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A szervátültetett
gyermekekért!

Adószám:

19667063-1-41
Köszönjük minden kedves adófizetőnek – 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.
Kérjük, jövőre is támogassa táborainkat az SZJA 1% felajánlásával és biztassa erre családtagjait, barátait, ismerőseit, kollégáit is! Köszönjük!
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Kedves Olvasó!
Tavasz van, megújulás! Rázzuk le magunkról az elmúlt két évet,
mint egy rossz álmot! Most ért véget a tengelici farsang, nagyot nőttek
a gyerekek, alig ismertük meg őket. Remélhetőleg ismét felhőtlen nyári
táborozás következik, folytatva a megújulást. Az eddigi tizenhat balatoni tábor már többször volt kénytelen vándorolni, az idén is új helyszín
vár minket, a siófoki Balaton Hotel.
Új családtagokkal bővül a „MI NAGY CSALÁDUNK”. Köszöntjük
az Új Életeket, a csatlakozó transzplantált gyermekeket és családjaikat,
valamint új önkéntes segítőinket.
Ami a régi maradt, hogy mi továbbra is
nagy-nagy szeretettel várunk titeket!
Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke
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Trapi történet

Ovi, nagycsoport

Benjamin egy nagyon összetett és bonyolult szívhibával született. 3 hónapos korában az őt kezelő kardiológus
főorvos asszony elmondta, hogy Beni
ezzel a szívvel nem fogja megélni a felnőttkort. Akkoriban Magyarországon
még nem volt lehetséges a szívátültetés. A diagnózis mérhetetlenül sokkoló
volt számomra, de nem adtam fel, és
minden reményszálba kapaszkodva
úgy neveltem Benit, hogy ne legyen betegségtudata.
11 éves koráig a gyógyszerekkel ez a betegség kordában tartható volt, de 2015 őszén gyengülni
kezdett, hirtelen kórházba került.
Hetekig nem tudtuk, mi lesz a pontos diagnózis, hogyan fognak tudni segíteni rajta, de a rosszullétei
megszűntek, az infúziós kezelések
hatására jobban lett, és karácsonyra
hazaengedték. Akkor már tudtuk,
hogy csak a szívtranszplantáció segíthet rajta. Listára került. Ezt próbáltuk megemészteni, beletörődni,
elfogadni. Ebben az orvosoktól, ápolóktól és egyéb kórházi dolgozóktól
nagyon sok segítséget, támogatást
kaptunk. 2016 januárjában az egyre
rosszabbodó állapota miatt sürgős
listára került, és 2016 februárjában
sikeresen megkapta az új szívet (ekkor 12 éves volt). Az azóta eltelt 5

Beni

TÖRTÉNETE
Beni és a LEGO
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évben sokszor volt kórházban, kétszer volt súlyos szervkilökődés nála,
de az orvosok mindent megtettek
a gyógyulása érdekében. Ilyenkor
mindig kezdtünk elölről mindent.
Hónapokig nem járhatott közösségbe, itthon újra a kezdeti „steril”
állapotokat kellett követnünk mindenben. Ezt egyre nehezebb volt elfogadni neki, hisz egy gyereknek az
a legrosszabb, ha nem lehet a társai
között. Ezek az évek nagyon hamar
hozták el Beni számára a „felnőtté”
válást, illetve komolyabbá tették őt
a vele egykorú társainál. De sosem
panaszkodott, mindig fegyelmezetten követte az orvosok utasításait.
Mindig mellette voltam, és igyekeztem felvidítani, ahogy a körülmények engedték.

Trapi történet
Aztán – ha fogalmazhatok így –
a legnagyobb „csapás” 2020 őszén
történt velünk. Beni állapota hirtelen
rosszabbodni kezdett, ismét kórházba került, és kiderült, hogy nagyon
nagy a baj, a beültetett szív akkor
már nagyon beteg volt. Mindkét koszorúér elzáródott, az egyiket megnyitni sem tudták, a másikba ugyan
tettek egy stent-et, de sajnos nem sokat segített, és a nyáron lezajlott nála
egy nagyfokú infarktus mindenféle
tünet nélkül (talán a fáradékonysága

Kilencévesen

Pék tábor 2015

Imádott Blacky kutyusával

már ennek az utóahatása volt, mivel elég nagy területen elhalt a szívizom). Ismét szívtranszplantációs
várólistára került. Az első hetekben
Beni nagyon rosszul élte meg azt,
hogy újra meg kell őt műteni, nehezen fogadta ezt el, nem akarta még
egyszer végigcsinálni. Azt mondta,
inkább meghal. Rettenetes volt ezt
anyaként hallani, és az a tehetetlenség, hogy most akkor mi lesz, őszintén megmondom, én is teljesen
összezuhantam. Mi lesz megint az
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Trapi történet
iskolával, mi lesz a munkahelyemen
(egyedül nevelem évek óta).
Beni 2020 októberétől december elejéig volt kórházban, és
ahogy telt az idő, az állapota egyre
romlott, több lett a kórházi tartózkodás, mint az otthonlét. Novemberben került várólistára, sajnos
akkor még az állapotát a Bizottság
nem ítélte olyan súlyosnak, elutasították a sürgős listára való felvételt,
valamint az orvosi fellebbezést.
Ekkor beültettek neki egy defibrillátort, a fennálló ritmuszavar miatt.
Nagyon sokat kellett várnunk (6 hónapot), mire megjött a számára legtökéletesebb szív. 2021 júniusában
sikeresen megműtötték, immár
másodjára, Magyarországon elsőként (most 18 éves). A műtét utáni
első 2 hét váratlan komplikációkat
hozott: nem indult el a veséje, majd’
10 napig dializálták, a tüdejébe valamilyen gomba került, emiatt 2 hétig nem tudták a lélegztetőgépről
levenni. Kemény 2 hét volt, de Beni
nagyon erős akarattal rendelkezik,
végül elkezdett szépen gyógyulni,
erősödni.

12. születésnap a kórházban,
a műtét előtt

Imád úszni

Nagyon sokat köszönhetünk a
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet orvosainak, ápolóinak, gyógytornászainak, a kórházpedagógusnak, a pszichológusnak,
rengeteget segítettek Beninek és nekem is, hogy minél könnyebb legyen
számára a gyógyulás. Július közepén
hazaengedték, azóta jól van, szerencsére minden rendben. Rendszeresen járunk kontrollra.
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Ez a betegség és a sok kórházi tartózkodás természetesen a
tanulásra is kihatott. Volt egy nehéz periódusunk, amikor is a középiskola, ahova általános iskolai
tanulmányai után felvették – számunkra érthetetlen módon – nagyon embertelenül bánt Benivel. A
legnehezebb időszakában, amikor
már sokat volt kórházban, egyre
betegebb és gyengébb volt, az or-

Trapi történet
2017 Holnapocska tábor,
Katával

ezt az évet már így csinálja végig.
De már nagyon várja, hogy megismerje az új osztálytársait, és ismét
járhasson iskolába, valamint, hogy
végre visszamehessen úszni, mivel

azt nagyon szeret. 5 éves kora óta
úszik, tökéletesen.
Ez az én Benim kis története.
Szamosi Kriszta
Beni 18

14 évesen
vosával egyetértésben iskolát kellett váltanunk a tanév közepén. A
kórházpedagógus segített nekünk
ebben, ő ajánlott egy alapítványi
gimnáziumot, Gyermekház a neve.
Bementünk az Igazgató Asszonyhoz, elmondtuk, hogy milyen problémával állunk szemben. Teljesen
le volt döbbenve, és azt mondta
„nem kérdés, hogy Beninek nálunk a helye!”. Az Igazgató Asszony
azóta is mindenben segíti Benit,
mindig az állapotát és az egészségét helyezi előtérbe. Ez az iskola
az összes pedagógusával egy nagyon gyermekbarát intézmény. Mi
nagyon örülünk, hogy Benit átvették, rengeteg segítséget kapunk a
tanároktól is. Most magántanuló,
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Kell egy csapat!
Az orvos, aki rengeteg családnak ad reményt, hitet és erőt

KELL EGY CSAPAT!

SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Gasztroenterológiai
és Hepatológiai Osztály

Dr. Dezsőfi Antal:

Azért lettem gyerekgyógyász,
mert nagyon szeretem a gyerekeket

Ha valaki rákeres a nevére az interneten, azt tapasztalja, hogy hálás anyukák ajánlják egymásnak nem csak
megkérdőjelezhetetlen szakmai tudása, hanem embersége és kedvessége miatt is. A transzplantáción átesett
gyermekek és családjaik számára megnyugtató, hogy
a lelki kapcsolódás és gondoskodás is garantált, ha dr.
Dezsőfi Antal és csapata segíti őket ezen a nehéz úton.
De vajon hogyan lehet orvosként folyamatosan szembenézni azzal, hogy az élet – még a gyermekeké is – men�nyire törékeny? Többek között erről, valamint a szakmai
háttércsapat és a támogató család szerepéről is beszélgettünk Dezsőfi doktorral.
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Dr. Dezsőfi Antal gyermekgyógyász és gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem I. Számú
Gyermekgyógyászati Klinika Gasztroenterológiai és
Hepatológiai Osztályának vezetője, akinek kutatási területe szakmai biográfiája szerint a májtranszplantált
gyermekek kardiovaszkuláris rizikójának felmérése, valamint a post transzplantációs metabolikus szindróma.
A szervátültetésen átesett gyermekek és családtagjaik
számára azonban ő ennél sokkal többet jelent: támogató erő, akit – mint mondják –, ha meglátnak a kórházi folyosón, vagy az alapítványi táborokban, rendezvényeken, azonnal biztonságban érzik magukat.

Kell egy csapat!
„A diagnózis felállítása
borzalmas nagy felelősség”
– A krónikus májbetegségben szenvedő gyerekek
olyan betegséggel élnek, ami nagy valószínűséggel
elkíséri őket egész életük folyamán. A diagnózis felállítása borzalmas nagy felelősség, hiszen ahogy kimondjuk, attól kezdve ez azt jelenti, hogy egy olyan kórkép
van, ami jó esetben kezelhető és szinten tartható, de
van olyan helyzet is, amikor a betegség - minden erőfeszítésünk ellenére - végállapotba jut, és ilyenkor jön
szóba a májátültetés. A kezelés során szoros kapcsolat
alakul ki a szülő, gyermek és az orvos között, aminek
egyik tartópillére a bizalom – magyarázta Dezsőfi doktor, aki úgy érzi, ahhoz, hogy valóban segíteni tudjon,
nem csupán a szakmai felkészültség szükséges.

Fontos a folyamatos szakmai fejlődés
– A szakmai felkészültséget az ember úgy biztosítja,
hogy olvassa a szakirodalmat és részt vesz a nemzetközi kongresszusokon. Nekem volt szerencsém az Európai
Gyermek Gasztroenterológiai Társaság máj bizottságában 6 éven keresztül jelen lenni, éppen ezért nagyon

jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, rendelkezem: a szakmai újdonságokról első kézből szerzünk
tudomást, vagy éppen direkt segítséget tudunk kérni
a nagy külföldi centrumoktól, ahol nagyobb esetszámban vannak ezek a gyermekek. Vagyis van egy nagyon
jó szakmai háttér – nem csupán a magam, hanem a velem együtt dolgozó kollégák részére is. Lépést tudunk
tartani a szakma fejlődésével, és hozzáférünk az új kezelési módszerekhez, szakmai irányelvekhez, amelyeket alkalmazzuk is. A gyermekeket ugyanúgy tudjuk
kezelni Magyarországon, mintha Londonban, Párizsban vagy Németországban lennének.

„Amennyit az ember beletesz egy orvos-beteg
kapcsolatba, legalább annyit vissza is kap”
– A szakmai felkészülés mellett az odafigyelés is
fontos, hiszen az emberi problémákra is oda kell figyelni. Amennyit az ember beletesz egy orvos-beteg
kapcsolatba, legalább annyit vissza is kap belőle. - Az
empátia megvan, ám nehéz meghúzni a határt, hogy
meddig szabad bevonódni, hiszen számos olyan élethelyzet van, ami nem jól sikerül és nem tudunk megmenteni valakit. Ez a kezelőorvost is megviseli – árulta
el Dezsőfi doktor.
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Kell egy csapat!
„Együtt megyünk végig az úton”
– Ha egy szülő meghallja a transzplantáció kifejezést,
megfordul vele a világ. Ilyenkor nagy szükség van egy
megfontolt, nyugodt erőre, hogy megértse, mi fog történni gyermekével. - Fontos, hogy mindig nyíltan és őszintén
beszéljünk. A transzplantáció életmentő beavatkozás. Akkor jutunk el oda, ha semmilyen más lehetőség nincs arra,
hogy életben tartsuk a gyermeket. Valóban ijesztő szó, de
amikor az ember tudja, hogy nincs más lehetősége, nem
kérdés, hogy belevág. Ilyenkor el kell mondani, hogy nem
100 százalék, hogy sikerülni fog és lesznek problémák és
nehézségek a transzplantáció után is. De ha az ember elhatározza, hogy végigmegy ezen az úton – még, ha rögös is
-, akkor ez az út, ha nem is teljes gyógyulást, de egy élhető
életet hoz. Ezen az úton együtt megyünk végig és ez a tudat erőt ad – magyarázta a szaktekintély.

Nem nagyon volt olyan gyerek, aki, amikor betöltötte
a 18. életévét, ne szeretett volna még egy kicsit nálunk,
a gyerekgyógyászatban maradni – nevetett Dezsőfi
doktor és elmesélte azt is, hogy számára és kollégái
számára felemelő érzés, amikor a gyerekek túl vannak
a transzplantáció nehézségein, és normális, szép életet
élnek. - Ahogy a nyári táborokban, karácsonyi ünnepségeken, farsangon, kirándulásokon látjuk, hogy mennyire jól vannak, az nekünk is hatalmas öröm. Aztán jönnek
a ballagási fotók, és ezek a pillanatok adnak értelmet
azoknak a nehézségeknek, amelyek menet közben történtek. Ezek a gyerekek gyakran sokkal strammabbak,
mint az egészséges társaik.

A kamaszkor soha nem egyszerű
– Persze a kamaszkor alapból nem könnyű időszak.
- Igyekszem őket partnerként kezelni, nem kisgyerekként. A kontrollvizsgálatokon is őket kérdezem, hogy
mit gondolnak, és nem szüleiket. A tinédzserekkel
szoktak lenni jó beszélgetéseink. Sportolnak, teljes értékű életet élnek, tudatában vannak a saját testüknek.
Emellett persze fontos, hogy ne legyenek kirekesztve a
közösségi életből. Megkérdezik például, hogy ihatnak-e
alkoholt? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert orvosilag
azt kell mondani, hogy „Isten őrizz, mert a májadnak
nem jó!”. De ez nem életszerű válasz. Én azt mondom,
hogy „tudnod kell, hogy az alkohol károsítja a májadat,
de ha elmész a haverokkal 18 évesen, és mondjuk, egy
pohár sört megiszol, akkor azért nem lesz maradandó
problémád, ha ez nem rendszeres.” Többnyire megértik,
hogy ők is felelősek a saját májukért, hiszen jóval nagyobb felelősséggel tartoznak maguk felé, mert kaptak
egy második esélyt.

Kell egy csapat!

”Hatalmas öröm, ha látjuk, hogy jól vannak
a gyerekek”
Azért lettem gyerekgyógyász, mert nagyon szeretem a
gyerekeket – vallja nemes egyszerűséggel dr. Dezsőfi Antal. - Persze egy csecsemővel kezdetben nincs olyan szoros kapcsolat a kis beteg és az orvos között, mint ami egy
6-8 éves gyerekkel, vagy egy kamasszal. Akivel az ember
10-15 éven keresztül, háromhavonta találkozik, az valamilyen módon az élete részévé válik, és sokat megtud róla.
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A beszélgetés során rengeteg szó esett a szakmai
csapatról, akik részt vesznek a transzplantációs folyamatban. - Valamennyien megszállottan küzdünk
ezekért a gyerekekért, ezen az osztályon nagyon jó
mikrokörnyezet van. A kórházi csapat része például a
gyermekpszichológiai szolgálat, hiszen szükség van
a kis páciensek lelkének a kezelésére is – magyarázta
Dezsőfi Antal, és elárulta, hogy neki személyesen a
családi háttér is stabil támaszt jelent a hivatásában. Szerencsés vagyok, mert a feleségem egy angyal, aki
mindig mellettem áll. Van három gyerkőcöm, akik már
nagyobbak, de velük is lehet ezekről a dolgokról beszélgetni. Emellett pedig az ember hite, világrendje és
talán egy felsőbb hatalom is sokat segít abban, hogy
ezt a hivatást tudjam, tudjuk végezni.
Urmai Gabriella
Újságíró, az alapítvány önkéntese

Okos légy!
Egy régi rovatot indítunk újra az idei évben.
Minden CSUDAMADÁR számban foglalkozunk majd egy adott témával,
amely kapcsán feladatokat kaptok.
A megoldást postán vagy e-mailben kell eljuttatnotok hozzánk!
A legügyesebbek az év végén, összesített eredmény alapján komoly jutalomban részesülnek!
Számítunk minden gyerek, Kicsik és Nagyok aktív részvételére!
A tavaszi szám témája: földrajz, ennek kapcsán a Balatonról mesélünk nektek.
Mindannyian jól ismeritek ezt a nagy tavat, hiszen nyári táboraink egy hetét évek óta
a Balaton partján töltjük, mindenki nagy örömére!

Lássuk, milyen érdekességeket rejt a Balaton!
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Kicsiknek
3-10 éves korig

A BALATON KELETKEZÉSE
(monda)

Valamikor réges-régen élt Bakony erdejében egy hatalmas sárkány, akinek huszonnégy feje volt. Mind a huszonnégy fejéből lángcsóvák csaptak ki, ha nem kapta meg napi
táplálékát: huszonnégy gyönyörű lányt. Egy napon aztán
a környék legerősebb legényének, Balatonnak a mátkájára
került sor:
– Nem, a mátkámat nem adom a szörnyetegnek, megvédem tőle az életem árán is! – kiáltotta Balaton.
Eltelt egy nap, eltelt kettő, három, a lány csak nem érkezett, és ezért az egész vidék zengett a sárkány üvöltésétől, beleremegtek a Bakony összes fái is. A tizenharmadik
napon aztán a förtelmes állat tüzet okádva kitört barlangjából, és a földet kaparta. Szempillantás alatt hatalmas meder keletkezett, melyből forrás tört fel. Másnapra a hegyek
aljában kis tavacska kéklett. A megdühödött sárkány követelte Balaton mátkáját. A legény elbúcsúzott mátkájától,
mind két kezébe szablyát fogott, csónakba ült és átevezett
a sárkányhoz:
- Ha közelembe jössz, az életeddel fizetsz, Balaton! –
üvöltötte a huszonnégy fejű sárkány.

De a vitéz nem fordult vissza, és hamarosan ádáz küzdelem kezdődött. Hulltak a sárkányfejek, nagyot csobbant tőlük
a víz, de a maradék fejek lángnyelvei mindig jobban égették
az ifjú testét. Az utolsó levágott fejjel együtt Balaton is holtan
zuhant a habokba.
Az emberek egyik szeme nevetett, mert megszabadultak a
zsarnoktól, a másik szemük sírt, mert elvesztették a hőst, és az
ő tiszteletére elnevezték a tavat Balatonnak. A leány mátkája
elvesztése miatt kedvese után ugrott. Most is a tó mélyén fekszenek csendesen, örök nyugalomban.
Forrás: www.altisk-lelle.sulinet.hu
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Okos légy!

. és Nagyoknak
11–18 éves korig
A Balaton Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, átlagos
vízmélysége alig több mint 3 m, így a világ legsekélyebb tavai közé tartozik.
Turisztikai célpont és hazánk egyik legbecsesebb természeti kincse, amelyhez minden évben nyaralni vágyók tömege látogat el.
A Balaton létrejötte a pannon
(miocén) korra nyúlik vissza, amikor hazánk területének nagy részét a
Pontusi-tenger, majd ennek maradványa, a Pannon-tó borította. A tavat a beömlő vizek hordaléka lassan
feltöltötte, és ez az agyagos-homokos
üledék lett később a Balaton teknőjének vízzáró rétege. A pliocén végén vulkáni tevékenység kezdődött,
majd a felszínre ömlő láva kihűléséből
keletkezett a tanúhegyek bazaltkőzete. A tűzhányók működését vulkáni utóműködés követte, a Tihanyifélszigeten mintegy 100 gejzírkúpot
épített a feltörő meleg víz, de ez vájta
ki a tapolcai Tavasbarlang járatait is.
A Hévízi-tó is vulkáni utóműködés
eredményeként keletkezett. A pleisztocénben kezdődő utolsó eljegesedés
idején észak–déli és erre csaknem
merőleges törések szántották át a
területet, és a kéregdarabok bezökkenése folytán kezdett kialakulni a
mai Balaton medre. Ezt az időszakot
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a mainál sokkal hűvösebb és csapadékosabb klíma jellemezte, így a csapadékvíz összefolyásával, mintegy 22 000
évvel ezelőtt kialakult a Balaton.

Programajánló
A
Kis-Balaton
Kápolnapusztai
Bivalyrezervátum a Magyarországon őshonos bivaly fajbemutatásának központja. A telep
fontos szerepet játszik a hazánkban őshonosnak számító bivaly fennmaradásában, génállományának megőrzésében. Interaktív
kiállítás, távcsövek, kilátópontok, pihenőhelyek és a bivalyokat bemutató
tanösvény várja az érdeklődőket. A fogadóépület kiállítása a Kis-Balaton
élővilágát mutatja be. Az istállóban a bivalytartás régi eszközei és az állattartásról régi fotók láthatóak. A bivalyokat tavasztól őszig a bemutatóhelyről
induló 1,5 km-es sétaút bejárásával lehet megnézni. A 30 hektáros területen
200 bivaly él. Télen az istállóban láthatók.
Forrás: www.geografia.hu
http://cograf.hu/lexikon/foldrajz/balaton

Okos légy!
A Balaton mérsékelten meleg,
mérsékelten száraz éghajlata gazdag
és értékes növény- és állatvilág kialakulását tette lehetővé. Gyakoriak
a hínárok, főleg a partmenti vízben.
Szintén a partok közelében található sok nádas, mely hangulatos képet
fest. A nádasoknak emellett jelentős
feladatuk is van: védenek a hullámzás ellen, a part felé jó bioszűrők, a

halak bölcsője, s több védett növény
is (pl. orchideafajok) él a nádasok területén.
A Balaton állatvilága rendkívül
gazdag. A tóban és környékén több
mint 1400 különböző állatfaj éli
mindennapjait. Kagylók, szitakötők,
különleges bogarak (pl. feketejegyű
nádfutó). A Balatonban körülbelül
ötven halfaj tenyészik (garda, csuka,

fogassüllő, dévérkeszeg). Sok madárfaj honol errefelé, illetve itt pihennek meg útjaik során (pl. tőkés
récék, szárcsák), itt van találkozóhelyük. A nádasokban és a Balaton
környékén többféle emlős is megtalálható (pl. vidra, cickány, denevér).

Feladat:
Jelöljétek be
a helyes választ!
Milyen alakú
a Badacsony hegy?
1.
2.
3.
4.

Körte
Koporsó
Füge
Gömb
Hogy hívják a Balaton
legrégibb hajóját?
1.
2.
3.
4.

Csobánc
Kelén
Helka
Szaturnusz
Melyik várost nevezik a
Balaton fővárosának?

1.
2.
3.
4.

Siófok
Badacsony
Balatonboglár
Keszthely
Milyen kastély található
Keszthelyen?

s
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t
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Kapj e lanatot,
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1.
2.
3.
4.

Grassalkovich-kastély
Festetics-kastély
Esterházy-kastély
Széchenyi-kastély
Melyik ifjúsági regény
játszódik a Kis-Balaton
partján?
1.
2.
3.
4.

Isten rabjai
Egri csillagok
Kele
Tüskevár
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Tudtad-e?

Beltane

avagy a

Majalis

eredete

Beltane ünnepét világszerte
megünneplik. A kelta ünnep
egyéb elnevezései: May Day,
Walpurgis-éj, majális. A nap
pogány eredetű szimbóluma
a májusfa - egyes vidékeken
jakabfa. A középkori egyházatyák ezt próbálták a keresztény
jelképpel, a feszülettel behelyettesíteni, innen az egyik elnevezés,
a Feszület napja. A görögök, rómaiak
e napon köszöntötték Maját, az ötödik hónap védőistennőjét.
Beltane az ünnep ősi kelta neve, az ír-kelta
„Bealtaine” vagy a skót kelta „Bealtuinn.” anglicizált
változata. Mindegyik egyaránt Bel tüzét jelenti. Bel
(Beli, Belinus) a kelta fényisten. A közel-keleti Baal istenre vezetik vissza eredetét.
Beltane eredetileg kelta vagy druida tűzfesztivál
volt, amit az Istennő és a Szarvas istenség egyesülésének megünneplésére celebráltak, a termékenység dicsőítésére. Az ősidőkben juhokat áldoztak fel tűzben a termékenységért. Walesben Creiddyladhoz kapcsolódott
az ünnep, és gyakran Május Királynőjének hívták.
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Beltane az ifjú Isten férfi vá
serdülésének ünnepe. Ekkor
szeret bele az Istennőbe, és
szerelmük beteljesül a mezőkön, virágos réteken. Az
Istennőben megfogan az
Istenség. Az Ő termékenységének, megtermékenyülésének
ünnepe ez.
A virágok és a zöld lombok az
Istennőt jelképezik, maga a májusfa az
Istenséget. Beltane jelenti az életerő, a szenvedély visszatérését, és a vágy beteljesülését.

Tudtad-e?
Az üne sbólu
ÜST: az Istennőt jelképezi - a nőiség lényegét, minden
vágy végső célját, a májusfa méltó párját. Pogány népszokás szerint, akik átugorják a tüzet (melyet üstben gyújtottak vagy szabadon) - azoknak teljesül a kívánságuk, és
boldogok lesznek.

Májusfa: eredetileg fallikus szimbólum. Főleg legények

állították a kiszemelt leányoknak. Sikeresebb leányzók udvarában több fát is állítottak. Akinek az udvarában egyetlen májusfa se került, az elhagyatottnak, árvának érezhette
magát. Az egyes fafajtáknak is megvolt a sajátos jelentése.
Színes kendőkkel, szalagokkal díszítették föl, ezek egyértelmű nőszimbólumok. Máshol enni- és innivalókkal díszítették, és a legényeknek kellett lehozni. Körbetáncolták.

Az üne éte, iti

Piros gyümölcsök, zöldsaláták, vörösbor, nagy, kerek
zablepény vagy árpasütemény. Tejtermékek, tojás, sárga
virágszirmokkal díszített puding, vaníliafagyi.

Az üne hmáno mrége

A szövés, fonás - és minden olyan tevékenység, melynek lényege abban áll,
hogy két különböző anyagból létrejön
egy új, harmadik minőség, Beltane
szellemében.

Az üne hmáno síne

A piros és a fehér, valamint a zöld lombok. A ház
védelmére virágszirmokat hintettek szét, majd összesöpörték egy sarokba, és a ház köré hordták.

Egéb épokáso:

A házakat zöld lombokkal ékesítik fel. Más népszokások: íjászverseny (vö. Robin Hood, Ivanhoe), lakoma, zene, tánc, tivornya. A leányok megmosakodtak a
Beltane-hajnali harmatban, hogy szépek és fi atalok maradjanak. Az egyik legszebb szokás: a falu vagy város fiataljai kimennek a mezőre, erdőbe április 30-án éjfélkor,
virágokat szedtek, azt hazavitték, és azzal ékesítették
magukat, otthonaikat. Minden egyes háznál megálltak,
lakomáztak, ettek-ittak, jól érezték magukat.
A rómaiak Floralia ünnepe szoros összefüggést mutat a május elsejei pogány népszokásokkal. Három napig tartó, orgiasztikus jellegű mulatozás volt a lényege.
Természetesen termékenységvarázslás volt minden ilyen
fesztivál értelme.
A keresztény egyház két vértanúnak, szent Fülöpnek
és szent Jakabnak adta e napot, ám a pogány eredet
ezesetben is vitathatatlan.
Manapság is megmaradt a nap vidám, mulatozós jellege, az emberek kivonulnak a szabadba, májusfát állítanak, körbetáncolják.

Forrás:
http://web.tvnetwork.hu/vidaa/wic/beltane/
https://www.annwn.hu/panteon/festivals/beltane
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Tengelic

2022 TAVASZA

AVAGY SZÍNES BUBORÉKOK
EGYMÁST MEGELŐZVE,
CSILLOGVA REPKEDNEK
A POROS LÉGBEN
„Eddig minden rendben, eddig minden rendben, eddig minden rendben” – zeng
a fejemben a kultikus francia film (La Haine, 1995)
szatirikus anekdotájának egyik foszlánya, ahogy két izgatott internetes kattintás között elindulunk Tengelicre, a
dimbes-dombos Tolna-megye számunkra ismeretlen kis
településére, ahol vár minket a Transzplantációs Alapítvány
apraja-nagyja.
Ők, ahogy hallom, már hosszú évek óta visszajáró vendégként élvezik a békés, nyugodt kis parkerdő közepén
álló Hotel Orchidea minden előnyét és pihentető wellness
részlegét.
Napsütötte, fenyőligetben békebeli nyugalmat sugárzó épület bújik meg a tájban. Felvonultatja a modern, az
organikus és a posztmodern építészet karakteres jegyeit. De hagyom most az okoskodást, elég, ha ezeken csak
én csemegézek. Viszont azt biztos mindannyian érezzük,
hogy az okosan elrendezett terek, az egyszerű, tiszta környezet, a wellness részleg nagyvonalú tere, és az ősfás
parkra néző ablakok milyen derűvel töltik meg az itt megpihenők lelkét. Adélka lányom is például biztos nagyon
nagyra értékelte ezt az összhatást, ahogy lebegett a vízben Adrienn „néni” gyengéden támogató karjaiban.
Volt is mit kipihenni, hiszen igen stresszes covid-időszakot, közeli háború dermesztő szelét és akár családokat is szétfeszítő választásokat hagytunk épp magunk
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mögött, melyek feszültségét megérkezéskor egy dühös
zenére tomboló fergeteges akrobatikus rock and roll táncbemutató söpörhetett ki végre a fejünkből. Kezdődhetett
a várva várt csodabuli, melyben – lassan elkönyvelhetem
– rendszerint úgy érzem magam, mintha színes buborékban lebegnék a vibráló napsütésben. Hirtelen elhomályosulnak a nyűgjeink, elmosódnak a határok az emberek
között, és vasaltabbnak tűnik a gyűrött ruhánk is. Mint egy
nagy massza, együtt mozog városi és vidéki, kicsi és nagy,
transzplantált és eredeti, na és persze kacifántos és sima,
és nem hagyhatom ki, bármennyire morbid is: élő és holt.
Hiszen szerintem mindannyian magunk között érezzük
Börcsök Enikőt, és a régi jó ismerősöket, ahogy szeretetük,
erejük valahogy velünk van továbbra is. Szívet melengető
végig pásztázni az összegyűlt népes csapatot, ki mennyit
változott, kit ismerek fel, vannak-e újak. Adél, Palkó és Lujzi
is várakozva huppannak le a székre az előadást nézni. Közben ismét érzem, megint kilógunk a sorból. Adél
egyre nagyobb, nem tudok elbújni vele. Hát
jó, akkor kiállok Vele. Ilyenkor learatom a
babérjait magam is, kicsit ékeskedem
tollaival. Olyan szép kislány, és annyira cuki, ahogy élvezettel és szelíden
részt vesz az eseményekben. Akarva, akaratlanul is díszelgek kicsit
a hős anyuka képében. Nem tudják, akik körbevesznek, hogy hogyan tudok kimerülten őrjöngeni,
és hogy bentlakásos intézményen
jár az eszem; és nem tudják, hogy
egyszerűen országszerte nincs meg az
előirányzott férőhely Adél és oly sok nehéz sorsú sérült gyermek és felnőtt számára.
A vérlázító árulás, mint megannyi különböző terhe mindannyiunknak, most bekerül a hátizsákomba nekem is. És
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körülöttem ugyanebben a heroikus csendben ül a többi
család. Megosztjuk egymással, hogy közösen elfelejtjük a
nehézségeinket, sorscsapásainkat egy hétvége erejéig.
És sikerül is, megkezdődik a mulatság. A gyerekek pár lépés erejéig belekóstolnak a rocky tanulásba, majd Zsuzsa és
Lilla ismert profizmusukkal megnyitják a kaput a pihenésre.
Közben elhangzik a szívfacsaró tény, hogy egyre szűkebben
mérik a támogatást odafentről. Ez kicsit visszapillant oda,
ahonnan jöttünk, de nem tudja elvenni a jókedvünket. Aki
itt van, mind tudja jól, hogy csodák igenis vannak. Nem
nehéz hinni benne, hogy lesz jobb, lesz könnyebb, még
ha soká is, vagy máshogy is, mint eredetileg elgondoltuk.
Ezt tudjuk valahol régóta, hisz a húsvét is jön hamarosan.
Késő éjszakáig szól a zene a teremben, megy a duruzsolás
a társalgóban, és lébecolnak, bújócskáznak a gyerekek körbe-körbe a csendes szőnyegeken.
Másnap izgatott készülődéssel kelnek a gyerekek, hogy
az akadályversenyre idejében odaérjenek. Én pedig az orvos találkozón próbálok felébredni. Ülünk körben a mindent
tudó és szinte mindenkit ismerő orvosok körül. Jó, hogy
végre testközelből találkozhatunk velük. Itt is feloldódtak
a határok, pillanatra mind egyenlőek vagyunk. Mintha ebben a teremben is lenne valamiféle akadályverseny, nem is
tudom, épp kinek nehezebb. Mire bekapcsolódom a körbe,
ott tartanak az egybegyűltek, hogy az orvosokat próbálják
megmenteni a páciensek. Repkednek az ötletek, mit, hogy
lehetne változtatni a struktúrán. Hiszen miközben ők szívüket, lelküket adják a szakmájukért, az egyre növekvő menynyiségű feladat ellátása egyre nagyobb terhet ró a vállukra.
És ahogy a rendszer nem ajánlkozik fel a robogó tudományhoz felzárkózó szervezeti fejlesztésekkel, úgy kerülnek az orvosok egyre jobban kutyaszorítóba. Orvosok és páciensek
mind úgy érezzük, magunknak kell kitervelni a megoldást.
És valóban. A legjobb alkalom, hogy mindez terítékre kerüljön, mert ez egy nagyon fontos feladata a Transzplantációs
Alapítványnak, hogy az együtt gondolkodásnak, ismeretek
terjesztésének utat nyithat. Ülök viszonylag csöndben és
közben reménykedem, hogy az ő fejükben még csak nem
is motoszkál az emigráció gondolata. Nem nehéz erre gondolnom, ahogy csak az általam távolról ismert májas dokik,
Németh Professzor úr, Szőnyi Tanár úr életútját nézegetem
gondolatban. Szerencsére úgy veszem ki, az elrugaszkodott
gondolataimmal itt is kilógok a sorból, és a megoldásokat
házon belül keressük.

A helyzet orvoslására a részleteket megnyugtató módon nem kell kidolgozni helyben senkinek, hanem a találkozó végeztével békésen átvonulhatunk az étterembe, majd
a wellness részlegbe. Csodálatos érzés a testemet úgy érezni, hogy nem én szervezem vagy készítem az ételt, nem én
rendezem el a dolgokat utána, és a testmozgást is pusztán
élvezetből végzem a csodaszép wellness épület faszerkezetének oltalmában. Lassan ható, különleges érzések. Luca,
Lujzi új barátnője meg is fogalmazza: az osztálytársai mármár irigylik, hogy a Transzplantációs Alapítvány jóvoltából
időről-időre hotelben töltheti az idejét. Hát igen, ez valóban
nagy kiváltság. Hiszen hotelben a gyerekekkel én saját erőből legutoljára? Sosem voltam.

Szombat délután a csapat kalandittasabb fele borkóstolásra kerekedett fel, a szombat estét pedig egy áprilisi
tréfával zártuk: az elmaradt farsangot pótoltuk megkérdőjelezhetetlen természetességgel. Édes kis angyalkától
kezdve, kockafejű Minecraftokon át, galád gengszterig felvonult sok minden izgalmas jelmez. A gyerekeknek nagy
csomag csoki volt a jutalom, nekünk felnőtteknek pedig
újra volt tánc és beszélgetés. Nagy boldogságunkra adományok is terítékre kerültek. Lujzi és új barátnője az este
további részét az új színes fonalakból a barátságkarkötőjük
meggubancolásával töltötték. Palkó is egyre jobban bandába verődött a fiúkkal. És a közös játékoknál szinte végig
ott volt a gyermekeim körül Dani, aki egyszerre volt játszópajtás, és mintha bátyjuk lenne, figyelmes gyerekvigyázó.
A gyerekek szeretettel gondolnak jó lelkére, köszönöm
szépen neki ezúton is.
Az önkéntesség és az összetartozás érzése úgy látszik,
belekódolódik az itt lévők működésébe. Köszönöm szépen
közel és távol: a szervezőknek a munkát, az adományozóknak az adományokat, az önkéntes beállítottságúaknak a
rendkívüli segítőkészséget, az orvosoknak az erőn felüli
munkát, a támogatóknak a támogatást. Reménykedem,
hogy hamarosan újra meg újra találkozunk.
Tóth Petra
Adél, Palkó és Lujzi édesanyja
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Ez alkalommal, szombat
délután Molnár Gábor családi pincészete látott minket
vendégül. Szekszárd hangulatos szőlői között egy kellemes borászatban két nagy
asztalhoz ültettek le minket.
Nem akármilyen asztalok
voltak ám! Volt ott hurka,
tepertő, sonka, kolbász és
szalámi variációk, bőségesen! Már majdnem megijedtünk, hogy nem is borkóstolóra, hanem vacsorára
vagyunk hivatalosak, csak félreértettük. Azután hamar
előkerült a ház fehérbora, a könnyed, gyümölcsös ízű
cserszegi fűszeres és megnyugodtunk. Ezután rozé és
siller bort kóstoltunk, majd megnyílt előttünk a szebbnél szebb vörösborok sora. Hamar vidám hangulat kerekedett, egyre nehezebb volt figyelni, pedig Gábor nagyon

Szokásos
szekszárdi
bortúra

18

Csudamadár

érdekesen, lelkesen mesélt borairól. Jó társaságban hamar elillan az idő
(mint a borgőz, vagyis az
nem is olyan hamar), egyszer csak azt vettük észre,
hogy már indulnunk kell vissza.
Csatlakoztunk a vacsorához, és hálásan mosolyogtunk Rózsa Sanyira.
Köszönjük Sanyi a szervezést!
Vincze Balázs

Csakazértis farsang

Hálásan köszönjük a
B-Cool Dance Team Sportegyesületnek,
hogy péntek délután ismét elvarázsoltak minket színvonalas
műsorukkal. Produkciójuk után még arra is maradt
energiájuk, hogy egy koreográfiát tanítsanak meg
gyermekeinknek, akik ezúttal – kicsik és nagyok egyaránt –
lelkesen álltak be a profik közé. A vacsoránál ifjú legényeink
megrohamozták a táncos lányokat autogrammért a karjukra.

ELSŐ OTT ALVÓS TÁBORUNK!
Nagyon jó volt ott, egy barátot is
szereztem. Nagyon nagy élmény volt,
nem is akartam hazamenni. Az ételek
is nagyon finomak voltak. Sokat játszottam, fürödtem a medencében.
Pénteken szerencsére suliba se kellett
mennem. Szombat este farsang volt, varázsló voltam. Hajnali 2-ig voltunk fent.
Lilla - 12 éves,
COVID19
következtében 1 éve
szívtranszplantált
facebook
bejegyzése
Félve indulok útnak, egy családot ismerünk csak. Nagy az izgalom,
Lillus egész héten erről beszél, nagyon
várja és én is! Közel két óra elteltével
megérkezünk. Kedvesen fogadnak.
Megkapjuk a szobát a gyönyörű tájon elhelyezkedő szép szállodában!
Boldogan pakolászunk a szobában,
nagyon tetszik minden. Körülnézünk,
még jobban örülünk. Lillus boldogan
szaladgál mindenfelé. Jó őt így látni.
Felfedezi a helyet és irány a fürdő.

Hamar barátra talál ebben a befogadó társaságban, ahol mindenki kedves velünk. Most tudtunk meg, milyen
egy olyan közösséghez tartozni, ahol
teljesen elfogadott a transzplantáció fogalma. Mindenki kedves és segítőkész.
Rengeteg jó és hasznos információt kaptunk, és persze sok jó embert! Nagyon
jól éreztük magunkat.
Köszönjük még egyszer! Felejthetetlen
élményt kaptunk!
Csörgő Brigitta

Csudamadár

19

Csakazértis farsang

Welness
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6+1

dolog, amit szeretek
TÖRÖKORSZÁGBAN

Mielőtt bármit is elkezdenék részletesebben kifejteni,
szeretnék egy kicsit bemutatkozni, hiszen már nagyon régen
találkoztunk. Biztos vannak közöttetek olyanok, akik nem
ismernek engem. Szóval Timi vagyok (Tímea), 18 éves, délutáni pihenő rajongó, és 16 éve májtranszplantált. Jelenleg
(pontosabban szeptember 10-e óta) Törökországban élek cserediákként. Adanában lakom, körülbelül 250 km-re a szír
határtól. Az, hogy hogyan kerültem ide, nagyon jó kérdés.
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Teljesen tudatos döntés volt részemről. A karantén
alatt a szobámban feküdtem a földön (Elton John és Kiki
Dee True love című időtlen műalkotását hallgatva), amikor úgy éreztem, hogy márpedig innen (pontosabban:
Székesfehérvárról) el kell mennem (pontosabban: ki kell
szabadulnom). Az, hogy mégis miért pont Törökországot
választja az ember lánya külföldön élés céljából, szintén
nagyon jó és teljesen jogos kérdés. Ezer indokom van rá.
Egészen a mély, spirituális gondolatoktól, a „megláttam a
választható országok listáján és szimpi volt”-ig. Mégis, a
legőszintébb válaszom erre a kérdésre az, hogy nem tudom.
Persze, amikor valaki külföldre költözik, egy olyan
helyre, ahol más a kultúra, az ételek, a szokások, a vallás, a
nyelv, a mentalitás, számítania kell rá, hogy találkozik majd
a komfortzónáján kívül eső dolgokkal. Természetesen én is
tisztában voltam ezzel, és a cserediák-szervezetnek is vannak felkészítő foglalkozásai a kulturális különbségekkel és
a kultúrsokkal kapcsolatban. Ennek ellenére voltak és vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehéz megszoknom. Ezt
semmiképp sem szeretném, ha bárki is félreértené: nem
arról van szó, hogy a saját kultúrámat többre becsülném,
vagy jobbnak tartanám, egyszerűen csak bizonyos szituációkhoz nehezebb alkalmazkodnom. Nem csak végletes
helyzetekre gondolok, mint például arra, hogy itt nem

Világjáró

szokás disznóhúst enni, hanem sokkal árnyaltabb dolgokra, például a fiatalok társadalomban elfoglalt helyére, vagy
az eltérő kommunikációs stílusra.
Minden nehézség ellenére szeretnék veletek megosztani 6+1 (mert amikor ezt írom, 6+1 hónapja vagyok itt)
számomra kedves dolgot Törökországból.
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A török kávé is híres, különleges módon készítik. Erre
kifejlesztett kávéfőző gép fajtájuk is van, amivel csak török
kávét lehet készíteni. Nagyon zaccos, és a csészét a fejére
fordítva a kávézaccból jósolni is lehet. Mindig szépen, dekoráltan tálalják.

Kahvaltı – azaz a török reggeli
A török kultúrában a reggeli nagyon fontos, sokáig tart. A családok vagy baráti társaságok összeülnek, és
megrakják az asztalt többféle olajbogyóval, sajttal, beyaz
peynir-rel, simit-tel, felvágott zöldségekkel, salça-val, tojást sütnek sucuk-kal, hétvégenként pedig gözleme, sıkma
vagy börek* is kerül a tányérokra. A reggeli közben a török
tea folyamatosan forr, amiből a nap folyamán többet, akár
tíz poharat is megisznak.

Tea- és kávékultúra
A világon Törökországban isszák a legtöbb teát.
Akármilyen hőség is van, minden étkezésnél és baráti beszélgetésnél kerül az asztalra egy pohár gőzölgő tea. Az
iskolában a tanári szobában, az osztálykiránduláson szamovárban, a koncerteken, a rendezvényeken, mindenhol
található egy nagy termosz, tele teával. A kebab éttermekben ingyen lehet korlátlan mennyiséggel fogyasztani. Ha
egy török teával kínál, az szimbolikusan barátságkötést
jelent.
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Çukorova Üniversitesi kampusz
Talán ezzel a hellyel kapcsolatban kicsit elfogult vagyok, de a városom egyik legszebb része. A természet
gyönyörű, és rengeteg macska van itt, akik mindenhol (de
tényleg mindenhol) mászkálnak és nyáviznak. (Kitűnő
hely olasz fiúkkal kézenfogva sétálgatásra.)

Ankara kalesi
Ankara kővára, egy gyönyörű történelmi negyedben
fekszik. Nem turistás hely, és valódi mesteremberek népesítik be a szomszédság házait. Üvegművészek, csempefestők és ékszerkészítők műhelyeire bukkanhat az ember.
(Kitűnő hely török fiúkkal kézenfogva sétálgatásra.)

Sevgi adasi – „a szerelem szigete”
Az adanai tavon található félsziget, ami tele van kinti
mólóra épült kávézókkal, ahol sahlep-et, teát, forrócsokit
és török kávét lehet inni. A tavon madarak, kacsák, gémek
és sirályok élnek. Éjszaka gyönyörűen ki van világítva.
(Kitűnő hely olasz fiúkkal randizásra.)

Iskender kebab
Minden, amit otthon tudunk a kebabról, hazugság.
Alapvetően kétféle kebab létezik, a dürüm („yufka ekmek”-ben feltekert) és a tabak (tányéron „kibontva” tálalt).
Az utóbbinak az egyik fajtája az iskender kebab, ami vékonyra vágott döner hús, paradicsomszósz, friss török joghurt, és forró tereyağ, ropogós pita kenyéren.
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+1. Kurttepe Melekler Café
A székhelyünk, egy szuper
vízipipás kávézó, ahol tarotkártyát olvasnak, kávéból és
tenyérből jósolnak. Nagyon
finom a fehér forrócsokijuk,
az almateájuk és nagyon szép
szivárványos színű a padló.
(Kitűnő hely olasz fiúkkal
randizásra.)
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ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR:
beyaz peynir {bejáz pejnír}: szó szerint „fehér sajt”, lágysajt, nagyon fini
simit {szimit}: szezámmagos köralakú péksütemény
salca {szaldzsa vagy szalcsa}: szárított paradicsomból és/vagy paprikából készült szósz
gözleme, sıkma {gözleme, szikma}: lepényke, sajttal, hússal, spenóttal, lencsés vagy krumplis töltelékkel töltve, félbehajtva (gözleme), palacsinta szerűen feltekerve (sıkma)
sahlep {szálep}: a Közel-Keleten népszerű, édes, fahéjas meleg, sűrű ital
yufka ekmek { jufka ekmek}: vékony, lepény szerű kenyér
tereyağ {terejág}: birkatejből készített vaj

Ez történt

AZ EUROTRANSPLANT-CSATLAKOZÁSUNK RÖVID TÖRTÉNETE
I. Tárgyalás az Előzetes megállapodásról (2011)

A megállapodás értelmében várhatóan 2012. január 1-től átmenetileg, egy
éven át hazánk is tagja lenne a nemzetközi szervezetnek.
Előzetes együttműködésről állapodott meg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága az Eurotransplant International
Foundation-nal. A budapesti megbeszélésen a szervezet elnöke, Prof. dr. Bruno Meiser; két igazgatója, Arie Oosterlee
és dr. Axel Rahmel, továbbá Szócska
Miklós államtitkár vett részt. A döntés
értelmében várhatóan 2012. január
1-től átmenetileg, egy éven át hazánk
is tagja lenne a nemzetközi szervezetnek. Az időtartam a szerződő felek egybehangzó akaratától függően további
egy évvel meghosszabbítható lenne. Az
átmeneti időszakot követően kerülhetne sor Magyarország teljes jogú
tagként való csatlakozására az Eurotransplanthoz. Az egyéves időszakban
Magyarország részéről az úgynevezett

speciális betegek – a halaszthatatlan
sürgősségű szív- és májátültetésre váró
betegek, a hiperimmunizált vesebetegek, illetve a szervátültetésre váró
gyermekkorú, illetve fiatalkorú betegek
– kerülnének fel az Eurotransplant International Foundation várólistájára.
A megállapodás szerint már az átmeneti időszakban is lehetőség lesz – eseti
megállapodások alapján – más, ilyen
speciálisnak nem minősülő betegek várólistára kerülésére.
Az Eurotransplanthoz való csatlakozás minőségbeli javulást eredményez
a hazai szervátültetésben, illetve a
transzplantációra szoruló betegek
gyorsabban jutnak majd megfelelő
szervhez. Ugyanakkor nagyon fontos
eredménye lesz a megállapodásnak a
szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható és nyomon követhető nemzetközi szervcsere is.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkársá-

ga –szakítva az elmúlt évek gyakorlatával –a szakmával és a betegszervezetekkel közösen kívánja megoldani a
szervtranszplantáció kérdéskörét - áll
a NEFMI közleményében. „Éppen ezért
Szócska Miklós államtitkár az elmúlt évben egyeztetéseket kezdett a transzplantációt érintő kérdésekről, a szabályozott nemzetközi szervcserék
lebonyolításának intézményi lehetőségeiről az érintett szakmai szervezetekkel, továbbá - ígéretének megfelelően - 2011 januárjában a csatlakozás
érdekében felvette a kapcsolatot az
Eurotransplant International Foundation-nal.”
Ennek a folyamatnak fontos lépése
volt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban az Eurotransplant képviselőivel
folytatott mai tárgyalás, amely jelentős előrelépést hozhat a hazai szervátültetés területén.
forrás: MedicalOnline
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AZ EUROTRANSPLANT-CSATLAKOZÁSUNK RÖVID TÖRTÉNETE
II. Aláírtuk az előzetes megállapodást

Gyorsabban kaphatnak jövő évtől szervet a transzplantációra váró speciális betegek.
Előzetes együttműködési megállapodást kötött
Magyarország az Eurotransplant International Foundation szervezettel, ezzel nagymértékben nő annak a lehetősége, hogy akiknél szükség van ilyen beavatkozásra, azok az eddigieknél gyorsabban jutnak a szükséges
szervhez - áll az Egészségügyért Felelős Államtitkárság
pénteki (2011. november 4.) közleményében.
A közlemény szerint csütörtökön Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelenlétében
Dr. Miskovits Eszter az Országos Vérellátó Szolgálat
főigazgatója, Prof. Dr. Bruno Meiser, az Eurotransplant
elnöke és Prof Dr. Ferdinand Muhlbacher, az Eurotransplant elnökhelyettese írták alá azt a megállapodást, amely biztosítja a szigorú, egységes szabályok
között zajló, átlátható és nyomon követhető nemzetközi szervcserét.
Az államtitkárság az érintett szakmai és civil szervezetekkel egyetértésben – az együttműködéstől a szervátültetések minőségbeli javulását várja. A megállapodás ugyanis azt jelenti, hogy egy 10 milliós lélekszámú
lakosság helyett egy körülbelül 130 milliós populációban kereshetnek megfelelő donort a betegeknek. Magyarország a jelenleg hét ország – Ausztria, Belgium,
Horvátország, Luxemburg, Németország, Hollandia és
Szlovénia – közreműködésével zajló szervtranszplantációs programhoz csatlakozik.
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A megállapodás értelmében jövő év (2012) január 1-jétől, egy egyéves átmeneti időszakban a speciális magyar
betegek kerülnek fel az Eurotransplant várólistájára. Ezek
a speciális betegek: a halaszthatatlan sürgősségű vese-,
szív- és májátültetésre váró betegek, a hiperimmunizált
vesebetegek, illetve a szervátültetésre váró – az Eurotransplant kézikönyvében definiáltak szerinti gyermek betegek.
Ez az előzetes együttműködési megállapodás egy alkalommal, egy éves periódussal meghosszabbítható, a későbbiek során az Eurotransplant International Foundation
szervezetének esetleges teljes jogú tagjaként – valamen�nyi szervátültetésre szoruló magyar beteg érzékelhetné az
együttműködés előnyeit.
Szócska Miklós a Semmelweis Egyetemen rendezett
Semmelweis Szimpózium szünetében tartott tájékoztatóján elmondta, hogy mind a betegek, mind az állam
számára komoly megtakarításokkal járhat a transzplantáció, például az, ha egy vesebeteg folyamatos dialízis helyett időben új szervet kap. Kiemelte ugyanakkor, hogy a
transzplantáció magyarországi fejlesztésében még számos
tennivaló van, például a donorkoordináció rendezésének
területén is. A Semmelweis Tervben felvázolt strukturális
átalakítások részeként azt is áttekintik, hogy a transzplantációs ellátást hol szükséges fejleszteni. Ennek részeként a
tüdőtranszplantáció „hazahozatalán” is dolgoznak, ugyanis - mint mondta - számítások is igazolták, hogy ez gazdaságilag is megérné.
Forrás: MTI, Weborvos
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AZ EUROTRANSPLANT-CSATLAKOZÁSUNK RÖVID TÖRTÉNETE
III. Aláírtuk a csatlakozást

Magyarország 2013. július 1-től teljes jogú tagja lesz az
Eurotransplantnak, az erről szóló megállapodást hétfőn írták alá Budapesten. Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere beszédében elmondta, azzal, hogy Magyarország immár teljes jogú tagja a szervcsere koordinálásáért
felelős szervezetnek, számos magyar beteg kap az eddiginél nagyobb esélyt az új élethez.
A miniszter jelképesnek nevezte azt, hogy a teljes jogú
tagságról szóló dokumentumot éppen negyven évvel
az első magyarországi veseátültetés után írták alá. Mint
mondta, a modern egészségügyi ellátás legnagyobb kihívása a szervelégtelenség, és ez a csatlakozás életminőségbeli változást jelent a donorszervre váróknak.
Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy már az előzetes
tagság is javított a hazai szervátültetéses műtétek arányán.
Szócska Miklós egészségügyi államtitkár elmondta, a
csatlakozás feltételeinek kidolgozása a magyar betegszervezetek bevonásával és egyetértésével történt.* Ugyanakkor megjegyezte, a szervátültetés komoly etikai kérdés
is, amelyet mindig figyelemmel kell kísérni. Emlékeztetett
arra, hogy Magyarországon a donáció a feltételezett beleegyezés elvén alapul, vagyis ha valaki életében nem tiltakozott ellene, halála után felhasználhatók a szervei.

MTI Fotó: Beliczay László

Langer Róbert, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának igazgatója azt mondta, a
csatlakozással esélyegyenlőséget kaptak a magyar betegek a gyógyuláshoz. Két évtizedes álom vált most valóra - mondta a klinikaigazgató. Ehhez három dologra
volt szükség: a szakmai szervezetek példás együttműködésére, az egészségpolitika támogatására és arra, hogy
az Eurotransplant befogadja Magyarországot - mondta.

Az Eurotransplant szervezetnek hazánkon kívül hét ország,
Ausztria, Belgium, Hollandia, Horvátország, Luxemburg,
Németország és Szlovénia teljes jogú tagja.
Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatója szerint a
tagállamok 72 transzplantációs központja a szervre várók
valamennyi fontosabb adatát rögzíti az Eurotransplant
központi adatbázisában. Amint egy donorszerv elérhetővé válik, a jellemzői bekerülnek a rendszerbe. A szerveket
néhány órán belül be kell ültetni, ezért az Eurotransplant
folyamatos központi ügyeletet működtet.
Amikor donort jelentenek a központnak, az Eurotransplant egyszerre készít valamennyi szervhez felhasználhatósági listát egy program segítségével. Ekkor négy fő
alapelv érvényesül: a transzplantáció várt eredménye, a
sürgősség mértékét meghatározó szakértő véleménye,
mióta vár szervre a beteg, továbbá a résztvevő országok
közötti nemzeti egyensúly.
Az Eurotransplant ügyeletes koordinátora ezután felajánlja annak a transzplantációs központnak a szervet,
amelynek a betege a lista élén áll. Biztonsági lépésként
az a centrum is kap egy ideiglenes felajánlást, amelynek
a második helyen áll a betege. Amint a szervet elfogadta
a kezelőorvos, megkezdődhet a szervkivétel és a szállítás
szervezése.
A Transzplantációs Alapítvány üdvözli az Eurotransplant-tagságot.
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
elnöke üdvözöli, hogy Magyarország teljes jogú taggá vált
az Eurotransplant szervezetben. Szalamanov Zsuzsa az
MTI-nek hétfőn elmondta, a szervcsere koordinálásáért
felelős szervezethez csatlakozással a magyar betegek csak
nyerhetnek - még azzal is, hogy a Magyarországon kioperált, de különböző okokból fel nem használt szervek külföldi betegekhez kerülhetnek.
A csatlakozással az elnök reményei szerint jobb, hatékonyabb lesz a kórházak donorjelentése, és fontos az
is, hogy a felajánlott szerveket Magyarország el tudja
fogadni.
Szalamanov Zsuzsa szerint alapvetően hozzáállás kérdése a donorjelentés, hiszen van kórház, amelyik soha
nem jelent szervátültetésre esetleg alkalmas donort, és
van olyan intézmény, ahonnan 15-20-at is jeleznek évente.
Véleménye szerint az intézményeknek valamilyen formában indokolniuk kellene, miért nem jelentenek agyhalál
állapotába került beteget.
Forrás: MTI , Weborvos
*Szócska Miklós volt az utolsó Egészségügyért felelős államtitkár, aki egyeztetett a civilszervezetekkel, kikérte és figyelembe vette a véleményüket!
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Ez történt
IV. ...és mi a helyzet 10 évvel

AZ EUROTRANSPLANTHOZ CSATLAKOZÁSUNK UTÁN?
Sajnos a járvány sújtotta utóbbi 2 évben erősen viszszaesett a hazai szervátütetés.
Nem gondoltuk volna, hogy gyerekeknek több mint 3
évet kell dialízisen tölteniük. Azt hittük, ez már a múlté…
Sajnos nem, jelenleg is több gyereket dializálnak évek
óta, több mint két éve várólistán vannak.
Igen, persze a COVID19 járvány lekötötte az intenzív
terápiás orvosokat, szakápolókat, akikből amúgy is hi-

ány van. A donorjelentés hazánkban sosem látott mélységekbe zuhant. Ám ez nem jellemző az Eurotransplant
országaira. Van, ahol az előző évekkel azonos szinten
maradt a transzplantáció, van, ahol csökkent, de közel
sem annyira, mint nálunk. Tehát a gyerekek transzplantációjában igenis az Eurotransplantnak segítenie kellene! Egy gyermek fejlődését a transzplantáció 2-3 éves
késlekedése visszafordíthatatlanul befolyásolja.

Deceased donors used in Eurotransplant, by year, by donor country
Donors used

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

Austria

191

187

207

196

208

206

202

180

188

168

B

Belgium

320

306

282

315

321

348

335

312

245

280

HR

Croatia

147

138

143

159

150

132

151

128

97

112

D

Germany

1024

865

851

863

834

769

933

899

888

899

H

Hungary

62

125

199

174

177

151

167

178

107

101

L

Luxembourg

4

8

4

3

3

9

7

5

3

2

NL

Netherlands

252

255

271

265

235

244

273

250

251

271

SLO

Slovenia

46

45

43

53

41

39

40

38

39

39

60

46

41

36

52

44

51

52

19

25

2106

1975

2041

2064

2021

1942

2159

2042

1837

1897

Non-ET
Total

statistics.eurotransplant.org : 1040P : 27.01.2022

Forrás:
Eurotransplant

Halló, Eurotransplant! Aggódunk a gyermekeinkért!
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Te is segíthestsz!
2021 őszén elindult az Alapítvány közös kampánya Dr. Görbe Pál influencerrel, melynek keretében már közelítjük a szeptember végéig elérni
kívánt összeget. Ha a következő hónapokban vásároltok az AboutYou-n,
kérjük, használjátok ezt a kódot: CS-2QX2KV
Így minden vásárlás alkalmával 10% kedvezményre vagytok jogosultak, ráadásul támogatjátok a Transzplantációs Alapítvány tevékenységét.
Kérjük, osszátok meg a lehetőséget barátaitokkal is, hogy ők is részesülhessenek a kedvezményben, egy jó célt támogatva!
Crowdshopping by ABOUT YOU

KEDVES MINDENKI!
Mit tegyél?
1./ Az 1% felajánlásának időpont szempontjából nincs köze az
adóbevalláshoz! Ha van ÜGYFÉLKAPU-d, nyisd meg és írd be a „A civil
kedvezményezett adószáma” rubrikába: 19667063-1-41, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
adószámát! Így egy pár perc időráfordítással úgy tudtál hozzájárulni a közösségünk támogatásához, hogy egy
filléredbe sem került. Belépés: https://
eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

Mi a probléma?
Mint azt az előző Csudamadár
magazinban olvashattátok, drasztikusan csökkent az alapítvány számára felajánlott SZJA 1%. Ősszel – a
járvány viszonylagos nyugalmi stádiumában - végre sikerült egy ötnapos
(156 fős) rendezvényt megvalósítanunk, és a farsangot is – kicsit ugyan
késve, mert a járvány ismét közbeszólt – megrendeztük. A CSUDAMA-

DÁR magazint is megjelentettük, postáztuk és a nyári tábor is szervezés alatt
van már. De mindez miből? Az SZJA
1%-ból befolyt 3,5 millió forintból?

Mi a megoldás?
A segítségeteket kérjük, hogy
eddigi programjaink ezután is megvalósíthatóak legyenek mindenki
megsegítésére, Te és kedves családod örömére.

2./ Ha nem rendelkezel Ügyfélkapus hozzáféréssel, de szeretnél
nyilatkozni, írj a transalap@acenet.
hu e-mail címünkre és mi postán küldünk neked „RENDELKEZŐ NYILATKOZATOT”, amit postán kell a
NAV-nak elküldeni, vagy személyesen
az Ügyfélszolgálaton leadni. Ha tudsz
nyomtatni, a nyilatkozatot itt letöltheted: http://transalap.hu/wp-content/
uploads/2020/01/1-százalék.pdf

Mit tehetsz még?
Beszélj családtagjaiddal, barátaiddal, kollégáiddal, kérd meg őket is a
fentiekre! Oszd meg a posztot a Facebookon az üzenőfaladon, és küldd el
az ismerőseidnek Messengeren!
Köszönettel:
a Transzplantációs Alapítvány
kuratóriuma

Csudamadár
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Szülóknek szól
Jantek Gyöngyvér szakpszichológus rovata

KRÓNIKUS BETEGSÉG
GYERMEKKORBAN
A mind fejlettebb orvosi technológiának és kezelési lehetőségeknek köszönhetően egyre több gyermek él valamilyen krónikus testi betegséggel. Kb. 15%-ra tehető azoknak a
gyermekeknek és 18 év alatti fiataloknak az aránya, akik kezelhető, de gyógyíthatatlan
betegséggel élnek együtt.
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Az, hogy a gyermek hogyan éli meg
a betegséget, hogyan tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, nagyban függ a családtól is. A
szülők jólléte, pszichés egészsége,
megküzdési erőforrásai szoros kapcsolatban állnak a gyermek állapotával,
beleértve a fizikai egészséget és az
orvosi kezelésekkel való együttműködést is.

A hatás kétirányú: a gyermek állapota befolyásolja
a szülő állapotát, és viszont. A szülő mentális problémái, akár a betegség kapcsán alakultak ki, akár korábban is jelen voltak már, hatással lesznek a kezeléssel
kapcsolatos döntésekre, arra, ahogy a gyermek állapotát, viselkedését észleli, és ahogy interakcióba lép másokkal. Éppen ezért a
sikeres kezelés és rehabilitáció nehezen képzelhető el a lelki tényezők figyelembevétele nélkül. A nagyobb terhelés jobban igénybe veszi a szervezetet, a mentális erőforrások egy idő után kimerülnek.

Nem szégyen, és nem a gyengeség jele, ha valaki segítséget
kér ezekben a helyzetekben!
Sokszor egy 3-4 órás beszélgetés már elég
ahhoz, hogy pozitív fordulat álljon be a családok, és így a betegséggel élő gyermek életében.

Mit tekintünk krónikus betegségnek?
Bármely fizikai, érzelmi vagy mentális állapotot, ami meggátolja a gyermeket abban,
hogy rendszeresen iskolába járjon, elvégezze
az iskolai feladatait, vagy akadályozza az átlagos gyermekkori tevékenységekben. Ezen
kívül rendszeres kórházi kezelést igényel
valamilyen egészségügyi dolgozótól, vagy
rendszeres gyógyszerszedést vagy valamely speciális eszköz használatát.
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Szülóknek szól
•
•
•

és az azon kívül maradó személyek között (pl. anya és
egészséges testvér).
A szülők sokszor kételkednek abban, hogy képesek betölteni a gyermek igényeit és szükségleteit.
A szülők és a kezelőorvos között (akár tudat alatt, akár
kimondatlanul) küzdelem folyhat a gyermek fölötti tekintély gyakorlása miatt.
A család szociálisan elszigetelődhet.

Új normák - jobb életminőség
A teljesség igénye nélkül felsorolt tényezők hatására a
szülők az egészséges gyereket nevelőknél magasabb szintű
stresszt élnek át, melynek következtében bizonyos esetekben akár diagnosztizálható pszichiátriai zavarok is kialakulhatnak, mint amilyen a depresszió, a poszttraumás stressz
zavar.

Milyen stresszt okozó tényezőknek vannak kitéve a krónikus
beteg gyermeket nevelő szülők?
A betegség sok esetben befolyásolja a gyermek alapvető funkcióit, mint amilyen az evés, alvás, szobatisztaság,
mozgás-, és kognitív fejlődés, ami a szülőket szorongással
töltheti el, illetve bűntudatot, inkompetencia-érzést élhetnek át gyermekük átlagostól eltérő fejlődése miatt. A gyermek szenvedésének látványa önmagában is distresszt kelt,
ehhez társul még a jövővel kapcsolatos félelem, és a hétköznapok megváltozott menete is.
A gyermek betegsége megváltoztatja a családi rendszert, és nagy hatással van annak működésére. A gyermek
kezelése bizonyos súlyos betegségek esetén (pl. rák, vese-,
máj-, szívelégtelenség, transzplantáció) hosszú időt vesz
igénybe, emiatt az egyik szülő (többnyire az anya) teljes
idejét a beteg gyermeknek szenteli. Nem ritka a krónikus
beteg gyermeket nevelő családokban az egykeresős modell, ami komoly anyagi terhet ró az egyébként is átlagosnál
nagyobb kiadásokkal élő családra. Mivel a beteg gyermek a
betegség aktív periódusaiban nagyon nagy figyelmet igényel, a szülőknek kevesebb energiája és ideje jut az egyéb
feladatok ellátására és a többi, szintén fontos szerep betöltésére. Így a szülők a leterheltség miatt átmenetileg, vagy akár
hosszabb ideig megszűnnek egymás (szerelmi) partnerei
lenni, és nem ritka az sem, hogy az egészséges testvér szenved hátrányt a kevesebb személyes figyelem miatt.

Krener (1988) öt tipikus jellemzőt emel ki, melyek a krónikus
beteg gyerekek családjaira jellemzők lehetnek:
•

•

A gyermek betegségéhez való folyamatos alkalmazkodás megnehezíti a gyermek fejlődési kapacitásának
figyelembevételét (mire képes a gyerek, mit várhatnak
el tőle, és miben szorul segítségre?)
A szülő-gyermek kapcsolat túlságosan szoros lehet,
ami akadályozza a gyermek fejlődését, egészséges függetlenedését. Megnő a távolság a gondoskodó diád,

Fontos azonban kiemelni, hogy a családok jelentős része képes úgy megbirkózni az említett nehézségekkel, hogy
azok a családi életre minimális negatív hatást gyakoroljanak. A kezdeti időszak után a családok törekszenek életük
normalizálására, hogy a betegség ellenére minél teljesebb
életet élhessenek.
Még azokban az esetekben is, amikor a gyermek súlyos
állapota és az azzal járó kezelések és feladatok miatt a család
nem élhet úgy, mint az egészséges gyereket nevelők, vannak, akik úgy ítélik meg, hogy jó életük van. A normalizáció
folyamata tehát magában foglalhatja egy új norma kialakítását, az immár elérhetetlen, „átlagos” családi életet hajszolása helyett.
Jantek Gyöngyvér
klinikai szakpszichológus,
az alapítvány önkéntes segítője
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Szülóknek szól
Berczeli Ildikó rovata

Lélekmorzsák
- Ma én leszek a kukta! - hallom Csanád hangját a gyerekszobából.
- Tényleg? - kérdezek vissza mosolyogva
- Persze anya, most öltözöm. De mi történt a kuktasapkámmal? -méltatlankodott.
- Biztos összement. – kuncogtam.
- Na de anya, van rajta egy tépőzár, azon kellene igazítanod. A kötényemet is kössük meg!
- Oké, de kezdjük is a munkát, kincsem, mert holnap estére se leszünk készen.
- Mit csinálunk? - kérdezte kíváncsian.
- Nyújtott rétest. - válaszoltam. Először is keresünk az
interneten egy jó kis videót, aztán minden alapanyagot kimérünk. A videóban egy kedves néni elmagyarázza majd
nekünk, hogyan készíthetjük el a legfinomabb rétest.
- Jó lesz? – kérdeztem.
- Persze, anya! - jön a válasz.
Síri csend van, hiszen mindenki figyeli a cukrász nénit.
A mérleg serpenyőjében már ott van a liszt, akarom
mondani egy része, mert a többi felhő formájában lebeg a
konyhában, illetve a padlón várja a hangyákat. Az olaj és az
ecet a kimérő edényben várakozik, a só még a dobozában,
arra vigyázunk, nehogy a végén veszekedés legyen. Azt hiszem, én is felveszem a kötényemet.
A kis kuktám lelkesen méregeti a hozzávalókat, amelyek
aztán egy tálban várakoznak a sorsukra.
A dagasztás az én feladatom, persze a kis kezek is ellenőrzik az állagát. A tésztának jó hólyagosnak kell lennie. Aztán két órára hagyjuk pihenni.
- Gyere, addig összetakarítjuk a lisztcicákat a földről, hiszen ez is fontos mozzanata a sütés-főzésnek. Szépen bepakolunk a mosogatógépbe és elkészítjük a tölteléket.
A kis kuktám unottan várakozik.
- Levehetem már a kötényemet? Kezdődik a mese!
- Persze, majd szólok, ha nyújtjuk a rétest. Az izgi lesz.
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A rétest egy régi terítőn szoktuk nyújtani. A
nagymama kockás abrosza
szép emlékeket idéz. Pár éve
még roskadásig volt finomabbnál finomabb kalácsokkal. Mára sajnos örökség. Most én töltöm
meg emlékekkel, érzésekkel, és szeretettel ezt a szép vásznat.
- Hol a kuktám? Az almát nem tudom ám egyedül lereszelni, és jó lenne tesztelni azt is, hogy elég édes-e a töltelék!
- huncutkodom.
Ekkor bekukucskál egy másik apró séfjelölt, Zsombor.
Keni a tepsit, pakolja az almákat és kérdezget.
- Anya! Felkelt a tészta a tálban! - kiált fel hangosan.
Bizony, a folyadékok és a liszt szemcséi dolgoztak.
- Nézd csak ezeket a hólyagokat! Ezek a szép formás buborékok táncot járnak a tészta belsejében.
- Ezeket nyomkodd ki, és a kezeddel gyurmázd meg a
rétes finom tésztáját.
Ekkor már izgalommal várják a következő fázist. Valljuk
be, egy gyakorlottabb háziasszonynak is kihívás a következő munkafázis. A tésztát kicsit kinyújtom a terítőn, majd
megkérek valakit, hogy kenje be nekem vékonyan olajjal.
- Én, én! - van ám jelentkező.
A tészta felületén csillogó olaj szinte vonzza a cukrászok
kis ujjait.
Olyan, mint egy puha takaró, lágy és selymes, de mégis
rugalmas.
- Ha a kézfejedet alácsúsztatod és óvatosan húzod, nyúlik. Aztán a másik oldalról is.
Körbe-körbe haladunk az asztal körül. Már minden orrocska lisztes, és minden gyermekkéz olajos. Addig nyújtjuk, míg az asztal engedi.
- Ha úgy érzed, nem hagyja magát, hagyd kicsit békén.
Tudod, te is szoktál kicsit makacsabb lenni. - kacsintok.

Szülóknek szól

Addig
kell
folytatnunk, amíg
egyenletes
vékonyságú nem lesz
mindenhol. Nehéz,
mert akármennyire is
babusgatjuk, kiszakadhat.
Na de ott lesz a legfinomabb. hallom anyukám kedves hangját.
A töltelék darált mák és reszelt alma lesz. Óvatosan hintve, szórva a töltelék is a helyére kerül.
- Hogy tekerjük fel? - kérdezik.
Ekkor mind a hárman a terítő mellé állunk és egyszerre
óvatosan elkezdjük a vászon segítségével tekerni. Aztán egy
lapos tányérral elvágjuk és megkenjük tejföllel.
A kemence ez alatt vidám táncot jár a fahasábokkal, az
izzó lángcsóvák körbevették a kis gallyakat, melyek pillanatok alatt eltűntek a semmiben. Forróság lengi be a kicsi
konyhát. Milyen meghittség és béke járja be a helyiséget.
Mintha visszarepülnénk a múltba.
- Vajon ki építhette ezt a szép kemencét? Milyen ételeket készíthettek benne, és vajon... ami a legjobban izgatott,
hogy jól működik-e?
- Hozd gyorsan a kifliket! - kiáltottam.
A kovászos péksütemény már a tepsiben várakozik.
- Jaj, de szépek! Ezt mikor csináltad? - kérdezi Csanád
- Ebben Zsombor segített. Ő ugyanis nagyon szeret
tésztát gyúrni. Élvezi, ahogy a keze alatt puhul, fényesedik
a tészta. Később nagy élvezettel csapkodja a gyúrótáblához,
amely ilyenkor érdekes hangot ad, és kiadhatja az összes
dühét a tészta püfölésével.
A kiflitésztát gombócokba formázza, majd csepp alakúra nyújtja.
Igazán szépen tud a tésztával dolgozni. A tésztát liszt
nélkül kell nyújtania, mert így lesz gyönyörűséges kívülről.
Ez igen nehéz feladat, de gyakorlással megy majd.
- A kovász hogyan készül, anya?
- Liszt, víz és szeretet. - válaszolok egyszerűen.

- Miért kell, hogy szeressenek egy
befőttes üvegnyi nyúlós anyagot? -nevet fel az egyik gyermek.
- Mert ebből sok finomság készülhet,
ha vigyázol rá. Ugyanis ezzel a lisztes
keverékkel törődni kell. Etetni, itatni kell
és figyelni rá, nehogy megsértődjön és
beszáradjon. Képzeld el, a miénket Juliskának hívják és a szomszéd nénitől kaptam. Juliska sok finom kenyér és kifli alkotórésze volt már. - mesélem vidáman.
- Bekenem vízzel a kifliket. - szólt az
egyik fiú.
- Anya, itt van a péklapátod és ez a
kapa!
- Ez miért kell? - kacag fel a kicsi.
- Hát az biztos, hogy nem kapálunk a kemencében! - nevettem fel hangosan.
- Ezzel toljuk arrébb a parazsat, ugyanis a tepsit sík felületre tesszük.
Ezután bekerül a kifli és a rétes a kemencébe.
Várunk és várunk…
- Gyertek, leülünk a teraszra.
Egy apró kis virágos asztalka mellé ülünk.
A futórózsa most kezd virágot bontani, és piros selyemszerű virágai csoportosan ülnek a növény kapaszkodó kis
vesszőin, elképesztő az illat. A rózsa komoly egyéniségét
megtöri a levendula kékje és a kakukkmák harsány sárga
színe.
Béke van és nyugalom. A konyhából finom melegség
árad, szinte hívogat… Erre vágytam, hazaértem.
- Mikor lesz már kész a rétes? - töri meg a csendet egy
gyerekhang.
- Megnézem…
- Hozz nekem, légy szíves hideg vizet a kifli kenéséhez!
A péklapát segítségével kivesszük a tepsiket.
A kifliket hideg vízzel sokkoljuk, hogy jó ropogósak legyenek kívülről. Szinte hallani, ahogyan beszélget a kifli a
hideg víz hatására.
A rétest csak felszeleteljük, és egy szép tányérra halmozzuk.
Nagyon jól néznek ki. Most már csak egy finom habos
kakaót kell készítenünk és teljes lesz a boldogság.
A pillanat múlandó…
Az elkészített péksütemények elfogynak, a kemencében
lévő parázs hamuvá válik. De az érzések, illatok elraktározódnak lelkünk mélyén. Ezekből lesznek a déjà vu érzések,
amelyeket egy pékség mellett elhaladva érzünk, vagy egy
villamosmegállóban álldogálva. Egy pillanatig érzünk egy illatot, egy ízt, ami aztán elillan. Ilyenkor elcsendesedik a lélek,
lenyugszik pár percre majd tovább lép.
Hiszen ezek lelki táplálékok … melyeket adhatsz vagy
kaphatsz, csak kérlek, vigyázz rájuk!
Berczeli Ildikó
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ORVOS-SZÜLŐ FÓRUM
A FÓRUMON A GYERMEKEKET GONDOZÓ ORVOSOK:
DR. KELEN KATA GYERMEKORVOS, NEFROLÓGUS,
DR. DEZSŐFI ANTAL GYERMEKORVOS, GASZTROENTEROLÓGUS ÉS
DR. VILMÁNYI CSABA GYERMEKORVOS, KARDIOLÓGUS
VÁLASZOLTAK A SZÜLÖK KÉRDÉSEIRE.
A serdülőkori hormonváltozás befolyásolja-e a gyógyszerszintet?
Általában nem, de egyéni különbségek lehetnek ebben a kérdésben. Legtöbbször inkább a gyógyszerszedési habitus megváltozása
okozza a problémát, a rendszertelen
gyógyszerszedés nagy gyógyszerszint ingadozásokat okozhat, ami
hosszú távon egyértelműen rövidíti
a graft túlélését.
Tacrolimus esetén a hasmenés,
mint a gyógyszerszintet jelentősen
változtató tényező szerepe továbbra is kiemelt. A kamaszkorban előforduló növekedési ugrás, elhízás
lehet az, ami miatt a gyógyszerdózis
módosítása szükséges lehet.

Vesetranszplantált kisfiú lábfájdalomra,
csípőfájdalomra panaszkodik. Másoknál
is jelentkeztek ilyen tünetek?
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A lábfájdalom hátterében legtöbbször az egészségesekhez hasonlóan a növekedési fájdalom állhat.
Emellett előfordulhat a szteroid kezelés mellékhatásaként is, valamint
egyéb típusos ortopédiai betegségek
jeleként is, amelyek kizárása szükséges. Sokszor egyéb mozgásszervi
eltérés következményeként alakul ki,
például, ha a normálistól eltérően kap
terhelést a láb, egyéb helyen fellépő
fájdalom, sántítás miatt.
Növekedési hormon kezelés hatására a bekövetkező növekedés miatt
is jelentkezhet.
A nagyobb mennyiségű szteroid
csökkentheti a csontsűrűséget, de
ez még eleinte visszafordítható folyamat. Éppen ezért javasoljuk éves
kontrolloknál a csontsűrűség vizsgálatot, illetve a vitaminok, ásványi
anyagok szintjének ellenőrzését. Ilyen

Vilmányi doktor
gondolataiba
merülve

esetben különösen a D-vitamin és a
Kalcium szint optimális tartományba
terelését. Vizeletvizsgálattal ezek jól
kimutathatók. Ezért is fontos a rendszeres testmozgás, a transzplantált
gyermekek elhízásra hajlamosak a
gyógyszerek miatt is. Tanulmányok
bizonyítják, hogy a sport javítja az
anyagcserét, ezáltal az életminőséget,
ezért bíztatjuk erre a gyermekeket.
Transzplantált gyermek testvérének (egészséges nagylány) is voltak
hasonló jellegű fájdalmai, aki akrobatikus rock&roll sportot űzött, néptáncolt is. Még egészségesen is tönkreteszi az ízületeket az ilyenfajta ugrálás.
Lábon kihordott egy ínszalag-szakadást, észre sem vette, az orvosai szerint műtétre van szükség.
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Kelen Kata doktornő
kisfi ával, Olivérrel

A rendszeres testmozgás nem öszszekeverendő a versenysporttal!

Kamasz fiúgyermek kb. hetente háromszor elfelejti bevenni a gyógyszereit. Mit
javasolnak?

jelentősége a protokoll biopszia vizsgálatnak, hogy időben kiderüljön
egy rendszertelen gyógyszerszedés
miatt elindult károsodás.

Kamasz fiú bőrproblémákkal küzd,
viszket, vakaródzik. Van-e tapasztalat,
Fontos valamilyen rendszert be- mi lehet az oka?

építeni az életébe, amit be tud tartani. Használják a telefont, ébresztő
funkciót, applikációt, ami emlékezteti. Esetleg áttérhet Advagráfra, amit
naponta egyszer kell bevenni, ugyanakkor fontos tudni, hogy
ezt a gyógyszert 18 éves kor alatt külön engedélyeztetni kell. Kimutatták,
hogy a rendszeres gyógyszerszint
ingadozás a legrosszabb. Sajnos kamaszkorban, serdülőkorban gyengülhet a motiváció. Az önállóságra
nevelés nagyon fontos. Kollégiumba
költözéskor lehet nehéz, de talán
pont jó alkalom ahhoz, hogy megtanulja a gyermek a gyógyszerszedés
fontosságát. Az ambulancián ezért
az a gyakorlat, hogy a gyermeket
kérdezik meg, hogy milyen gyógyszereket szed. Ezt már 12 éves kor
felett erősen ajánlott tudni. Készítse
ki magának a gyermek a gyógyszereit minél fiatalabb korban, a szülő
csak felügyelje. Illetve ezért is van

Egy másik fiúnál is jelentkeznek
időnként ezek a panaszok.
Sajnos a tacrolimus szedése mellett sokféle bőrprobléma lehetséges.
Gyógyszermellékhatás, allergia, illetve például májtranszplantáltak,
vesetranszplantáltak esetében a graft
elégtelen működése is állhat a háttérben. Ebben a konkrét esetben (vese+májtransplantált) jelenleg is folynak további vizsgálatok.

Hogyan változik a kontroll-protokoll,
amikor a Gyerekklinikáról átkerülünk a
Transzplantációs klinika gondozásába?
1. A gyermek átadás-átvételi folyamatot időben el kell kezdeni, mert
18 éves kor felett vészhelyzet esetén
a gyermekklinika intenzív osztályán
megtagadhatják az ellátást a méretbeli különbségek miatt, nincs felnőtthöz

való eszköztáruk. Ha pedig csak vész
esetén látja először a felnőtt gondozóorvos, nem ismeri részleteiben az
esetet, kevés eséllyel tud alapos döntést hozni rövid idő alatt. Az elmúlt néhány évben két ilyen eset is történt. A
vesetranszplantáltak esetén az átadási
protokollt már kidolgoztuk, bevezetése folyamatban van.
2. Javasoljuk, hogy időben
kezdjék el a párhuzamos kontrollokat.
A transzplantációs klinika átalakulása,
költözése pillanatnyilag nehezíti az átadást, de a protokoll kidolgozása folyamatban van.
3. Szívtranszplantáltak esetén
könnyebb a helyzet, mert a gyermekek
és a felnőttek is ugyanabba az épületbe, ugyanarra az emeletre járnak kontrollra, átadásnál a gyermek kezelőorvosa átkíséri a felnőtt kezelőorvoshoz
a pácienst, közösen átbeszélik a részleteket, így meg is történik az átadás.

Mit lehet tudni a Transzplantációs
Klinika változásairól?
1. Egyrészt pozitív változások
várhatók. Újabb, jobb berendezéseket,
eszközöket fognak kapni, minőségi
változás várható az épület és a felszereltség felújításának köszönhetően.
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(lsd külön írás a költözésről!) Hos�szabb távon ez előnyös lehet, rövidtávon sajnos problémák jelentkezhetnek. Fontos megjegyezni, hogy a
felnőtt rendelésen kb. tízszer annyi
páciens van, jóval nagyobb a tapasztalat, hamarabb képesek felismerni
a speciális eseteket, ugyanakkor ez
megnöveli a várakozási időt.
2. A gyermekorvosoknál is
nagyon megnövekedett az adminisztrációs teher. Nagy szükség lenne segítségre, egy jó koordinátorra,
adminisztrátorra, aki az orvos válláról
leveszi a mindennapos kérdésekkel
járó terhet, mint például a gyógyszerfelírás, szülői panasz- és problémakezelés, családi pótlék vagy ápolási díj és
egyéb igazolások, rengeteg e-mail érkezik naponta ezekben a témakörökben. Egy jó koordinátor tudná segíteni a vizsgálatok szervezését, erősebb
kontrollt biztosít. A vese és máj osztályon próbáltuk összehangolni, hogy
ugyanazon napon legyen ambulancia, hogy a kombinált esetű gyermekek egy nap alatt végezhessenek
a kontrollal, ennek a szervezésében
is a koordinátornak lenne szerepe. A
klinika részéről van fogadókészség
erre az ötletre.

meretesen utánajár az eseteknek. A
szakorvosaink évente 1-2 alkalommal
tartanak ismeretterjesztő prezentációkat, konferenciákat, fórumokat, publikációkat a saját területükről, amik
nyitottak a háziorvosok számára.
3.
Azért is fontos, hogy legyen
jó kommunikáció a kezelő- és a háziorvos között, mert vannak esetek,
amikor indokolatlan szakorvosi ambulanciára vinni a gyermeket (pl.
torokfájás esetén). A háziorvos kompetenciája ilyenkor az ellátás. Megpróbálhatunk mi kezdeményezni
kapcsolattartást a háziorvosokkal.
4.
Folyamatosan vannak előrelépések az utógondozáson belül.
Sikerült bevezetni a májtranszplantáltak esetén a protokoll biopsziát.
Speciális nemzetközi protokoll szerinti kiértékelést kapunk a patológiától.
Gyűjtik az adatokat, PHD-s hallgatók
is dolgoznak ezen, valamikor publikálásra kerül.

Milyen külföldi tapasztalatok vannak?
1.
Ahány ország, annyiféle.
Van, ahol a háziorvos végzi az alapvizsgálatokat, de olyan ország is van,
ahol a háziorvoshoz meglehetősen
komplikált eljutni. Itthon az tűnik a
legnagyobb problémának, hogy nem
kellően informáltak transzplantációs
témában a háziorvosok, félnek a speciális esetektől, nem kommunikálnak
megfelelően a szakorvosokkal.
2.
A háziorvosok hozzáállása
személyfüggő. Van olyan, aki lelkiis-
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Genetikai egyezőségű donor esetén el
lehet-e hagyni az immunszupressziót
egy idő után?
Folynak kutatások májtranszplantáltak körében, amelyek azt mutatják,
hogy az esetek 10-15%-ban el lehetne
hagyni, de nem tudjuk meghatározni
előre, kiknél. A kísérletben résztvevőknél sokkal sűrűbb, alaposabb vizsgálatokra, gyakori biopsziára van szükség.
Fejlődik viszont a gyógyszergyártás is,
remélhetőleg rövid időn belül megjelennek az új készítmények, amelyek
kevesebb mellékhatással járnak.

Milyen ismert mellékhatásai vannak a
tacrolimusnak?

Felnőtt kombinált esetnél mi az
eljárás?
Általában az első problémás szerv
szerinti illetékességű kezelőorvos, aki
többnyire a nephrológus, kezdi a kontrollt.

Ez leginkább a kapott máj, májszegmens korától és állapotától függ.
Egy jó állapotú, fiatal májszegmens
szépen nő, gyorsan regenerálódik.
Sokáig ellátja a funkcióját, ebben
korlátozhatják a bevitt gyógyszerek,
toxinok káros hatásai. Mivel nem
végtelen életű egy emberi szerv,
ezért egy idősebb graft esetén alaposabban vizsgálni kell, pl. egy csecsemőkorban kapott 51 éves máj esetén
nagyon hasznos az ötévenkénti protokoll biopszia.

A Transzplantációs Alapítvány nem kap
információt a frissen transzplantált
gyerekekről, mi lehet az oka?
GDPR adatvédelmi törvény értelmében az orvos nem adhat ki információt. Tájékoztatjuk a családot az Alapítványról, azonban a szülők figyelme
még nem erre irányul. Írásos, TX előtti
információs füzetet állítottunk össze,
amiben az Alapítvány honlapját is feltüntettük. Kérjük az adatkezelési nyilatkozat online elérhetővé tételét!

Élődonoros transzplantációnál, kb. ¼
májszegmenssel milyen hosszú graft
túlélésre lehet számítani?

Anyagcserezavar, vesekárosító
hatás, cukorbetegség, másodlagos
daganatos betegségek kialakulása.
A vesekárosodás kialakulása dózisfüggő, ezért például a tüdőtranszplantáltak esetén, ahol magasabb
gyógyszerdózisok adása szükséges,
jelent igazán veszélyt. Ha tartósan
magas vagy ingadozó a gyógyszerszint, nagyobb valószínűséggel vezet
szervkárosodáshoz.
A fórum ezzel véget ért, de az
egyéni kérdésekre a hétvége folyamán szívesen válaszolt az összes
jelen lévő orvos, hála és köszönet
érte! Köszönjük a szülők aktív részvételét is.
Lejegyezte:
Vincze Balázsné Lilla,
az alapítvány kurátora

Közhír
FELÚJÍTÁS MIATT ÁTMENETILEG ÚJ HELYSZÍNEN MŰKÖDIK
A SEMMELWEIS EGYETEM TRANSZPLANTÁCIÓS RÉSZLEGE

Alapos előkészítés után,
májusban két ütemben költözik
át a Külső Klinikai Tömbbe
a Semmelweis Egyetem
Sebészeti, Transzplantációs
és Gasztroenterológiai
Klinikájának transzplantációs
részlege, amelynek jelenlegi,
Baross utcai épületét felújítják.
A transzplantációs és sebészeti tevékenység, valamint az
ambuláns ellátás változatlan
kapacitással működik majd az
új helyszíneken, május 19-től,
illetve május 25-től. A költözés
megszervezésekor elsődleges
szempont volt az ellátás biztonságossága és folyamatossága –
hangsúlyozta dr. Szijártó Attila,
a Sebészeti, Transzplantációs
és Gasztroenterológiai Klinika
igazgatója.

■ A klinika transzplantációs részlegének jelenleg
otthont adó Baross utcai
épület immár 27 éves, a
felújításra és a korszerűsítésre azért van szükség,
hogy a jövőben a betegek
számára még komfortosabb
körülményeket, a magas
színvonalú ellátáshoz pedig
a lehető legjobb hátteret
tudjon biztosítani – mondta el dr. Szijártó Attila, a
Sebészeti, Transzplantációs
és
Gasztroenterológiai
Klinika (STÉG) igazgatója.
A költözés szervezése során a legfontosabb szempont a
betegellátás biztonságának és folyamatosságának fenntartása, éppen ezért azt egy közel két hónapos előkészítő
munka előzte meg – tette hozzá.
■ A transzplantációs sebészeti osztály a Semmelweis
Egyetem Központi Betegellátó Épületének (Budapest,
1083 Üllői út 78/A) 3. emeletén kap helyet, ugyanúgy
fekvőbetegellátási és belgyógyászati háttérrel, valamint
vesedialízis lehetőségével, mint a Baross utcában. Az
ellátást változatlan számú, összesen három dedikált és
korszerű műtő segíti. A fekvőbetegellátás május 19-től
indul meg teljes üzemben az új helyszínen – adott tájékoztatást a klinikaigazgató.

■ Második lépésben, május 25-től az ambulanciák költöznek. A nefrológiai ambulanciák a Központi
Betegellátó Épület földszintjén található rendelési helyiségekben lesznek megtalálhatók, és változatlan kapacitással, profi llal működnek majd a vérvételtől a gyógyszerszint-meghatározásig.
■ Az átültetésre váró és a transzplantáció utáni gondozásban részt vevő májbetegeket ellátó májambulancia
a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai
Klinika Üllői út 78. alatti főépületének földszintjén kap
helyet két rendelőben, szintén változatlan kapacitással.
■ A sebészeti ambulanciák szintén az Üllői út 78.
szám alatt folytatják tovább a rendelést. A nefrológiai
és májambulanciák telefonos elérhetősége változatlan,
a sebészeti ambulanciára a 06 20 825 9090-es számon
lehet bejelentkezni. A betegek a klinika honlapján és
Facebook-oldalán is értesülhetnek majd az aktuális információkról, emellett tájékoztatják az új helyszínekről
a transzplantációs betegszervezeteket, és jelzik az információt a kontrollra érkező betegeknek is.
■ Dr. Szijártó Attila hangsúlyozta: a klinika kiemelten
fontos transzplantációs tevékenységéhez minden szakmai feltétel és szükséges infrastruktúra, valamint háttértevékenység (pl. képalkotó, intenzív terápiás és dializáló háttér) adott lesz az új helyszíneken.
Forrás: Semmelweis Hírek
DoboziPálma
Fotó:
Kovács Attila
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REHABILITÁCIÓS TÁBOR – Mi fán terem?

A gyermek súlyos betegsége, amely megelőzi a transzplantációt, hosszabb-rövidebb ideig meghatározza az egész család
életét. A közösségi kapcsolataik meglazulnak, a korábbi napi rutin eltűnik. Bizonytalanná válik a jövőkép, a hétköznapi örömök
megritkulnak. Az életet a betegséggel való megbirkózás tölti ki.
Azok az alapvető szükségletek sérülnek, amelyek fel sem tűnnek egyébként:
•
Van befolyásom arra, mi történik velem
•
Képes vagyok megcsinálni valamit
•
Tartozom valahová, törődnek velem
A mindennapok tele lesznek hirtelen, váratlan lemondásokkal. A fizikai fájdalom mellett a gyermekek kiszolgáltatottá
válnak, nem találkozhatnak a barátaikkal, osztálytársaikkal. Nem
dönthetnek olyan kérdésekben, amikkel a korcsoportjuk foglalkozik. A családjuk biztosítja az egyetlen kötődést, és még az ott-
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honi érzelmi stabilitás is meginoghat. Az egészséges testvérre
irányuló figyelem csökken, ettől ő is sérülhet. A szülők elfáradhatnak egymásnak partnerei is lenni, a párkapcsolat háttérbe szorul.
A Mi is Nyaralunk! tábor a szervre váró és szervátültetett
gyermekeket és családjaikat segíti visszalendülni az egészséges,
hétköznapi életbe. Az egyhetes program valójában nem más,
mint családi terápiás rekreáció.
Egyrészt a különböző feladatokkal egyéni és csapatszinten is
kimozdítjuk a táborozókat a komfortzónájukból. Amikor teljesítik a kihívásokat, sikerélményben van részük. Olyan kompetenciákat fedeznek fel magukban, amelyekről rég elfelejtkeztek, vagy
sosem tudtak. Ezek az élmények elmélyítik a családi- és társas
kapcsolatokat, segítenek az önbizalom erősítésében és a szociális készségek fejlődésében.
Másrészt befogadó közösséget építünk a résztvevő táborozókkal. Számíthatnak egymásra azok, akik még félelemmel telve
néznek előre, és akik évek óta betegségtudat nélkül élhetnek teljes életet. Támogatják egymást, barátokká válnak.
A MI IS NYARALUNK! tábor huszonhét önkéntessel dolgozik
azon, hogy több legyen “egyszerre vagyunk egy helyen” eseménynél. Élvezzétek az együtt töltött gyógyító időt! Tudatosan
felépített programsorozattal várunk titeket, hogy mindannyian lelkileg megújulva, feltöltődve térjetek haza. Kérünk Titeket,
vegyétek ki a részeteket a játékokból! Ezek célja túlmutat
azon, hogy kedvezményes áron nyaralhassunk a barátainkkal. Erőt, kitartást, reményt tehettek el a tarsolyba,
hogy könnyebb legyen visszatérni a korábbi életbe,
folytatni a hétköznapokat. Várjuk a szervre váró és
szervátültetett gyermekek családjainak jelentkezését
erre a rehabilitációs programra.
Szeretettel:
A szervezők
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Emléktábla avatás BÖRCSÖK ENIKŐNEK
Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas
színésznő, Érdemes és Kiváló Művész
tiszteletére halálának első évfordulóján, január 28-án, pénteken a Rózsa
utca 47/A. alatt emléktáblát avatott
a VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter. Beszédet mondtak:
a Vígszínházat vezető Rudolf Péter,
Karácsony Gergely főpolgármester,
Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, Hegedűs D. Géza és Kern András
színművészek, valamint Szalamanov
Zsuzsa a Transzplantációs Alapítvány
kuratóriumi elnöke. Enikő számtalan
barátja, kollégája, tisztelője vett részt
az emléktábla avatáson.

SZALAMANOV ZSUZSA BESZÉDE
Több mint 20 éve ismertem
Enikőt. Először csak színészként,
majd a ’90-es évek végétől sorstársként. Sokat ültünk és vártunk együtt
közös orvosunkra a Transzplantációs
Klinika nefrológiai ambulanciáján.
Sokat beszélgettünk. A második
vesetranszplantációja után megkérdeztem, nem szeretne-e valamilyen
szerepet vállalni a szervátültetéssel kapcsolatos ismeretterjesztésben. Először elnézést kért és nemet
mondott. Értettem. Nem úgy akart
a színpadon, filmekben nyújtott
alakításáért dicsérő szavakat kapni,
hogy hozzátegyék: ”… pedig milyen beteg, szegény”. Ám 2007-ben
ő jelentkezett, hogy elég biztos már
magában és „comingoutol”, vagyis
vállalja magát, a betegségét és segíteni szeretne. Innentől kezdve aktív
önkéntes segítője lett a Transzplantációs Alapítványnak és a Nemzeti
Vese Programnak. Majd kurátora lett
az Alapítványnak. Hihetetlen sokat
köszönhetünk neki. Mindig tele volt
ötlettel és azokat meg is valósította.
2019. óta nem volt nyári táborunk. Idén végre megrendezhetjük,
de elképzelni sem tudom, milyen
lesz nélküle!

Egy szívtranszplantált gyerek édesanyja gyönyörűen fogalmazta meg,
milyen volt Enikő és milyen hatással
volt mindannyiunkra. Kérem, hallgassák meg ezt a néhány mondatot!
Egy szülő voltam csupán a sok, szervátültetett gyermeket nevelő édesapa és
édesanya közül. Számodra csak egy ezredik ismerős. Mégis, a táborban minden
évben úgy üdvözöltél, mintha gyermekkorunk óta ismernénk egymást, mint egy
jó barátot, egy régi osztálytársat szokás.
Sokaknak jutott még ebből a meleg szeretetből, amit adtál magadból minden
rendezvényen, táncpróbán, vetélkedőn,
a gyerekek Ki mit tud - fellépését értékelve kedvesen, viccesen, mindenkit a maga
egyediségében megítélve.
Végtelen hosszasan lehetne sorolni a zseniális színésznőnek járó rangos
társadalmi, művészeti elismeréseidet.
A jéghegy csúcsán kiváló és érdemes
művészi cím, Jászai Mari és Príma – díj,
és 2015-től a csak a legjobbaknak járó
Halhatatlanok Társulatának örökös
tagsága. De te soha nem beszéltél
arról, ki vagy, te csak sorban kiérdemelted, de nem viselted magadon a
címeket, rangokat. Úgy éltél köztünk,
mint hétköznapi álruhát öltött királylány, egy voltál velünk, de mi így
álruhádban is éreztük, hogy rendkívüli vagy. Másfél éve találkozhattunk
utoljára, a 2019-ben megrendezett
nyári táborban. Nem sejtettük, hogy
legtöbbünk számára ez lesz az utolsó alkalom. A januári hidegben értesültünk váratlanul, hogy nem vagy
már itt velünk többé. Életed derekán

véget ért, félbeszakadt a csodálatos,
általad írt, rendezett, örökké hitelesen
átadott darab. Drámai, rideg, elfogadhatatlan fordulat.
Hetek teltek el, és még mindig itt
jársz velem a gondolataimban. Minden nap bennem él egy emlékkép. A
lelked, különleges női erő a periódusos rendszer legnemesebb elemeiből
álló ritka, egyedi ötvözet. Egyszerre
van meg benne a soha senkit meg
nem bántó, a mindenkit felkaroló, érzékeny, lágy kifinomultság és a küzdő,
másokért bátran kiálló, véleményét
felvállaló, magabiztos szilárdság.
Egyszer csak ráébredtem,
a légüres térben, amit hagysz magad
után, maradnak nem csak az
emlékek, fotók és filmszalagok.
Maradsz velünk, mint igazodási pont,
maradsz velünk, mint példakép!
Egy igazi Halhatatlan
a halandók között.
D. Szalai Csilla
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Gondolatok
a Kopjafánál

S

zívünk csordultig teli hálával.
Nem sokon múlt, hogy elveszítsük gyermekünket. A halál árnyékában járt, VALAKI más szintén. Azzal,
hogy a Másik Élet ideje megszámláltatott, a lányunk hosszabbítást játszhat.
Nem tudom méltóképpen kifejezni,
nincsenek rá szavak, mennyire nagyra tartjuk a gyermekem másik, életet
adó Anyjának emlékét anélkül, hogy
ismertük volna.

Ilyen gondolatok kavarogtak bennem március 21-én, az Ismeretlen
Donorok Emléknapján, a Fiumei úti
sírkertben.
A 19. század közepén Pest köztemetőjeként nyílt meg, a 20. századra
országunk legrangosabb kegyhelyévé
vált. 56 hektáros területe egy élővilágban gazdag arborétumhoz hasonlít. Itt
nyugszanak nemzetünk nagyjai közül
a legtöbben, történelmünk, kultúránk

kiválóságai. Batthyány Lajos,
Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleuma mellett Ady,
Jókai, Arany, Erkel, Faludy,
Semmelweis sírját is fel lehet keresni és még sorolhatnám a neveket.
Dr. Mihály Sándor
Szervkoordinációs Igazgató nagyon szép beszédet
mondott az Ismeretlen
Donorok emlékének szentelt Kopjafánál, és nagyon
igaz ez a gondolata: „Aki
életmentő szervdonor, az
a híresek között a legnagyobb!” Nem tudjuk nevét imába foglalni, csak
határtalan
szeretettel
gondolunk Rá, a VALAKIre, és elhelyezzük a hála
és megemlékezés virágát
tiszteletére a kopjafánál,
nyugodjon bárhol a világban. Nyugodjon békében!
Vincze Balázsné Lilla
az alapítvány kurátora

Végre folytathatjuk ismeretterjesztő munkánkat

az iskolákban!

Minden év tavaszán a
Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium Diákönkormányzata és a Stúdió közös
szervezésében
megrendezésre kerül a Fazekas+
Fesztivál. A programsoro-
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zat célja, hogy színvonalas,
tanterven túlmutató ismeretszerzési lehetőséget kínáljon minden diáknak és
tanárnak. A háromnapos
rendezvénysorozat
alatt
a tanulók részt vehetnek
előadásokon, workshopo-

kon és sportversenyeken. A
programok során a diákoknak lehetősége nyílik találkozni közéleti szereplőkkel,
bloggerekkel, újságírókkal
és tudósokkal, valamint új
oldalukról ismerhetik meg
tanáraikat és diáktársaikat.
Az itt tanuló fiatalok érdeklődőek, nyitottak, figyelmesek. Aktívan vettek részt az
„Agyhalálról, szervadományozásról és szervátültetésről” című előadáson. Öröm
volt beszélgetni velük.
Köszönjük a meghívást!
Vincze Balázsné Lilla
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és sportolók lettek
2004. óta, mióta elindult a MI IS NYARALUNK tábor, számtalan gyerekből vált versenysportoló. Van,
aki kitartóan a mai napig sportol, ám néhányan időközben abbahagyták, mert vagy a tanulás, vagy a
munka akadályozta őket a rendszeres edzésben. A
mozgás, sportolás szeretete azonban mindegyikükben megmaradt.
A tábor délelőttje kezdetektől fogva a sporté. Az
úszásoktatás, a víz megszerettetése, az asztalitenisz, tenisz, röplabda, foci, pár évig kajak-kenu… mind arról
szól, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, igényük
legyen a sportolásra akár csak kedvtelésből, vagy ha idejük és tehetségük van hozzá, versenyszerűen. Eddig főleg
úszók nőttek ki közülünk (Gyurkó Alexandra, Lovas Judit,
Dózsa Dávid, Barna Márk, Domonkos Ádám, Sipos Tímea),
az utóbbi időben azonban asztaliteniszezők és teniszezők is kedvet kaptak a versenyszerű sporthoz. Vannak,
akik elkezdték, de még nem döntöttek véglegesen mellette (reméljük, előbb-utóbb elhatározásra jutnak és folytatják), de az alábbi fiatalemberek már komolyan veszik a
sportolást. Gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik!

SAÓ BE
Bence játékban

2011. februárjában kapott vesét és ezzel esélyt,
hogy teljes életet élhessen. A sikeres veseátültetés
után kezdett iskolába járni,
jelenleg középiskolás.

A 2011. évi MI IS NYARALUNK táborban már
testvérével és szüleivel
együtt üdvözölhettük. A
táborban belekóstolt az
úszásba, asztaliteniszbe,
teniszbe.
Néhány éve a Trappancs Egyesület tagjaként
asztaliteniszezik a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége által rendezett versenyeken.
Szorgalmas,
lelkiismeretes, tehetséges
asztaliteniszező, aki már
jó néhány versenyen szép
eredményt ért el.
Ennek köszönhetően,
az idei Fodisz Tanévnyitó

ünnepélyén Bence az Év
Diáksportolója díjazottja
volt.
Edzője: Milos Imre

VA DIK

sportágban most már a
Trappancs Egyesület versenyzője, és teljes erőbedobással készül a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége által rendezett versenyekre.

Dominik teniszérmes

Dominik
a transzplantációja
előtt

2013-ban kapott vesét és májat, de már a
transzplantációja előtt is
részt vett szüleivel az alapítvány programjain.
Dominik,
amióta
lábra állt, azóta barátságban van a labdával.
A Transzplantációs Alapítvány minden évben
megrendezésre
kerülő
”Mi is nyaralunk” táborát
bemutató újságokban is
szinte mindig focilabdával készült fényképek láthatók róla. A labdarúgás
örök szerelem számára,
mellette a táborok során
Nagy Pisti és Anikó megszerettette vele a teniszt,
majd a későbbiekben
az asztaliteniszben is kipróbálta magát. Mindkét

Dominik játékban

MÓRI BBÁS
Barni játékban

Barni 4 évesen, 2009ben Balatonvilágoson a „Mi
is nyaralunk” táborban fogott először pingpongütőt
a kezébe, de ekkor még
az asztalt is alig érte fel.
Évekkel később, a második
veseátültetése után érett
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meg arra, hogy ő is asztalitenisz edzésekre járjon,
mint édesapja (vesedonorja) és bátyja, akik versenyszerűen űzik e sportágat.
A koronavírus világjárvány
miatt 2020-tól, jelenleg
pedig teremhiány miatt
az edzések otthon, családi
körben zajlanak. Barni nagyon várja, hogy újra nagy
tornacsarnokban, edzőteremben készülhessen a
versenyekre, hiszen közel
17 évesen már tudja, hogy
a mozgás mennyire fontos
az egészsége érdekében.

HOÓS ÁNI

Dani játékban

Dani 2017 májusában
kapott vesét, és olyan szerencsés volt, hogy abban

az évben a Szervátültetettek Világjátéka miatt
nem a szokásos időpontban - június utolsó hete
- volt a MI IS NYARALUNK
tábor, hanem augusztusban. Így Dani, testvérével
és szüleivel együtt máris
csatlakozhatott a „NAGY
CSALÁD”-hoz. Megkedvelte a táborban az asztaliteniszt, és 2019-ben a Trappancs Egyesület tagjaként
már szorgalmasan járt
edzésre. Sajnos a járvány
eléggé megakasztotta, a
Magyar Szervátültetettek
Szövetsége által jelenleg
biztosított edzéslehetőség nagyon messze van
tőle, ráadásul már dolgozik is. Reméli, visszakerül
az edzés régi helyére, a
XIII. kerületi Tomori utcai
iskolába, és akkor ismét
edzhet rendszeresen. A
versenyeken
igyekszik
mindig részt venni, és
büszke rá, hogy több érmet is szerzett már.
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másodszor kapott életet.
2013-tól már MI IS NYARALUNK táborozó az egész
család. A 2019-es táborban
Nagy Anikó adott ütőt először a kezébe. Azóta nem

HEY ÁMU
Samu 2012-ben édesanyjától kapott májszegmentumnak köszönhetően
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Samu első versenyén

tudja elképzelni az életét
tenisz nélkül. Először heti
egyszer, most már kétszer jár
edzésre, és szabadidejében
az unokatestvérével gyakorol. Ő is tagja lett a Trappancs
Egyesületnek, és a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége tavaszi versenyén már sikeresen részt vett.
Focizni persze szinte minden fiú szeret, így
nem nehéz évek óta a
Szervdonációs és Transzplantációs Világnapi sportrendezvényre
szuper
csapatot összehozni. Reméljük, hamarosan már a
Szervátültetettek Világjátékán is megmutathatják
tudásukat!

2021. december 1-én indult a VI. Jótékonysági kortárs képzőművészeti aukció,
és már a második alkalommal csak az online térben.
A licitálók a műalkotások megvásárlásával úgy segíthettek alapítványunknak,
hogy egyúttal komoly értéket kaptak a
jóérzésen és hálánkon kívül!
Az aukción 31 alkotás került kalapács
alá, ezekből 15 festményt/grafikát vásároltak meg összesen 1.075.000 Ft értékben.
Hálás köszönet a művészeknek –
Albert László, Bartha Máté, Bernát
András, Bullás József, Bujáki László,
Darvasi László, Dombóvári Tamás,
efZámbó István, Fenekovács László,

Forgó Árpád, Gerlóczi Sári, Haász Katalin, Halász Géza, Halmi-Horváth
István, Helena Junttila (Bátai Sándor
felajánlása), Horváth Éva Mónika,
Kalocsai Zoltán, Krnács Ágota, Lebár
József, Lévay Jenő, Macskássy Izolda (Kun Zsuzsa felajánlása), Maksai
János, Tóth József, Ujj Zsuzsi, Verebics
Katalin, Veres Ágota, Zvolszky Zita - és
a vásárlóknak!
Hálás köszönet az SCH GALÉRIA
tulajdonosainak – Schaﬀer Mónikának
és Ferencnek - a sok-sok segítségért és
az Axioart.com-nak a kitűnő lebonyolításért.

Üdvözlünk!
Új életek!
Alex 2018. 08. 13-án érkezett 32 hétre!
Sajnos épp, hogy megszületett, már megpróbáltatta az élet.
Hétnapos korában műtötték először. Begyulladt a bele, el kellett nagyon sok részét távolítani, így Alex élete első évét kórházban töltötte.
A megpróbáltatások továbbra sem értek véget, mert a rövidbél-szindrómához társult egy májelégtelenség is. Szerencsére 2021. március 29én Hamburgban sikeres májtranszplantáción esett át, és ezáltal kapott
egy új esélyt az élettől! Alex azóta jól van és éli csodás gyermekkorát!

Horkay Maja vagyok,
12,5 éves borsodi
kislány Putnokról.
2022. február 9-én kaptam új életet,
szívtranszplantáción estem át.
A történetem 2021. februárban
kezdődött egy hasfájással.
Mindig életerős, vidám kislány
voltam, de azon a napon minden
megváltozott. Olyan rosszul lettem,
hogy kórházba kerültem 2021. 02. 13-án. Akkor
még nem is gondoltam, hogy a hasfájásom mögött
komoly baj van, mert csak az volt. Sok vizsgálat után
a helyi kórházak nem tudták megmondani pontosan
mi, de azt tudták, hogy valami nagyon nagy baj van.
Felkerültem a GOKI-ba, ahol anyukámmal közölték, hogy nagyon beteg a szívem. Ez őt sokként érte,
nem akarta elhinni. Egyre rosszabbul lettem, és akkor úgy döntöttek, hogy már csak műszív beültetés
tud segíteni rajtam.
2021. február 18-án megkaptam az egykamrás
táskás műszívet, utána hamar felépültem. Egy hónapra rá hazamehettem, akkor tudtuk meg, hogy
vírus okozta szívizomgyulladásom lett. Onnantól
kezdve egy teljesen más életvitelre kellett átállnom.
Hamar megtanultam a gépet kezelni, és bíztam
benne, hogy meggyógyul a saját szívem. De sajnos

ahogy teltek a napok, hónapok, egyre jobban éreztük, hogy ez nem fog
sikerülni, a kezelőorvos is elmondta,
hogy nincs javulás.
Szeptemberben elkezdtük a góckutatást, novemberben felkerültem a
transzplantációs várólistára. Nem voltam szomorú, mert tudtam, csak így
van esélyem túlélni. Sokat beszélgettünk a családban erről.
2022. február 9-én hajnalban
megérkezett a várt hívás. Nem ijedtem
meg, mert teljesen felkészültem rá,
az új életre. Semmi félelem nem volt
bennem, mikor beültünk anyukámmal a mentőbe. A
műtét után hamar összeszedtem magam, és két hét
után már szerető családom környezetében gyógyulhattam tovább. Nagyon jól érzem magam jelenleg is.
Nagyon szeretek főzni, biciklizni, kirándulni,
ezeket már doktorbácsi megengedte. Vásárolni imádok, de arra még várni kell. A jövőre nézve tervezem, hogy gyermekkardiológus szeretnék lenni.
Ehhez sokat kell tanulnom, tudom. Alig várom, hogy már mehessek iskolába.
Hálás vagyok az Úrnak, az összes orvosnak, nővéreknek, ápolóknak, Ágikának (gyógytornászom), Nórikának, és mindenkinek,
akik körülvettek ebben a nehéz időszakban, hogy
ezt most megoszthatom másokkal is!
Maja

Versek
Lurkó-Kuckó
ÉLES ANETT versei

Mosolygós vers

Bolond szél

Barátom a reggel és a csodás nappal,
fénysugár-hajócskák futnak a patakkal.
Odafent, magasban: vattacukor erdő,
égbolton bolyongó, bohó gyerekfelhő.
Ha a büszke szél fúj, barátom lesz mégis,
kibontott hajammal vele futok én is.
Rám kacsint egy csillag fent a sötét égen,
fénye nyújtózkodik göncölszekerében.
Mosolyog a hold is, ma mindenki boldog,
ágyam mellé gyűlnek a vidám koboldok,
mesét mond mindegyik, csupa csodaszárnyon
száll szememre végül a gyönyörű álom.

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.

Tavasztündér
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Tavasztündér illeg-billeg
bimbót bont a réten,
fent az égen bárányfelhők
sorakoznak szépen.
Gólyamadár kelepelve
üdvözli a párját,
dongó döngi basszus hangon
tavasz muzsikáját.
Messzire száll a szép torkú
fülemüle hangja,
csatlakozik a vörösbegy,
egyedül nem hagyja.
Rázendít a verébsereg,
csivitelnek ők is,
lábuk alatt ringatózik,
bólogat a kőris.
Összecsendül a sok ének,
nyílik a dalárda,
tavasztündér mosolyogva
rákacsint a fákra.
Illatozva ébred minden,
messze száll az ének,
a lágy szellő integetve
búcsút mond a télnek.

Recept

Ez a recept a nagyon egyszerűen
összedobhatóak közé tartozik, így
mindenképpen a sütő előmelegítésével kezdjetek.
HOZZÁVALÓK:
50 g vaj
2 evőkanál fahéj
120 g cukor
1/2 evőkanál vaníliás cukor
1 csomag kész leveles tészta
● A tetejére:
6 evőkanál tej
1 evőkanál vaj

Fahéjas
mini csavart

A sütőt előmelegítjük 180 fokra.
A töltelékhez a vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a fahéjat, a cukrot
és a vaníliás cukrot, majd alaposan
elkeverjük.
A leveles tésztát széthajtjuk,
és az alsó felét megkenjük a maszszánkkal. A felső részét ráhajtjuk, és
a tészta széleit összenyomkodjuk.
Egy kés vagy pizzavágó segítségével ujjnyi vastag csíkokat vágunk,
amiket két végüknél megcsavarunk, és sütőpapírral bélelt tepsire
teszünk.

A MAGAZIN MEGJELENÉSÉT A

Egy kis edényben a tejet és a
vajat összemelegítjük, majd ezzel
megkenjük a csavartak tetejét. Bedobjuk a sütőbe, és 20-25 perc alatt
készre sütjük.
100 gramm csokit és 100 ml
habtejszínt összemelegítve csinálhatunk hozzá csokis mártogatót is.
Kőműves Luca
májtranszplantált
cukrász,
az alapítvány önkéntese
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Családi
hétvége
MI IS NYARALUNK! TÁBOR

Végre ismét a Balatonnál!

Szeretettel várunk mindenkit!

Helyszín: Balaton Hotel
8600 Siófok, Petőﬁ sétány 9.
https://balatonhotelsiofok.hu/
Részvételi díj:
120 000 Ft/fő – teljes ellátással, programokkal
IDŐPONT: 2022. JÚNIUS 26. - JÚLIUS 2.

Minden szervre váró és szervátültetett gyermek (2-21 év), valamint a 18 év alatti testvérek
részvételi díját, továbbá 14 év alatti gyermek,
illetve 21 év alatti fogyatékkal élő fiatal egy
kísérőjének részvételi díját a Transzplantációs
Alapítvány fizeti.

Jelentkezést kizárólag írásban fogadunk el
az alábbi címre:

transalap@acenet.hu

Jelentkezési határidő:
2022. május 15.
Fizetési határidő:
2022. június 15.
(K&H Bank 10200885-32611135-00000000)

