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vezni: sportolhatnak, játszhatnak, be-
szélgethetnek – árulta el Vincze Lilla 
szervező.

„Sokszor visszatérnek hozzánk 
segítőként volt táborlakók”
A szervezők munkáját önkéntesek segí-
tik, óvodapedagógusok, tanárok, pszi-
chológusok. Általános jelenség, hogy 

évről évre ugyanazok a 
segítők – ám akad kivé-
tel.

– Sokszor előfordul, 
hogy egy-egy gyermek 
kiöregszik, és bár részt-
vevőként már nem tud 
jönni, viszont szeretné 
meghálálni mindazt, 

amit tőlünk kapott, ezért visszatér segí-
tőként – mondta.

A tábor célja, hogy a transzplantált fi-

hot! VALÓSÁG

 Vajon milyen életet él egy transz-
plantált gyermek? Ezt csak az 
tudja megmondani, aki maga is 

szervátültetett. Ezek a fiatalok sok olyan 
kalandból, programból kényszerülnek 
kimaradni, amelyek egészséges társaik 
számára teljesen természetesek. Az ő 
rehabilitációjukat tűzte zászlajára egy 
tábor. 

– Idén nyáron közel 
száz gyermeket látunk 
vendégül. A betegsé-
gük következtében a 
családon belül maxi-
málisan rájuk terelődik 
a figyelem, emiatt az 
egészséges testvér óha-
tatlanul sérül, ugyan-
úgy, mint a szülők kapcsolata. A gyere-
keknek és a felnőtteknek egyaránt 
igyekszünk tartalmas programokat szer-

A műtét 

életet 

ment!

ŐK IS 
SORSTÁRSAK

A sztárvilágban is előfordul, hogy 
valakinek szüksége van egy  

szervre. 

„A SZERVÁTÜL-
TETÉST KÖVETŐ 
ELSŐ IDŐSZAK-

BAN NAGY A KILÖ-
KŐDÉS VESZÉLYE”
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A transzplantációs alapítvány 
1991 óta szervez tábort Siófokon 
a szervátültetett gyerekek és 
családtagjaik számára. Minden 
14 év alatti gyermeknek és egy 
kísérőjének finanszírozzák a 
részvételt. 

szorong, mert ok nélkül elsírják magu-
kat az utcán vagy a boltban. Nekik segí-
tünk elmagyarázni, hogy ez teljesen ter-
mészetes, és nem szabad szégyenkezni-
ük emiatt – mesélte a szervező.

„A mozgásnak kiemel-
kedő fontossága van”
A táborban többféle sportot 
is kipróbálhatnak a résztve-
vők, a mozgás kiemelten fon-
tos szerepet kap.

– A kapott szerv élettarta-
ma akár 30%-kal is megnő-
het, ha napi szinten mozog a 
beteg! Nálunk úszhatnak, 
focizhatnak, röplabdázhat-
nak, pingpongozhatnak, tol-
lasozhatnak. Általában az 

Nekik is jár a felhőtlen
kikapcsolódás!

LARRY HAGMAN 
1995-ben feküdt 
kés alá. Az új 
májjal 2012-ig élt, 
81 évesen hunyt el.

STEVE JOBS 
2009-ben esett 
át májtranszplan-
táción, még 
5 évig életben 
tartotta az új szerv.

SELENA GOMEZNEK, 
aki lupusszal küzd, 
2017-ben a barátnője 
adta oda a veséjét.

SARAH 
HYLANDNEK 
kétszer is vesére 
volt szüksége, az 
elsőt ugyanis nem 
fogadta be 
a szervezete.

első napon mindenki jelentkezik 
mindegyikre, és két-három nap után 
eldől, hogy neki melyik a legszimpati-
kusabb. Az a tapasztalunk, hogy a tá-
bor után is folytatják a mozgást – 
ecsetelte Vincze Lilla.

Nem véletlen, hogy a táborban a szü-
lők is részt vesznek, számukra is több 
különleges programmal készülnek.

– Itt semmi sem kötelező! Akik elő-
ször vannak itt, azok általában nem me-
rik elengedni magukat. Sokszor elhang-
zik az is, hogy lelkiismeret-furdalásuk 
van olyankor, ha már nem minden gon-
dolatuk a beteg gyermek körül forog – 
mondta. hot!

atalok elfogadják önmagu-
kat és társaikat. 

– Itt nem kell szégyenkez-
niük a hegeik miatt vagy 
azért, mert egy feladatot 
lassabban tudnak megcsi-
nálni. Nehéz megértetni ve-
lük, hogy ugyanolyan gye-
rekek, mint bármelyik tár-
suk. Sok szülő például azért 
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