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1%
A szervátültetett 

gyermekekért!

Adószám: 
19667063-1-41

Köszönjük minden kedves adó� zetőnek – rokonnak, barátnak, ismerősöknek, 
ismeretleneknek –, akik az SZJA 1% felajánlásával alapítványunknak szavaztak bizalmat.

2021. szeptember 21-én a NAV 

3.420.598 Ft-ot 
utalt át a számlánkra az Önök 2020. évi rendelkezése alapján.

Az összeget teljes egészében a szervre váró és szervátültetett gyerekek 
és családjuk rehabilitációs programjára fordítjuk.

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES

Kérjük, jövőre is támogassa táborainkat az SZJA 1% felajánlásával és biztassa erre családtagjait, barátait, ismerőseit, kollégáit is! Köszönjük!
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Szeretetet adni és kapni, nincs 
ennél boldogítóbb érzés, legfeljebb 
az, amikor segítséget tudsz nyújtani. 
Tudtunk? Azt gondolom, igen, ad-
tunk! Anyagi és lelki támaszt mind-
azoknak, akik hozzánk fordultak. 
Gyakran olyanoknak is, akikhez mi 

fordultunk, kérésük nélkül. Nem uta-
sították vissza, örömmel fogadták.

Szeretném, ha ez még legalább 
további harminc évig tartana!

Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök
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Kedves Olvasó!
Jubileumi torta. 

30 év. 
Kiadvány (Mérföldkő), 

� lm a 30 év történéseiről. 
Póló, amelyik a szervátültetést 

és a 30 évet hirdeti. 
Sok köszönet, köszöntés, 

öröm, könny…
Mindehhez nekem 25 év közöm van. 
25 gyönyörű, ám gyakran nehéz év! 
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„A KISLÁNYOM EGY IGAZI HARCOS” 
AVAGY A SZÍVÁTÜLTETÉSEN TÚL…

A 30 éves jubileumát ünneplő Alapítványunk  „Élet a szervátültetés után” címmel fotópályázatot hirdetett 
szervátültetettek számára. A pályázatra olyan színvonalas, a résztvevők által készített egyedi fotókat, fotósoroza-
tot vártunk, amelyek a lehető legképletesebben mutatják be a pályázati kiírásban szereplő témát. Így ismertük meg 
Haszmann Lillát, aki egyetlen gyerekként küldött fotókat a pályázatra. Az alábbi interjút Szűcs Anikó, az alapítvány 
Média díjával kitüntetett  újságíró készítette és a család.hu oldalon jelent meg.

A SZENTENDRÉN ÉLŐ HASZMANN LILLÁT 
AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN KOMOLY MEGPRÓ-

BÁLTATÁSOK ELÉ ÁLLÍTOTTA A SORS: JANU-
ÁRBAN ÉLETMENTŐ SZÍVMŰTÉTEN ESETT ÁT, 

ÁPRILIS VÉGÉN PEDIG SZÍVÁTÜLTETÉSEN. 
CSAKNEM ÖT HÓNAPPAL AZ ÚJ ÉLETET 

JELENTŐ BEAVATKOZÁS UTÁN A NEHÉZ TÉMA 
ELLENÉRE IGAZÁN JÓ HANGULATBAN BE-

SZÉLGETTÜNK A MOST 12 ESZTENDŐS KISKA-
MASSZAL ÉS AZ ÉDESANYJÁVAL.

Az édesanya, Csörgő Brigitta kérésére szabad le-
vegőn, maszkban és a kellő távolságot betartva beszél-
gettünk Lillával, méghozzá a nagymamája virágok-
kal teli kertjében, ahol a család négy cicája színesítette 
a teret. A sors úgy hozta, hogy éppen a születésnapján 
látogattuk meg Lillát, úgyhogy mindenekelőtt felkö-
szöntöttük és átadtuk neki a csalad.hu szerkesztőségének 

ajándékait. Az életvidám, mosolygós kiskamasz látha-
tóan örült a váratlan meglepetésnek, és ragyogó arccal 
mutatta édesanyjának a csomag „tartalmát”. A kislány 
hozzátette, ha az egészségi állapota miatt nagy bu-
lit nem is csaphat idén, délután azért tartanak egy kis 
családi ünnepséget, tortával, ahol a nagymama mellett 
Lilla egyik barátnője is jelen lesz. 
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Derült égből villámcsapás
Lilla kálváriája tavaly decemberben kezdődött, amikor 

a kislány napról napra gyengébbnek érezte magát, és szűn-
ni nem akaró hasfájásra panaszkodott. 

– A karácsony előtti időszakban már minden nap több-
ször hányt, nem volt étvágya, és szinte egész nap aludt – 
meséli az anyuka. – Végül december 30-án elvittem Lillust 
a Heim Pál Gyermekkórházba, onnan továbbküldtek ben-
nünket a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Gyermekszív Központjába, ahol súlyos szívizomgyulladást 
állapítottak meg nála. Akkor már a hasfájás mellett nehéz 
légzéssel és erős köhögéssel is küszködött A diagnózis derült 
égből villámcsapásként ért bennünket, annál is inkább, mert a 
betegségnek nem volt semmilyen előzménye, a kislányom teljesen 
egészségesen cseperedett, soha nem merült fel, hogy bármi prob-
léma lenne a szívével. A szívkórházban először szívtámogató 
gyógyszerekkel, infúzióval kezelték, amitől egy kicsit job-
ban lett, de később megint felerősödtek a tünetei és végül 
olyan rossz állapotba került, hogy január 30-án életmentő 
műtéten esett át, amelynek során Lillus műszívet kapott.

Nem segített a műszív
A műszív egy testbe ültethető miniatűr pumpa, ez 

áramoltatja a vért, támogatja a jelentősen legyengült szív 
működését, hozzásegítheti a megterhelt szívet a gyógyu-
láshoz. A szív mellé beépített “motor” elektromos árammal 
működik, a bőrön keresztül egy vékony kábellel kapcsoló-
dik az akkumulátorokhoz. amelyeket a páciens az ún. mű-
szíves táskában hord.  

– Abban reménykedtünk, hogy ez a szerkezet majd se-
gít, hogy a pumpa leveszi a terhelést a szívéről és akkor 
az elkezdhet gyógyulni – mondja Brigitta. – Az operáció 
utáni szövettani vizsgálat eredménye megerősítette, hogy a 
szívizomgyulladását a covid vírus okozta. Az orvosok már 
akkor és ott felkészítettek arra: ha a műszív nem segít és 
Lilla állapota nem javul, akkor a kislányomnak új szervre 
lesz szüksége.  

– Lillusnál a beavatkozás sajnos nem hozta meg a várt 
eredményt: továbbra is hányt, fájt a hasa, rettenetesen lefo-
gyott, és bár egy ideig sikerült úgy beállítani a gyógyszereit, 
hogy elmúlt a hányás és végre elkezdett enni, akárhányszor 
el akartak hagyni a gyógyszereiből, a kislányom állapota 
rosszabbra fordult. Egyértelművé vált, hogy nem kerülhet-
jük el a transzplantációt, és Lilla felkerült a várólistára. 

Új szervre várva
– A mai napig felfoghatatlan számomra, hogy mi 

mindenen mentünk keresztül – teszi hozzá az édesanya. 
– Az ember hajlamos azt gondolni, hogy vele ilyesmi nem 
történhet meg, én is így voltam vele, mégis megtörtént. 
Mindkettőnk számára nagyon nehéz volt az az időszak, és 
nem tudhattuk, hogy mikor érkezik a kislányom számára 

megfelelő donorszív. A bizonytalansággal és aggodalom-
mal teli várakozás időszaka nekem borzasztó hosszúnak 
tűnt. Minden nap bent voltam Lillussal a kórházban, reg-
gel mentem hozzá, és este jöttem haza. Mígnem április 
26-án, hétfőn este, nem sokkal azután, hogy hazaértem, 
hívtak a kórházból a jó hírrel, miszerint megvan a donor-
szív, úgyhogy április végén megcsillant a remény. Akkor 
este azt kértem az orvosoktól, hogy ha a kislányom még 
nem tud erről a fejleményről, hiszen késő este lévén Lillus 
már javában aludt, akkor szeretném én felkészíteni őt arra, 
ami vár rá. 

A négylevelű lóhere, a kedvenc nap és a sikeres műtét
– Nagyon megijedtem, amikor anyu felébresztett és el-

mondta, hogy megjött a szív – szólal meg Lilla. – Hirtelen 
nem tudtam, mire számítsak, és hogy pontosan mi fog tör-
ténni velem. 

– Lillus sírdogált egy kicsit, miközben azzal biztattam 
őt, hogy örüljünk ennek a lehetőségnek, hiszen több hónap-
ja erre vártunk. Mire felkerült a műtőbe éjjel 1 óra tájban, 
már keddet írtunk, ami számomra csak azért volt fontos, 
mert Lillus imádja a keddet. Mondtam is neki: „Látod, ez 
a te napod! Ráadásul előző nap délután a kislányom kapott 
egy négylevelű lóherét a kórház fotósától, én ezt is biztató 
jelnek tekintettem, és ezzel is próbáltam bátorítani őt. 

– A műtét jól sikerült, de az operáció után adódott egy 
kis probléma: ahogy fokozatosan vették el a gyógyszereket 
Lillustól, nagyon megemelkedett a vérnyomása. Az orvo-
sok megnyugtattak minket, hogy ez normális mellékhatás 
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ilyenkor, de a magas vérnyomás hatására keletkezett Lillus 
fejében egy ödéma, ami előbb epilepsziás görcsöket, majd pe-
dig koordinációs problémákat okozott a kislányomnál. Hála 
istennek ezek a tünetek 5-6 nap alatt teljesen megszűntek, 
és a műtét után három héttel, május 17-én hazajöhettünk.

– Összesen 139 napot töltöttem a kórházban – közli a 
pontos adatot Lilla. – Az orvosok és a nővérek is nagyon-na-
gyon kedvesek voltak. 

– Valóban rendkívül hálásak vagyunk a kórházi dol-
gozóknak mindazért, amit ott értünk tettek – teszi hozzá 
Brigitta.

Új élet – sok változással
Az édesanya elmondása szerint a kislánya betegsége 

amellett, hogy váratlanul jött, nagyon megváltoztatta az 
életüket. 

– A lábadozási időszakban különösen oda kellett fi-
gyelnünk arra, hogy betartsunk minden szabályt, előírást 
és orvosi javaslatot, és jó pár dolgot nyilván hosszú távon 
is másképp kell majd csinálnunk, mint ahogy eddig – ma-
gyarázza az anyuka. – A hazaérkezést követően Lilla 3 
hónapig sehová sem mehetett, csak a saját otthonunkban 
tartózkodhatott, és ott is úgy, hogy a szobájában steril kö-
rülményeket kellett biztosítani. Ez annyiban is nehezítette 
a helyzetemet, hogy abban az időszakban a szemközti ház-
ban élő édesanyám sem felügyelhetett rá napközben.

Szerencsére Lillus nagyon gyorsan gyógyult, és egyre 
kevesebb gyógyszert kell szednie. A nagy társaságot-kö-
zösséget még mindig kerülnie kell, és a kedvenc házi-
állataival is csak szabad levegőn, a kertben lehet együtt, 
akkor is csak kesztyűben simogathatja meg a cicákat. A 
testmozgásról viszont nem kell lemondania: ugyan thai 
boxozni még egy ideig nem járhat, de nagyon szeret bicik-
lizni is, úgyhogy rendszeresen kerékpározik a környéken. 

A fertőzésveszély miatt egyelőre nem ehet nyers zöldséget 
és gyümölcsöt, amit nyáron különösen nehéz volt megáll-
nia, de reméljük, hogy ez a megszorítás sem tart már túl 
sokáig. Egyébként pedig, és ez most gyorsan lekopogom, a 
kislányom jól érzi magát. 

„Az osztálytársaim nagyon szorítottak nekem”
Ha minden jól alakul, akkor Lilla januártól újra járhat 

iskolába, amit már nagyon vár. Szerencsére nem veszí-
tett tanévet a betegsége miatt, tehát a hatodik osztályban 
folytathatja majd a tanulmányait, mert a kórházban is járt 
hozzá tanár, így a megpróbáltatásokkal teli időszakban is 
tudott haladni a tananyaggal, az osztálytársai pedig jelen-
leg is segítenek neki.

– Az elmúlt hónapokban folyamatosan tartottam a 
kapcsolatot az osztálytársaimmal, akik nagyon szorítottak, 
drukkoltak nekem – újságolja a kislány. – Rendszeresen 
küldtek bátorító leveleket, nagyon kedves üzeneteket.

– Lillus nagyon örült minden küldeménynek, mind-
egyiket felolvasta nekem, volt, amelyiket többször is – 
mondja Brigitta. 

Amikor arról faggattam Lillát, hogy van-e a szívének 
különösen kedves az üzenetek között, annyit elárult, hogy 
„Julcsié tetszett a legjobban, az nagyon jólesett”. Amikor 
rákérdeztem a levél tartalmára, a kislány pillanatokig 
csendben ült, láthatóan elérzékenyült, én pedig nem firtat-
tam tovább, hogy miről szóltak a nyilvánvalóan bensősé-
ges, bizalmas és szívmelengető baráti sorok.

A fotózás a legfőbb szenvedélye
– Nagyon szeretek rajzolni és festeni, de a legjobban 

fényképezni – meséli mosolyogva Lilla. – Minden nap ren-
geteg képet csinálok magamról, a virágokról, a cicákról. 
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Brigitta azt is hozzáteszi: a fotózás nagyon régóta ér-
dekli Lillát. A kislány már egészen kicsi korában kapott 
saját fényképezőt, és azóta hódol ennek a szenvedélyé-
nek. 

– Felnőtt koromban fotós szeretnék lenni, talán – 
fűzi tovább a gondolatot Lilla. – Vagy énekes, vagy mo-
dell – említi az esetleges B, illetve C tervet, és ha már a 
zenénél tartunk, azt is megtudom, hogy a külföldi éne-
kesek közül Selena Gomez a kedvence.

– A magyarok közül pedig ByeAlex, őt kértem 
a Csodalámpától is: az volt a kívánsá-
gom, hogy szeretnék találkozni vele (a 
Csodalámpa Alapítvány  2003 óta teljesíti 
életveszélyesen beteg gyerekek egy-egy kü-
lönleges kívánságát – a szerk.). Alig várom, 
hogy teljesüljön ez a vágyam – teszi hozzá 
derűsen. 

Ami a közeljövő fontos eseményeit ille-
ti, Lilla nem csak az énekessel való találko-
zást várja. Örömteli izgalommal számolja 
visszafelé a napokat október 1-ig, amikor is 
a Transzplantációs Alapítvány 30 éves jubi-
leuma alkalmából meghirdetett fotópályá-
zat díjátadóján a „verseny” egyedüli gyerek 
résztvevőjeként átveheti a csodás képeiért 
járó különdíját. 

Nehézségek kontra segítő sorstársak 
– Ami számomra különösen nagy ki-

hívást jelentett ebben az egész helyzetben 
az az, hogy én, aki mindig rengeteget dol-
goztam, január óta itthon vagyok a kislá-
nyommal, ebben az évben még egyáltalán 
nem tudtam munkába járni – meséli az 

édesanya. – Az elmúlt hónapok igencsak 
felemésztették az anyagi tartalékainkat, és 
mivel egyedül nevelem Lillust, nem tudom, 
hogy boldogulnék az édesanyám támogatása 
nélkül. Ugyanakkor meg nem győzök hálát 
adni a sorsnak, hogy a súlyos betegségével 
küzdő gyermekem a transzplantáció lehető-
ségével kapott egy esélyt egy új, minőségi 
életre. Csodálatos, hogy mire képes ma már 
az orvostudomány!

– A legutóbbi kontrollvizsgálaton ta-
lálkoztunk egy anyukával, aki maga is 
szívtranszplantált, a 3 gyermeke közül 2 
szintén új szívvel él, a harmadik pedig je-
lenleg szívre vár. A vele való beszélgetés 
hihetetlen erőt adott nekem. Az elmúlt hó-
napokban édesanyaként tele voltam kérdő-
jelekkel, kétségekkel és bizonytalansággal, 
hiszen egy új élethelyzettel kellett meg-
birkóznom. Hatalmas segítséget jelent, ha 

sorstársakkal beszélgethetek, megoszthattam velük az 
aggodalmaimat, a kételyeimet és persze az örömömet 
is. Hála istennek, a kislányom nem élte meg tragédia-
ként mindazt, ami vele történt, legalábbis úgy tűnik. Le 
a kalappal Lillus előtt! Soha nem panaszkodott igazán, 
és hősiesen viselte a megpróbáltatásokat. Néhányszor el-
pityeredett, és nyilván neki is voltak mélypontjai, rossz 
napjai is, de kinek ne lettek volna egy ilyen helyzetben?! 
A kislányom egy igazi harcos, és ezért is elmondhatatla-
nul büszke vagyok rá. 

Szűcs Anikó
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Gyereknapoztunk

Két év után, július 20-án, kedden 
újra találkozhattunk Mogyoródon, az 
Aquarénában. Az időjárás megviccelt 
bennünket, és több időpont-változta-
tás után eljött végre a várva-várt nap! 
Csak reménykedni tudtunk abban, 
hogy a Napocska is örülni fog annak, 
hogy újra találkozhatunk!

Igaz, hogy elsősorban a gyerekek-
nek szól ez a nap, de mi felnőttek is alig 
vártuk, hogy a hosszú bezártság után vég-
re együtt tölthessünk néhány órát. Zsófi val 
mi már korán reggel ott voltunk. Nagy izga-
lommal vártuk a többieket. Lassan-lassan mindenki 
megérkezett. Sajnos többen a rossz időjárásnak „köszönhe-
tő” időpontmódosítás miatt nem tudtak részt venni a stran-
dolásban. 

Zsuzsa néni és Lilla segítségével mindenki megkapta a 
karszalagját és mehettünk csúszdázni.

A szokásos közös fényképezés után a 
gyerekek rögtön bevetették magukat a víz-

be, és felfedezték, majd egyenként kipró-
bálták szinte az összes csúszdát. Volt ott 
mindenféle: vadvízi, egyenes, meredek, 
kanyargós csúszda, lassú folyó, úszóme-
dence stb. Lehetett egyedül és párosan is 
csúszni. Mi, szülők is nagyon élveztük 
ezeket a lehetőségeket. Az időjárás is se-

gített abban, hogy jól érezzük magunkat, 
na meg a hagyományos Daubner-pogácsa 

sem hiányzott a boldogságunkhoz. 
 Szalamanov Zsuzsa néninek, Vincze Balázsné 

Lillának és a Transzplantációs Alapítványnak sok-sok 
hála és köszönet ezért a napért és a lehetőségért, hogy újra ta-
lálkozhattunk!

Remélem, jövőre is találkozhatunk, de már többen!
A sok szó helyett beszéljenek a képek!

Magyarné Homor Kati

GyerekNapoztunk az  
AQUARENÁBAN

Köszönjük a megújult MOGYORÓDI AQUARENA vezetésének,  
hogy  tizedik alkalommal is vendégül látnak bennünket!

Csodásan éreztük magunkat!

ÚJRA
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A nyári táborunkat ebben az évben június 19-26-ig tar-
tottuk, újra az interneten találkoztunk. Aki jelezte „Ott 
leszek”-kel az eseménynél, hogy szívesen részt vesz, az 
postán megkapta a tábori kellékeket. Nem volt semmi kö-
telező, sem versenyszerű.

Szombaton 19:00-kor az élő Megnyitón kihasznál-
tuk újra az online tér előnyeit, hogy élvezzük egymás 
társaságát.

Vasárnaptól minden nap délelőtt kézműves foglalkozás 
videót töltöttünk fel. A hét témája a kalózkodás volt. Ennek 
fényében készült Kincses-sziget térkép, Sellőtükör, Polipos 
függődísz, Kalózkard és kampókéz, Karikafülbevaló. 
Köszönjük, Flóra, Gabi, Dorka!

A délutáni kihívásos videókban segítőkész önkénte-
seink - Fellner Márti és Nagy Tóni - bemutatták, hogy 
hogyan masszírozhatjuk meg párunk/szüleink/gyermeke-
ink kezét. Kaptunk arcfestésre ötleteket, a tetoválás sem 
maradhatott el Lajkó Zsuzsival. Kipróbáltuk a Jerusalema 
táncot Magyarné Homor Kati útmutatásával, bár arra 
nincs bizonyíték, hányan sajátították el. A Héttengeren 
méltán híres Spenótfőzelék receptjét és elkészítési módját 
Szendi Jani szemléltette, kellemes, vidám perceket okoz-
va a csapatnak. Természetesen a „Királylányosító” sem 

MI
CSAKAZÉRTIS

Csakazértis nyaraltunk!

nyaraltunk!
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Csakazértis nyaraltunk!

maradhatott el, az édesanyák kitűnő tanácsokat 
kaptak arcápolásra és sminkelésre vonatkozóan 
egy profi  kozmetikus-sminkmestertől, Szántó 
Petrától.

A gyermekprogramok mellett hétfőn és szer-
dán délelőtt összegyűlt a Szülői Kör a Meet-en, 
hogy Gallus Edit vezetésével megoszthassuk 
egymással a kisebb-nagyobb élményeket, gon-
dokat.

A nagyobb gyermekeknek hasonló lehetőség 
volt adott délutánonként a Kamaszszobában.

Szombaton, a Táborzárón megegyeztünk 
abban, hogy jó volt, jó volt, de azért a Balatonon 
az igazi! 

Este 9-től a szülők borozgatva, anekdotáz-
gatva emlékeztek Börcsök Enikőre.

Reméljük, hogy ez volt az utolsó online 
tábor! Ugyanakkor nagyon örülünk, hogy hu-
szonkilenc család kapcsolódott be aktívan 
hosszabb-rövidebb időre a programokba, kö-
zöttük új családok is, akik így kaptak ízelítőt 
az alapítvány életéből. Külön köszönet jár az 
Önkénteseknek, akiket a megszokottól igencsak 
eltérő feladatok sem tántorítottak el a munkától.

A mielőbbi viszontlátásban bízva fogadjátok 
szeretettel a fotókat erről a résztvevők számára 
tartalmas, mozgalmas hétről! 

Vincze Balázsné Lilla, 
az alapítvány kurátora



Nyeretesek

OLVASSÁTOK EL AZ ÉDESANYA, 
ZSUZSI BESZÁMOLÓJÁT!
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OLVASSÁTOK EL AZ ÉDESANYA, 
ZSUZSI BESZÁMOLÓJÁT!

A HEDRY CSALÁD ÉLVEZHETTE 
A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
RAJZPÁLYÁZATÁNAK 
MEGÉRDEMELT NYEREMÉNYÉT



Nyeretesek

14 Csudamadár



Először is rajzoljatok valami szépet a Transzplantációs Alapítványnak a 

táborról. A konkurenciát altassátok el, így könnyen nyerhettek. #nyerni-

tudnikell
Nyereményként azt válasszátok, hogy a budakeszi Vadasparkba látogattok 

el. #közelvan
Tűzzetek ki egy csodás nyári napot, amikor találkoztok a vidám Lillával 

és családjával, és megkapjátok az Alapítványtól a jegyeket. #szépcsaládok-

találkoznak
Érkezzetek délelőtt, így meleg sem lesz, és nem lesz tömeg. #mivagyun-

kalegokosabbakKészüljetek fel, hogy itt nem lesz elefánt és zsiráf. #avaddisznóisállat
Nézzetek cukin ugráló mókusokat nagyon közelről. #nemkellszemüveg

Nézzetek egy csomó állatot, amik állítólag élnek Magyarországon, de még 

soha nem hallottatok róla. #észbontókVegyetek zoo csemegét és etessetek kézből őzikéket. #decukiiiiii
Csináljatok képeket, amiket öreg korotokban könnyes szemmel nézhettek. 

#dekicsikvoltakéshogymegnőttekSimogassatok kiskecskéket. #vigyükhazaaaaCsodálkozzatok, hogy ez sokkal jobb, mint amire számítottatok. #va-

dasparkforevörOlvassatok el minden táblát, mert nagyon érdekesek. #csakmármindentel-

felejtettem
Vegyetek fagyit és beszélgessetek arról, mit csinálnátok, ha találkoznátok 

egy medvével. #aztamitdicaprioPihegjetek egy farönkön, miközben a gyerekek ugrálnak a játszótéren. 

#nemértemhogybírjákRángassátok el a tátott szájú gyerekeket az állatbemutatóról, mert indul-

notok kell. #légyszimaradjunkméééégKöszönjétek meg a gyerekeiteknek, hogy csodásan rajzolnak és az 
Alapítványnak, hogy ilyen nagyon értékelik a csodásan rajzoló gyerekeket.

#KÖSZÖNJÜK!#transzplantaciosalapitvany

#tökéletesnap

NEM VAGYOK A SZAVAK EMBERE, EZÉRT CSAK EGY RECEPTTEL KÉSZÜLTEM:
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Hotel Visegrád
EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság

OTP Bank Nyrt.
Astellas Pharma Kft.

MOL Alapítvány
Trio-G Kft.

Mahart PassNave Kft.
Pilisi Parkerdő Zrt.

Visegrádi Bobpálya Bt.
MNM Mátyás Király Múzeum

Köszönjük
az alábbi támogatóknak,
hogy újra együtt lehetett 

a NAGY CSAPAT 



Családi hétvége
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URMAI GABRIELLA 
újságíró, kommunikációs szakember

„Színész voltam, újságíró vagyok, de mindig íróként 
gondoltam magamra. Színészként megtanultam a karak-
terformálást, az újságírás a megfi gyelésre tanít és arra, hogy 
minden leírt mondatnak következménye van. Íróként kí-
váncsian nézem a körülöttem élő embereket, miközben arra 
várok, hogy történeteik –  amikor eljön az idejük - rajtam 
keresztül meséljék el magukat.” - mondja munkájáról Urmai 
Gabriella, aki íróként túl van rengeteg riporton, interjún, 
novellán, megjelent két könyve, kommunikációs vezetőként 
pedig irányította számos kulturális intézmény - többek kö-
zött a Budapesti Operettszínház és a Megafi lm - kommu-
nikációját is. 

„Hiszek a szavak erejében, hiszek a kommunikáció ere-
jében, abban, hogy mindig egyszerűbb megtalálni a közös 
hangot, ha megtaláljuk azt a közös pontot, ami mind a ket-
tőnk számára érdekes és fontos. A kommunikáció nemcsak 
arról szól, hogy elmondjuk, mit akarunk, hanem arról is, 
hogy meghallgassuk a másikat. Soha ne becsüljük alá annak 
a fontosságát, hogy igazán odafi gyeljünk egymásra!” - vallja.

Bemutatjuk új önkénteseinket, 
akiket már megismerhettek és megkedveltek azok, akik velünk voltak szeptemberben a visegrádi igazán hosszú hétvégén

DOMBÓVÁRI TAMÁS 
fotóriporter, fotográfus

Dombóvári Tamás Eschert Károly-díjas fotóriporter. 
Végigfotózta Dubait, Barcelonát, Nepált és Afrikát, a 
Hableány tragédiájáról készült fotójával pedig 2020-ban 
hír és esemény kategóriában Sajtófotó első díjat nyert.

Érzékenyen közelít minden témához, megindító fotó-
kat készített többek között olyan bátor nőkről, akik meg-
küzdöttek a mellrákkal és édesanyává váltak. Vallja: vele-
született képessége a segítő ösztön.

A Semmelweis Egyetem orvosi karán kezdte tanulmá-
nyait, végül fotográfus lett. Amikor éppen nem főállásá-
ban, a Bors fotóriportereként dolgozik, akkor másodállás-
ban a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikájának Baross utcai részlegén, a Neonatális Intenzív 
Centrumban csecsemő-szakápolóként foglalkozik sokszor 
alig egy kilós koraszülöttekkel.

„A koraszülött osztály számomra a nyugalom szigete. 
Sokan csodabogárnak tartanak, pedig csak egy mázlista 
vagyok, aki két olyan dolgot is csinálhat, amit szeret” - 
mondta el egy interjúban.

Segítünk!
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Már nagyon vártam, hogy közösségbe mehessek. 2017 
októbere óta otthon tanulok a műtétem és a járvány mi-
att. Még sosem voltam a Transzplantációs Alapítvány 
által szervezett programokon, csak az online táborokban 
és a farsangon. Kovács Lajos doktor bácsi úgy engedett el 
Visegrádra, hogy csak kültéri programokon vehetek részt, 
és nem alszom ott.

Szombat reggel komppal mentünk át Vácról a Dunán a 
szüleimmel. Van egy 14 éves nővérem, aki nem tudott ve-
lünk jönni. A Salamon-toronynál találkoztunk a csoport-
tal.  Odajött hozzánk Vinczéné Lilla és Szalamanov Zsuzsa 
„néni”. A lovagi tornát az első sorból néztük. Nagyon jó 
volt, rég nem láttunk ilyen izgalmas műsort! Utána én is 
kipróbáltam a  csillagdobást, az íjászatot, sőt még a szö-
ges padot is! Már nagyon éhesen sétáltunk át a Palotaház 
Étterembe. Gulyáslevest és vaddisznópörköltet ettem.

Ebéd után átmentünk a Mátyás király történelmi ját-
szóparkba, majd a Királyi Palotába. Reneszánsz kori ru-
hákba öltözött emberek bemutattak és képviseltek külön-
féle mesterségeket. Egy lánynál megnézhettük, és ki is 
próbálhattuk a régmúlt játékait. Lementünk még a Palota 
gyümölcsöskertjébe is.

A nap során megismerkedtem egy új szívtranszplantált 
lánnyal, Lillával.

Nagyon remélem, hogy legközelebb én is elmehetek a 
nyári táborba!

Mihajlik Anna
(12 éves, 2018 decemberében tüdőtranszplantált)

EGY NAPOM VISEGRÁDON
a sorstársaimmal



Családi hétvége

Nagyon köszönjük, hogy részt vehettünk a visegrádi 
hosszú hétvégén.

Izgalommal vártuk a találkozást sortársainkkal, na-
gyon jó volt kimozdulni egy kicsit a bezártságból. Nekünk 
ez volt az első alkalom, így nem is álmodtuk, milyen 
CSODA vár itt ránk!

Tényleg egy igazi szerető „családban” találtuk magun-
kat. Önzetlen barátsággal fogadtatok minket, fi gyelemmel, 
kedvességgel ... és még sorolhatnám.

Maga a szálloda, az ellátás, a programok... min-
den várakozásunkat felülmúlta, minden tökéletes volt. 
Hihetetlen, hogy ennyire odafi gyeltek mindenkire és 
mennyire bőséges ellátást, kikapcsolódást tudtok ne-
künk adni. Nagyon ritka és nemes dolog ez a mai világ-
ban. KÖSZÖNET ÉRTE!

Egy első találkozásról azt gondoltuk, nehéz lesz 
majd beilleszkedni a társaságba, hiszen néhány csalá-
dot ismertünk csak, őket is többnyire csak látásból, de 

ELSŐ „TÁBORUNK” 
a szervátültetett  gyerekekkel
és családjukkal
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hamar elmúlt a félelmünk, mert percek alatt befogad-
tatok minket. Olyan jó volt beszélgetni, nevetni a többi 
kisgyerek szüleivel... hallani a történetüket, sorsukat, 
erőt meríteni a kitartásukból, és tudni, hogy nem va-
gyunk egyedül a bajban.

A kirándulásokat és lovagi tornát Flóra még ma is 
emlegeti, többször megkérdezte: mikor lesz a következő 
tábor? - mert mindenképp szeretne elmenni és „Nehogy 
más dolgotok legyen akkor!” „Menjünk el anya!!!” -Nem, 
nem lesz más dolgunk. Ha egészségünk engedi, minden 
összejövetelre elmegyünk, nem fogunk kihagyni egyet-
len alkalmat sem!

Rengeteg élményt, kikapcsolódást adott és még adni 
fog nekünk, hisz az egyik legjobb dolog az Ő kis életé-
ben a sorstársakkal való összetartás, barátság.

Tisztelt ALAPÍTVÁNY! Hálásan köszönjük a meg-
hívást, befogadást Zsuzsának és Lillának. Csodálatos 
emberek vagytok mindnyájan.

Szeretettel gondolunk rátok, minden családra, akik 
ott voltak, és sajnáljuk azokat, akik nem tudtak eljönni.

Minden szervre váró kis hősnek kitartást, jó egész-
séget kívánunk!

Hatalmas ÖLELÉS MINDENKINEK a legköze-
lebbi találkozásig.

Flóra, Tibor és Trudi 
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Teljesen fel vagyok villanyozva! Most értünk haza 
Visegrádról! Több mint 150 fő gyűlt össze ezen a kora 
őszi hosszú hétvégén. Ismerős arcok, keveredő névka-
valkád a fejemben. Néhány nagyon mélyen beégett név 
és életút, vagy annak képzete a lelkemben.

Teljes bizalommal vártuk a hétvégét. Biztos volt, 
hogy jó lesz. Biztos volt, hogy megtörténik megint a 
csoda. És igen, megtörtént. A hajómotor épp felberre-
gett, amikor mi az utolsó utáni pillanatban - meglep-
ve magunkat is - nem szalasztottuk el az indulást, és 
lezúdultunk a lépcsőn gyerekkocsistul, kutyástul, kó-
cosan és izgatottan, a hajó csillogóan kék belső teré-
be. Napsütés és békés derű fogadott minket, ringatózó 
hullámzással. Hát igen! Ilyen az élet a transzplantáció 
után. Jah, nem, nem ilyen. Hanem nagyon durva és ke-
gyetlen, és sokszor teljesen transzcendens élmény. De 
a Transzplantációs Alapítvány mozgalmas élete átírja, 
felülírja az egész kínlódást. Itt szintén kapunk valami 
újat. Új életet, gondtalan derűt, elfogadást, összetartást 
és sok-sok odafigyelést.

Most úgy érzem magam, mint akit kicseréltek. És a 
gyerekek is. Adél szerepe a családban ismét - ahogy újra 
meg újra - igen jelentős lett. Neked köszönhetjük, Adél, 
hogy megismerhetjük ezt a világot! Találkozhatunk 
Zsuzsával és Lillával és hosszan sorolhatnám a neveket, 

VISEGRÁDI HOSSZÚ HÉTVÉGE
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ha ideférne - és ha meg tudnám vég-
re jegyezni mindet - mire végig 
érnék a sok számomra iz-
galmas életúton és élette-
li pillantáson, távolról 
sejtett együtt rezgésen 
a régi és új találkozá-
sokban.

És ezzel együtt a 
materiális sík: varázs-
latos természeti kör-
nyezetben, nemzetközi 
szinten is nagyra értékel-
hető szállodai környezetben, 
ínyenc gasztronómiai élmények 
sorozattüzében, változatos külső prog-
ramokkal és bensőséges közösségi élményekkel meg-
tűzdelt napirenddel kényeztetett minket ez a négy nap. 
Nem is értem, ezt a minőséget hogyan lehet mindig 
ilyen magas fokon szinten tartani.

Úgyhogy biztos, ami biztos, kérem, aki tud, szerez-
zen támogatást a Transzplantációs Alapítvány számára!

Kedvencem, azt hiszem, a cápaszelet volt ötven mé-
terre a Duna partjától. És ugyanígy nyílt kapu a világra 
- időben és térben - a programokban, sok-sok egymást 
követő pillanatban.

Köszönettel:

Petra, Adél, Palkó, Lujzi és Gréti kutya
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Először is nagyon szépen köszönjük a meghívást és 
hogy gondoltatok ránk. Nagyon jól éreztük magunkat, jó 
volt találkozni a régi csapat néhány tagjával és persze az 
alapítvány kurátoraival, önkénteseivel és orvosunkkal. Sok 
régi szép emlék eszünkbe jutott... Ugyanolyan odaadással, 
lelkesedéssel szerveztétek a programokat rendületlenül, 
mint a kezdetekben, örömet, felhőtlen boldogságot okozva 
a tábor minden résztvevőjének. Csodás volt ez az öt nap. A 
gyerekek szemében ugyanaz a csillogás, a szülőkében pedig 

a felszabadult, ugyanakkor óvó tekintet, mintha csak ma-
gunkat látnám egy bő 18 évvel ezelőtt... Kívánunk minden 
családnak jó egészséget és 10-15 év múlva egy olyan tábori 
élményt, amiben nekünk lehetett most részünk.

G. Christa, 
Andrási Máté, 19 éve vesetranszplantált fi atalember 

édesanyja, aki 2004-től, az első nyári tábor óta 
résztvevője volt az alapítványi rendezvényeknek

Öröm volt  újra veletek!
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Mi is síeltünk!
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Mi is síeltünk!



Mi is síeltünk!
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 ÉLETEM A SZERVÁTÜLTETÉS UTÁN

SZERVÁTÜLTETETT TÁRSAINK ALKOTÁSAIBÓL

 ÉLETEM A SZERVÁTÜLTETÉS UTÁN ÉLETEM A SZERVÁTÜLTETÉS UTÁN

A 30 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ 
TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 

A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT 
PÁLYÁZATOT HIRDETETT

 „ÉLETEM A SZERVÁTÜLTETÉS UTÁN” 
CÍMMEL.

FOTÓFOTÓkiáll ítás

A pályázatra olyan színvonalas, egyedi fotókat, fotósorozatokat vártunk, amelyek a lehető legképletesebben mu-
tatják be az új esélyt a teljes életre. Az elbírálásnál előnyt jelentett, ha a fotók – természet-, vagy emberábrázolás – a 
téma bemutatásán túl plusz gondolati, vagy esztétikai tartalmat is hordoznak. A beérkező pályaműveket egy három 
tagból álló rangos szakmai zsűri bírálta el. 

A beadott fotókból kiállítási anyagot készítettünk, amely 2021. október 1-től került bemutatásra az Angyalföldi 
József Attila Művelődési Központban, november 2-ig tekinthető meg az AJAMK második emeletén. Ezután országos 
útjára indul, dialízis központokban hívja fel a � gyelmet a szervátültetés életmentő voltára.

A kiállítási anyag elkészítését és installálását a Fresenius Medical Care Kft. támogatta, 

a kiállítási helyet a XIII. kerület Önkormányzata biztosította. 
Köszönjük a lehetőséget! A Művelődési Központ jelzése szerint még sosem volt ilyen sikeres kiállításuk!

Az alábbiakban a díjazott alkotásokat mutatjuk be.  Több alkotó az alapítvány egykori táborozója volt!



Ambarus Fanni (szívtranszplantált): Megváltozott világ(om) fotósorozat I. hely

Andrási Máté (vesetranszplantált): Májtranszplantáció is életet ment! fotósorozat III. hely 

 Domonkos Ádám (májtranszplantált): Szív a testhez III. hely Dózsa Dávid (vesetranszplantált): Vágyakozás  I. hely

Sikerek
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A PÁLYÁZAT NYERTESEI A SZAKMAI ZSŰRI DÖNTÉSE ALAPJÁN:



Sikerek
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Mészáros Laura: (pankreász+vesetranszplantált): Tábori motorosok fotósorozat III. hely

Nagy Mariann (májtranszplantált): Tanyán gyógyulva négy évszakon át fotósorozat  I. hely
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Sikerek

Tárnoki Virág (vesetranszplantált): Levegőt (Baska, Horvátország) II. hely

Svraka Antal (szívtranszplantált): Szívátültetés utáni első nagy kirándulásunk fotósorozat II. hely

Orliczki Attila (májtranszplantált): Szabadon  II. hely

Dézsi Pál (vesetranszplantált): Tyson, a legjobb társ III. hely
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Emlékezünk

SZERVDONÁCIÓS ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS 
EURÓPA- ÉS VILÁGNAP
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Emlékezünk

Amikor 2020 szeptemberében Szalamanov Zsuzsa 
meghívott a közelgő megemlékezésre, számtalan gondolat 
kavargott bennem. Elsősorban nagyon nagy megtisztelte-
tésnek éreztem, hogy részese lehetek egy olyan esemény-
nek, mely minden gesztusával kifejezi földi létünk értel-
mét, az élet tiszteletét. 

Igyekeztem lelkileg felkészíteni magam a találkozásra, 
mert hiába telt el Zsófi  előremenetelétől már több, mint 14 
év, még mindig előfordulnak olyan történések, melyekre 
nem tudom, hogyan reagálok, és én nem akarok sírni, nem 
akarok elnémulni, méltó akarok hozzá lenni. 

Időnként elbizonytalanodtam. Valóban ott van az én 
helyem egy olyan felemelő eseményen, melyen az életet ün-
neplik? Képes leszek elmondani és azzal átadni a szavaim 
mögött lévő érzéseimet? Alkalmas vagyok én erre egyál-
talán? A Hősök terén beszélni? Hiszen csak egy egyszerű, 
borsodi ember vagyok, egy árva anya, aki sokáig kereste a 
hitét abban, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a hit 
erősített meg abban, hogy ott a helyem. 

Tehát mentem. Nagy segítség volt számomra, hogy 
Budapesten élő nővérem és családja elkísért. 

A Vajdahunyad várához érkezésem első perceiben le-
írhatatlan érzések leptek meg, melyekben addig soha nem 
volt részem. Amikor a sok-sok ember fáklyával a kezében 
elindult a Hősök tere felé, azon gondolkodtam, hogy kik 
Ők nekem? Sorstársak talán csak kevesek, hiszen tudtam, 
hogy jellemzően az új életet élő transzplantáltakkal és sze-
retteikkel sétálok a Hősök tere felé. 

FÁKLYÁS SÉTA
A HŐSÖK TERÉRE
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Emlékezünk
Egyszer csak belém nyilalt a felismerés: a családom. 
Az a különleges család, melynek egyre több tagja van, 

akik nem ismerik egymást és mégis egyfajta sorsközösséget 
élnek, akik adnak és kapnak. Életet. Mi, akik úgy adtunk, 
hogy szerettünket akkor öleltük utoljára, amikor egy má-
sik anya, apa, gyermek, testvér, feleség, vagy férj az élet 
reményéről kapott hírt. Mi mindannyian összetartozunk. 
Ezekről az érzéseimről is beszéltem az akkori megemlé-
kezésen.

Amikor felálltam a mikrofonhoz, megöleltem Zsuzsát, 
akivel már rég ismerjük egymást, de akkor találkoztunk 
először, és amikor a jelenlévők felé fordultam, egy új felis-
merés lepett meg. 

Az örömé. 
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Emlékezünk
Itt vannak azok az emberek, akik képviselik annak a 

közösségnek tagjait, akikért nekem is érdemes volt meg-
születnem. Hiszen így kaptunk ajándékba egy csodás gyer-
meket 17 évre, és adtuk tovább az Ő életét, hogy más csa-
ládoknak is örömet adjon. Az élet örömét. Terveztem én, 
hogy miről fogok beszélni, de ott, akkor minden átalakult. 
Akartam beszélni elsősorban Zsófiról, majd tudományról, 
orvosokról, donorjelentésről, de az az öröm „átkapcsolt”. 
A lelkem beszélt, én meg hagytam. Sosem éreztem még 
ezt. Sosem voltam még olyan közösségben, ahol ki mertem 
volna mondani mindazt, ami ott, akkor elhangzott, hiszen 
megérteni, átérezni sorsunkat – tapasztalataim szerint – 
csak az érintettek képesek.  Számtalanszor gondoltam már 
azokra a családokra, akiknek mi adtunk esélyt arra, hogy 
tovább szerethessék, ölelhessék egymást, de azt az örömöt, 
ami a hozzájárulásunk helyességét igazolta, itt éreztem 
meg teljes valójában, olyan zsibbasztóan, melengetően szép 
érzésként.

Az idei közös sétánkon már hazatértem. Újra átéltem 
az ehhez a közösséghez, ehhez a családhoz való hozzátar-
tozás felemelő érzését. Gondolatban mindenkit megölel-
tem hálaadásukért és én is hálát adok értük, az életükért. 

Bigus Melinda
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Köszönjük a Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap támogatását 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának! 

Köszönjük az Astellas Pharma Kft.-nek a TransPlatán faültetés lehetőségét 
és a Hősök tere megvilágítását, hangosítását! 
Köszönet Dr. Vácity Józsefnek a fáklyákért!

A délutáni ünnepség fényét emelte Lutter Imre előadóművész és St Martin szaxofonművész, 
Sámel Réka (12 éves májtranszplantált) népdaléneke is minden szívhez eljutott. 

Mindannyiuknak köszönjük önzetlen fellépésüket!
A díjátadó ünnepség lebonyolítását segítették a kedves és szép hosstesek: 

Domonkos Ágnes, Rosinger Petra, Markos Antónia és Vincze Gabriella. 
A regisztrációnál köszönjük Bernáth Mária és Mátyás Lászlóné közreműködését, 

a hangosítást pedig Görgényi Gyulának köszönjük!



Búcsúzunk

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartott 
délutáni rendezvény a díjátadásokra ad lehetőséget. 
Alapítványunk által 2004-ben kezdeményezett és 2005-
ben EüM rendeletbe foglalt (21/2005. (VI. 16.) Pro 
Vita díjban részesülnek azok az emberek, akik önzetlen 
módon szeretteiknek adományozták egyik veséjüket, 
vagy májuk egy darabját, s ezzel életet mentettek. „Az 
élet mentésében tanúsított példamutató magatar-
tásért” járó erkölcsi elismerést az Emberi 
Erőforrások minisztere nevében Dr. Tóth 
László helyettes államtitkár adta át.

Szt. Kozma és Damján-díjat ad át a 
Transzplantációs Alapítvány 2008 óta olyan 
személynek, aki különlegesen sokat tett a 
hazai szervátültetés érdekében. A múlt évi pan-
démia miatt elmaradt díjátadást most pótoltuk: 
Dr. Kalmár Nagy Károly sebész a PTE Klinikai 
Központ osztályvezető főorvosaként több mint 

1000 vesetranszplantációban a legmagasabb szakmai 
színvonalon való közreműködésért és az országban a 
hasnyálmirigy + veseátültetés megvalósításában végzett 
úttörő munkájáért vehette át a díjat.

A 2020-ban alapított Média díjat is idén tudta át-
venni a tavalyi díjazott Pécsi Krisztina szerkesztő ripor-
ter (Magyar Katolikus Rádió) és Szűcs Anikó újságíró, 

valamint az idei díjazott: Jakupcsek Gabriella 
(ATV)

Szalamanov Zsuzsa 25 éve vezeti a 
Transzplantációs Alapítványt. A szer-

vátültetés és szervátültetettek érdekében 
végzett negyed évszázados munkáját mél-

tatta Mihály Sándor, az Országos Vérellátó 
Szolgálat és Szervkoordinációs Iroda igaz-
gatója. 

Szeretettel köszöntjük, további hosszú, 
egészséges, boldog életet kívánunk!

A díjazottak
PRO VITA

Életet  adni
 az egyik legcsodálatosabb dolog a világon
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tásért” járó erkölcsi elismerést az Emberi 
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Transzplantációs Alapítvány 2008 óta olyan 
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Központ osztályvezető főorvosaként több mint 

valamint az idei díjazott: Jakupcsek Gabriella 
(ATV)

Transzplantációs Alapítványt. A szer-
vátültetés és szervátültetettek érdekében 

végzett negyed évszázados munkáját mél-
tatta Mihály Sándor, az Országos Vérellátó 
Szolgálat és Szervkoordinációs Iroda igaz-
gatója. 



Ildikó a és Máté

Máténak idén március 23-án odaadtam a bal vesé-
met, mivel krónikus vesebeteg volt.

 Másfél évvel előtte, amikor Remport doktor azt 
mondta, esetleg több éves várakozás, dialízis, és minden 
ezzel együtt járó „kellemes” dologra számíthatunk, az első 
másodpercben eldöntöttem, nem volt sem kérdés, sem 
feltétel, sem félelem, semmi, csak a tudat, hogy a gyerme-
kem teljes életet élhessen. Ő most 26 éves.

Másfél év nehézségekkel teli időszak kezdő-
dött, mert el kellett kezdeni a dialízist, aztán a 
PD katéterrel otthon, aztán a Covid kellős 
közepén vizsgálatokra járni. Kétségek, 
hogy jó leszek-e. Kérdeztük, van-e 
már időpont, van-e, van-e…

Aztán egyszer csak felhívott a 
klinikáról Mándoki Adrienn, hogy 
március 19-én beköltözés, kis ka-
rantén, aztán műtét.

A beültetést követően a 
gyermekem meggyógyult. Persze 
volt némi lábadozás, van rendszeres 
vérvétel, orvosi vizsgálat, gyógyszerek, 
de meggyógyult. 

Ezzel elintézettnek tekintettem a feladatot, ment 
minden tovább, tettük a dolgunkat, mindketten rendben 
voltunk.

Mígnem kaptam egy telefont. Szalamanov Zsuzsa 
hívott, hogy életmentő emlékérem… Bevallom, a hívás 
után leültem, és folytak a könnyeim. Életmentő??? Ez ed-
dig nem is jutott az eszembe,.. De hiszen ez természetes! 
Anya, aki ezen gondolkodna, olyan nincs. Természetes, 
feltételek nélkül. És nem a frázisok miatt, hogy második 
életet adsz, meg minden… Erre sem gondoltam. Csak 
ha ez a módja, hogy teljes életet élhessen, akkor mindent 
megteszek.  Aztán már csak az izgalom volt, hogy mi-
lyen lesz, eljön-e velem a fiam, (mert eleinte ódzkodott), 
mit vegyek fel.

Október kilencedikén szépen felöltöztünk, és 
elindultunk Budapestre, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumba, (stílusosan, merthogy mezőgazdászok va-
gyunk), hogy átvehessem a Pro Vita díjat, az Életmentő 
emléklapot. Ez a csodálatos épület, a Vajdahunyadvára 

méltó hely volt ennek az ünnepségnek a megtartásá-
ra. Felvonultunk a gyönyörű lépcsőn, és végigültük 

a megható, kicsit szórakoztató estet. 
Óriási élmény volt találkozni ezek-
kel az emberekkel, akik életük 
kockáztatásával, gyermeküknek, 

házastársuknak, barátuknak 
adták egy szervüket, ami-
vel - és ekkor jutott igazán 
el a tudatomig - meg-

mentették az életüket.

Nagyon köszönöm 
Zsuzsának, hogy meg-

mutatta ebben a furcsa 
világban, hogy vannak 
emberek, akik nem 

vesztették el a hitüket, szeretettel, elismeréssel adóznak 
mások felé, segítenek, minden akadályt áthágva. 

Köszönöm, hogy ott lehettem a Transzplantációs 
Alapítvány életmentő díjátadó ünnepségén!

Molnár Gáborné Pacsa Ildikó
Molnár Máté Gábor édesanyja

Díjazottak

Egy csodás este margójára…

Másfél év nehézségekkel teli időszak kezdő-
dött, mert el kellett kezdeni a dialízist, aztán a 
PD katéterrel otthon, aztán a Covid kellős 
közepén vizsgálatokra járni. Kétségek, 
hogy jó leszek-e. Kérdeztük, van-e 

Aztán egyszer csak felhívott a 
klinikáról Mándoki Adrienn, hogy 

gyermekem meggyógyult. Persze 
volt némi lábadozás, van rendszeres 
vérvétel, orvosi vizsgálat, gyógyszerek, 

gyunk), hogy átvehessem a Pro Vita díjat, az Életmentő 
emléklapot. Ez a csodálatos épület, a Vajdahunyadvára 

méltó hely volt ennek az ünnepségnek a megtartásá-
ra. Felvonultunk a gyönyörű lépcsőn, és végigültük 

a megható, kicsit szórakoztató estet. 
Óriási élmény volt találkozni ezek-
kel az emberekkel, akik életük 
kockáztatásával, gyermeküknek, 

házastársuknak, barátuknak 
adták egy szervüket, ami-
vel - és ekkor jutott igazán 
el a tudatomig - meg-

mentették az életüket.

Nagyon köszönöm 
Zsuzsának, hogy meg-

mutatta ebben a furcsa 
világban, hogy vannak 
emberek, akik nem 

A résztvevők

A Pro Vita-díjak átvétele

Ildikó a díjátadón



Csisztu Zsuzsa műsorvezetőSámel Rita (májtranszplantált)
népdalokat énekelt

St Martin pánsípon is játszott

Mihály Sándor OVSZ szervkoordinációs igazgató

Az egyik adott, a másik kapott egy 
vesét

Csak nő szülhet gyermeket, 
de bárki ajándékozhat életet!

Az egyik adott, a másik kapott egy vesét
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Díjazottak

Sámel Rita (májtranszplantált)

St Martin pánsípon is játszott

Az egyik adott, a másik kapott egy vesétAz egyik adott, a másik kapott egy vesétAz egyik adott, a másik kapott egy vesét
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Dr. Tóth László az EMMI helyettes államtitkára

Lutter Imre előadóművész

Az anya másodszor is életet adott gyermekének



Dr. Kalmár Nagy Károly
átveszi a Szent Kozma és Damján-díjat

Pécsi Krisztina szerkesztő riporter 
átveszi a Média-díjat 

Szűcs Anikó Média-díjas
újságíró

Csak nő szülhet gyermeket, 
de bárki ajándékozhat életet!

Csak nő szülhet gyermeket, 
de bárki ajándékozhat életet!

Az egyik adott, a másik kapott egy vesét Az édesapától kapott májszegmens mentette 
meg a kis Matyi életét
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Díjazottak

Jakupcsek Gabriella 
idei Média-díjas – 

lányával
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Emlékpark

Szépen alakul 
a TranszPark

Ebben az évben ismét – a Világnapok hazai történetében harmad-
szor - ültettünk fát (TranszPlatánt) a XII. kerületi Gesztenyés-kertben 

A platán a Föld legrégebbi fafajtái közé tartozik. Ismert hosszú élet-
tartamáról és szívósságáról egyaránt. A platánok gyorsan növekednek, 
és az optimális magtermelésük 50-200 éves koruk között következik be. 
A legidősebbnek vélt óriásplatán Törökorszságban, a Boszporusz mel-
letti Büyükdere-völgyben nőtt, kora elérte a négyezer évet. Az általunk 
korábban ültetett fák még kicsik, de szépen befogantak, méltón szem-
léltetve az újjászületést. 
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Így történt

„ – Anya, miért vagyok én vesebeteg?
– Nem tudom kicsim. Mindenkinek dob a gép rosszat is, 

jót is. Neked ezt dobta. Hidd el, hogy vannak sokkal hátrá-
nyosabb helyzetben lévők is...”

Áron, a kisebbik fiam 1998. január 1-én született, az utol-
só ÁB bébik egyikeként Magyarországon. Már a születése 
is parádés volt, még a Kurír is megírta, és a Danubius rá-
dió is bemondta. De ahol erős a fény, ott annál nagyobbak 
és erősebbek az árnyak is. A sok boldog pillanat mellett jött 

a tragikus diagnózis és a kétségbeesés. Kétoldalú hypoplási-
ás vese. Az első orvosi jóslatok két-három évről szóltak, és 
most itt vagyunk, 22 évvel a születése után, transzplantációra 
várva.

Mikor kiderült, hogy a vesekövem ellenére is lehetek élő-
donor, a barátaim sorban elkezdtek aggódni értem. A végén 
már azt mondtam, hogy „jaj, ne aggódj, mert lassan nekem 
kell aggódnom a barátaimért, mert ők aggódnak értem. 
Nyugi, ez egy nagy kaland lesz. 

A kezdetektől a transzplantációig 

Áron három hónaposan egy bakteriális fertőzéssel a kór-
ház intenzív osztályára került. Ott felkészítettek a legrosz-
szabbra is. Napokig sírtam az ágya mellett ülve. Egy üvegfal 
mögül, a másik kórteremből tíz év körüli kislány küldött ne-
kem ajándékot, hogy jobb kedvem legyen. A helyi kis evangé-
likus templomban a lelkész arra kérte a hívőket, hogy imád-
kozzanak az intenzíven lévő csöpp kisgyermekért. „Biztos, 
hogy nagy hatással lesz másokra, mert nagyon küzd az életé-
ért” – szavakkal.

Ez a hatás már a bölcsődében, óvodában érezhető volt. Két 
évesen leszedette a biciklijéről a pótkerekeket, mert zavarta a 
száguldozásban. A dadusok meg a szívükhöz kapkodtak ijedt-
ségükben. Talán ennél csak akkor rémültek meg jobban, mi-
kor a bölcsi előtti járdán látták elsétálni kis barátjával. Áron 
mindig nagyon vékonyka volt, nem okozott neki nehézséget 
átbújni az udvar klasszikus piros rácsos kerítésén. Akkoriban 
sokszor költöztünk és ez óvodaváltásokkal is járt. Volt egy na-
gyon kedves, tündérarcú óvónéni, aki egy ilyen alkalommal 
kétségbeesetten kérlelt minket, hogy maradhasson Áron ott, 
mert ő a csoport kabalája. Még azt is bevállalta volna, hogy 
reggelente érte jön, és nap végén hazahozza. Visszagondolva, 
ez volt az első olyan alkalom, amikor megtapasztaltam, hogy 
Áron mennyire attraktív személyiség.

A válásom után, 2010-ben egy szerelem repített minket 
vidékről a fővárosba. Fiaim 12-14 éves kőkemény tinigyere-
kek voltak. A párom inkább volt a játszótársuk, mint az apjuk. 
Rengetegszer fordultam meg iskoláik igazgatói irodájában, 
megpróbálva lágyítani a tomboló dühöt. Többször kerestem 
kétségbeesve iskolát a tanév közepén egy-egy kicsapás után.

Minden nehézség ellenére a szeretet és a humor volt éle-
tünk motorja.

Áron - mikor a nagyvárosba költöztünk - büszkén mesél-
te otthon, hogy „Képzeld anya, megtanultam a hidakat és a 
körutakat, hogy ne nézzenek vidéki suttyónak”. Ennek ellené-
re egyszer az orrát lógatva jött haza, és nagy unszolásra végül 
kibökte, hogy az egyik osztálytársa utána szólt, mikor indult 
volna haza az iskolából: „El ne felejtsd a krumplis zsákod!”

Rengeteg ilyen kedves emlék, csetlés-botlás tört fel ben-
nem, mikor Áron visszamosolygott rám a Coca-Cola plakát-
jairól. Ekkor már külön élt tőlem, szerelmével, Dominikával.

Donor kaland Covid alatt
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Áron modellkarrierje egy ELLE Fashion Show-n kez-
dődött, ahova hárman mentünk el, és egy tucat ügynökség 
képviselője bombázott minket ajánlataikkal. Nagyon büsz-
ke voltam rájuk. Szinte mindenki úgy szólított meg, hogy 
„Nagyon szépek a gyerekeid. Lenne kedvük modellkedni?” 
Még az elején magyarázkodtam, hogy Dominika nem a lá-
nyom, de aztán végül rájuk hagytam, és inkább élveztem a 
sok dicséretet és örültem az ajándék kislányomnak. 

Domi volt az első élődonor jelölt, akit az élődonoros bi-
zottság végül egészségügyi okokra és fiatal korára való hi-
vatkozással elutasított. Mindig az volt a kívánságom, hogy 
még egészségesen átélhesse a szerelmet. Dominika gon-
dolkodás nélkül, elsőként ajánlotta fel a veséjét. Mi lehet 
ennél nagyobb bizonyíték a szerelemre? Korábban nekem 
több orvos azt mondta, hogy vesekővel nem lehetek donor.

Áronnak egy éve szűkültek be vesefunkciói úgy, hogy 
dializálásra szorult. S még akkor sem történt volna meg, 
ha nem dolgozik Törökbálinton 16 órákat nap mint nap 
egy vendéglátóhelyen.

A dializálás egy éve alatt többször találkoztam Áron 
kezelőorvosával. Anna, ha lehet azt mondani valakire, 
hogy angyal, akkor ő biztosan az. Hivatását a dializálás 
alkalmazásának legelején kezdte. Rengeteg élet meghosz-
szabbításához járult hozzá, nagyon sok élettörténet tanúja 
volt. Mondta, hogy nagyon meghatotta az az őszinte, fel-
tétel nélkül szeretet, törődés, amit Dominikán lát. Ebben 
teljesen egyetértettünk. Bár neki sajnos voltak olyan ta-
pasztalatai is, hogy egy-egy beteg embert elhagyott a 
párja a megváltozott életkörülmények miatt, így ő ezt 
még intenzívebben élte meg. Nagyon megérintett Anna 
kedvessége, törődése, pótanyasága, határtalan embersze-
retete. Felsorolni is nehéz azt a sok pozitív érzést, amit 
kiváltott belőlem. 

2020. június 10. szerda. - Műtét előtti egyeztetés az altató- 
és a sebészorvossal

Reggel 9:30 
Balázs, az altatóorvos szinte percről-percre vetítette elő 

a műtétet megelőző órák eseményeit olyan alapossággal, 
hogy a bizalom észrevétlenül alakult ki köztünk és köz-
te. Mivel a kijárási tilalom után jártunk, teljes védőfel-
szerelésben beszélt velük. A maszkon kívül egy kemény, 
átlátszó védőfelszerelés is volt rajta. A látható és hallható 
impulzusok pozitív ereje még erőteljesebben hatott ránk. 
Megnyugtató volt a hangja és a nagyon barátságos a te-
kintete. Megígérte, hogy nagyon fog ránk vigyázni. Ekkor 
szinte egyszerre mondtuk ki Áronnal, hogy „Ne rám vi-
gyázzon, inkább rá”.

Hihetetlen. Ez egy másik bolygó. Na, nem azért írom, 
mert az orvos szkafanderben volt, hanem azért, mert évek 
óta nem tapasztaltam az egészségügyben ehhez hasonló 
kedvességet, alaposságot, emberséget, empátiát. Többször 
kicsordult a könnyem a meghatottságtól.

Délután 15:15 
József, a sebészorvos még tovább mélyítette bennünk a 

bizalmat. Még soha semmivel nem műtöttek, s a bennem 
lévő műtéti parát remek humorával, napsugaras személyi-
ségével űzte el. 

Annyira szemléletesen írta le a rám váró laparoszkópos 
beavatkozást, hogy szinte minden mozzanatát éreztem. 
Elmondta, hogy maximum akkora vágás lesz rajtam, amin 
a keze befér. 

Ekkor meredten bámultam a varázskezeket s egyszers-
mind nyugtáztam magamban, hogy óriási szerencsém van 
azzal, hogy ő azért nem Michael Jordan.

Az édesanya idén vehette át a Pro Vita díjat Dr. Tóth László helyettes államtitkár úrtól
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2020. június 26. péntek - Kórházi karantén 

Anikó várt minket a Transzplantációs Klinikán, hogy 
profi  idegenvezetőként koordinálja a még szükséges kivizs-
gálásokat, illetve felügyelje a kórházi felvételünk zökkenő-
mentességét. Ő az élődonoros transzplantált párok angyal-
kája, a maga sugárzó, életteli személyiségével.

Reggel 7:50 
Covid szűrés, majd ideiglenes karantén szobánk elfog-

lalása a II. emeleten, ahonnan tilos kimenni, valamint a 
hozzánk való belépést, a velünk való kontaktust is szigorú 
szabályok korlátozzák. Újból feltört a másik bolygó érzés, 
csak most egy Alien kombóval együtt, az ebéd szervírozása 
kapcsán. Az amúgy nagyon kedves és szimpatikus ápolófi ú 
kocsin betolta az ebédet a kórtermünk első négyzetméteré-
be majd másodperceken belül távozott, villámgyorsan be-
húzva maga mögött az ajtót.

2020. június 27. szombat - Költözés az első emeleti sebészetre  
Találkoztunk az előttünk műtött élődonoros transzp-

lantáció recipiensével, aki 18 éves és szintén édesanyjától 
kapta a vesét. A fi atal lány 4 nappal műtétjük után elmond-
ta, hogy már a műtét napján egyedül sétált és óriásira nőtt 
az energiája. Édesanyja pont ma mehetett haza. 

Bizonyos időközönként a vérnyomás méréshez lázmérés 
is társult. Meglepve hallgattam, hogy előfordulhat műtét 
előtt, hogy valakinek a stressztől láza lesz.

  
2020. június 28. vasárnap 

A kórházban látogatási tilalom van. Áron és Dominika 
egyre nehezebben viselik egymás hiányát. Áron szomorú, 
Domi sírdogál. Négyéves együttlétük alatt még nem töl-
töttek ennyi időt külön. Mikor Dominikát megismertem, 
rengeteg olyan történetet mesélt nekem Áron 
tinikoráról, melyeket még nem tudtam. 
Szerencsére. Mert félinfókkal is ne-
héz volt túlélni azt az időszakot. 
Például azt tudtam, hogy tizenkét-
ezer követője volt az Instagramon, de 
azt nem, hogy miért. Tulajdonképpen 
azt gondoltam, hogy ez egy általános 
dolog a korosztályukban. De még most 
is leizzadok, ha ezekre a sztorikra gon-
dolok.

2020. június 29. hétfő - Reggeli nagyvizit 
 A főorvos megkérdezte kollégáit, hogy minden előké-

szület, vizsgálat megtörtént-e, ami a műtéthez 
szükséges. Nagyon jó volt rájuk nézni. Ilyen 
egymásra hangolt orvosi stábot csak túlideali-
zált fi lmekben látni. Ugyanakkor természetes 
minden mozdulat és gesztus, mely magabiztos-
ságot, profi zmust árasztva gerjeszt bizalmat.

Sebészorvosunk 9 órakor meglátogatott minket. 
Érdeklődött, hogy kellően izgulunk-e, illetve van-e 
további kérdésünk a műtéttel kapcsolatban. Áron dip-
lomatikusan megkérdezte, hogy holnap korán kel-e  a 

doktor úr? „Nem, olyan 7 óra körül, és biciklivel fél óra 
alatt már a kórházban is vagyok” - jött a válasz. 

2020. június 30. kedd - A műtét napja
 Először én kerültem sorra, majd a műtőből kifele ho-

mályosan láttam, ahogy Áront is betolják...
 Azóta mindketten teljesen felépültünk. Áron olyan spe-

ciális műtéti varrattal büszkélkedhet, amit Münchenben is 
felismertek az ottani orvosok. Magyarországon ez a tech-
nika egy orvos nevéhez fűződik. 

Közös kalandunk során többször hallottam azt bará-
toktól, ismerősöktől, hogy ez teljesen olyan, mintha újból 
megszülnéd a fi ad. És valóban olyan. Bár soha nem nevel-
tem úgy, hogy betegségtudat kialakuljon benne, de sajnos 
22 éves korára - a dializálás egy éve alatt - elfogyott belőle 
az a felhőtlen boldogság, amit csak a táncoló afrikai gyer-
kőcökön látni. Szabados nevelésem rengeteg konfl iktust 
szült például a szüleimmel, de így utólag azt gondolom, 
hogy nem bontakozott volna ki ilyen fantasztikus sze-
mélyiséggé, ha szigorúbb vagyok. Nap mint nap, ahogy 
a szemébe néztem, tudtam, hogy ez véges. Valamikor fel-
adják a veséi a szolgálatot és eltűnik ez az attraktív derű. 
De most újjászületve újból színesítheti, beragyogtathatja 
a világot, mások életébe is boldogságot hozva. Szárnyalj 
Fiam! Újból! Hódítsd meg a világot!

Anya

Hazánkban az élődonoros veseátültetések aránya szá-
mos országétól messze elmarad. Az összes transzplantáció 
körülbelül 10 százaléka, mely a SOTE Transzplantációs 
Klinikáján heti egy műtétnél is kevesebbre korlátozódik. 
Egyrészt azért, mert a jelenlegi technikai és humán kapa-
citás nem tesz lehetővé nagyobb számú transzplantációt, 

másrészt – és ez a fő ok - kevés az élődonoros 
szervfelajánlás. Naplóm ez utóbbit hivatott 

népszerűsíteni. Mert a születés nagy 
dolog, de az újjászületés, megúju-

lás még nagyobb. Az innováció 
világában élünk. Az élődonoros 

transzplantáció ma már nem annyi-
ra misztikus, mint ahogyan azt sokan 

elképzelik. A keresztdonáció is megoldás 
arra, hogy egy családtagunk, barátunk új-
ból teljes értékű életet élhessen. Többször 

említek naplómban egy másik bolygót. De 
ez a világ, bolygó a bolygóban. A szeretet, 
az emberség, a segíteni akarás, az abszo-
lút hivatástudat, ami szinte egységként 
összeforrva teremt sok betegnek boldo-
gabb jövőt. Most még szükség van pár év-

tizedig - a beültetett mesterséges szervek 
világáig - élődonorok segítségére. 

Hát segíts és szeress, segítve szeress! 
Olyan egyedi kaland lesz, amit lehetetlen 
lenne bármivel is felülmúlni!

Kun Beatrix

töttek ennyi időt külön. Mikor Dominikát megismertem, 
rengeteg olyan történetet mesélt nekem Áron 
tinikoráról, melyeket még nem tudtam. 

azt nem, hogy miért. Tulajdonképpen 
azt gondoltam, hogy ez egy általános 
dolog a korosztályukban. De még most 
is leizzadok, ha ezekre a sztorikra gon-

2020. június 29. hétfő - Reggeli nagyvizit
 A főorvos megkérdezte kollégáit, hogy minden előké-

szület, vizsgálat megtörtént-e, ami a műtéthez 
szükséges. Nagyon jó volt rájuk nézni. Ilyen 
egymásra hangolt orvosi stábot csak túlideali-
zált fi lmekben látni. Ugyanakkor természetes 
minden mozdulat és gesztus, mely magabiztos-
ságot, profi zmust árasztva gerjeszt bizalmat.

Sebészorvosunk 9 órakor meglátogatott minket. 
Érdeklődött, hogy kellően izgulunk-e, illetve van-e 
további kérdésünk a műtéttel kapcsolatban. Áron dip-
lomatikusan megkérdezte, hogy holnap korán kel-e  a 

citás nem tesz lehetővé nagyobb számú transzplantációt, 
másrészt – és ez a fő ok - kevés az élődonoros 

szervfelajánlás. Naplóm ez utóbbit hivatott 
népszerűsíteni. Mert a születés nagy 

dolog, de az újjászületés, megúju-

transzplantáció ma már nem annyi-
ra misztikus, mint ahogyan azt sokan 

elképzelik. A keresztdonáció is megoldás 
arra, hogy egy családtagunk, barátunk új-
ból teljes értékű életet élhessen. Többször 

említek naplómban egy másik bolygót. De 
ez a világ, bolygó a bolygóban. A szeretet, 
az emberség, a segíteni akarás, az abszo-
lút hivatástudat, ami szinte egységként 
összeforrva teremt sok betegnek boldo-
gabb jövőt. Most még szükség van pár év-

tizedig - a beültetett mesterséges szervek 
világáig - élődonorok segítségére. 

Hát segíts és szeress, segítve szeress! 
Olyan egyedi kaland lesz, amit lehetetlen 
lenne bármivel is felülmúlni!
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A Szervdonáció és Transzplantáció Európa Napját az 
Európa Tanács kezdeményezésére 1996-ban, Genfben ren-
dezték meg először, majd 2005-ben a WHO október második 
szombatját a Szervdonáció és Transzplantáció Világnapjává 
nyilvánította.

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 
civilszervezet idén tizenötödik alkalommal rendezi meg az 
Európa- és Világnapot. Rendezvényünk célja tiszteletadás a 
donoroknak és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervá-
tültetésre váró betegek iránt. A transzplantáltak köszönetüket 
fejezik ki a szervátültetés lehetőségét megteremtő (donorje-
lentő), valamint a transzplantációt és az utógondozást végző 
egészségügyi dolgozóknak.

A délelőtti sporteseményen a szervátültetés területén 
dolgozó orvosok, szervátültetett sportolók és olimpikonok 
úszóváltója, valamint az MLSZ egykori kiváló válogatott lab-
darúgói és az MLSZ SE játékosainak részvételével rendezett 
kispályás mérkőzés azt a célt szolgálja, hogy hozzájáruljon a 

magyarországi szervdonációval és transzplantációval kapcso-
latos tájékozottság növeléséhez a társadalomban, és egyúttal 
jó lehetőséget nyújt a rendhagyó orvos-„beteg” találkozóra is. 

A MOM Sport-ban idén olyan olimpikonok vállaltak 
velünk közösséget, mint az aktív versenyzéstől épp előző 
este búcsúzó Cseh László, az aranyérmes paralimpikon Pap 
Bianka, Papp Márk, Székelyi Dániel úszók, Szabó Gabriella 
sokszoros olimpiai aranyérmes kajakos, Ekler Luca többszö-
rös aranyérmes paraatléta, Szécsi Zoltán sokszoros olimpiai 
aranyérmes vízilabdázó, valamint kiváló egykori és jelenle-
gi NB1-es focisták, mint Jova Levente, Lipcsei Péter, Telek 
András, Házi Döme, Egressy Gábor, Pintér Attila, Pintér 
Filip, Wukovics László, Wukovics Páncsics Deján, valamint 
az MLSZ egykori és jelenlegi szóvivője: Dr. Borbély Zoltán 
és Sipos Jenő.

Orvosaink – Prof. Dr. Reusz György, Prof. Dr. Lang 
György, Dr. Ablonczy László, Dr. Máthé Zsolt, Dr. Lóth 
Szendile - és Bobély Borbála műtősnővér is örömmel vettek 
részt az eseményen.

A focimeccset évek óta egykori jószolgálati nagyköve-
tünk, Bicskei Bertalan emlékére Bicskei-kupának nevezzük, 
az úszóváltót ez évtől a szervátültetett Medve Jánosné (Böbe) 
többszörös világbajnokunk emlékére Maci-kupa névre ke-
reszteltük.

ORVOSOK, OLIMPIKONOK, VILÁGBAJNOKOK, 
FOCISTÁK, SZERVÁTÜLTETETTEK

EGYÜTT A SZERVÁTÜLTETÉSÉRT!
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Jó hírek

MÓNIKA 15 MI IS NYARALUNK táborban tanította 
meg úszni gyerekek százait, némelyikükből világ-, illetve 
Európa-bajnok is lett később. Ha nem is sikerült minden 
gyerekből bajnokot nevelni, de a víz, az úszás szeretetét 
mindegyiküknek megtanította. Párjával, Szendi Jánossal 
együtt a táborokban, rendezvényeinken vidám, ötletes 
sorversenyeket, akadályversenyeket szervezett. 

Reméljük, sokáig nevelgeted még a sport szereteté-
re és úszásra a szervátültetett gyerekeket és testvéreiket!

Október 17-én ön-
kéntes segítőnkhöz, Ste� k 
Veronika pszichológushoz 

is megékezett a gólya és 
elhozta Letti babát. 

Szeretettel gratulálunk 
a Monoki családnak!

Horváth-Kelen Olivérnek hív-
nak. Anyukám sokat mesélt rólatok. Én 
még nem tudom, mi az, hogy aggódás, de 
olyat szokott értem és értetek is. Szóval, vi-
gyázzatok nagyon magatokra! Remélem, 
nemsokára megismerhetlek benneteket!
Szeretettel: Olivér

Szeretett el gratulálunk,
Kata doktornéni!

nak. Anyukám sokat mesélt rólatok. Én 
még nem tudom, mi az, hogy aggódás, de 
olyat szokott értem és értetek is. Szóval, vi-
gyázzatok nagyon magatokra! Remélem, 
nemsokára megismerhetlek benneteket!nemsokára megismerhetlek benneteket!
Szeretettel: Olivér

Szeretett el gratulálunk,

nemsokára megismerhetlek benneteket!
Szeretettel: Olivér

Gratulálunk Szendi-Káldi Mónikának – ismertebb nevén 
Cápanéninek - Az Év Önkéntese díjhoz!

Simont 444 ponttal fel-
vették a BME mérnök in-
formatika szakára, letette 
a felsőfokú nyelvvizsgát 
angolból, most vezetni ta-
nul, nyáron volt a 10 éves 
vese szülinapja és szep-
temberben volt 20 éves. És 
kimondhatatlanul büszke 
vagyok rá, mint mindig.

(G. Eszter)
Gratulálunk, Simon!

Sziasztok!

Szeretettel gratulálunk 
a Monoki családnak!

Simont 444 ponttal fel-
vették a BME mérnök in-

Lackónak idén volt a 20. májszülinapja, 

a májszegmenset féléves korában kapta 

édesanyjától, Erikától. Sikeres vizsgát tett 

vendéglátóipari eladó szakon, és tanulmá-

nyait tovább folytatja: bolti eladó is lesz.

GRATULÁLUNK, LACKÓ!

Török Tomi 18 éve kapott édes-
anyjától vesét és sikerült évvesztés 
nélkül elvégeznie az általános- és 
középiskoláit, majd bekerülnie a 
MOME-ra (Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem). Most pedig újabb akadályt 
győzött le ahhoz, hogy majd a diplo-
máját átvehesse: sikeres angol nyelv-
vizsgát tett.

Gratulálunk, Tomi!



Jó hírek

A Magyar Gyermekorvosok Társasága 
éves elismeréseit a szervezet nagygyűlé-
sén, Pécsett vehették át a kitüntetettek.

Gratulálunk minden díjazottnak, kü-
lönösen nagy szeretettel Dr. Reusz György 
professzornak, alapítványunk kuráto-

rának, aki a gyermekorvoslás területén 
kifejtett magas szintű tudományos te-
vékenység elismeréseként Kerpel Froni-
us-díjat vehetett át, mint a Semmelweis 
Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klini-
ka egyetemi tanára.

ÚGY SEGÍTETTÜNK, HOGY SIKERREL PÁLYÁZTUNK!
„Az egyszülősség nem értékrend kérdése, ez egy 

élethelyzet, ami bárkivel megeshet. A Páratlan Szülő 
Díj nem verseny – a díjakkal szeretnénk megköszönni 
a szülőknek, nagyszülőknek, dédszülőknek a mindennapi helytállásukat és meg-
mutatni, hogy milyen az, amikor érték születik abból, ami a kezdetben trauma, 
szomorúság vagy tragédia” - mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője 
köszöntőjében.

Június 7-én adták át a Páratlan Szülő Díj 2021-et. 
Szívből gratulálunk minden díjazottnak, közöttük Zétényiné Virág Marikának, 

aki hihetetlen erővel és határtalan szeretettel neveli csecsemő korától unokáját, 
Tányér Zolikát!
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2021. október végéig 2 millió forint felett nyújtottunk 
támogatást a rászoruló családoknak. Ebben volt közel 
300.000 Ft villanyszámlatartozás, kis híján 200.000 Ft víz- és 
csatornadíj elmaradás, bevásárlások és pénzutalások meg-
élhetésre, a vesetranszplantált gyermek szobájának szige-
telésére, festésére és az alábbiakban bemutatott fürdőszo-
baépítésre.

Tavaly áprilisban jött egy támogatási kérelem fürdőszo-
ba létesítésre. A vesetranszplantált, fogyatékos gyermeket 
nevelő özvegy édesanya támogatását Kelen Kata doktornő 
és a család háziorvosa is alátámasztotta.

Az alapítvány kuratóriuma áprilisban, majd december-
ben, végül idén szeptemberben jelentős támogatás folyósí-
tásáról döntött és a projekt sikerült, a fürdőszoba elkészült.

Október 31-én érkezett levél a családtól:

Tisztelt Alapítvány, mint M. A. és testvéreinek háziorvosa teljes mér-

tékben indokoltnak tartom a család Alapítványuk általi támogatását. 

Édesanyjuk özvegy, egyedül neveli a három � út. A két nagyobb gyerek 

egészséges, gimnazisták és jól teljesítenek, de részt vesznek az otthoni 

munkában is. Sok szeretettel és odaadással segítik sérült testvérük ellá-

tását. A család igen szerény körülmények között él, de igyekeznek helyt-

állni a hétköznapokban.

Remélem a fönti véleményem elősegíti a támogatás megadását.
Üdvözlettel:

Dr. Keller Tamás, házi gyermekorvos Dombóvár

Nagyon szépen köszönjük, nagyon sokat haladtunk a fürdő-szobával, mondhatom, már kész. A régi képek közül is küldtem párat, ahogy haladtunk, és miből indultunk. Nem tudom elégszer megköszönni a saját, és a családom nevében ezt a hatalmas segít-séget, sosem gondoltam volna, hogy valaha sikerülni fog! Nagyon hálás vagyok az egész család nevében a segítségért!
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Ünnep

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

és egészségben, sikerekben gazdag 

boldog új évet kívánunk!
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Nagy öröm volt számomra, hogy az őszi hétvégén néhánya-
tokkal végre találkoztam. Sokat változtatok, de őszintén remé-

lem, hogy a barkácsolás szeretetét még nem nőttétek ki! 
Karácsony közeledtével igyekeztem kicsiknek, nagyob-

baknak és még nagyobbaknak is ötleteket gyűjteni. A 
karácsony időszaka szerintem a Varázskéz foglalkozások 

hangulatához hasonlítható. Elmélyülten, nyugodtan 
alkotni. Az általam gyártott szófelhőben minden 

benne van, amit kívánok Nektek. 
Fogadjátok szeretettel: Márkus 

Márti

2. Manapság sokan szeretjük a természetes anyagokat. 
A fákat ugyan védeni kell, de időnként metszeni, ritkítani 
szükséges. Ilyen alkalommal ügyes apukák segítségével, ha 
a faágakat felszeletelitek, ablakdíszt, karácsonyfadíszt is 
készíthettek belőle. Ezekre a falapokra lehet festeni, szal-
vétát ragasztani. Tudom, hogy a fantáziátok határtalan. 
Egy-két képpel talán beindul és alkottok valami szépet.

3. A természetes anyagok mellett a hulladékra is 
fi gyelnünk kell. Manapság elterjedtek a kapszulás ká-
véfőzők. A kiürült műanyag 
tartály remek karácsony-
fadísz lehet. Én úgy gon-
doltam, hogy apró kása 
gyönggyel díszítem a tete-
jét, arra masnit ragasztot-
tam, az oldalára pedig apró 
matricákat. Gondoljátok 
tovább, és segítsetek abban, 
hogy minél kevesebb hulla-
dékot termeljünk!

4. Ilyenkor karácsonykor 
nálam előkerülnek a manók és 
elárasztják a házat. Készítettem 
egyet nektek is, ami könnyen 
kivitelezhető papírból. 

5. Körlapokból küldök 
nektek egy kis karácsonyfát. 
Körzővel vagy poharakkal raj-
zoljatok papír köröket, fűzzé-
tek fel egy hurkapálcára, gyön-
gyökkel elválasztva egymástól. 

6. Sokan szembe-
sültünk már azzal, hogy 
évről-évre változik a ka-
rácsony színe, ilyenkor új 
gömböket vásárolunk, a 
régiek meg már nem fér-
nek el a dobozban. Tavaly 
gondoltam egyet és asz-
taldíszt készítettem. Egy 
fa doboz belsejét kibélel-
tem kartonnal és erre ra-
gasztópisztollyal erősítet-
tem a gömböket, középen 
gyertyával.

sültünk már azzal, hogy 
évről-évre változik a ka-
rácsony színe, ilyenkor új rácsony színe, ilyenkor új 
gömböket vásárolunk, a 
régiek meg már nem fér-
nek el a dobozban. Tavaly 
gondoltam egyet és asz-
taldíszt készítettem. Egy 
fa doboz belsejét kibélel-
tem kartonnal és erre ra-
gasztópisztollyal erősítet-
tem a gömböket, középen 
gyertyával.

Sziasztok kicsik és NAGYOK!

Varázskéz



A hófehér pamutgombolyag társai-
val együtt a rövidárubolt polcán várako-
zott.

Egy didergős téli napon megfogta 
valaki, nézegette, forgatta, majd a táská-
jába tette és hazavitte.

Otthon Kisgombolyag egy kosárká-
ba került, sok-sok színes fonal közé.

Este, amikor a család elcsendesedett, 
az asszony a kezébe vette a fehér horgo-
lócérnát.

– Te csodaszép cérnácska, mit hor-
goljak belőled? – kérdezte, miközben 
megsimogatta a puha gombolyagot.

Apró horgolótűt vett elő, majd la-
pozgatni kezdett egy újságot, melyben 
szebbnél szebb horgolások leírása volt. 
Megállt az egyik oldalon, elolvasta a le-
írást és munkához látott. Finom ujjai közé 
fogta a cérnát és a tűt, majd apró láncsze-
meket készített a duci Kisgombolyagról 
letekeredő hajszálvékony cérnából.

– Juj, de hideg ez a tű – gondolta a 
Kisgombolyag –, és milyen jó meleg 
az asszony keze...! – ez volt a következő 
gondolata.

A cérnaszál, a horgolótű és az asz-
szony ujjai tökéletes összhangban dol-
goztak. A tű vidáman táncolt, a fonal 
engedelmesen követte, az ujjak maga-
biztosan irányították a tű és a fonal moz-
gását.

A hozzáértő kezek munkája nyomán 

egyre nagyobb lett a horgo-
lás és egyre kisebb a gom-
bolyag, de ettől ő nem 
lett szomorú. Boldogan 
fi gyelte, ahogy elkészült 
a fejecske, majd utána 
szép csipkeruhát és le-
heletfi nom szárnyakat 
kapott az angyalka.

Amikor az óra éjfélt 
ütött, már ott állt az aszta-
lon a csupa csipke hófehér 
cérnaangyal. Kisgombolyag 
apróra fogyatkozva csodálta a bá-
jos, légiesen könnyű kézimunkát.

Angyalka kinyitotta a szemeit és kö-
rülnézett. Mellette az asztalon ott pihent 
a horgolótű és a Kisgombolyag. Odakinn 
apró pelyhekben hullani kezdett a hó, 
amely olyan fehér, csillogó és könnyű 
volt, mint az angyalka a meleg szoba 
asztalán.

Másnap reggel az angyalkát langyos 
cukormázba mártotta az asszony. Ettől 
nyerte el igazi formáját és szebb lett, mint 
valaha. Amikor megszáradt, egy doboz-
ba került, ahol sok-sok apró horgolt dísz 
volt már: csillagok, csengőcskék, apró 
gyönggyel díszített karácsonyfák.

Odakint a hó egyre hullt, fehér bun-
dát terített a fákra és hósipkát rakott a 
háztetőkre. A házban frissen vágott fe-
nyő illatozott, melyre a gyerekek apró dí-
szeket akasztottak. Nagy izgalommal ké-
szültek a Szentestére, amikor a Kisjézus 
ellátogat minden család várakozással és 
reményekkel feldíszített otthonába.

A kis angyalka becsomagolva a többi 
ajándék közé került a karácsonyfa 

alá.

Mire leszállt az este, a ka-
rácsonyfa teljes pompájá-

ban állt, és az ünneplőbe 
öltözött család izgatot-
tan várta, hogy meg-
szólaljon egy csepp 
harang...

– Mennyből az an-
gyal lejött hozzátok... 

– csendült fel a karácso-
nyi ének, és boldog izga-

lom töltötte be a szobát. 
Az asszony a kezébe vette az 

angyalkát és átnyújtotta édesany-
jának, aki reszkető kézzel bontotta ki a 
csomagot...

– Ó, hát ez csodaszép! – suttogta, mi-
közben egy könnycseppet morzsolt el a 
szeme sarkában.

Forgatta, nézegette a kis angyalt, mi-
közben gondolatai a múltba révedtek. 
Látta az asszonyt, aki akkor még kislány 
volt és ő tanította kézimunkázni. A kis-
lány apró ujjaira sután, bátortalanul te-
kerte fel a fonalat, ügyetlenül forgatta a 
horgolótűt. Ahogy teltek a percek, egyre 
ügyesebben bánt a tűvel és a fonallal... A 
kislányból nagylány lett és a hosszú évek 
alatt szebbnél szebb munkák kerültek ki 
a kezei közül.

– Anyuka, köszönöm neked, hogy 
megtanítottál! Megtanítottál kézimun-
kázni, és annyi minden másra, amit csak 
tőled tanulhattam meg – mondta, és 
boldog mosollyal ölelte át édesanyját.

– Anyu, taníts meg engem, hogy én 
is tudjak ilyen csodaszép angyalkát hor-
golni! –szólalt meg ekkor a kislánya.

Vacsora után a család elcsendese-
dett, a felnőttek beszélgettek, a gye-
rekek az új játékokkal játszottak. A hó 
szakadatlanul hullott odakint. Egy apró 
hópihe az ablakra szállt és benézett a 
szobába. A kandalló mellett ott ült a 
nagymama, az anyuka és a kislány. A 
kislány apró ujjaira sután, bátortalanul 
tekerte fel a fonalat, ügyetlenül forgatta 
a horgolótűt.

Ahogy teltek a percek, egyre ügye-
sebben bánt a tűvel és a fonallal...

SKOLIK ÁGNES:

Angyalka születik

Mese
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Vers

Vajon micsodák?
Izzik a, izzik a búzakalász,

a nádirigó vígan danolász,
hajlik a fűzfa, és rezzen az ág,

lombjukat rázzák serényen a fák. 

Zizzen a, zizzen a csipkebokor,
surran egy gyíkocska tán valahol,
csobban a hűs víz, tücsök ciripel,

dallamát messze a szél viszi el.

Rebben a, rebben a szárnyas sereg,
tótükörre karikákat remeg.

Csengve csorog, csodaszép a patak,
apró kis fodrán megcsillan a nap.

Lebben a, lebben a tétova szél,
megáll, elindul majd messze kísér,

jajdul a hangja, ki tudja minek, 
nem látni, de hallom, hogy messze siet. 

Moccan a, moccan a langyos avar,
mozdul alatta, amit betakar;

szisszen a szussz is az árnyak alatt:
Hopp! Már itt sincsen, mert messze szaladt! 

Ószanyó
Őszanyónak hosszú sálja,

levélfonat a ruhája,
felsepri az útnak porát,
kibontja a színes haját.

Utcán tipeg, száll a széllel, 
keringőzik falevéllel,

fátyla csupa aranybarna,
napsugarak ülnek rajta.

Fürdeti a harmat hajnal,
elringatja madárdallal,
megfésüli hűvös szellő,
pók hálója ezüst kendő.

Nyakában leng hosszú sálja,
lassú táncát szépen járja,
rozsdaszínű, bíbor, arany

ezerszínű levele van.

Megbújik a fa tövében,
levéltenger az ölében,

hunyorog a halvány napba,
készülődik már a fagyra.

Színes város
Színes utca, színes házszám,

ablakokban apró páfrány,
ezer színű mázos tető,

virágpompás tarka mező. 

Csíkos ajtó, színes házban,
ezer fény és ezer árny van,

mintás, lila, tarka-barka
színpamacsok ülnek rajta.

Kíváncsi vagy, ki festette?
Mitől színes a kis lepke?

Miből lesz a narancssárga?
Rákacsint a napsugárka!

Eső esett, nap nyújtózott,
fénysugárral csiklandózott,
szivárványhíd lett a felhőn,
lecsúszott a díszes lejtőn,

rácsorgott a görbe útra,
háztetőre, falikútra,

és ezer kinccsel folyt le már:
színekké vált a napsugár!

Bolond szél
Rosszalkodik a kajla szél,

hajat borzol éppen,
bebújik a szoknya alá,
szemtelenül, kérem.

Blúzt kigombol, lobogtatja
a bő nadrágszárat,

szárítón meg összetúrja
a mosott ruhákat.

Leveleket kikapkodja
a postás kezéből,

bárhogyan is iparkodna,
messze viszi végül.

Jól beborít fákat, teret
postai levéllel,

összekócolt irathegyet
pakol szerte-széjjel.

Átrendez ő - jó érzékkel -
szülinapi csokrot,

kiborított szemetekkel
díszíti a bokrot.

Az ég nézi, nagyot dörren,
nem hagyja szó nélkül,

apró csínyek észrevétlen
nőnek nagyra végül.

Felnőtt ég a gyerekszelet
jól helyére rakta,

nevettében a felleget
bizony megríkatta.
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Tegnap jöttünk haza, és mi már máris indulnánk visz-
sza. Régóta dédelgetett álmom vált valóra, eljuthattam 
Egyiptomba, a piramisok földjére, a fáraók birodalmába, a 
rejtélyek országába, amely kislány korom óta úgy vonzott, 
mint lepkét a sötétben izzó villanykörte. 

Kamaszokkal utazni azonban kihívás, mert minden uncsi 
és gagyi.

Érdekes tapasztalat volt számunkra kamaszokkal a mesz-
sze távolba utazást tervezni.  A legtöbben úgy érzik, hogy 
kisgyerekkel utazni, nyaralni a legfárasztóbb, mert egy 2-3-
4 éves gyerek még állandó felügyeletet, szoros nyomköve-
tést igényel még akkor is, ha kortársakkal van körülvéve. 
Kamasszal utazást tervezni/utazni legalább ilyen fárasztó. Bár 
ebben az esetben nem a folyamatos felvigyázás a probléma, 
hanem a kamasz lelkében dúló ambivalens érzések, amelyek a 
szülőkhöz és az egész világhoz való viszonyát befolyásolják, és 
például alaposan megnehezítik az addig zökkenőmentesen(?!) 
tervezhető családi vakáció úticéljának kiválasztását, a progra-
mok megszervezését.

Mert mire vágyik egy kamasz, ha végre szabad, mint a 
madár, és nincsenek kötelezettségei?

Ha ő azt tudná?! Na és akkor mi? Mi honnan tudnánk?! 
Maradna. Menne. Messzire. 
Közelre. Kirándulna. 
Punnyadna. Hangoskodna. 
Elcsendesedne. Éppen, 
mint egy komolyabb hul-
lámvasút. 

Lázas készülődés és nya-
ralás keresgetése előzte meg 
az utazást.  Prospektusok 
és az internet ontotta a 
jobbnál jobb nyaralásokat. 

Tanakodás. Meleg legyen. Ne legyen. Félpanzió, all inculsi-
ve. Látnivalók, de azért pihi is legyen. Rájöttünk, velük már 
tervezni sem könnyű. Pedig számukra csak négy szempontot 
kell fi gyelembe venni: legyen különleges, meghökkentő, fi -
gyelemfelkeltő és izgalmas az úti cél. Csak? Csak. Hát, ha 
csak, akkor irány a tenger, hiszen mindenki tudja: Tengerre 
Magyar! 

A döntés Egyiptom. Egyiptom arca és az Arab-sivatag 
maga is egy titokzatos csoda.  Hurghada a tökéletes úticél. 
Tengerparti szálloda, a Vörös-tenger nyújtotta természeti 
szépségek, a híres ókori civilizáció ékes maradványai csábíta-
nak ebbe az észak-afrikai országba. Persze minket, felnőtte-
ket. A skacokat a színes fotókon látható őrült sok csúszdával 
rendelkező komplexum és a 14 felhőtlen nap (szerintük, mert 
még nem tudják mennyi „követ” kell megnézniük) kikapcso-
lódás vonzza.

A világon létező összes információt, véleményt elol-
vastuk a neten, beszélgettünk olyanokkal, akik már voltak 
Hurghadán. Sokat olvastunk, hallottunk az ottani nem meg-
felelő higiéniáról, a rengeteg szemétről, a tolakodó helyiekről 
és a közbiztonságról.  Persze a fáraó átkának nevezett gyo-
morbajról is. Már jojóztak a szemeim a sok információtól. 

Szerintem elég körültekin-
tően vágtunk neki az útnak 
és mégis beleestünk a saját 
csapdánkba. Ugyanis any-
nyira összpontosítottunk 
Bence gyógyszereire, hogy 
azt már 2 héttel előtte el-
tettük, nehogy kimaradjon 
bármi is. Az első gyógysze-
rezésnél vettük észre, hogy 
1 doboz 1 mg-os Prográff al 

Egy valóra vált  álom 

AVAGY UTAZÁS
EURÓPÁN KÍVÜLRE 
SZERVÁTÜLTETETT
KAMASSZAL 

Szerintem elég körültekin-
tően vágtunk neki az útnak 
és mégis beleestünk a saját 
csapdánkba. Ugyanis any-
nyira összpontosítottunk 
Bence gyógyszereire, hogy 
azt már 2 héttel előtte el-
tettük, nehogy kimaradjon 
bármi is. Az első gyógysze-
rezésnél vettük észre, hogy 
1 doboz 1 mg-os Prográff al 

Világjárók
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kevesebbet tettünk el. Hurrá!! Mit fogunk tenni most? 
Kattogott az agyunk. Biztos itt is vannak transzplantáltak…
és IGEN, vannak. Elmentünk a gyógyszertárba és másnapra 
már be is szerezték a 100 db-os kiszerelést, hogy biztonságban 
legyünk. 

Első úticélunk a hatalmas sivatag volt.  A Szafari prog-
ram abból állt, hogy különféle állati és gépi erők segítségével 
megismerhettük a sivatagi közlekedés minden csínyját-bí-
nyját. Ültünk tevén, részt vettünk egy dzsiptúrán, majd ho-
mokfutóval és quaddal száguldoztunk, mint Indiana Jones 
a végtelennek tűnő térben. Annak rendje és módja szerint 2 
perc alatt megtanultuk vezetni a járművet, majd beálltunk a 
hegyek felé kanyargó libasorba. Természetesen Bence quad-
ja magától leállt a sivatag „közepén”. Ez idő alatt a többiek 
már el is tűntek egy dombocska mögött. Lassan, de biztosan 
láttuk, hogy hiába lessük, várjuk a megmentőt, nekik fel sem 
tűnt, hogy a vége lemaradt. Bencével gyorsan latba vettük a 
számunkra legkedvezőbb túlélési folyamatokat, amíg mond-
juk egy hét múlva ránk találnak. Nagy nevetések közepette 
rájöttünk, hogy nincs is nálunk semmi a ruhánkon és a fej-
fedőnkön kívül. Az út előtt a kendőt Ahmed mindenkinek 
felkötötte a fejére. Azt hiszem,  desert a neve. A kendőt olyan 
szorosan rákötötte a fejemre, hogy az összes hajhagymám ki-
tépte, eme élvezetek tekintetében még egy sisakot is rávágott, 
ami olyan szorosan állt a fejemen, hogy levegőt is alig tudtam 
venni. Hál istennek, az elmélkedések közepette Ahmed ész-
revette hiányunkat. Mondjuk így utólag ezen sem csodálko-
zom, mert az én drága fi am mindenki fi gyelmét felkeltette, 
amikor egy pár quad és egy pár ember élete került kicsit ve-
szélybe azáltal, hogy önállóan beindított egy homokfutót. Így 
arca kitörölhetetlenül belevésődött a fejekbe. Sajna, quadunk 

megadta magát, ezért Ahmed quadjára kellett átülnünk, hogy 
utolérjük a többieket. A csapat nem messze várakozott. Az út 
egy csodás helyre vezetett, ahol mesés képeket készíthettünk. 
Majd visszatértünk a bázisra.

Egynapos kirándulás Luxorba: Kora hajnalban (hajnali 
2-kor!!)  indultunk útnak egy kisbusszal, amin csak a kis csa-
ládunk utazott. Az autópályára gyorsan kiértünk és bő hat óra 
alatt már Luxorban is voltunk. Luxorba megérkezve első ál-
lomásunk a karnaki templomegyüttes volt, ami a Nílus keleti 
partján áll, amit réges-régen Th ébának hívtak. A templom-
együttes Kr.e. 20. században kezdett épülni (kb. 3900 ével 
ezelőtt), amihez minden uralkodó hozzájárult hosszú évszá-
zadokon keresztül. A monumentális oszlopcsarnok egy telje-
sen más világba repített minket. Órákon keresztül tudtunk 
volna közöttük bolyongani. Óriási obeliszkek törnek az ég 
felé, oldalukat hosszan hieroglifák díszítik. A bejárat mindkét 
oldalát szfi nxek szegélyezik a templomba vezető úton. Egy-
egy helyen lehet látni, hogy milyen színekben pompázhatott 
az épület. Mesébe illő, mintha az ember több ezer évet utazna 
vissza az időben. Még azt is megérinti a hely szakrális kisu-
gárzása, aki nem vallásos, aki  materialista nézeteket vall.

A templom szépségeit elhagyva a Nílus partjára sétál-
tunk, ahol egy hajó várt minket, rajta már megterített fi nom 
ebéddel, hűsítővel. A Níluson ebédelni, azon a folyón, ami 
büszkén szállította az ókor nagyjait, Cézárt, Kleopátrát, Nagy 
Sándort, Nofertitit és még megannyi történelmi nagyságot, 
megfogalmazhatatlan érzés. Remek ebédünket elfogyasztva 
már robogtunk is tovább a Királyok-völgyébe. Talán a legis-
mertebb sírhely Tutanhamon fáraó nyughelye. Három sírba 
lehet bemenni. Csodás festményekkel díszítettek a falak, szí-
nesek és mindegyik egy történetet mesél el. Ismét elvesztünk 
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a többezeréves múltba. Innen pillanatok alatt átértünk követ-
kező látnivalónkhoz, Hatsepszut templomához. A monumen-
talitás egyet jelent Egyiptommal, ez a templom sem kivétel. 
Gondoljuk el, hogy milyen lehetett fénykorában. A több tera-
szos épület előtt mesés kert terült el, pálmafák és virágok díszí-
tették. A hosszú rámpán felsétálva fenséges érzés lehetett kör-
be tekinteni. Kert nélkül is az, ezt elmondhatom. Hatsepszut 
huszonkét éven keresztül uralkodott Egyiptomban, amelynek 
nagy részében béke honolt a birodalomban. Kissé már igencsak 
belecsúsztunk a délutánba, de megálltunk még a Memnon ko-
losszusoknál is. A két ülőszobor a talapzattal együtt 18 méter 
magas, 3400 évvel ezelőtt Amenhotep templomának a bejá-
ratát őrizték. Sajnos ennyi maradt meg belőle, mivel túl közel 
épült a Nílushoz, ami évről-évre elárasztotta és helyrehozha-
tatlan károkat okozott, így építése után kétszáz évvel le kellett 
bontani.  I.e. 27-ben volt egy földrengés, ami az északi szobor 
derék fölötti részét letörte, lerombolta. A megmaradt alsó ré-
szen is egy nagy repedés éktelenkedik. Az ezt követő időkben 
furcsa jelenségre lettek fi gyelmesek az ott élők. A földrengés 
után a szobor megmaradt alsó része minden napfelkeltekor, 
hajnalban „énekelt”, vagy olyasforma hangot hallatott, mint 
mikor a hárfa húrja elpattan. Az ideérkezők ugyanis halk zúgó 
vagy fütyülő hangról számoltak be, s úgy hitték a felkelő Nap 
első sugarai okozzák a hangot. A kutatók erről azt gondolják, 
hogy az emelkedő hőmérséklet és az elpárolgó harmat okoz-
hatta a hangot. Legyen bárhogy is, éneklő szobrot is lehetett 
látni Egyiptomban! Sajnos most már nem énekel, mivel hely-
reállították a szobrot, ezáltal a dalolás is megszűnt.

Ismét hajóra szálltunk a hajdan éneklő szobor után és 
a Banánszigetre indultunk. Érdekesség, hogy ott jóval ki-
sebbek a banánok, mint amit mi megszoktunk és a mi bátor 
Biusunk kis krokodilcsemetét is simogathatott.

Majd Kairó következett, ez a vibráló, üdítő, misztikus 
és vendégszerető város. A legszebb fáraókori, kopt és isz-
lám látnivalók hazája, ahol megérint a több ezeréves tör-
ténelem. Kairó, ahol találkozik a múlt és a jövő.  A város, 
mely sosem alszik, mely a saját ritmusát követi. Az egy-
mást követő iszlám dinasztiák jóvoltából nyerte el formá-
ját, melyek mindegyike impozáns építészeti alkotásokkal 
hagyott nyomot a városon. „Az ezer minaret városa”, régen 
így jellemezték Kairót, és még ma is többször hangzik el ez 
a mondat, habár mára a minaretek száma már jóval megha-
ladja az ezret. A híres gízai piramisok, a Szfi nx, a rettenet 
atyja, a titokzatos oroszlántestű, emberfejű, a föld egyik 
legnagyobb és legrégebbi szobra! Az Egyiptomi Múzeum, 
ahol megtekintetünk több ezeréves, lélegzetelállító kincse-
ket. A fáraók örökségének szentelt múzeumban több mint 
150 000 régiséget mutatnak be, a fi noman megmunkált 
ékszerektől, a királyokat ábrázoló, toronymagas szoborko-
losszusokig. 

Egyszerűen nem lehet szavakat találni az elképesz-
tően magas szobrokra, a temetkezési helyekre, a rejtélyes 
Nílusra és azokra a gondolatokra, amik akkor keringenek a 
fejedben, amikor ott állsz azon a helyen, ahol 3-4 000 évvel 
ezelőtt olyan hatalmasságok álltak, lépkedtek, fi lozofáltak, 
mint Tutanhamon vagy II. Ramszesz.
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DE… és itt a nagy DE… a fi atalság eddigre már megunta 
a sok ismeretterjesztést és a sok tudni-látnivalót… már nya-
ralni akart, úgy igazán… nem gondolkodva... csaaaak pihen-
ni… csaaak bámulászni és pláne nem gondolkodni. 

Hát akkor!! Hajrá, most már tiétek a világ! Jött a strando-
lás, a véget nem érő csúszdázás, labdázás, a felhőtlen kikapcso-
lódás. Közös fürdőzés, hajóról csobbanás a Vörös-tengerben. 
A sznorkolás. Amiben még sosem volt részed. A csodálatos 
megfoghatatlan vízi világ. A gyönyörű korallok. A hajó körül 
csoportban úszkáló delfi nek. Bencére egyszer majdnem rá-
hoztam a frászt. Tudtam, hogy tériszonyos, de arra nem gon-
doltam, hogy ez a víz alatt is tart. Nagyban búvárkodunk és 
észrevettem egy nagy színes halat. Megfogtam Bence kezét 
és húztam-vontam magam után, hogy neki is megmutassam. 
Mint utólag kiderült, ő nem azért csapkodott, hogy menjünk 
beljebb és még beljebb, mert nagyon akarta látni ezt a csodát, 
hanem azért, mert nem látta, hol az alja a tengernek, és félt a 
tériszonya miatt. 

Súgok egy titkot. Delfi nnel való úszáshoz csakis egyré-
szes fürdőruhát vegyél fel. Nem ér meglepetés. Nagy boldo-
gan csobbantam bele a delfi n mellé a vízbe, amikor a „gon-
dozója” kimondta számára a jelszót; 
ússz vele! Uszonyába kapaszkodva 
nyeltem a vizet és majd elaléltam a 
boldogságtól, amikor egyszer csak 
hupp, a bikini alsóm a víz hatásásra 
önálló életre kelt és elkezdett csúszni 
a bokám fele. Még jó, hogy időben 
észrevettem és felhajtottam a tér-
dem, így a gatyóm nem hagyott el 
végleg, viszont a bokámig csúszott.  
Kedves kis barátomat nem szerettem 
volna elengedni, ezért a többi részle-
tet a homályban hagyom…

Jajjj… annyi mindent tud-
nék még mesélni és írni, fecsegni. 
Nagyon megszerettem ezt a világot. 
Amikor Egyiptom földjére léptem, 
éreztem, itt béke honol. Ez a béke 
benne volt a levegőben, amit be-
szippantottam, amikor kiléptem a 
repülőből, erre a számomra fi zika-
ilag idegen földre. Érdekes utazás, 

érdekes ország, érdekes emberek, érdekes történelem. Más a 
légkör, mások az illatok. A Vörös-tenger megunhatatlan szép-
sége, a kulturális csodák, a helyiek kedvessége elvarázsolt. A 
szexi hastáncosnőkről Laci tudna csak igazán mesélni.

Annyit még azért szeretnék elmondani, hogy ha nincse-
nek a gyerekek, akkor ez az egyiptomi út sincs. Akkor talán 
egy olyan helyre megyünk Lacival, ahol még nem jártunk, 
vagy – és ez a valószínűbb – nem utazunk, hanem fürdőzünk, 
pihenünk. Vagy pihegünk valami hazai, eldugott faluban 
(ami persze a maga nemében gyönyörű) pár napot „szabad-
ság” címén, kialusszuk magunkat, aztán sietünk haza. Az 
is valószínű, hogy sokkal kevesebbet bóklászunk a városban 
„csak úgy”, voltaképp céltalanul, nem mászunk fel egy csomó 
lépcsőn, és nem térünk be egy csomó utcába, ahová nekünk, 
felnőtteknek eszünkbe sem jutott volna betérni, de a gyerme-
ki kalandvágy és expedíciós ösztön minket is elvarázsolt.

Ha nincsenek gyerekek, akkor lehet, hogy nyugodtabban, 
pihentebben nyaraltam volna. Nem kaptam volna időnként 
infarktust: Bence, igyál!! Ne mássz fel oda, ne a szélén menj, 
leesel, ne nyald végig a sírt, Bence… nee!… azt nee.! ne edd 
meg.!. basszus!!?.. már megetted… akkor mindegy…

Nem kellett volna Bius uborka-
arcát időnként felvidítanom, mert 
most anyuuu: épp meleg van, be-
lement a homok a szemembe, nem 
kellett volna kalap, mégis kellett 
volna kalap, szomjas vagyok… pi-
pilni kell.  (Persze ezt mindig ak-
kor, amikor már közel-távol toalett 
sehol nincs és még egy fa sincs, ami 
mögé leguggoljon.) Igen drágám, 
már százszor elmondta az idegen-
vezető miért nem fi gyelsz? Ez nem 
ugyanaz a szobor. Persze mind egy-
forma… stb 

DEEE, egyszónak is száz a 
vége. Örülök, hogy belevágtunk 
egy jósolhatóan mozgalmas és ener-
giaigényes kiruccanásba. 

Hát ez történt velünk 
Egyiptomban, a forró ázsiai nyár-
ban. 

Turanecz Anikó
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Szülók szülóknek

Mindannyian elfogultak 
vagyunk a gyereke-

inkkel szemben. Ez termé-
szetes, és így is kell lennie. 
Ismerjük őket, jobban, mint 
mások, látjuk az érzékeny, 
törékeny, gyengéd oldalu-
kat. Emiatt úgy érezhetjük, 
hogy igazán rossz dolgokat 
csak MÁSOK gyerekei tesz-
nek, sőt, valószínűleg arról 
is meg vagyunk győződve, 
hogy a gyerekünk azonnal 
kiállna azokért, akit éppen 
bántanak, vagyis nem pasz-
szív szemlélő lenne a bully-
ing során.

l Ez azonban nem biztos, 
hogy igaz! Valószínűbb, 
hogy ha nem is válik zak-
latóvá a szó legszorosabb 
értelmében, lesz olyan, 
hogy szándékosan bánt 
(csúfol, kiközösít) máso-
kat. Nincs olyan személy, 
akit ne bántanának néha, 
még ha nem is válik áldo-
zattá. Ami viszont szinte 
borítékolható, hogy szem-
lélő lesz valamilyen zakla-
tás során.
l Akkor tudunk tenni a 
zaklatás ördögi köre ellen, 
ha reálisan látjuk a hely-
zetet és a gyerekeinket, 
és beszélünk velük mind-
három felállásról (bántal-
mazó, áldozat, szemlélő), 
példát mutatva a mások 
melletti kiállásban.

l Hogy kezeljük azt, 
amikor például kiderül, 
hogy valami bántó dolgot 
tett a gyerekünk mással? 
Az egyik tipikus szülői 
reakció a tagadás: Az én 
gyerekem??? Sohaaaaa! 
Vagy ha mégis, akkor a 
másik gyerek biztosan ki-
provokálta, megérdemelte 
azt. Egy egyszeri konflik-
tus nem egyenértékű a  gal 
(ezt fontos leszögeznünk), 
de van jelentősége, hogyan 
reagálunk. Még akkor is, 
ha a sérelem jogos volt, 
érdemes átbeszélni, hogy 
arányos volt-e a gyerekünk 
arra adott reakciója.
l Akkor teszel jót a gye-
rekeddel, ha igazságos 
vagy vele, és nem baga-
tellizálod el, ha ő bánt 

valakit, különösen, ha az 
egy szisztematikus bántal-
mazás szóval, ne adj Isten 
tettel!
l Szeresd a gyermekedet, 
feltételezz jót róla, neveld 
jóra. Ugyanakkor ne tagadd 
a realitást, ha kiderül valami 
a gyermekedről, ami nem 
illik a róla alkotott képedbe. 
l A szeretet igazságos és 
igazságra nevel!
#bullying #zaklatás #pszi-
chológus #pszichológia 
#gyerekpszichológia #gye-
rekpszichológus #gyerek-
kekvagyok #gyerekkelazélet 
#anyavagyok #apavagyok 
#gyereknevelés #empátia

Jantek Gyöngyvér, 
klinikai szakpszichológus

az alapítvány önkéntese

„Az én gyerekem sosem tenne ilyet!” 

vagy mégis?
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A kétezernél többgyermek bevonásával zajló klinikai vizsgálat ki-
mutatta, hogy a vakcina – alacsonyabb, 10 mikrogrammos dózisban 
adva –  biztonságos, és erős immunválaszt eredményezett.

Jelenleg a Pfizer vakcinája a 12-15 éves fiatalok 2 dózisú oltására 
és bizonyos kor- és betegcsoportok 3. emlékeztető (booster) oltására 
rendelkezik sürgősségi felhasználási engedéllyel. A gyógyszergyártó 
augusztusban megkapta a teljes FDA jóváhagyást a 16 évesnél időseb-
bek oltására.

A gyógyszergyártók a vakcinát 2-5 éves és 6 hónapos és 2 éves kor 
közötti gyermekek csoportjaiban is tesztelik, az adatok a negyedik ne-
gyedévben várhatók.

A Moderna COVID-19 elleni vakcinája az Egyesült Államokban még 
nem engedélyezett serdülőknél történő alkalmazásra, míg Európában 
erre már engedélyt kapott.

A hatóságok szerint mind a Pfizer, mind a Moderna vakcina serdü-
lőkben és fiatal felnőttekben, különösen a fiatal férfiakban, igaz, hogy 
rendkívül ritkán, de szívgyulladást okozhat. Ugyanakkor a Covid19 
fertőzéssel kapcsolatban nagyságrendekkel gyakoribbak a szövőd-
mények (beleértve a szívizomgyulladás) kialakulásának lehetősége. A 
Pfizer vizsgálatai alapján a beoltott, mintegy 2000 gyermekben nem 
tapasztaltak szívizomgyulladást.

A gyors engedélyezés segíthet mérsékelni az esetleges őszi fertőzés 
felfutást, ami az iskolákban már zajló jelenléti oktatás miatt várhatóan 
be fog következni. Bár maguk a gyermekek kevésbé érzékenyek a sú-
lyos COVID-19 betegségre, továbbadhatják a vírust másoknak, köztük 
az életkoruk és/vagy társbetegségeik miatt fokozottabban veszélyez-
tetett családtagjaiknak is.

Forrás:
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20211007/pfizer-asks-fda-authori-

ze-covid-vaccine-kids-5-to-11https://www.medscape.com/viewarticle/959839

2021. október 13. 08:00 – otszonline (rövidített változat)

Pfizer kéri vakcinája engedélyezését 
gyermekek számára is

Miután az egészségügyi hatóságok jóváhagyják az oltást 5-11 
éves kor közötti gyermekek számára, az Egyesült Államokban 
15 millió adag vakcinát juttatnak el a gyerekorvosi rendelőkbe 
és gyerekkórházakba, ezen kívül pedig egy a szülőknek szóló 
felvilágosító kampányt is terveznek. Amerikában a gyerekek 
oltása akár már november 3-án megkezdődhet.

Az FDA engedélyezte a Pfizer COVID-19 elleni oltóanyagá-
nak sürgősségi felhasználását az 5-11 éves közötti gyermekek 
körében.

A sürgősségi engedély kiadása nyomán november elején 
megkezdődhet az Egyesült Államokban a Pfizer Inc és a BioNT-
ech SE oltóanyagának beadása az 5-11 éves iskolások számára 
is, ezzel egyre inkább közeledik a korábbi, normális élet remé-
nye az ország polgárai számára.

Az egyes államok máris jelentős mennyiséget rendeltek az 
oltóanyagból, több millió dózist juttatnak el a gyermekorvosok-
hoz, családorvosokhoz, gyermekkórházakba, egészségközpon-
tokba és gyógyszertárakba. Az Egyesült Államokban közel 28 
millió 5-12 éves gyermek él. A vakcina gyermekeknek adható 
kiszerelése 10 mikrogramm hatóanyagot tartalmaz, szemben a 
felnőtteknek és a 11-évesnél idősebb gyermekeknek szánt 30 
mikrogrammos oltással. Az oltás leggyakoribb mellékhatása a 
klinikai vizsgálatok során az injekció helyén jelentkező fájda-
lom, fáradtságérzés és fejfájás volt, szívizomgyulladást vagy 
egyéb súlyos mellékhatást nem észleltek.

Forrás:
FDA, News Release, October 29, 2021

ENGEDÉLYEZTÉK 
AZ 5-11 ÉVESEK PFIZER 

OLTÁSÁT 2021. november 02. OTSZonline
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Búcsúzunk

Még egy éve sincs, hogy Balázs Patrik írását közöltük a CSUDAMADÁR 
magazinban, mert kicsi korától ismertük, szerettük és csodáltuk a kitartá-
sát, akaraterejét, optimizmusát. 

Így fejezi be írását: 
„Készülök a nyári érettségire és ősszel szeretném elkezdeni az Egész-

ségügyi Iskolát gyakorló ápolóként. Szeretném visszaadni azt a sok jót, 
segítséget, amit én kaptam 2006 óta. És várom a csodát, a telefonom 
csörgését, hogy elindulhassak az új, egészséges, reményekkel teli életem 
felé.”

Az érettségit még sikerült letennie, de végül csak elfogyott az ereje... 
Befejezte rövid, ám sok szeretettel és szenvedéssel teli életét.  

Nyugodj békében, drága Patrik! 

Emlékezzünk!

Kedd 17:32 - online megbeszélés, mint oly 
sokszor máskor... mert hát digitális világban 
élünk. Élünk.

Kedd 17:32 - pittyegés a telefonomon, 
mint oly sokszor máskor... mert hát digitális 
világban élünk. Kézbe veszem és olvasom: 
...Meghalt a Pisti...

Egy szempillantás alatt ránt vissza a való 
világba az a fájdalom, ami belém hasít. 

Tudtuk, hogy beteg volt, de senki nem 
mondta, hogy ennyire, senki nem mondta, 
hogy ilyen gyorsan itt a vége, hogy készülj fel, 
hogy újra, megint elveszítesz egy barátot.

 Átöltözök és elindulok futni, valamer-
re, mindegy, hogy merre, a gondolatok a 
fontosak, amik a fejemben kattognak. A 
gondolatok, amik mind egytől egyig közös, 
szép emlékek. Nekem csak szép emlékeim 
vannak Veled, Pisti! 

A nevetésed szerintem mindannyian a fü-
lünkben halljuk, a buzdításodat, hogy gyerünk 
teniszezni, a meggyőző érvelésedet Janival, 
hogy fel lehet álltani azt a röplabda hálót 
a Balatonban, hogy a gyerekekkel játszani 
tudjunk. Sima ügy! 

A „Mi is nyaralunk!” 
rehabilitációs tábor önkéntes 
csapatának oszlopos tagja 
voltál, de sokkal több annál. 

Sok gyermekkel szerettetted meg a 
sportot, a teniszt, az asztaliteniszt. Sokaknak 
voltál példakép és tanító! Remek sportoló! De 
legfőbbképp BARÁT!

... Besötétedett, szembe velem a tiszta, 
felhőtlen égen a Nagygöncöl olyan könnyen 
felismerhető, egyértelműen kivehető csillag-
képe és azon kapom magam, hogy egyre több 
göncöl-csillagnak adok nevet.

Most már ott fönt toljátok azt az égi 
szekeret, ahogy tettük ezt együtt itt lent, ami 
nélkületek már sokkal nehezebb lesz!

Isten veled, Pisti!
Böcskei Virág



Üdvözlünk!

Új életek!Új életek!

Benjamin 17 éves. 
2021. június 12- én kapott má-

sodszorra új szívet, Magyarorszá-
gon elsőként. 

2020. októberében egy kont-
roll során, és utána azonnali katé-
teres vizsgálaton derült ki, hogy 
nagyon nagy a baj, és csak az 
újabb szívátültetés segít. Sokkolt 
minket akkor ez a hír. Kellett pár 
hónap mire fel tudtuk dolgozni 
a történteket. Nehéz 8 hónapos 
várakozás és sok kórházi tartóz-
kodás után megjött a szív. Az első 
2 hétben sok nehézséggel meg 
kellett küzdenie Beninek, de utá-
na nagyon gyorsan javult az álla-
pota, és mióta itthon van, nagyon 
jól érzi magát. Tanulással és szá-
mítógépezéssel telnek a napjai. 
Várja, hogy újra visszaültessen az 
iskolapadba. 

Levente vagyok, 16 éves és 
negyedik gyermek a családunk-
ban. Genetikai eredetű vesebe-

tegség miatt dialízisre volt szük-
ségem, ahogy nővéremnek és 
bátyámnak is. Felnéztem rájuk a 
küzdelmük, kitartásuk miatt és ré-
szese lehettem a csodának, mikor 
új életet kaptak, közben tudtam, 
hogy nekem is ezen az úton kell 
végigmennem... Aztán apukám 
születésnapja után 3 nappal meg-
csörrent a várva-várt telefon és a 
csodát harmadszor is átélhettük! 
Új életet kaptam! Köszönöm!

A kicsi Matyi születése nagy 
öröm volt számunkra. Ezt az ün-
nepet már a harmadik napon be-
árnyékolta a biliáris atrézia gya-
núja, melyet pár hetes korában 
véglegesen diagnosztizáltak és 
hamarosan meg is operáltak. Hi-
ába, a szakemberek legjobb tudá-
sa ellenére sem hozott javulást a 
műtét, így a kicsi májának állapota 
romlásnak indult és egyszer csak 
Hamburgban találtuk magunkat. 
Itt történt meg a transzplantáció 

szeptember 28-án. Bár azt mond-
ják hogy a szülői szeretet nem 
egy mérhető fogalom, aznap az 
apai szeretetet mégis sikerült 
számszerűsíteni: pontosan 290 
grammnyi, apától kapott máj je-
lentette Matyinak az új életet. Ne-
héz időszak volt, több műtéti be-
avatkozással. De nagyon erős fi ú, 
hamar összekapta magát. Viszont 
nemsokára, amikor hazajöhet-
tünk Budapestre, egy újabb mű-
téten esett át. Komplikációkent 
bélelzáródás lépett fel nála. Újra 
sikerült gyorsan gyógyulni és nö-
vekedni, mit sem törődve az újon-
nan szerzett heggel a kis hasán.
Még Hamburgban kérdezték, 
hogy miként képzeljük a közeli és 
távoli jövőnket? Pontosan így. Egy 
álom vált valóra, hogy láthatjuk őt 
az udvaron szaladgálni, beszélni 
tanulni, játszani. Életvidám, bol-
dog és nap mint nap mosolyt csal 
az arcunkra.

Beni

Levi

Matyi
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Most y 
30 éves jubileumi pólót

küldün aándéka!
TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES

Ha 5000 Ft eltti
támoaást kapnk tőled,
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HOZZÁVALÓK
16 db-hoz:

- 1 csomag leveles tészta
- fél üveg baracklekvár

(frissen is készíthetünk 300 gramm 
sárgabarackból, 1 teáskanál citromlé-
vel, 90 gramm cukorral, 3 gramm pek-
tint összefőzve)

- 150 gramm túró
- 2 csomag bourbon vaniliás cukor
- 2 evőkanál cukor

- 1 evőkanál mascarpone (lehet tejföl is)
- 1 teáskanál reszelt citromhéj
- 1 db tojás
- 1 evőkanál méz

l A töltelékhez mindent összekeve-
rünk a lekváron, tojáson, mézen kívül.
A tésztát kitekerjük és felvágjuk 8x4 
négyzetre. A négyzetek felére halmo-
zunk a túróból majd rá a lekvárból. A 
maradék négyzeteket beirdaljuk egy 
éles késsel. 

l A töltelékes tészták peremét az uj-
junkkal megkenjük tojással és mehet 
rá a teteje. Villával összenyomkod-
juk  majd méz és tojás keverékével 
megkenjük.
l 190 fokos sütőben 15-20 percig süt-
jük.
Gyorsan elkészül és a siker garantált

Kőműves Luca
májtranszplantált cukrász, 

az alapítvány önkéntese
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FELNŐTTEK RÉSZVÉTELI DÍJA: 
29.000 Ft/fő

3-17 ÉVESEK  RÉSZVÉTELI DÍJA: 
19.000 Ft/fő

TÁMOGATÓI JEGYVÁSÁRLÁS (AJÁNDÉK PÓLÓT ADUNK):
5.000 Ft/db

A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást, 
a pénteki és szombati svédasztalos vacsorát, 

a szombati svédasztalos reggelit, 
a szombati ebédet, valamint a termálfürdő, 

a � nn szauna és infrakabin használatát.
Vasárnapi grillebéd : 3.500 Ft (6 év alatt ingyenes) - 

külön kell jelentkezéskor kérni!.

PROGRAM:
Péntek: 

14.00 órától lehet elfoglalni a szobákat 
18.00 órakor kulturális műsor 

19.00 órakor vacsora, majd a rövid hivatalos 
megnyitó 
Szombat: 

10:00 órakor orvos-szülő fórum, 
gyerekeknek csapatverseny

15:30 órától fakultatív szekszárdi borkóstoló
19:00 órakor vacsora, jelmezes felvonulás, 

farsangi buli

Vasárnap:
Wellness (a szobákat 14 óráig el kell hagyni)

12:00 órától lehet ebédelni,
ha a jelentkezéskor külön rendeltek!

Várjuk ismét az ötletes jelmezeket a felvonulásra!
Nagyon várjuk, hogy újra találkozzunk!

Jelentkezési határidő: 2022. január 18. 
Részvételi díj be� zetése: 2022. január 26-ig

Az Alapítvány számlaszáma:
10200885-32611135-00000000

Az aktuálisan érvényben lévő járványügyi
rendeletet � gyelembe véve a programmódosítás 

jogát fenntartjuk. 
Regisztráció érkezési sorrendben

Kérünk titeket, csak egészségesen érkezzetek! 
Vigyázzunk egymásra!

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

vagy a 
Transzplantációs Alapítvány, 

1138 Bp. Váci út 184.
címre

Farsang
TENGELICEN
Visszatérve a megszokott kerékvágásba,
hagyományos farsangi találkozónkat 
2022-ben is kedvelt helyünkön, a tengelici
HOTEL ORCHIDEÁBAN tartjuk!

IDŐPONT: 2022. FEBRUÁR 4-6.
Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti testvér részvételét Alapítványunk ingyen biztosítja. 
A további családtagok részvételi díjához is igyekeztünk a lehetőségeinkhez képest a legnagyobb mértékben hozzájárulni. 
Amennyiben további támogatásra van szüksége a családnak, írj levelet a transalap@acenet.hu címre!


