hisz ez nagyon nagy vagyon!
Úgyis régen fájt a mája,
mért nincsen neki csizmája?
Megkérte hát a vargát,
csináljon neki csizmát,
ám a varga fejét rázta,
kevés a pénz a csizmára!
A bolha a kovácshoz ment,
egy krajcárért patkolja meg.
A kovács ráállt a boltra,
örült is nagyon a bolha.
Ráült szépen az üllőre,
talpát nyújtotta a dőre,
és a kovács megpatkolta,
s ugrani akart a bolha,
de a patkó nem engedte,
s ide bújt a zsebembe,
megmutatom, elhiszed-e?

IV. Igazmondó:
Elhiszem, ha megmutatod!

IV. Füllentő:
(Egy patkót húz elő.)
Itt van, magad is láthatod!
Hű, a bolha elugrott,
inged ujján befutott!

(IV. Igazmondó Füllentő mögé áll.)

Játsszák: 
Füllentők, Igazmondók. 

Egymással szemben állnak, 
s a leleplezett Füllentő átáll

 az Igazmondók hátához.

Füllentős játék
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HOZZÁVALÓK:

• 200 g babapiskóta
• 3,5 dl tejföl (lehet kevesebb is, de 

így lesz igazán krémes)
• 8-10 evőkanál porcukor (ízlés 

szerint)
• 2 kisebb, kezeletlen héjú citrom + 

fél citrom díszítéshez vanília
• 3 dl behűtött habtejszín 

ELKÉSZÍTÉS:

A tejfölben elkeverjük a porcuk-
rot, vaníliát, a 2 citrom lereszelt héját 
és legalább másfél citromnak a levét. 

A habtejszínt jól fel-
verjük, majd összefor-
gatjuk az édes-cit-
romos tejföllel. A 
tál aljára kevés 
krémet teszünk, 
erre jön egy réteg 

babapiskóta; a krém felét ráborítjuk, 
ismét babapiskóta, aztán a krém má-
sik felével zárunk.  Egy éjszakára hű-
tőbe tesszük (a krém keményedik, a 
babapiskóta puhul.

Tálalás előtt citromkari-
kákkal és – ha találtok még a 
kertben vagy van bent cse-
répben – citromfűvel díszít-
hetjük.  Jó étvágyat!

Recept
Van egy könnyű, 
citromos, babapiskótás 
desszert, amit sokan 
citromos álom néven 
ismernek. Mindenki 
imádja, és hatalmas 
bónusz, hogy sütés 
nélkül készíthető.

Habos citromos álom
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MERJÜNK 
NAGYOT 
ÁLMODNI!

EGY IGAZÁN HOSSZÚ ŐSZI 

CSALÁDI HÉTVÉGE A TERVÜNK.

TERMÉSZETESEN MINDEZ A JÁRVÁNYHELYZET FÜGGVÉNYE!

Jelentkezési határidő: 

MÁJUS 31-IG

A részvételi díj mellett 
támogatói jegyek 

vásárlására van 
lehetőség!

Jelentkezést csak 
írásban fogadunk el a 
transalap@acenet.hu 

címre

A szállodában 
csak mi leszünk, azonban a 

részvétel feltétele - gyerekek 
kivételével - a védettségi 

igazolvány! 
Részvételi díj befizetése 

augusztus 20-ig a 
Transzplantációs Alapítvány

10200885-32611135 
számlájára

Minden szervre váró és 
szervátültetett gyerek, 

18 év alatti testvér, 
valamint a 14 év alatti 

szervátültetett gyermek 
egy kísérőjének 
részvételi díját 

alapítványunk vállalja.

Időpont: 
2021. szeptember 23-27. 

(csütörtök vacsorától hétfő ebédig)

Helyszín: 
Hotel Visegrád, Visegrád, Rév utca 15.  

https://www.hotelvisegrad.hu

Részvételi díj: 
66.000 Ft/fő szülőnek, vendégnek, 18 év feletti testvérnek

A részvételi díj tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelit - vacsorát, könnyű ebédet, 
a szálloda wellness részlegének használatát, a WIFI és a szálloda parkolójának használatát, 

1x2 óra bowlingpálya használatot, továbbá az Alapítvány által szervezett egyéb programokat, 
mint pl. kirándulás a Fellegvárba, bobozás, lovagi torna megtekintése a Salamon-toronyban, 

látogatást a Palotaudvarba, hajókirándulás Esztergomba, egy vacsora a Reneszánsz Étteremben.


