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3Csudamadár

Ki ne ismerné a kis gyerekdalt! Én évtizedekkel ezelőtt énekeltem a 
gyermekeimnek és az unokámnak is már jó tíz éve. De ha jól belegon-
dolunk, ki érezte már át azt, amit énekelt? Hogy „nincsen neki dolga…” 
Valószínűleg nem sokan. Képzeljétek, én ezt most megéltem! 2004 
óta voltam a MI IS NYARALUNK tábor szervezője és vezetője. 2019-ben 
már átadtam a táborvezetést Böcskei Virágnak, de a láblógatást nem 
tudtam élvezni, mert a táborba induláskor balesetet szenvedtem és 
kórházban fekve nem lehet lábat lógatni. Idén viszont, miután Vincze 
Balázsné Lilla elvállalta a táborvezetést, és már az első nap világosan 
láttam, hogy nélkülözhető vagyok, annyit lógattam a lábamat, hogy 
bokadagadás lett a vége. 

Köszönöm Lilla, hogy elvállaltad, örülök, hogy élvezted és hogy 
mindenkinek megmutattad, rátermett vagy a feladatra! Remélem, lesz 
még alkalmam egy-két évig csak úgy lógatni a lábam és élvezni a gye-
rekzsivajt, társalogni a szülőkkel!

Szalamanov Zsuzsa 
a kuratórium elnöke 

Lóg a lába 
lóga
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Ember tervez…

Vannak az ember életében olyan 
mérföldkövek, dátumok, amik 
szakaszokra bontják az életét, 
amikhez minden mást viszonyít: 
esküvő, gyermek születése, halál-
eset, baleset, vagy bármi más. Az 
én életemben is van pár ilyen meg-
határozó esemény, és az egyik ép-
pen 2022. június 27-e, Bence fiam 
gerincműtétének napja.
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A Bátor Tábor csodája után készülünk a „Mi is 

nyaralunk!” táborba, közben azon fi lozofáltam, 

miben is fogok fellépni a Királynőképző progra-

mon? Milyen ruhában fogok billegni a „kifutón”? Kismin-

kelve, a hajam megcsinálva. Büszkén nőként is, nem csak 

anyaként. 

Még sosem táncoltam a tábor bemutatós táncain. 

Idén lesz az első debütálásom. Megnéztem a videót, amit 

Magyarné Homor Kati átküldött nekem. Vajon milyen 

tánc is az a Paso Doble? Simán körberöhögtem magam. 

Na, ha én ezt eljárom a Lacival, és ezt még jó páran lát-

ják is! Igen komoly lesz. Ruhát vettem rá. Piros aljú gyö-

nyörűt, szexit. Álmodoztam, hogy hogy fogom mezítláb, 

esetleg balerinacipőben eltáncolni a szitakötők násztán-

cát. Becsuktam a szemem, és láttam, mekkorát fogok 

esni, mert tulajdonképpen olyan hosszú a ruhám, hogy 

bele fog botlani a lábam. 

Biuskám hercegnő lesz. Megvettük a ruhát. Felvette, 

és elámultam, milyen gyönyörű nagylány lett az én drága 

angyalkámból. Arcán boldog mosollyal nyugtázta képét 

a tükörben. Gyönyörű, 12 éves nagylánnyá serdült. Az 

édesapjának nem mutatjuk meg így felöltözve. Biztos 

tátva marad majd a szája. 

A Ki mit tud?-ra mindkét gyerkőcöm készül. Bár már 

nagyok, és elsőre azt mondták: „anya…mit képzelsz, mi 

már nagyok vagyunk!” Aztán mégiscsak mindennapos 

téma lett a „mit adjak elő”? Különböző YouTube videókat 

(nagyjából 100-at) kellett végignéznem a nyivákolástól 

egészen a kemény rockig. Szinte minden nap mást dug-

dostak az orrom elé, hogy anya ezt nézd, meg ezt nézd. 

Végre dűlőre jutottak. A két szám kiválasztva. Innentől 

már csak ezeket hallottam. Bence ugyan, mint mindig, az 

utolsó pillanatban meggondolta magát. 

A drágám, az én szerelmem, az udvaron már felfújta 

és megjavította a csónakot, mert Bence nem fürödhet a 

medencében és sűrűn hangoztatta, hogy a fi ával jó na-

gyokat fognak lapátolni benne. Igaz, hogy fent a lakás-

ban hallottam némi anyázást az udvarról, hogy ki tette el 

és hova?! Saját magának a válaszokat is megadta: Bence, 

gyere csak haza, biztos lesz beszélgetésünk. A horgászfel-

szerelések is vigyázban álltak a sarokban. Megfélemlítve 

majd a balatoni halakat. 

Idén úgy tervezzük, hamarabb indulunk, mert mindig 

az utolsó pillanatban vacsorakor estünk be. Szóval a nagy 

pakolás közben csörgött a telefonom. Annyira készültem 

a táborba, hogy nem is akartam senkivel beszélni. Bius-

kám hozta be a telefont. 

Felvettem: - Jó napot kívánok, a gerincklinikáról te-

lefonálok. Vasárnap be kellene feküdni a kórházba és 

hétfőn megműtik a fi atalembert. Innen már semmit nem 

hallottam. A gyomrom összeszorult, pedig tudtuk, vártuk, 

hisz 4 év után végre májusra ígérték. Cikáztak a fejemben 

a gondolatok. A tábor, a ruhám, a jókedvem eltűnt a sem-

mibe. Letettem a telefont. Bence a Bátor Táborban, Laci a 

bíróságon. Biuskám pakol. 

A korom alapján már régóta felnőttnek számítok, 

de valahogy most éreztem meg igazán a súlyát az alá-

írásom következményeinek. Valaki más helyett döntök. 

Másnak az életéről. Gerincműtét. Még a szó is feszültsé-

get okoz bennem. Egy számomra újonnan keletkezett 

szó, ami hétfőre meg is valósul. A könnyem folyik, vé-

gigcsorog az arcomon. Nem akar elállni. Észbe kapok. 

Bius itthon. Megyek, megmosom az arcom. Biuskám a 

fürdőruháim között matat. Anya, melyiket veszed fel 

majd? Mosolyogva válaszolok: a kéket. Pedig belül tu-

dom, hogy egyiket sem. Oda a tánc, a királylányosdi, a Ki 

Mit tud? látványa, a barátokkal, rég látott családtagok-

kal való találkozás. A lelkem feszít, a szívem fáj. Fáj, mert 

tudatnom kell apró családommal, hogy megcsappan a 

nyaralós család. Mi maradunk.  Pedig még a hajam is be-

festettem. Pirosra. Most ilyen. Úgy nézek ki, mint a Pu-

mukli. De nem látjátok majd. Mert mi maradunk.

Lacinak azonnal elmondtam. Összezuhant. A ska-

coknak csak szombaton. Mindnyájunkat megvisel. El-

mondhatom, hogy gyermekeim sokkal jobban viselték 

a hírt, mint mi. Sőt mindkettőre büszke vagyok. Fagyi-

zás közben voltunk. Talán jó pszichológia volt akkor 

elmondani. Felnőttesen bólogattak. Igaz, Bence első 

szava a nem volt. Ő megy táborba és majd akkor a jövő 

héten műthetik. Aztán lehajtotta a fejét, komótosan 

kavargatta a fagyiját. Felnézett és azt mondta: Jó. A Ba-

laton megvár. Nem megy el. Hisz mindig ott van. Amúgy 

is nagy a meleg. Biztos jó meleg pisi a hőmérséklete, és 

csak térdig ér.
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Szerencse vagy szerencsétlenség? – teszem fel a kér-

dést, és nem tudom, mi a válasz. Majd egyszer megka-

pom. Szerencse, mert végre nem fog fájni neki, mert nem 

áll majd ferdén, mert könnyebb lesz az élete. Csütörtök-

től vasárnapig, az indulásig, mindenkit kikészítettem a 

viselkedésemmel. Szerintem látványosan én viseltem a 

legrosszabbul. Még jó, hogy az elején megkértem min-

denkit, hogy ne sértődjenek meg rám, és ne vegyenek 

semmit sértésnek, amit mondok. Olyan fura érzéseim 

voltak, úgy éreztem magam, mint egy ketrecbe zárt 

oroszlán. Az eszem tudta, hogy ennek így kell lennie. 

Egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni. Pedig a jó dol-

gokat mantráztam. A belső békém cserben hagyott. Vagy 

én őt? Ki tudja? 

Rossz volt nézni, ahogy a közös bőröndből a mi cucca-

ink visszavándorolnak a szekrénybe. Aztán jóval kevesebb 

összetétellel egy másik, más útra kelő bőröndbe kerül-

nek. Rossz volt látni, hogy az eddig csillogó szemek most 

elfakultak. Ésszel tudták, hogy ők mennek, mert ez így a 

legjobb mindenkinek. De gondoljunk bele, mi járhatott 

a fejükben? Nem kérdeztem, de láttam az arcukat. Nehéz 

dolog úgy tenni mindenkinek, hogy minden rendben. 

Vasárnap van. Mi előbb elindultunk. Bármennyire is 

fáj, gyors búcsú a kapuban. Nem szabad sokáig búcsúz-

kodni. A pszichológusok szerint nem jó, mert tovább ma-

radsz a sajnálatban.  Csendben ülünk az autóban. Meg-

szoktam már, hogy ha Bencével utazom, akkor állandóan 

nevetünk, beszólogat, én pedig rendreutasítom, aztán 

újra összenézünk és újra nevetünk. Utazásaink közben 

ezek az epizódok váltakoznak. Most szótlanul maga elé 

meredve ül mellettem. Én sem beszélek. Egy orosz szá-

mot hallgat. Lassú, szép szám. A kedvence. A szeretetről 

szól. Nézem az utat. Nem sietek és mégis százzal mennék 

lakott területen. Száguldozunk az M5-ön, közben a köny-

nyeimet nyelem, hogy ne lássa. Elég a maga baja is, ne 

sajnáljon engem, mert olyan ő. Jólelkű. Nem szeretne bá-

natot okozni nekem.

A megszokott kórházi utunk a gyáli felüljáró, ahol vá-

laszthatsz, mehetsz balra és jobbra is. Eddig mi mindig 

jobbra mentünk. A gyerekklinikára. Most más az utunk; 

balra megyünk. Egy új helyre, egy új hosszú útra. Megér-

keztünk. Megnyugodtam. Már tiszta minden. 

2022. 06. 27. Várunk. Reggel 6-kor keltettek. Vérnyo-

másmérés. Vérvétel. Zuhanyzás egy kórház által adott fer-

tőtlenítővel. Szájfertőtlenítés. Vissza az ágyba. Időnként 

orvosok, nővérkék látogatása. Röntgen. Várakozás. Már 

10:00 óra. Frontint kapott. Ez egy nyugtató. 1 órán keresz-

tül majdnem elaludt, de kivédte mindig az álommanót. 

1 órája meg a hugitól kapott „ventillátort” nyalogatja és 

pörgeti. Szegény, mint egy drogos. Tegnap este úgy volt, 

hogy elsőként műtik, de közbejött egy igen picike kislány 

sürgős műtétje. 

11:15 – percre pontosan, ahogy tegnap mondták. 

Ilyen percre pontos műtétje nem volt még soha. Mintha 

valaki irányítaná a dolgokat. Már kába volt a nyugtatótól. 

Nem tudom mire fog emlékezni, de megnyugtat a tény, 

hogy talán semmire. Ismét gyors búcsú. Puszihegyek. 

Most csak tőle. Tőle, aki ott fekszik a hordágyon. Felnőtt-

nek látszó testben, 15 évesen. A szeme árulkodik. Néz 

Röntgenre menet
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engem. Most nincs ott az a kedves vigyor a szája sarká-

ban. Bátor akar lenni, de én látom a szemében a félelmet. 

Azért mielőtt becsukódik az ajtó mögötte azt mondja: 

Anyu, ne idegeskedj! Minden rendben lesz. Tudod. Mondták. 

Vigyáznak rám. Nemsokára találkozunk. Műtét előtt be-

szélgettünk, mit érez: Ugye anyu semmi baj nem lesz? Még 

annyi mindent el akarok érni az életben. A szívem szakad 

meg. Megint. Olyan nehéz a lelkem. Betolták. Leülök ott 

a székre. Üres minden. Üressé válnak a gondolatok. Most 

nem vagyok már erős. Kitör belőlem a zokogás. 5 napig 

jól bírtam a színészkedést. Hála istennek nincs most itt 

senki. Bár, ha lenne sem érdekelne. Ez most az én harcom 

is. Fogni a kezét, elengedni és bezáródik az ajtó. Te kint 

maradsz, minden félelmeddel, kérdéseddel. 

Felébredve a nagy rettenetből. Mikor már „megszo-

kod” az idő múlását, a lassú perceket. Mit is lehet ilyen-

kor csinálni? Mondjuk hajat mosni, állni a zuhany alatt, 

jól lefürödni, szabadjára engedni a könnyeidet. Vagy enni 

például, amit sokan nem tesznek meg, pedig ha tudnák, 

hogy szeretteik, amikor felébrednek, nem egy savanyú, 

szomorú arcra kíváncsiak, hanem egy megnyugtató, sze-

retetteljes pofira, hogy minden is rendben van. Sőt: az 

utána következő rehabilitációban és felépülésben neked 

kell részt venni. Amikor mindez megvan, lehet céltalanul 

bolyongani a kórház udvarán, esetleg kintebb is lehet 

merészkedni. Az utcára, sétálni. Elkeseredés ellen nagyon 

hatásos. Másokat nézni. A műtét úgyis hosszú ideig fog 

tartani. Mondták. Amikor tudod, hogy szeretted nagyon 

jó kezekben van. Hisz többen is vigyáznak rá. Fent az ég-

ben is. Lent a földön is. Az orvosai, nővérkék, az anesz-

teziológus és még sorolhatnám. Célszerű megnézni egy 

filmet, de csak feliratosat, hogy ne tudj közben gondol-

kodni. Talán sorozatot, ami leköthet és kíváncsi vagy, mi 

lesz a következő részben. Jó hangosan, hogy még a gon-

dolataink se hallatszanak. Jaaa, és nagyon fontos közben 

nem nézni az órát! Ha nem bírjuk végképp, akkor néha 

el lehet sétálni a műtőig, hogy érezzük a lelkét és mi is 

jobban érezzük magunkat. Kicsit olyan, mintha bent len-

nénk vele.

Aztán 3 óra körül megérkezett az édesapa is. Fel-

mentünk a negyedikre, oda, ahol a műtét már javában 

pár órája zajlott. Leültünk, megfogtuk egymás kezét és 

hallgattuk a csendet. Kinek mi is járt a fejében vajon? Én 

a magamét tudom, de Laci vajon most mire gondolhat? 

Csak azt éreztem, hogy remeg mindkét keze. Meredten 

nézi a bezárt műtőajtót. Vajon mit gondolhat? Felültünk 

egy érzelmi hullámvasútra. Olyan sok minden kockáza-

tot mondtak el számunkra. Fel lettünk készítve, amikor 

még csak a műtétre készültünk. Lehet vesekilökődés, le-

het bénulás, teljes is, lehet csak gerinctől lefele. Sőt lehet 

halál is. Tudom, most sokan azt gondolják, hogy ezeket 

a dolgokat minden műtét előtt elmondják. Igen, min-

dig mindenhol lehet minden is. De ez a műtét most a mi 

gyermekünkről szól. A mi gyermekünk fekszik odabent és 

igen sokkolóan hangzik számunkra, hogy nyaktól-deré-

kig „felvágják”, az izmokat lefejtik a gerincoszlopról. Majd 

a csigolyákat kalapálják, csavarozzák és „ütlegelik”. Ha 

csak egy kis hiba csúszik be az operáció alatt, mondjuk 

egy ideg megsérül, akkor esetlegesen teljes bénulás is 3 nappal műtét után
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előfordulhat. Na ilyenkor nem az jut eszembe, hogy ezt 

minden műtét előtt elmondják. Ne mondja senki sem, aki 

ilyenen átment, hogy nem fordult meg a fejében bármi 

rossz érzés is. Ez a játszma most teljes egészében a miénk.

2 nap a gyerekklinikán. Őszinte leszek. Sokat köszön-

hetek a gyerekklinikának. De valahogy ez most nem mű-

ködött. Bence oda született, ott ismerik a legjobban, de 

most valahogy nem működtek a dolgok. Az ITO-n egy nő-

vér úgy viselkedett, mintha nem járt volna egészségügyi 

iskolába. Nem, nem vagyok elfogult, csak úgy gondolom 

amikor felvágnak valakit nyaktól popsiig lefelé akkor nem 

rángatjuk össze vissza, pláne, ha nem adjuk neki a kiírt 

fájdalomcsillapítót. Miután visszatért a gerincklinikára, 

azonnal és folyamatosan kapta a gyógyszereket, hogy 

enyhítsék a fájdalmát. Bence azt mondta a doktor úrnak: 

Nem tudom, mit adtál, de ez a cucc megmentette az élete-

met. Istenem, nem is tudom mivel érdemeltük ki, hogy 

itt legyünk. Olyan, mint egy hotel. Bejönnek, csendben, 

ha látják, hogy alszik. Nem ébresztik fel, inkább visszajön-

nek később. Az ebédet a szobába hozzák fel, ami nagyon 

4 nappal műtét után
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fi nom. A-B menüből lehet választani, még nekem is. Meg-

kérdezik, kérek-e kávét? Teljesen el vagyok hűlve. Vissza-

tekintve az évekig széken és a földön alvásra, a leszakadt 

gerincemre és a rengeteg állásra, ez itt a menyország. A 

fájdalomcsillapítókra nagyon odafi gyelnek. Nincsenek 

szavaim, komolyan. Hálás vagyok, hogy ezt a nagy mű-

tétet itt végezték el. Egy teljesen más szemléletet tapasz-

taltam meg ebben a kórházban: hogyan lehet otthonos 

körülményeket teremteni, megtartani az emberek, csa-

ládok méltóságát a legkiszolgáltatottabb helyzetben is. 

Telnek a napok nagy nyugalomban. Minden kis do-

lognak örülünk. Tegnap volt már a dietetikus, a gyógy-

tornász, megmutatta, hogy tud felállni, és láss csodát, 

2 nappal a műtét után felállt. Szédült ugyan, de sike-

rült. Fájdalmai folyamatosan vannak, de mindig kap 

rá fájdalomcsillapítót. Mivel nem evett 1 hétig, beál-

lították igényei szerint az egész heti étrendjét. Július 

elsején már kint sétált a folyosón. Igaz, még a gurulós 

segítőjével, de sétált. Nagyon büszke vagyok rá. 2022. 

06. 27-én volt a műtét, és 07. 09-én már kisebb sétát 

tettünk a ház körül. A kedve a régi. Az operáció után 1 

héttel már itthon gyógyul. 

Hazajöttünk. Veszünk egy nagy levegőt és toljuk to-

vább a szekeret. Ésszel. Azért ne úgy, mintha mi sem tör-

tént volna. A kitartást és a gyógyulást képviseljük most 

ebben a világban, hogy ne éljünk állandó rettegésben, 

a legrosszabbra felkészülve. Most az a dolgunk, hogy 

nyugodt hátteret biztosítsunk a gyógyulónak. Mindany-

nyiunkra fi gyelve, mert többen vagyunk a családban.

Én arra jutottam, hogy most már ne csak gondolat-

ban, hanem ténylegesen bontsunk pezsgőt. Pezsgőt 

mindenkire. A műtétet végrehajtó kiváló orvosokra, a 

kedves, minden kérésünket is teljesítő nővérkékre. A 

sebkötöző hölgyre, aki nagyon finoman távolította el a 

drént és a csövet. A gyógytornászra. A takarító nénikre. 

A családomra. Az összetartásunkra. A barátainkra. Min-

denkire, aki értünk aggódott. Hiszen nélkületek nem 

ment volna így. 

1 hónappal műtét után
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Trapi történet

„Van egy érzés a világon,
– úgy hívják, hogy SZERETET.
Ami nélkül boldogulni 
szépen élni nem lehet.”

(Aranyosi Ervin)

Külön köszönjük a táborozók-
nak, a nagy családunknak, hogy 
ennyi pozitív energiát küldtetek. 
Nyaralásotok közben is eszetekbe 
jutottunk. Mint hallottam, Siófokon 
még az áram is elment egy kis idő-
re. A facebookos jelentkezéseimre 
írt hozzászólásaitokban, a külön 
telefon és chat beszélgetéseinkben 
is a szeretet nyilvánult meg felénk. 
Köszönjük a kis videót, amit küldte-
tek; Hajrá Bence! Megkönnyeztük. 
Igazán megható volt, hogy ennyien 
fogtatok össze. 

Turanecz Anikó

1 hónappal műtét után
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Készültünk

Elcsitult a COVID sokadik hulláma az idei tavasz köze-

pére. Erősen szervezés alatt volt a nyári tábor, amit oly so-

kan vártak már lassan három éve, de az elmúlt két eszten-

dőben sajnos csak online formában lehetett megtartani. 

A szervezés egyik központi eleme az önkéntes csapat 

kijelölése volt. Jó önkéntesek nélkül nem lehet jó tábort 

tartani. Ezen felbuzdulva helyszínt kerestek az Alapítvány 

vezetői, hogy egy alapos megbeszélést és csapatépítő 

tréninget tartsanak a régi és új (több interjúztatás után 

kiválasztott) önkéntesekkel együtt. Nagy segítség volt, 

hogy Lakatos Flóra, vagyis az egyik vesetranszplantált 

kislány szülei felajánlották a Balaton északi partján fekvő 

Alsóörsön lévő apartmanházukat a tréning helyszínéül. A 

résztvevőkkel egyeztettük az útvonalat, telekocsi rend-

szerben kevés autóval megszerveztük a szombat reggeli 

találkozót. Mindenki pontosan érkezett, nagy érdeklő-

dés övezte táborveze-

tőnk, Lilla által kijelölt 

programtervet. Először 

egy hivatásos - többek 

számára nem ismeret-

len - coach segítségével 

ismerkedett össze az ön-

kéntesek  serege, játékos 

formában fi gyeltük egy-

más reakcióit, mindenki-

ről megtudtunk sok fon-

tosat, ami egy jó csapat 

felépítéséhez szükséges. 

Ebédet és vacsorát közeli 

éttermekből rendeltünk, 

a helyszínt, az apart-

manházat az esti sétáig 

el sem hagytuk. Zajlott a 

munka, a megbeszélés a tábor részleteiről, várható prog-

ramjairól. A kis csapat kreativitása és elszántsága már az 

elején megmutatkozott, jó hangulatban, vidáman telt a 

nap. Levezetésképpen lesétáltunk a Balaton partjára, ahol 

az alsóörsi kikötőben a tó tavaszi színekben pompázó ké-

pét, sűrű élővilágát csodálhattuk meg. Az esti órákban a 

csapatépítés tovább tartott, majd másnap reggel foly-

tattuk a jóváhagyott programpontok anyag- és eszköz-

igényeinek összeírását, igyekeztünk mindenre gondolni, 

hogy ne a táborban derüljön ki, mit felejtettünk el, mit 

kell soron kívül, hirtelen beszerezni majd a siófoki szu-

permarketben. Nagyon jó érzés volt belegondolni, hogy 

amikor a táborlakók megérkeznek majd a siófoki szállo-

dába, a feladatok nagy része már tökéletesen elő lesz ké-

szítve, az önkéntes csapat feladatai már mindenkivel tisz-

tázva vannak, mindenki készenáll ahhoz, hogy a kíváncsi 

táborlakókat a legnagyobb örömmel és vidámsággal 

várhassuk, hogy életük talán legjobb tábori élményében 

legyen részük. Nem is sejthetik, hogy mennyi előkészület, 

mennyi precíz tervezés szükséges ahhoz, hogy minden a 

megfelelő időben rendelkezésükre álljon. Büszke vagyok 

rá, hogy ilyen önkéntes csapat tagja lehetek. Mindenki 

hamar megértette a közös célokat és aktívan vett részt 

a feladatok megterve-

zésében. A sportprog-

ramoktól a foglalkozta-

tó feladatokig, a külön 

programoktól a szállo-

dai szervezésig, minden 

készenállt arra, hogy a 

családok jó hangulatát 

biztosítsák a június végi 

forró nyári napokon. 

Köszönjük szépen 

a Merse Apartman tá-

mogatását Gertrúdnak 

és Tibornak, köszönet 

Ónodi Marcsi coachnak 

(egykori szeretett önkén-

tesünk, Baranyai Andor 

özvegye), hogy a szom-

bat délelőttjét és tudását nekünk adta, illetve köszönöm 

önkéntes társaimnak a felkészítő hétvége tapasztalatait!

Vincze Balázs

ÖNKÉNTESFORMÁLÓ
HÉTVÉGE ALSÓÖRSÖN



Segítók

2022. április 29. - május 01. között 16. alkalommal rajtolt el 
Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az NN Ultrabalaton. 

A Balatont megkerülő, egykörös verseny egyben Közép-Európa legnépszerűbb 
futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva

vagy bringával teljesíthetnek a résztvevők. 

Jót futottunk!

A Runnercoaster csapat

12 Csudamadár
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Segítók

A legtöbben nem egyedül, hanem csapatban vágnak 
neki az év leghosszabb napjának. A tervezés, a szervezés és 
az utazással töltött idő már önmagában is összetartó erővel 
bír. Az NN UB barátságokat szorosabbra kovácsol, ismeretle-
neket együttműködésre ösztönöz, így kijelenthetjük: ennél 
jobb csapatépítő tréninget nehéz lenne találni. A 210 kilomé-
ter alatt mindenki szembesül saját korlátaival és megismer-
heti önmagát, de a verseny végén az egyéni teljesítmények 
összeadódnak, a csapatok pedig a célvonalból életre szóló 
élménnyel távoznak. Megterhelő kihívás, amely egyben óri-
ási buli, hatalmas közösségi élmény. Ez mennyire így van, azt 
az idei évben a Runnercoaster csapat tagjaként jómagam is 
megtapasztalhattam. A versenyen való elindulás ötlete Róth 
Ivett doktornőtől származik, aki fogorvosi, egyetemi oktatói 
és még számtalan munkája mellett, szenvedélyesen hódol 
kedvenc hobbijának, a futásnak. Bevallom, hogy első „neki-
futásra” túlzottan is merész ötletnek éreztem az elképzelést, 
valamint kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e 
magunk mellé állítani legalább 8 szenvedélyes és elkötelezett 
futót, akik hajlandóak hajnalban, éjszaka, hegyen- völgyön 
elszántan teljesíteni 210 km-t, nem egészen 24 óra alatt. Az 
egyértelmű volt mindannyiunk számára, hogy a rendelkezés-
re álló kb. fél évet lelkiismeretes felkészülésre kell fordítani, ha 
valamennyien teljesíteni akarjuk az egyénenként félmaratoni 
távot. Adódtak nehézségeink, sérülések, az élet hozta esemé-
nyek miatti visszalépések, voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, 
hogy mindez megakadályozza a csapatversenyen való elin-
dulását. Azonban hallgattunk a belső hangra, a motivációra, 
mottónkká vált a „nincs lehetetlen” kifejezés, így átlendültünk 
a problémákon és minden alkalommal megtaláltuk a meg-
oldást. Április végére összeállt egy lelkes és testileg- lelkileg 
is felkészült 10 fős csapat. Annak ellenére, hogy életkori és 
személyiségbeli szempontból is egészen különböző egyéni-
ségek vagyunk, de a futás iránti szenvedély és a kitűzött cél, 
a verseny kezdetére egy igazi összetartó csapattá kovácsolt 
bennünket. Már a versenyt megelőző estén, ahol először vol-
tunk együtt teljes létszámmal közösen, éreztük, hogy egy na-
gyon jó dologra szövetkeztünk. Másnap szombaton reggel, 
elrajtolt a mezőny és ezzel együtt elrajtolt a mi csapatunk első 
futója, ekkor már tudtuk, hogy az energiáink összeadódnak. 
Ez a felemelő és óriási adrenalint generáló élmény végig kí-
sért minket a teljes versenytávon, amit 22 óra 56 perc alatt si-
került teljesítenünk. Mindannyian fegyelmezetten, tudásunk 

legjavát adva, megküzdöttünk az időjárás, a napszak és az 
olykor az embert próbáló emelkedők nehézségeivel. A vég-
célba pedig együtt 10 fővel, de egy emberként értünk be va-
sárnap reggel. Volt számunkra a táv teljesítésén kívül még egy 
fontos és elérendő cél, mely futás közben is folyamatosan lel-
kesített minket. Domonkos Ági futócsapatunk tagja, évek óta 
önkéntesként segíti a Transzplantációs Alapítvány munkáját. 
Ági kezdeményezésére, első szóra és boldogan ajánlottuk fel 
az általunk lerótt kilométereket az alapítvány javára eladásra. 
A tény, hogy futásunkkal jótékony célt is szolgálunk mindany-
nyiunknak plusz motivációt jelentett. Felemelő és felejthetet-
len élményt nyújtott az Ultrabalaton futóverseny és a kilomé-
terek eladásából befolyt összeg várakozásainkat is felülmúlta. 
Köszönjük Domonkos Ági futótársunknak, hogy az ötlete által 
egy nemes célt szolgálhattunk. Köszönjük Róth Ivett csapat-
vezetőnknek a kezdeményezést és az olykor embert próbáló 
szervezést. Köszönet illeti minden csattagunkat a kitartó és 
odaadó munkájáért. A célba érkezést követő, a családtagjaink 
által spontán kezdeményezett ünneplésen, azzal búcsúztunk 
el egymástól: Jövőre veletek ugyanitt! Runnercoaster csapat. 
Róth Ivett, Bangha Ágnes, Domonkos Ágnes, Korcsog Fanni, 
Papp András, Peller Tünde, Róthné Major Klára, Szlávik Nánda, 
Varga Tímea, Wusinczky Brigitta

Róth Klári

Köszönjük a futóknak, hogy vállalták értünk a futást 
és abban a pólóban futottak, amely a számunkra oly fontos 

mondatot hirdeti: A SZERVÁTÜLTETÉS ÉLETET MENT! 
Köszönet a sok-sok km-vásárlónak! Minden km elkelt, 

a befolyt összegből két kalózhajóval futottak ki a magyar tengerre 
a szervre váró és szervátültetett gyerekek és testvéreik 

önkéntes segítőink felügyeletében.

 Ivett, Ági, Kári – a csapat lelkei
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Családi hétvége

KIEMELT TÁMOGATÓK (1 millió Ft felett)
Pro Filii Alapítvány

OTP Bank Nyrt.
Miniszterelnökség Családokért Felelős Államtitkára

Astellas Pharma Kft.
B.Braun Avitum Hungary Zrt.

TÁMOGATÓK (100.000 Ft felett)
SCS AVIATION Kft.

GAMMA DIGITEL Kft.
Gyöngyösi István József

Dr. Szilassy László
Runnercoaster - NN Ultrabalatont futó csapat 

és a km-vásárlók

Eszközzel, szolgáltatással támogatók
Serpa Kalandpark, Balatonfűzfő

Balatonibob Szabadidőpark, Balatonfűzfő
Magyar Honvédség
Siófoki Óriáskerék

T Flotta Kft.
Csubák Gábor

Gerhát Györgyi
Tamási László

Munkájukkal támogató önkéntes segítők
Andrási Máté 
Barna Diána
Barna Márk
Békési Tekla

Dr. Csizek Zófi a
Domonkos Ádám

Domonkos Ági
Élesné Sipos Mariann

Jantek Gyöngyvér
Dr. Kelen Kata

Magyarné Homor Katalin
Márkus Márta

Nagy Anikó

Okrutay Natália
Polgár Csaba 

Révész Renáta Liliána
Stangliczky Kata

Szabó Attila
Tar Eduárd
Tóth József

Törökné Horváth Ildikó
Vincze Balázs

Köszönjük
az alább felsorolt cégeknek és egyéneknek,

 hogy a MI IS NYARALUNK tábor 
minden aggodalmunk ellenére 
2022-ben is megvalósulhatott!
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Mi is nyaraltunk!

Hárman vettünk részt a balatoni 

nyaraláson, Milos (5, vesetranszplan-

tált, barátságos, extrovertált), Dani 

(42, édesapa, introvertált, kreatív), és 

Mira (42, édesanya, szorongó, könyv-

barát). A táborra készülve különböző 

okokból izgultunk, volt, aki attól volt 

extázisban, hogy életében először 

láthatja a Balatont, és akár minden(!) 

nap(!!!) kaphat egy gombóc fagyit, 

volt, aki azon aggódott, hogy min-

dent bepakoljunk, semmi ne marad-

jon itthon, és szöveges feladatokat 

oldott meg naponta többször („Ha 

egy ötéves kisfi ú naponta átlagosan 

három váltás ruhát hoz vállalhatat-

lan állapotba, akkor hány pólót kell 

csomagolni hat éjszakára, hogy még 

a hét második felében se kelljen tal-

pig ketchupos felsőben pompáznia? 

Plusz pontokért vegye fi gyelembe a 

bőrönd és az autó véges kapacitását 

is.”), és volt, aki leginkább csak szere-

tett volna kiszakadni a munkás hét-

köznapokból és a home offi  ce négy 

fal közé zártságából. 

l

Végül elérkezett az indulás nap-

ja, megiramodtunk Siófok felé. Már 

a megérkezés sem volt mindenna-

pi élmény, buborékfelhőben úszva 

léphettünk a szállodába, ahol annak 

ellenére többen ismerősként köszön-

töttek minket, hogy eddig még csak 

egyetlen alkalommal, tavaly ősszel, a 

visegrádi családi hétvégén tudtunk 

részt venni az Alapítvány által szerve-

zett programon. A Tábornyitó nagyon 

informatív volt, jó volt látni, hogy nem 

mi vagyunk az egyetlen új család, akik 

még kissé bizonytalanul mozgunk eb-

ben a jól összeszokott, szoros kapcso-

latokat ápoló társaságban. Bevallom, 

amikor először hallottunk róla, hogy 

csapatokba leszünk osztva, és ehhez 

kapcsolódóan feladatot is kell teljesí-

teni, először a nem túl jó emlékű egye-

temi kiscsoportos projektek jutottak 

eszünkbe, de aztán szerencsére kide-

rült, hogy szó sincs semmi hasonlóról, 

ugyanis a hét folyamán a „Zöld csa-

pat” gyűlései roppant jó hangulatban 

és szórakoztatóan teltek. Persze nem 

is mi lennénk, ha nem sikerült volna 

1.ELŐSZÖR
TÁBOROZTUNK

Orosdy család

Akadályverseny
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már az első napot emlékezetessé ten-

nünk, Milos ugyanis a nagy izgalom 

és a rendkívüli meleg szerencsétlen 

együttállása következtében egy ha-

talmas hányással zárta – számunkra – 

rövidre a megnyitót. Ezúton is nagyon 

szépen köszönjük a gyors és kedves 

segítséget Csizek Zsófi a doktornőnek, 

aki mély benyomást tett Milosra, azó-

ta is úgy emlegeti, mint „az a nagyon 

cuki doktornéni”. 

l

Szerencsére a kezdeti izgalmak 

után nem merült fel több egészség-

ügyi probléma, és teljes nyugalom-

ban élvezhettük a tábor által nyújtott 

programokat. Például hét-

főn a bobozást, amit én leg-

inkább csak kívülről szem-

lélhettem, ugyanis egy 

közös lesiklás után le lettem 

tiltva, mivel „apával jobb, ő 

sokkal gyorsabban megy”. 

A kalandparkot a magassá-

gi korlát miatt Milos sajnos 

nem tudta kipróbálni, de 

helyette lehetősége nyílott 

rá, hogy végre bemerész-

kedjen a Balatonba, ami 

akkora élmény volt számá-

ra, hogy onnan kezdve alig 

tudtuk távol tartani a víz-

től. Aznap délután az első 

tábortánc megerősítette 

bennünk, hogy az átlagos-

nál koordinálatlanabbak 

vagyunk, viszont tehetségünk fájó 

hiányát lelkesedéssel pótoltuk. 

l

Kedden kezdett kialakulni a 

napi rutinunk, amit végül egész 

héten át követtünk. Reggeli után 

hattyúkat etettünk, majd Milos a 

kézműves kuckóban vetette bele 

magát a gyöngyfűzésbe, festege-

tésbe, sőt, egyszer még a gyurmá-

zásba is, mi pedig ámulva figyeltük, 

hogy a kisfiunk, aki otthon arra sem 

hajlandó, hogy két vonalat húzzon 

egy papírra, itt negyven percen ke-

resztül illesztgette a kis gyöngyöket 

a sablonba türelmesen, elszántan. 

Persze a hosszas egyhelyben ülést 

ellensúlyozni kellett, amire remek 

alkalom kínálkozott a Gábor bácsi 

által felügyelt pingpong mérkőzé-

sek alatt, ahol a srácok különböző 

készségszinteken, de azonos öröm-

mel igyekeztek lecsapni a labdát. 

Ezt követően én elmentem a Me-

se-Tér foglalkozásra, Ez rendkívül 

értékesnek, gondolatformálónak és 

inspirálónak bizonyult, és lehető-

séget nyújtott rá, hogy különböző 

kérdésekben a sajátomtól merőben 

eltérő álláspontokkal is megismer-

kedjek. Felhívta rá a figyelmem, 

hogy számos érvényes vélemény 

létezhet ugyanabban a kérdésben. 

Amíg én a mentális és pszichés jó-

létemmel kapcsolatos problémák-

ra reflektáltam, a család férfitagjai 

úszásoktatáson vettek részt, Milos 

aktívan, Dani pedig drukkolói fel-

adatkörben, majd délutánonként 

nekem is bemutatták, milyen újabb 

és újabb csodás trükköket sikerült 

Natitól tanulni. Ebéd után igye-

keztünk kicsit lepihenni, általában 

kevesebb, mint több sikerrel – úgy 

tűnik, hogy a folyamatos 

élmények nem segítik elő 

a sziesztára való elcsende-

sedést... 

l

A délutánokat próbál-

tuk kicsit kevésbé inten-

zívre venni, hogy a csa-

patmegbeszélések után 

lehetőség nyíljon egy kis 

balatoni fürdőzésre lab-

dázással, kagylóhéjak 

iszapból történő precíziós 

kiemelésével, és renge-

teg ugrálással. És persze 

ne felejtkezzünk el az aka-

dályversenyről, ahol Milost 

a csapattársai annak elle-

nére végtelen türelemmel 

és sok biztatással hagyták 

kibontakozni, hogy fi noman szólva 

sem mutatkozott húzóerőnek. Mély 

nyomokat hagyott még az óriáskerék 

is, aminek tetejéről a kisfi am szerint 

egész Pécsig el lehet látni, és ki tudja, 

lehet, hogy igaza van, elvégre ő nem 

Bemutatkozás
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szemüveges… Sajnos az Anna and 

the Barbies koncerten nem tudtunk 

részt venni, mert olyan hangos volt, 

hogy Milos pár perc alatt sírógörcsöt 

kapott tőle, és hiába bizonygattuk 

neki, hogy tíz-tizenkét év múlva az 

első sorokban fog ugrálni hasonló 

rendezvényeken, nem tudtuk er-

ről meggyőzni. Mindenesetre ez az 

este sem veszett kárba, bevezettük 

a kiskorút a klasszikus balatoni já-

téktermek csodás világába, ahol a rá 

jellemző lelkesedéssel és önbizalom-

mal vetette bele magát az autóver-

seny-szimulátorba és a kacsafeldön-

tős játékba is. 

l

Utolsó este a táborzáró program 

és a csapatfeladat bemutatása (il-

letve a többi csapat megoldásainak 

megtekintése) szintén nagy élmény 

volt, és ekkor értettük meg igazán, 

hogy mennyire jó ötlet volt ez a kis-

csoportos foglalkozás, hogy így va-

lóban sikerült szorosabb kapcsolatot 

kialakítani néhány táborozóval. Arról 

már nem is beszélve, hogy milyen 

szórakoztató volt a rendszeres ötle-

telés, készülés a bemutatóra. 

l

Összefoglalva: különböző okok-

ból ugyan, de hatalmas élmény volt 

ez a tábor szülőknek és gyereknek 

egyaránt. Külön jónak tartom, hogy 

a hasznos és a szórakoztató progra-

mok aránya kiegyensúlyozott volt, és 

hogy a nagyszerű foglalkozások mel-

lett lehetőség nyílt szabad időtöltés-

re is, ami a mi esetünkben leginkább 

a Balatonban iszapozást jelentette. 

Nagyon örülünk, hogy részt vehet-

tünk ezen a héten, és úgy érzem 

sokat épültünk az itt kapott élmé-

nyektől. Itt szeretnénk megköszönni 

Lillának és valamennyi önkéntesnek 

a szervezést és a rengeteg segítsé-

get, amit kaptunk tőlük, őszintén el 

sem tudom képzelni, mennyi munka 

lehetett emögött a hat nap mögött, 

mindenesetre azt hiszem, mindany-

nyian megérdemelnének most egy 

hetet, hogy kipihenjék ezt a nyara-

lást.

l

Ja, és ha valakit gyötörne a kí-

váncsiság, a válasz: huszonkettő. 

Huszonkét póló elég hozzá, hogy fo-

lyamatosan többé-kevésbé vállalha-

tó állapotban lehessen eltölteni hat 

napot a Balatonon egy ötévessel.

Ferkov Mirjana, 

Orosdy Milos édesanyja
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Az idei MI IS NYARALUNK! tábor volt 

számunkra az első, amelyen szemé-

lyesen részt tudtunk venni a két on-

line tábor után. Mindketten nagyon 

vártuk, hogy megismerjük azokat 

az embereket, akikkel eddig csak az 

újság hasábjain vagy a Facebook-be-

jegyzéseken keresztül találkoztunk.

l

Az első napon Laura képviselhette 

a kék csapatot a kő-papír-olló bajnok-

ságon, aminek nagyon örült. Az egy 

hét alatt sikerült minden programon 

részt vennünk, amin szerettünk volna. 

Laura a kalandparkba és a bobozásra 

nélkülem ment el, így én is tudtam 

egy kicsit a régi ismerősökkel be-

szélgetni. A délelőttöket a kézműves 

asztalnál és a medencében töltöttük, 

nagyon szerette az úszás-oktatást, 

és megtanult asztaliteniszezni is. Az 

antigravitációs jógát az elsők között 

próbálta ki, reméli, hogy jövőre is lesz 

lehetősége rá.

Mi is nyaraltunk!

2.ELŐSZÖR
TÁBOROZTUNK

Laura és Anita
élményei

Kalózhajóra menetLaura anya nélkül ment bobozni

Laura és Janka
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l

Az óriáskereket már a megérkezé-

sünkkor nagyon szerette volna kipró-

bálni, kedden erre sor is került egy kis 

dodzsemezéssel egyetemben. A dél-

utáni akadályversenyen a lufiborotvá-

lásról mesélt a leglelkesebben. 

l

Szerdán, a kalózhajón sellőruhát 

húzhatott, a hercegnőképzőben a 

sminkelést várta a legjobban. Nagyon 

élveztük mindketten a Királynők és 

Hercegkisasszonyok felvonulását.

l

Az Anna and the Barbies koncerten 

Laura sokat táncolt és énekelt. Este a 

Ki-mit-tud?-on egyik kedvenc dalát 

énekelte el.

l

 A csapatfeladatba lelkesen 

fogtunk bele, igyekeztünk legjobb 

tánctudásunkat adni. A bemutatón 

nagy sikert arattunk.

Az utolsó napon az arcfestés és 

az ebéd után indultunk haza. Re-

méljük, jövőre újra találkozunk!

Gugolya Anita

AnitaKedvenc dalát énekelte

Találkozó a filmben szereplő gyerekekkel
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3.ELŐSZÖR
TÁBOROZTUNK

2020-ban még nem is sejtet-

tük, hogy mi vár ránk a 2021-es év-

ben, boldogan indultunk neki az 

újévnek, csak jobb lehet. De nem 

így történt egy picike vírus telje-

sen megváltoztatta az addigi tö-

kéletes életünket. Maja, aki akkor 

11,5 éves volt, nagyon beteg lett, 

a kicsi szívét súlyos szívizomgyul-

ladás támadta meg, műszívet ka-

pott. Kilátástalan helyzetbe kerül-

tünk, a nap 24 órájában felügyelni 

kellett Maját.

 Sehova nem tudtunk menni, a 

nyarunk szinte a négy fal között telt.

 De reménykedtünk, hogy megy-

gyógyul és a család élete visszatér  

a régi kerékvágásba.

 És igen, 2022. februárban meg-

történt, amiért imádkoztunk: Új 

élet, Új szív, Új remény!

Hamar hazakerültünk, álmo-

doztunk, hogy talán már nyáron 

valahova talán óvatosan el tudunk 

jutni, ha az eredményei is jók lesz-

nek. Áprilisban csörgött a telefo-

nom, egy kedves hang volt a másik 

végén, Zsuzsa néni. Beszélgettünk, 

kérdezte, hogy van Maja, mondtam 

neki, milyen fantasztikusan szépen 

halad előre, erre ő: „Talán már ak-

kor együtt is nyaralhatunk”. A tele-

fon másik végén elmosolyodtam, 

hisz tudtam, ez lehetetlen, most 

transzplantálták. Mondtam is neki, 

áh, ez még igen korai, majd talán 

jövőre. De azért csak vágytunk már 

valahova, meg is kérdeztem a kö-

vetkező kontrollkor Vilmányi doktor 

urat, lehetséges-e, hogy „Mi Is Nya-

raljunk”? A válasz megdöbbentett, 

IGEN.  Nem akartam hinni a fülem-

nek, Maján látszódott a boldogság. 

Örömmel újságolta az apukájának: 

Apa, mehetünk nyaralni! Hálát ad-

tam, nem akartam elhinni, hogy ez 

igaz. Teltek-múltak a napok, egyre 

izgatottabbak voltunk, ahogy kö-

zeledett az utazás napja. Izgatot-

Horkay család

Akadályverseny

Csapatfeladat
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tan indultunk el 26-án, boldogság 

fogta el a szívem, hogy igen, Mi 

is nyaralunk. Megérkezésünkkor 

már rögtön éreztük, ez a nyaralás 

más lesz, mint a többi, itt nem lesz 

pásztázó szem, aki azt figyeli, mi-

lyen egy transzplantált. Kedvesen 

fogadtak minket, jó érzés fogott el, 

de közben félelem is, elfogadnak-e 

minket?  Első nap megvolt a bemu-

tatkozás, akkor éreztem azt, hogy 

igen, egy nagycsalád részesei lehe-

tünk mi is. Első pár nap furcsa volt, 

hisz nem ismertünk senkit, csak Bri-

git és Lillust, ők már rég a szívünk-

ben voltak, hisz együtt éltük át ezt 

a rémálmot az eléjétől a Goki-ban. 

A táborban, ahogy teltek a napok, 

a gyerekek is úgy oldódtak fel, azt 

vettem észre, Zoé és Maja egyre 

kevesebbet voltak anya szoknyája 

alatt. Néha körbejártam a szállodát, 

merre vannak, mindig találtak ma-

guknak elfoglaltságot és új baráto-

kat. Sok élmény, dús program, amit 

az Alapítvány szervezett nekik. A 

programok szuperek voltak, igaz, sok 

mindenben még mi szülők nem vet-

tünk részt, de figyeltünk, hogy jövőre 

mire számítsunk. Sok család történe-

tét megismerhettük a beszélgetések 

során. Megdöbbentő volt számomra 

még hallgatni is, hogy min mentek 

keresztül ők is. 

 A csapatmunka nagyon tetszett 

nekünk, fantasztikus embereket 

ismertünk meg a feladat által. A fe-

kete csapatvezető, Mariann hamar 

szívembe lopta magát, és kedves 

családja is. A többi csapattárssal is 

igazán jó kapcsolat alakult ki, Laci, 

Bianka, Ádámék, Barbara, Moira. Egy 

nagyon jó feladat volt a csapatmun-

ka, szuperül sikerült. Olyan élmény-

dús emlékekkel térhettünk haza, 

amit tőlünk senki nem vehet már el. 

Köszönjük az Transzplantációs 

Alapítványnak ezt a fantasztikus 

lehetőséget, hogy Mi is nyaralhat-

tunk.

Miklós, Rita, Zoé, Maja

Bemutatkozó
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4.ELŐSZÖR
TÁBOROZTUNK

Nimród 9 éve kapott új szívet, 4. 

osztályos tanuló. Az iskolai közös-

ségben nincsenek barátai, a tanulás 

kissé nehézkes számára, fejlesztő 

foglalkozásokra járunk. Sokat kell 

gyakorolnia. Megfelelni a tanár néni-

nek, a közösségnek, az elvárásoknak, 

a feladatok teljesítésének – mindez 

olyan mértékű szorongást váltott ki 

nála, hogy év vége felé visszafojtva 

valódi önmagát, reggelente hasfájás-

sal járt iskolába. Sokat hallottunk már 

a MI IS NYARALUNK gyermektáborról 

és idén először jött az a gondolat, 

hogy milyen jó lenne, ha Ő is megta-

pasztalhatná áldásos hatásait, kicsit 

feledhetné a mindennapok szorítá-

sait, új élményekkel és remélhetőleg 

új barátokkal gazdagodna, ráadásul 

a Balatonon, egy olyan helyen, amit 

mi saját erőnkből nem tudtunk volna 

biztosítani.

A kezdés előtt 1,5 hónappal dön-

töttük el, hogy részt veszünk. Attól a 

naptól kezdve teljesen be volt zsong-

va, és már csak a tábor gondolata le-

begett a szeme előtt, annyira várta. 

De nehogy minden olyan egyszerű 

legyen, közben bárányhimlős lett, 

7 napot kellett kórházban tölte-

nie, majd hasmenéses betegségen 

esett át. A kérdés, hogy vajon részt 

tudunk-e venni, vészmadárként kö-

rözött felettünk, de ahogy Nimród 

szokta mondani: „Minden jó, ha jó a 

vége!” – és így is lett!

Siófokra érve, mint akit elvará-

zsoltak, szinte egy mesefilmben érez-

te magát, ahol természetesen ő volt a 

főszereplő. Buborékeső a bejáratnál, 

luxushotel, medence, a gyönyörű Ba-

laton és az a szeretetteljes közösség, 
A Hernádi család
élményei



26 Csudamadár

Mi is nyaraltunk!

felnőttek és gyerekek, akikkel együtt 

voltunk, leírhatatlan!

Lenyűgözte, hogy a Kalandpark-

ba katonai autóbusszal utaztunk. A 

közösség ereje annyira felemelő volt, 

hogy ő is külön akart utazni. Külön 

köszönet Leventének, aki önkéntes-

ként végigkísérte Nimródot a hét fo-

lyamán, biztonságban érezte magát. 

A programok közül legjobban a bo-

bozást várta, imádja a sebességet, a 

vezetést, és most először egyedül is 

bobozott!

Nagy kihívás volt számára a Ka-

landpark pályája, amit többször is 

feladott volna, ha nem bíztatják őt fo-

lyamatosan, és az Óriáskerék, amiről 

hallani sem akart, de a többiekkel ez 

is feledhetetlen élménnyé vált. Nagy 

adag önbizalom, amit beléöntöttek, 

miután mindent teljesített.

A csapatverseny szórakoztató 

feladatai sok-sok nevetéssel és új 

barátságokkal ajándékozták meg. A 

barátokkal öröm volt úszásoktatáson 

részt venni, kézműveskedve szebbnél 

szebb dolgokat alkotni, labdázni, ját-

szani, pancsizni és felfedezni a kalóz-

hajózás rejtelmeit!

Érdeklődve nézte végig a Ki mit 

tud ifj ú tehetségeit és már eldöntötte, 

hogy jövőre ő is szerepelni fog.

Esténként a zene, a tánc, a játék 

annyira vitték őt, hogy szinte aludni 

sem akart, de elalvás előtt minden 

nap elmondta, hogy „Ma is olyan na-

gyon jól éreztem magam, köszönöm, 

hogy itt vagyunk!”

Utolsó nap reggelén elérzékenyül-

ve, könnyek között vette tudomásul, 

hogy véget ért a tábor. 

Teljesen feltöltődve, kicserélve 

indultunk haza. Ez a hét valóban az 

önfeledt szórakozásról szólt, amit egy 

gyermek csak elképzelhet magának!!! 

Nagyon hálásak vagyunk a Transzp-

lantációs Alapítványnak mindezért! 

Szeretettel gondolunk minden részt-

vevőre, az új ismerősökre. Köszönjük 

a Jó Istennek, hogy mindez megvaló-

sult, részt tudtunk venni, mert ő ilyen 

csodálatosan működik! Reméljük, 

hogy jövőre is újra együtt MI IS NYARA-

LUNK veletek, kedves Szervezők, Olva-

sók! Addig is kívánunk mindenkinek 

nagyon jó egészséget! Ölelés! 

Sebők Marianna
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SokszorAKIK MÁR
TÁBOROZTAK

Sajnos nem fotózgattam, nincse-

nek beállított képeim, szép háttérrel, 

csak 1-2 pillanatkép, meg egy utolsó 

napos családi fotó, persze középső 

ujjas, mert miért is legyen egy jó 

kis képünk. Valahogy vitt magával a 

hét, és eszemben sem volt a kamerát 

nyomkodni. De nem bánom, mert 

az élmények még mindig dolgoznak 

bennem! 

Annyi minden történt!!! Beszél-

gettünk – medencéztünk – új csalá-

dokat ismertünk meg – balcsiztunk 

– ettünk kb egész nap minden nap, 

úgyhogy éhesek nem voltunk (szom-

jasak sem) – nyüzsögtünk, na jó lehet 

nem mi, hanem a kb. egymillió gye-

rek - na jó nem annyi, de a hangokból 

ítélve majdnem – a kedves Zsófi  dok-

tornéni bele lett dobva a mélyvízbe, 

EGY HETE MÁR, 

de jajjj, 
ANNYIRA
JÓ VOLT!

Luca
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pedig a Balcsi kb. térdig ér, de szu-

perül helytállt – este/éjjel áramszü-

net – reggel meg tűzriadó – nyugodt 

reggeleken Ágival relaxáltunk fejjel 

lefelé lógva, jajjj akarok még olyat – a 

gyerekek úsztak/teniszeztek – mi  tán-

coltunk – paso doble-t – össze-vissza 

léptünk –az imádnivaló Erika és Csaba 

páros vezetésével valahogy csak sike-

rült előadnunk – Lidl-be bicikliztünk 

– mi voltunk a KÉK csapat, Ati volt a 

főnök – a gyerekek boboztak/kaland-

parkoztak – mi addig pihiztünk – más-

nap óriáskerekeztünk – a következő 

nap a  gyerekeknek kalózkodtak – az 

anyukák szépültek – Dia, Luca, Anikó, 

Mariann, angyalok vagytok! – Anna 

& the Barbies koncertünk is volt – ki 

mit tud-oztak a csodagyerekek – csa-

patfeladat előadás, izgultunk – extra-

szuperjófej csapattagok – köszönöm, 

hogy a csapatért képesek voltatok a 

kérésemre kakastaréjban balettozni – 

utolsó este óriási szélvihar zúgott, de 

még annak is volt egy tök jó hangula-

ta (na jó, Levi nem élvezte, ő nem sze-

reti) – még reggel is fújt – arcot festet-

tünk megint egymillió gyereknek – na 

Akadályverseny

Luca örök barátjával, Gergővel

A bizonyos “középső ujjas” fotó, 
az egyetlen, amit a család készített
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jó kicsit kevesebbnek – utolsó ebéd – 

búcsúzkodás – egész hetes nyaggatás 

után végül egy bringóhintózás – még 

egy kis fürdőzés indulás előtt – ekkor 

elkészült a középső ujjas csodakép – 

végül haza – innentől kezdve várjuk 

az őszi hétvégét!!! Transzplantációs 

Alapítvány KÖSZÖNJÜK!!! 

Csubák család  

Lógtunk
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Tizenkét nyári tábor. A 12 a leg-

kisebb bővelkedő szám. Osztóinak 

összege nagyobb, mint bármely 

nála kisebb pozitív egész szám osz-

tóinak összege. Erősen összetett 

szám: több osztója van, mint bár-

mely nála kisebb számnak. A 12 szu-

perfaktoriális, mert az első három 

faktoriális szorzata (12=1!  ·  2!  ·  3!). 

12 = egy tucat. 12 hüvelyk = 1 láb. 

12 hónap = 1év. 12 pár agyideg van. 

Az Olümposzon 12 főisten lakott. 

Dühös emberből is tizenkettő van… 

Ez volt a tizenkettedik tábor, amin 

részt vehettem. Az első alkalommal 

biztos voltam benne, hogy táboro-

zok majd veletek úgy is, hogy egy 

kis szőke herceg elkísér. Meg egy 

nagy is, persze… Aztán, ahogy tel-

tek az évek, úgy tűnt, ilyen nem lesz. 

És most mégis ott lehettünk veletek. 

Ez is egy, abból a sok csodából, ami-

ket csak mi, táborlakók érthetünk. 

Szeretném, ha sokáig táboroznánk 

még így együtt, szeretném, hogy 

Olivér Tőletek, és a gyerekeitektől 

tanuljon kitartást, empátiát, sze-

retetet, odaadást. Nem is tudtam, 

hogy ennyi mindent jelent a ti-

zenkettő… Nem is tudtam, hogy 

mennyi mindent adhat 12 tábor, 

Veletek… Tizenkettő gombócból 

sok. De nem nekünk. Mert nekünk 

jó ott, a „gombóc közepén”…

dr. Kelen Kata

SokszorAKIK MÁR
TÁBOROZTAK

„MÁMA EGYSZER, 
HOLNAP KÉTSZER,

HOLNAPUTÁN
Tizenkétszer...”

Íme, a kis szőke herceg
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SokszorAKIK MÁR
TÁBOROZTAK

Mi is nyaraltunk!

 „KEZDJETEK EL ÉLNI” szól 

a dal 2012 óta. Ez a dal, melyet a fáj-

dalom, az élet múlandósága ihletett, 

s amely szárnyakat kapott, s magával 

ragad, repít minket is, ha felcsendül, 

mert ezeken a nyári napokon, a szer-

vátültetett gyerekeknek szervezett 

táborban sok család, gyerekek és 

felnőttek egyaránt meg-

hatottan érzik ma-

gukénak a Pásztor 

Anna tollából 

született soro-

kat. Hosszú, kór-

házban töltött 

hónapok bezárt-

sága, az életért, an-

nak kiteljesedéséért, 

s egy majdan eljövendő 

felnőttkorért vívott sokszor kilátásta-

lannak tűnő küzdelem után kovácso-

lódik és kezdi újra élni az életét ez a 

közösség, megtapasztalva a Balaton 

partján a világ új 

ízeit, ragyogóbb 

színeit, és felvéve 

a ritmusát a hozzánk 

elhozott, energiával teli 

zenének és dallamoknak.  A Márti 

dala 10. évfordulójának évében is-

mét megtisztelt minket jelenlétével 

Pásztor Anna és együttese. 

Voltak, akik számára ez volt az 

első találkozás, de sok táborlakó 

már 2013 és 2017 között is részese 

lehetett az egyedülálló produkci-

óknak. Voltunk már színes parókás 

buliban, máskor ingyenes sminke-

lési tanfolyam és arcfestés zajlott 

koncert közben. Az évek alatt sokat 

nevettünk, kaphattunk a rockzene 

erején kívül, stand-up comedyt, 

humort és zenés mesejátékot egy-

aránt. Főztünk „csókból barack-

lekvárt”, majd ünnepélyesen foga-

dalmat tehettünk a bánatot okozó 

szerelem ellen, négykézláb is járt 

már körbe-körbe a táborlakók apra-

ja és nagyja és tudjuk, hogy sokan 

közülünk szervátültetettek, de úgy-

is mindenki másképpen egyforma!

Idén varázslók hada lett megi-

dézve köreinkbe, érkeztek is tömött 

sorokban a szálloda koncerttermé-

be, hogy segíthessenek, ne kelljen 

felnőttek egyaránt meg-

hatottan érzik ma-

gukénak a Pásztor 

sága, az életért, an-

nak kiteljesedéséért, 

s egy majdan eljövendő 

partján a világ új 

ízeit, ragyogóbb 

színeit, és felvéve 

a ritmusát a hozzánk 

elhozott, energiával teli 

Voltak, akik számára ez volt az 
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többé félni, vírusoktól 

tartva, bezárva élni. Mindenki kap-

hatott tőlük neki tetsző kék, rózsa-

szín akár lila varázskövet mely, ha 

szükséges, ha tényleg szükséges, 

(Anna szavaival: ha nagy a gáz!) 

elrepít minket tényleg, de tényleg 

bárhová, ahová csak szeretnénk. 

 Évekkel ezelőtt Anna latba vet-

ve minden befolyását csillámporos 

varázslattal segített, hogy minden-

kinek teljesülhessen szabadon egy 

vagy két kívánsága.   Jelentem a 

kardfogú tigri-

sek, sárkányok, 

hófehér unikornisok 

megérkeztek azóta csa-

ládjainkba! A fiók mélyén őrizge-

tett csillámporos papír azonban 

magában rejt még egy további tit-

kos, beteljesülő kívánságot, hogy 

családunkkal és szeretteinkkel mi-

nél tovább így együtt lehessünk 

táboron kívül és belül, a gombóc 

közepén, énekelve, széken állva és 

ugrálva. 

Köszönjük Annának és a tábo-

runkba ellátogató – ahogy ő mond-

ta – Barbieknak,

• a göndör, fekete fürtösnek – 

Balasi Ádám, dob,

• a rövid szőkének – Pásztor 

Sámuel, gitár, ének,

• és a lányok örök kedven-

cének, a bármilyen paró-

kával szabadon variálható 

frizurájú,    felejthetetlen  

basszusgitáros Hernádi Dá-

vid Barbienak, hogy ismét 

velünk voltak, ismét külön-

leges, egyedülálló  élményt 

hoztak ajándékba igazi, élő-

zenés koncert formájában, 

minden korosztálynak!

Igérjük: a varázskőre vigyázunk!

A tábor lakóinak nevében 
D. Szalai Csilla

(egy 14 éve új szívvel élő gyermek 
édesanyja)

Anna

Ádám

Samu

Dávid
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Meseterápiás mesterem, Boldizsár Ildikó felhí-

vására jelentkeztem önkéntesnek a meseterápiás 

foglalkozások vezetésére. Sokféle csoportot tartottam 

már nehéz élethelyzetben lévőknek, ezért úgy gondol-

tam, a tábor résztvevőinek segítségére lehetek. 

A tábort megelőzően egy hónappal Alsóörsön 

volt egy hétvége a tábor önkéntesei számára, ahol 

megismerkedtek az új önkéntesek a régiekkel, fel tudtuk 

venni a fonalat és már ott látszott, hogy mennyire lelkiisme-

retes, lelkes, elkötelezett önkéntesek dolgoznak a táborért. 

Már itt megismerhettem a tábor sokszínű programját és 

ehhez mérten próbáltam kialakítani a heti csoportfoglalko-

zások témáit. 

Előzetesen sokan jelentkeztek a Mesetér program-

ra, aminek nagyon örültem, igy két csoportot alakítot-

tunk ki, azonban a helyszínen úgy tűnt, egy csoport lesz.

Már az első ismerkedő csoporton is nyitott, érdeklődő 

szülőkkel és párokkal találkoztam, aki szívesen vettek részt 

a névtanulós labdázásban. A csoportban voltak régi, ruti-

nos táborozók és olyanok is, akik először jöttek táborozni, 

így ez máris lehetőséget teremtett kapcsolódni egymással. 

Ugyanis bemutatkozáskor kértem, mondják el, milyen hob-

bijuk van, mit csinálnak szívesen, voltak többen is hasonló 

érdeklődésűek.

Minden nap egy-egy témát jártunk körbe a 

mesék segítségével. 

Első nap az IGAZSÁG elfogadásának nehézsé-

geiről beszélgettünk a Mese és Igazság, és A harmadik fes-

tő című mesékkel. A mese meghallgatása után a kendővel 

idéztük fel a mese illatait, helyszíneit színeit. Jöttek velem a 

mese mélyebb rétegeinek megismerésében is.

Sokszor nehéz elfogadni az igazságot, először hárítani 

próbálunk, kizárni: „ez nem lehet igaz” stb. A részvevők el-

mondták, mi volt az az igazság, amit nekik nehéz volt elfo-

gadni, pl. a betegség hírét.

A második mese segített abban, hogy mintát kapjunk, 

hogyan lehet a nehéz igazságot is elmondani úgy, hogy 

elfogadható legyen a másiknak. 

A második napon a FÉLELEM és a SZORONGÁS volt 

a témánk. A Száz Farkas c. albán népmese és Az üveghe-

gyi királylány c. magyar mese segítségével beszélgettünk. 

A meséket kiegészítettem asszociációs OH kártya gyakor-

latokkal és egy rövid irányított relaxációval. Sokan először 

találkoztak mind a kártyákkal, mind a csoportos relaxáció 

gyakorlattal, de mindenki nagy bizalommal, aktívan vett 

részt a gyakorlatokban. A beszélgetés folyamán megosz-

tották a pánikkal kapcsolatos tapasztalataikat és a pánik 

roham megelőzésének és leküzdésének módját is.

Harmadik napon EGÉSZSÉG-BETEGSÉG- GYÓ-

GYULÁS- VESZTESÉG voltak a témák. A gyógyító víz c. 

indián mese és a Lotilko szárnyai c. tunguz mesét hívtam 

segítségül.

A mese kapcsán megértettük, hogy milyen fontos hinni 

a gyógyulás lehetőségében, a kitartás is nagyon fontos és 

társakat találni az úton. Lotilko pedig a krízisekből, veszte-

ségekből kivezető utat mutatta meg. Azt, hogy milyen ne-

hezen találunk rá arra, hogy magunkban van az erő, a tudás, 

ami kivezet a legmélyebb krízisből is. 

Csütörtökön a PÁRKAPCSOLAT kérdései kerültek a fó-

kuszba.

A molnár fi a meg a vízi tündér c.  magyar 

mese megbeszélése is parázs vitát, sokféle né-

zőpontot hozott. A párkapcsolattal kapcsolatos OH kártya 

gyakorlatban pedig összeszedtük, mi segíti vagy nehezíti a 

párkapcsolatot. Beszéltünk a gesztusok fontosságáról, apró 

ajándékok szerepéről. 

Pénteken útravaló meséket választottam: A tojásból te-

remtett leány c. magyar mesét és A homokszemek meséje 

c. szufi  legendát. 

Mindkét mesében megtaláltuk azt a fontos motívumot, 

hogy a szükséges változtatásokhoz szükséges alkalmazko-

dás során is önmagunk legmélye megmarad, és hogy hor-

dozunk magunkban valami fényes és elpusztítatlan lénye-

get, amiben bízhatunk.

Köszönöm a csoportnak a bizalmat, ez egész hetes aktív 

közös gondolkodást és lelki munkát. A tábor jó hangulatát. 

Révész Renáta Liliána

pszichológus,  gyásztanácsadó,  meseterapeuta

MESE-TÉR
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Kezdő pszichológusként érkeztem a há-

rom fővel büszkélkedő, gyerekekkel fog-

lalkozó pszichológus csapatba és iszonyú-

an be voltam rezelve. Nem tudtam semmit 

a transzplantáltak világáról, féltem attól, 

hogy darabjaimra fogok hullani, na meg 

attól is, hogy vajon el fognak-e úgy fogad-

ni, hogy nincs ilyen tapasztalatom. 

Mit is csináltunk, mi volt idén a téma? 
Kicsikre és nagyokra osztottuk a 

csapatot és Jantek Gyöngyvér szak-

pszichológus vezetésével az identitás 

témakörét próbáltuk aktív foglalkozá-

sokkal felfedezni a korosztályi sajátos-

ságokhoz alkalmazkodva. Ez azt jelen-

ti, hogy a kicsikkel inkább játszottunk, 

jobban megmozgattuk őket és ezekbe 

a játékokba az identitásunk alapvető 

építőkockáiról beszélgettünk velük. 

Például beszélgettünk arról, hogy ki-

nek mit jelent a neve, miért szereti, mi-

ért azt a nevet kapta és hogyan szok-

ták csúfolni. Igyekeztünk olyan játékos 

feladatokat is adni nekik, amelyben az 

egymás iránti fi gyelmet és szeretetet 

mélyítettük, egymás megismerése ál-

tal. A kisebbekkel való foglalkozásunk 

tetőpontja a kiközösítés, a bullying és a 

bullying elleni harc volt, melyben pszi-

chodramatikus elemekkel tűzdelt, kép-

zőművészeti alkotásokkal kiegészített 

foglalkozások voltak, melynek a végén 

a gyermekek felvértezettebb lelkület-

tel fejezhették be a foglalkozásokat. 

A tinédzserekkel mélyebben érin-

tettük az identitás kérdéskörét, pszi-

choedukációs célzattal feldolgoztuk 

velük a szelfdiszkrepancia-elméletet, 

amely az elvárt, az ideális és az éppen 

aktuális énképek közötti különbségek 

megértéséről szólt. A foglalkozásaink 

során igyekeztünk mindig lehetőséget 

biztosítani arra, hogy elmeséljék, mi 

történt velük aznap, mi foglalkoztatja 

őket aktuálisan. A második nap hamar 

kiderült, hogy sokan küzdenek ön-

megvető gondolatokkal, szorongással, 

depresszióval. Így a harmadik napon, 

amit talán a foglalkozásunk tetőpont-

jának tekinthetünk, végig elemeztük 

velük, hogy egy gondolatból hogyan 

lesz cselekedet. Elmagyaráztuk nekik, 

hogy hogyan lehet változtatni a szo-

rongáson, hogyan érdemes csökkente-

ni a szorongást. Igyekeztünk a gondo-

lataikkal vitatkozni, miért nem teljesen 

reálisak ezek az önelvető gondolatok, 

és talán bátorítani tudtuk őket, hogy 

igenis szerethetőek és fontosak. 

Egy tábor nem csinál mentális nya-

rat, de az biztos, hogy tudtunk új néző-

pontokat adni, bátorítást, buzdítást és 

elfogadást adni a srácoknak. Folytatni 

akarjuk, nagyon fontosnak tartjuk ezt a 

munkát és szeretjük is. Őket is. 

Hogy reális volt-e a félelmem? Hála 

Istennek, nem.

Tar Eduárd 

Beszélget-Ő

Kezdő pszichológusként érkeztem a há-
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n Június 26-tól július 2-ig egy 

csodálatos hetet töltöttem el Siófo-

kon, a Transzplantációs Alapítvány 

rehabilitációs táborában, most már 

önkéntesként. Volt alkalmam beül-

ni résztvevőként a Beszélget-Ő cso-

portba, amit három pszichológus 

vezetett, Gyöngyvér, Tekla és Eddie. 

Én a kamasz csoportba jártam, ami 

minden nap másfél órás foglalko-

zás volt. Rengeteg új tapasztalatot 

gyűjtöttem, és rájöttem, hogy nem 

vagyok egyedül a problémáimmal. 

A hét folyamán mindannyian meg-

nyíltunk egymás felé. Nem volt kí-

nos, ha valaki sírt, vagy kiborult. Én 

azt gondolom, hogy mindannyian 

tanultunk és fejlődtünk. Mindhá-

rom pszichológus rendkívül közvet-

len és segítőkész volt. Akár csopor-

ton kívül is elmehettünk hozzájuk 

és bármiben a segítségünkre vol-

tak, meghallgattak. Volt, hogy egy 

hatalmas papírra gyűjtöttünk ér-

zéseket, aztán átbeszéltük őket. 

Minden alkalommal úgy kezdtük, 

hogy elmondtuk, milyen érzésekkel 

Lelki foglalkozások kamaszból lett 
önkéntes szemével

Csapatmegbeszélés
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mentünk aznap a csoportba. Dixit 

kártyákból választottuk ki az érzé-

seinket, vagy azt, hogyan képzeljük 

el magunkat öt év múlva. Voltak 

páros feladatok is, ami által még 

jobban megtudtunk nyílni egy em-

ber felé, vagy még többet tudtunk 

meg egymásról. Utolsó nap pedig, 

mindannyian írtunk egy levelet, az 

egy évvel későbbi önmagunknak, 

amit jövőre előveszünk a táborban 

és elolvasunk. Utolsó mozzanat-

ként mindenkinek volt egy lapja, 

amit körbe adtunk és mindenki írt 

valami pozitív dolgot az illetőnek. 

Így személy szerint én is egy nagy 

A/4-es pozitivitással értem haza. 

Összefoglalva, biztos vagyok ben-

ne, hogy jövőre is ott fogok ülni eb-

ben a családias körben. 

n  Nekem is volt alkalmam vezet-

ni egy foglalkozást Attilával, Eddie-

vel és Diával, aminek nem más volt 

a neve, mint Kamaszszoba. Minden 

14 év feletti gyermek egyik kedvenc 

programja esténként. Nekem is az 

volt, mikor táborozó voltam, de most 

önkéntesként sem változott a véle-

ményem. Itt mindenféle játékot ját-

szottunk. Újra jelen volt a Stop-Trükk 

játék, ami tényleg az egyik kedvenc 

a kamaszok között. Elkezd egy páros 

egy adott jelenetet eljátszani, majd 

amikor valakinek eszébe jut valami, 

lestoppolja a szituációt, bemegy a 

körbe, megfogja az egyik ember vál-

lát, megállnak és átveszi annak az 

embernek a helyét, akit megérintett, 

majd egy új szituációba kezd. Mon-

danom sem kell, hogy minden este 

hangos nevetés szűrődött ki a te-

remből. Volt, hogy tovább is marad-

tunk, mint ameddig tervezett volt. A 

másik új kedvencem lett az érzelem 

kártyás játék. Itt is felírtunk szituáci-

ókat és érzelmeket, külön-külön cet-

likre. Beállt két ember a kör közepé-

re és elkezdtek eljátszani egy adott 

szituációt, miközben mi érzelmeket 

húztunk egy dobozból. Így történt 

az, hogy valaki dadogva, vagy sírva 

kérezkedett be egy hotel mosdójá-

ba. Viszont, előkerült a hagyományos 

Activity is, aminél szintén nem ma-

radt szárazon a szemünk. Na nem a 

sírástól, hanem a sok nevetéstől. 

n  Biztos vagyok abban, hogy 

mindenki jó élményekkel ment haza 

ezekről a foglalkozásokról. Néhány 

mondat szállóigévé vált a kamasz-

szobából, amit még itthon is emle-

getünk. Jövőre is várjuk a táborozó-

kat a programokra, sok új ötlettel és 

rengeteg nevetéssel!

Stangliczky Kata
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Alig vártuk, hogy hosszú idő után ta-
lálkozhassunk a régi barátokkal és újakat 
is szerezhessünk. Az elmúlt évek során az 
önkéntesek között is sok változás történt, 
így most én is kivehettem a részem az ön-
kéntes munkából. 

Siófokon, egy számunkra új hotelben 
vártuk a nagy találkozást! Vasárnap déle-
lőtt fogadtuk a családokat – „buborékeső-
vel”. Mindenki meglepődött és örömmel 
fogadta. Nagyon jó volt a régi arcokat újra 
látni és új arcokat megismerni! És akkor 
jöttek a nagy beszélgetések: hogy vagy-
tok, hogy telt az elmúlt három év, rendben 
van minden? A vacsora után bemutatkoz-
tak az új családok és az új önkéntesek. Ez-
után a táborvezetőnk, Lilla felsorolta a csa-
patokat, tagjaikat és csapatkapitányokat.  
Jómagam a piros csapat vezetője lettem, a 
csapat tagjai pedig a Szabó család: Zsolti, 
Kati, Anna és Bence, az Ignácz család: Imre, 
Edina, Dorina és Noémi, a Németh csa-
lád: Feri, Klári és Vivien, valamint Magyar 
Zsófi a (a lányom) és én (Magyarné Homor 
Katalin). Mindezek után egy csapatépítő 
kő-papír–olló bajnokságot játszottunk, 
majd megkaptuk a heti feladatunkat – 
Varga Viktor: Koccintós című dalát kellett 
feldolgoznunk. Izgalmas első nap volt!

A hét folyamán nagyon sok program 
közül lehetett válogatni. Bobozhattunk, 
kalandparkban szórakozhattunk, kalóz-

hajón is utazhattunk, óriáskerékre is felül-
hettünk, kézműveskedtek és sportoltak a 
gyerekek, kipróbálhatták a lebegő jógát, 
táncolhattak a szülők és az egész tábor. 

Beszélgethettünk korosztályonként 
segítőkkel (pszichológusokkal), az édes-
anyák érezhették magukat – ha egy napra 
is – királynőknek, a lányaik hercegnőknek, 
részt vehettünk az Anna and the Barbies 
koncerten, megnézhettük az El a kezekkel 
a papámtól című fi lmet, beszélgethet-
tünk a szereplőikkel és bemutathattuk a 
hét végén, hogy hogyan sikerült megol-
danunk a csapatfeladatokat. A gyerekek 
pedig „Ki mit tud?” alkalmával megmutat-
hatták, hogy ki miben tehetséges. 

Új önkéntesként a feladatim közé tar-
tozott a Ruhabörze felügyelete, koordiná-
lása, a gyerekek kísérése a programokon, 
valamint a felnőtt program szervezése, 
levezetése. Ez utóbbit Vincze Balázzsal 
együtt csináltuk. Hétfőn lett volna az 
első foglalkozásunk, de egy másfél órá-
ig tartó áramszünet közbeszólt. Szerdán 
aztán bepótoltuk a hétfői feladatokat és 
hozzátettük még az eredetileg is erre a 
napra tervezetteket. Este 9 órakor kezdtük 
és annyira jól érezték magukat a szülők, 
hogy majdnem éjfél volt, amikor befejez-
tük. Volt névmemóriát fejlesztő játék,” Fele 
sem igaz” vetélkedő, dalfelismerő kvíz és 
Activity. Nem mondom, hogy vitatkozás-
mentes volt az eltöltött idő, de jó volt látni, 

hogy a szülők erre a néhány órára önfeled-
ten tudtak szórakozni. Olyan jól érezték 
magukat, hogy másnap szinte mindenki 
azt kérdezte, hogy ma is játszunk, milyen 
új feladatok lesznek ma? A tervezett sze-
rint nem lett volna több ilyen esténk, de a 
nagy érdeklődésre való tekintettel impro-
vizáltunk egy újabb klassz programot!

Pénteken este a csapatok bemutatták, 
hogy hogyan oldották meg a feladataikat 
– nagyon sok jó és humoros produkció 
született! Az én csapatom, a „Pirosak” na-
gyon kreatív és ötletes előadást állítottak 
össze Nagyon büszke vagyok rájuk és na-
gyon köszönöm a munkájukat!

Ezután megnézhettük a héten készült 
fotókat a táborról és kezdődhetett a zá-
róbuli! 

Nagyon gyorsan és eseménydúsan 
telt el ez a hét! Önkéntesként és szülő-
ként is nagyon jól éreztem magamat. Kö-
szönöm a szülőknek is, hogy elfogadtak 
önkéntesként és hogy aktívan részt vet-
tek a programunkon. Igyekeztem egész 
héten mindenből kivenni a részem, min-
denhol ott lenni és segíteni, remélem 

nem voltam néha túl sok! Nagyon köszö-
nöm a lehetőséget és a bizalmat Szalama-
nov Zsuzsa néninek és Vincze Balázsné 
Lillának! Remélem jövőre is találkozunk!

Magyarné Homor Kati

„Jaj, úgy élveztem 
én a Tábort!”Kalózhajón

Kati a tuributikban

Csapatmegbeszélés Kati  irányít
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Önkénteseink írták

A TÁBORBAN SZERZETT TAPASZTALATAIM:

Az úszófoglalkozások alatti extra tapasztalat szá-

momra a gyerekek közötti maximális, eddig soha nem 

látott és tapasztalt együttműködés, ahogy egymással kom-

munikálnak és segítik egymást minden pillanatban. Ez egészen 

különleges volt, és nagyon segíti az oktató munkáját, sokkal haté-

konyabb tudott lenni a foglalkozás ilyen támogató humán környezetben.

FEJLESZTÉSI ÖTLETEIM:

Amin érdemes lehet elgondolkodni akár jövőre: szívesen értékeltem volna a 

gyerekek heti úszását szóban, ezt a szülők és a srácok is szeretni szokták - akár 

egy-egy oklevéllel is -, amik egyébként nálam voltak (ezt most elküldjük min-

denkinek, aki Natinál úszott – a szerk.)

Ha van rá lehetőség, jobb lenne egy olyan környezet, ahol csak mi vagyunk 

a medencében, vagy akár van egy elkerített rész a vízfelületen, így a gyere-

keknek könnyebb fi gyelni a foglalkozásokon. (ez eddig így volt, és reméljük, 

ezután is így lesz – a szerk.)

Remélem, tetszett a gyerekeknek és a szülőknek az úszás!

Okrutay Nati

SZIASZTOK,
szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy önkéntes-
ként részt vehettem a MI IS NYARALUNK táborban. A 
tábor és a programok szuper, a gyerekek és a családok 

fantasztikusak voltak.fantasztikusak voltak.
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Alkottunk...

Van egy tábori foglalkozás, amin kicsik-nagyok, 
fi úk-lányok, felnőttek-gyerekek egyaránt szívesen 
vesznek részt. Sőt, szinte abba sem akarják hagyni! 
Ez a kézműves foglalkozás, melynek 10 éve Márkus 
Márti a vezetője, aki Tomi fi ának vesedonorja. Tomi 
már kinőtte a tábort, de szerencsére Márti megma-
radt nekünk önkéntes segítőnek, mert nem is tu-
dom elképzelni, mi lenne nélküle.

VARÁZSKÉZ
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Alkottunk... Alkotók és alkotások! 



Alkottunk...Alkotók és alkotások! 

Minden családi rendezvényünk egyik 
kedvelt (fakultatív) programja a borkósto-

ló. A programra jelentkezők száma folya-
matosan nő, egyre többen élvezik a kivá-
ló hazai borok megismerését, ráadásul 
mindezt egy kiváló társaságban.

Idén sok mindenen változtattunk, 
úgy gondoltuk, miért ne változtassunk a 
borkóstoláson is. Szóval a 37 fokos hőség-
hez jobban illő sörkóstolót rendeztünk 

Balatonon. 
A Pécsi Sörfőzde hozta el és kóstoltatta 

termékeit és mesélt a sörfőzés történetéről 
általánosságban és a pécsi sörfőzésről.

Megállapítottuk, hogy lényegesen töb-
ben vettek részt a sörkóstolón, mint a borkós-
tolón szoktak… 

Sörkóstoló
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Azt tanultam a főzésről, 
hogy ha igazán � mon ételt sze-
retnék készíteni, csak a legkivá-
lóbb minőségű alapanyagokat 
tartsam elfogadhatónak. A 
sikeres tábori élményt pedig 
szintén kizárólag a legcsodála-
tosabb emberekre lehet építe-
ni… Köszönöm Nektek, hogy 
jókedvvel és kitartással tartal-
massá tettétek és bearanyoztá-
tok a balatoni napokat! Hálás 
vagyok, hogy veletek lehetek 
egy csapat!

Drága Zs!
Nagyon köszönöm, hogy 

létezel! Létrehoztál egy csodát 
és lassan két évtizede fenn is 
tartod… A nyári tábor anyja 
és lelke vagy. Mindenki Zsu-
zsanemnénije Fáradhatatlanul 
dolgozol, törekszel a maxi-
mumra és kihozod belőlünk is. 
Minden részletre � gyelsz, mint 
egy karmester, és hibátlanul 
vezényled a zenekarodat. Vár-
lak jövőre, hogy játszd velünk a 
huszadik szimfóniát!

Drága Aó!
Nagyon köszönöm, hogy 

bátor vagy! Hogy volt erőd 
esélyt adni ennek a tábornak… 
Sok szeretettel gratulálok az Év 
Önkéntese díjhoz. Emlékeztes-
sen mindig arra, hogy örök-
re a szívünkben éltek Pistivel 

együtt, bármit hozzon a jövő. 
Remélem, jól érezted magad 
akár a teniszütőt, akár a kör-
kefét forgattad. Várlak jövőre 
is, hogy add nekünk a társasá-
godat, az elhivatottságodat, a 
mosolyodat!

Drága Mári!
Nagyon köszönöm, hogy 

szorgalmas vagy! Tapasztaltan 
és rutinosan vezényelted a 
kézműveskedő gyermekeket, 
� atalokat. Mindig elő tudtál va-
rázsolni egy-egy újabb techni-
kát, ami visszaragasztotta őket 
a székeidbe. Várlak jövőre is, 
hogy nekünk add a kreativitá-
sodat, és az alkotói készséged 
átragaszd ránk!

Drága Gönvér!
Nagyon köszönöm, hogy 

hagyma vagy, hogy melletted 
mi is hagymák lehetünk! Ha 
valaki követi az oldaladat, tud-
ja, miről beszélek, miről írsz… 
(Facebook: Jantek Gyöngyvér – klinikai 
szakpszichológus) A közeledben 
lassan levesszük egymás előtt 
a rétegeinket, s előhozod az 
egymást ölelő rétegek rejte-
kéből a szívünket. Hazaérke-
zünk és szellemi táplálékkal 
vársz. Várlak jövőre is, hogy 
nekünk add a lelked egy cso-
dás darabját!

Drága Ráta!
Nagyon köszönöm, hogy 

bevezettél minket a mesék bi-
rodalmába! Nem tátott szájú 
gyermekekként, hanem gon-
dolkodó, érzelmes és követ-
keztető felnőttekként hallgat-
tunk és beszéltünk. Köszönöm, 
hogy megmutattad az igazság 
sokszínűségét. Várlak jövőre is, 
hogy add nekünk a Mese sorai 
között az élet bölcsességeinek 
felismerését!

Drága Zófi a!
Nagyon köszönöm, hogy 

mosolygós vagy! Álltad a sarat, 
pedig kaptál bőven a teen-
dőkből! Jóég a tudója, miért 
rémültem meg mindig, amikor 
láttam, hogy keres valakit pász-
tázó tekinteted. Pedig olyan 
szépen mosolyogtál. Köszö-
nöm az összes erőfeszítésedet, 
a folyamatos rendelkezésre 
állásodat, a szakértelmedet, 
higgadtságodat. Várlak jövőre 
is, hogy add nekünk a biztonsá-
gérzetet vigyázó szemeid előtt!

Drága T!
Nagyon köszönöm, hogy 

kedves vagy! Minden alkalom-
mal megtaláltad azt, aki vágyik 
egy bíztató szóra. Segítőkész-
ségedre hamar ráéreztek a gye-
rekek, talán a csúfolódáshoz 

is másképpen állnak ezentúl 
a kedvedért. Várlak jövőre is, 
hogy barátságos munkáddal 
ráébreszd a kis és nagy kama-
szokat arra, hogy kedvesnek 
lenni jó!

Drága K!
Nagyon köszönöm, hogy 

rugalmas vagy! Alkalmazkodsz 
a kialakult helyzetekhez, a meg-
oldást keresed, hogyan tudsz 
segíteni. Megoldod a váratlan 
nehézségeket, számíthatok rád. 
A rendteremtés az erősséged, 
akár ruhákról, akár játékosokról 
van szó. Várlak jövőre is, hogy 
add nekünk a nagy szíved egy 
újabb darabját!

Drága D!
Nagyon köszönöm, hogy 

elfogadó vagy! Leküzdve min-
den előérzetet síkra szálltál 
mellettünk, és céltudatosan 
dolgoztál a sikerért. Együttmű-
ködtél a csapattal, magadra 
vállalva a villámhárító szerepét 
is olykor. Mindenkit meghall-
gattál, és közelítetted az állás-
pontokat. Várlak jövőre is, hogy 
nekünk add a � gyelmes jelen-
létedet!

Drága Ági!
Nagyon köszönöm, hogy 

fáradhatatlan vagy! Aktívan 

Nyílt levél az Önkéntesekhez

Kell egy csapat!
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is másképpen állnak ezentúl 

Nyílt levél az Önkéntesekhez



vitted a feladataidat tovább 
és tovább, olyan extra ener-
giákat mozgósítva, aminek 
a létezése is ámulatba ejt. 
Aztán új feladatokat találtál 
magadnak, amikor én már 
azt hittem, ezt lehetetlen vé-
gig így csinálni… Nagyra be-
csüllek. Várlak jövőre is, hogy 
nekünk add a motiváltságot, 
a � atalság lelkesedését és te-
herbírását!

Drága Ikó!
Nagyon köszönöm, hogy 

erősítettél! Számos hasznos 
módszered és változatos 
megoldásod van a hatékony-
ság növelésére. Észreveszed 
az elakadást, és szívesen kez-
deményezed az együtt-gon-
dolkodást. Várlak jövőre is, 
hogy nekünk add az ötleteid 
gyakorlatba való átültetését!

Drága Man!
Nagyon köszönöm, hogy 

kiegyensúlyozott vagy! Annak 
ellenére, hogy minden kör-
nyezeti hatás nehezítette a 
pályát, kitartóan keltetted a jó 
hangulatot. A tömegek moz-
gósítása, mozgásra invitálása 
nem tett volna népszerűvé, 
ezt nagyszerűen kivédted 
egyéniséged varázsával. Vár-
lak jövőre is, hogy add nekünk 
az élményt, hogy szó szerint 
és átvitt értelemben is megu-
gorhattuk ezt a feladatot!

Drága N!
Nagyon köszönöm, hogy 

elszánt vagy! Mivel az volt a 
terv, hogy gyermekeket kell 
vízhez szoktatni/úszni taní-
tani/tovább fejleszteni, ezért 
� gyelembe vetted az összes 
körülményt, ami adott volt, 
és kidolgoztad a legmegfele-
lőbb módját, hogy megvaló-
suljon ez a program. Megsze-
rettetted magad kicsikkel és 
nagyokkal, gyerekekkel, szü-
lőkkel egyaránt. Várlak jövőre 
is, hogy nekünk add a bizton-
ságos lubickolás örömét!

Drága K!
Nagyon köszönöm, hogy 

jólelkű vagy! Elindultál az ön-
kéntesség útján, kitartóan te-
relgetted a kamaszokat, óvtad 
és segítetted őket, néha cin-
kostársként. Körülötted bizal-
mat láttam, keresték a társasá-
godat, akiket jókedvűvé kellett 
varázsolni. Várlak jövőre is, hogy 
megoszd velünk az életörö-
möd, adj nekünk vidámságot!

Drága Báz!
Nézzétek el nekem, hogy 

ez hosszabb lesz a többinél.
Nagyon köszönöm, hogy 
vagy nekem, hogy vagy ne-
künk! Mint a Süsüből a Király� :

Én vagyok a jó király� 
könnyű engem megtalálni,
itt vagyok és amott vagyok,
hol nagyok a gondok-bajok!

Erdő, mező, hegy és berek
azt nézem hol segíthetek!
Karom erős, szívem vidám,
nincs is több ily király�  tán!

Emitt sírás? Amott bánat?
Ott termek, s a könny felszárad!
Mosoly nyílik és dal fakad,
bú, baj, bánat messze szalad!

Én vagyok a jó király� ,
könnyű engem megtalálni!
karom erős, szívem vidám,
nincs is több ily király�  tán!

Ugye, mindannyian ma-
gatokban énekelve olvastá-
tok? Szóval nagyon köszö-
nöm, Balázs, hogy navigáltad 
a gyerekeket, miközben jó 
hatással voltatok egymásra. 
Gondoskodtál a családok, 
csomagok, érzelmek szállí-
tásáról. Várom, hogy jövőre 
ismét fűszerezd humorral az 
estéinket!

Drága Al!
Nagyon köszönöm, hogy 

kitartó vagy! Elkötelezted 
magad egy ÜGY mellett, 
és következetesen, alázat-

tal tartottad ezt szem előtt. 
Mentorálod az i� akat, kitelje-
sedhetnek a társaságodban 
a kamaszok, még a cipeke-
désből is kivetted a részed… 
Várlak jövőre is, hogy ott légy, 
ahol szükség van rád!

Drága Eár!
Nagyon köszönöm, hogy 

jó hallgatóság vagy! Csendes, 
meg� gyelő személyiségeddel 
segítettél kibújni a páncélból a 
gyerekeknek. Türelmesen báto-
rítottad őket, hogy fogadják el 
magukat, egymást. Várlak jövő-
re is, hogy légy szelíd mosolyú 
támasza a gyermekeinknek!

Drága Máté!
Nagyon köszönöm, hogy 

buzgó vagy! Szorgalmasan 
osztódtál százfelé, teljesítve 
a lehetetlent, hogy minden-
hol ott legyél. Láttad te, mi 
készül… És megőrizted a jó-
kedvedet a végéig. Figyeltél 
arra, milyen képet mutatsz a 
szó összes értelmében. Vár-
lak jövőre is, hogy megkapjuk 
tőled a szív szavát – a társasá-
godban és a képekben.

Drága Már!
Nagyon köszönöm, hogy 

együttműködő vagy! Mindig 
ott voltál, ahová ígérted ma-
gad. Felvetted a kesztyűt, el-
végezted a vállalt feladataidat, 
álltál rendelkezésre. Mindig volt 
egy mosolyod, amikor elment 
melletted valaki. Várlak jövőre 
is, hogy add nekünk újra a � -
gyelmességed!

Drága Ádám!
Nagyon köszönöm, hogy 

igyekvő vagy! Felnőttél a fel-
adathoz, hogy megbízható 
légy, és lehessen rád számítani. 
Úgy voltál jelen a vízben és a 
parton, hogy jelenléted nem 
volt tolakodó, mégis tudtuk, 
hogy vigyázol a gyerekekre. 
Várlak jövőre is, hogy add ne-
künk körültekintésed!

Drága C és 
Eri!

Nagyon köszönöm, hogy 
ennyi energiát fektettetek a 
táncba! Szellemesen és türel-
mesen oktattátok a lépéseket, 
ki szóval is, ki példamutatással. 
Hálás vagyok a szerelmes pil-
lantásokért, amivel egymásra 
néztek a párok a bemutatón. 
Várunk titeket jövőre is, remé-
lem, már a gyerekekkel együtt 
tudtok jönni legközelebb! 

Drága Józi!
Nagyon köszönöm, hogy 

egyedi vagy, utánozhatatlan 
és megismételhetetlen! Árad 
belőled a szeretet, körülvesz a 
barátság szelleme. Jó érzés a 
társaságodban lenni. Együtt-
érző vagy, és olyan odaadással 
vagy a családok iránt, amit sze-
retne mindenki átélni. Várlak 
jövőre is, hogy nyiss nekünk 
kaput a kreativitás és elfoga-
dás világába!

Vincze Balázsné Lilla

Külön köszönet illeti azt az 
öt � atalt, akik szabadidejükből 
a közösségért áldoztak! Min-
den elismerésem Barcsa Dori-
na, Gyenes Dani, Kiss Levente, 
Nagy Zéti, Szabó Bence! 

Nagyon köszönjük min-
denki segítségét, a leg� a-
talabbak is azt nézték, hol 
tudnának hozzátenni az ese-
ményekhez lelkes széktolo-
gatóként, szófutárként, vagy 
kreatív munkával.

Nagyon köszönjük! Nél-
kületek nem ment volna ilyen 
gördülékenyen: Dávid Margit, 
Kőműves Luca, Lajkó Zsuzsi, 
Mátyás Marcsi, Móricz Gábor, 
Róth Klára, Tamási László, 
Török Ferenc, Varga Viktor, 
Verbőci Patrícia! Köszönjük az 
összes segítő családtagnak a 
támogatást!

És végül, de nem utolsó 
sorban köszönjük, hogy ve-
lünk vagytok: prof. dr. Reusz 
György, dr. Kelen Kata, Bernáth 
Mária!

Köszönet
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Családi hétvégeEl a kezekkel

A PAPÁMTÓL
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Az  El a kezekkel a Papámtól!  című családi mozi  jó-

tékonysági sorozatának keretein belül  Siófokon, a MI IS 

NYARALUNK! táborunkban levetítették a varázslatos törté-

netet. A vetítés előtt találkoztak a fi lmben szereplő gyerek-

színészek a szervátültetett gyerekekkel, és testvéreikkel.

Marczinka Bori, Fonyódi Titanilla, Krasnyánszky 

Lulu és Gula Kornél örömmel meséltek a forgatási élmé-

nyeikről, a velük együtt dolgozó színészekről, és a kulisszák 

mögötti világról. 

Boritól, aki a fi lmben Dorkát alakította megtudhattuk: 

„A gonosz mostohámat játszó  Pálmai Annával  nagyon 

közel kerültünk egymáshoz.” 

Titanilla arról mesélt, hogy neki a Csobot Adéllal való 

közös munka volt különleges élmény. Elmondta, hogy a 

siófoki találkozóra lovaglásról érkezett, ezért rögtön meg 

is találták a közös témát több táborozó kislánnyal. 

 Lulu elárulta, hogy az ő karaktere ugyanolyan „okos-

ka”, mint amilyennek őt tartják a barátai. „Rengeteg nehéz 

szöveget kellett megtanulnom, többek között egy New-

ton-elméletet is. Volt olyan, hogy belemondtam a kame-

rába, hogy én már azt sem értem, hogy mit kell monda-

nom. Persze ez nem került bele a fi lmbe, de az egész stáb 

nevetett.” Lulu azt is elmesélte, hogy a születésnapját is 

megünnepelték a forgatáson.

 Kornél – mint az egyetlen fi ú – elmondta, hogy nagyon 

jó volt a lányokkal együtt forgatni, azóta is jó barátok.

Hatalmas élmény volt az itt táborozóknak az élmény-

beszámoló, és örömmel láttuk, hogy a beszélgetés után a 

gyerekek együtt játszottak és összeálltak egy csoportkép-

re. Este pedig valamennyien együtt néztük meg a fi lmet, 

ami a szülőknek és a gyerekeknek is nagyon tetszett.

Köszönjük a Megafi lmnek a lehetőséget, Urmai Gabri-

ellának a szervezést és kivitelezést, Dombóvári Tamásnak 

a fotókat!
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GyerekNapoztunk!

Ez volt az első, de biztosan nem az utol-

só  Aquaréna program, amin Ádámmal 

részt vettünk.

A hely maga is újdonság és kellemes 

meglepetés volt számunkra. Minden 

korosztály taláhatott az igényeinek meg-

felelő csúzdát és medencét. A gyermek-

medence egész nap hangos volt a boldog  

gyermekzsivalytól.

A nagyobbak hosszú sorokban várakoztak a különböző 

csúzdák előtt, és még az éhségről is megfeledkeztek. Ádá-

mot is csak hosszas keresgélés után találtam meg, amint 

éppen egy nagy gumit cipelt a soron kö-

vetkező csúzdához.

Én kihagytam a csúzdázást, viszont 

kellemesen szórakoztam  az élményme-

dencében, ahol több kört is megtettem 

a medence  örvényfolyamában.

Mindketten remekül  szórakoztunk, 

alaposan elfáradtunk, de  nagyon jó volt újra 

találkozni a Siófokon megismert családokkal.

Köszönjük szépen a Transzplantációs Alapítványnak ezt 

a csodálatos napot!

Fülöp Ádám és Linczmayer Brigitta

Aquaréna élmények

Köszönjük a MOGYORÓDI AQUARENA vezetésének, 
hogy több mint tíz éve minden nyáron vendégül látják 
a szervátültetett gyermekeket családjukkal együtt!. 



Családi hétvége
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Tudtad-e?

Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe 
és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az 

államalapító I. István király emlékére. A nap egyben 
a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország 
fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe.

Uralkodása idején István király augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját tekintette kiemelt ünnepnek: ezen 
a napon tartott törvénykezést (törvénylátó napok) a Fe-
hérvárra összehívott királyi tanáccsal,  és  1038-ban, halá-
los ágyán a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző na-
pon ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának. A király 
aztán Nagyboldogasszony napján meghalt.

A  magyar történelemben  az államalapító király 
1083.  augusztus 20-i  szentté avatásától  szerepet játszik 
Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értel-
meztek és ünnepeltek. 

1083. augusztus 20-án Szent László király a Nagyboldo-
gasszony  ünnepe utáni első vasárnap emeltette  oltárra  I.
István király maradványait nyughelyén, a  székesfehérvá-
ri  Nagyboldogasszony-bazilikában  Imre herceg  és  Gellért 
püspök  ereklyéivel együtt, ami az akkori szokások szerint 
a szentté avatást  jelentette. 1092-ben a Szent László vezet-
te  szabolcsi zsinat  rendelte el István király oltárra emelése 
napjának, vagyis augusztus 20-nak ünneplését. Szent István 
kultuszának az uralkodó általi erősítése az  Árpád-ház  meg-
szentelését jelentette, ami a királyi dinasztia egyházi közre-
működéssel történt szakrális legitimációját szolgálta.  A 12. 
századtól a szigorú, de igazságos fejedelem kultuszát a le-
gendák elterjedése jelentősen átalakította: ekkor terjedt el, 
hogy István király felajánlotta Magyarországot Szűz Máriá-
nak. A Szent István képével összefonódó Mária-tisztelet egy-
re inkább megerősítette az ünnep vallási jellegét. 

A középkor folyamán az egész Kárpát-medencében nagy 
hagyománya volt István király tiszteletének, de a kultusz 
a török hódoltságra elveszítette az Árpád-ház  idején fontos 
dinasztikus erejét.

 1686-ban XI. Ince pápa Buda visszafoglalása alkalmából 
elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg 
Szent Istvánról. 1771-ben  Mária Terézia  országos ünneppé 
minősítette Szent István napját, és  Budára  hozatta a  Szent 
Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar 
uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leve-
rése utáni Bach-korszakban nem engedélyezték a független 
magyar államot jelképező első király ünneplését, de 1891-
ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-
át. A két világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek 
előtérbe, így az  1938. évi székesfehérvári országgyűlés  tör-
vénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. 

A második világháború után megszüntették az ünnep 
egyházi és nemzeti jellegét, de nem törölték el munkaszüneti 
nap jellegét (mint március 15-ét), hanem a tartalmát változ-
tatták meg. Először az évtizedek óta aratóbálokkal, aratási fel-
vonulással megtartott új kenyér ünnepének nevezték, a „dol-
gozó parasztságot” előtérbe helyezve. 1949-ben pedig erre a 
napra időzítették az új, szovjet mintájú alkotmány hatályba 
lépését, az új – szocialista – államalapítást, ezért a következő 
évben a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepévé 
nyilvánították augusztus 20-át.  A rendszerváltás után, 1991-
ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve álla-
mi ünneppé nyilvánította.

A hivatalos ünneplés  Budapesten, a  Kossuth téren  Ma-
gyarország lobogójának  felvonásával és a tisztavatással 
kezdődik. Budán rendezik meg a mesterségek ünnepét, és 
ott mutatják be Magyarország tortáját. Bár délután a Szent 
István-bazilika  körüli Szent Jobb-körmeneten részt vesznek 
a  közjogi méltóságok  is, az eseményen elsősorban a hívők 
tisztelegnek Magyarország fővédőszentje előtt. Az ünnepna-
pot az esti tűzijáték zárja.

Ezen az ünnepen adományozzák a legtöbb állami kitün-
tetést, köztük a Magyar Szent István-rendet és a Pro Vita dí-
jat, amelyet azonban azok a személyek, akik szervük felaján-
lásával érdemelték ki az Életmentő elismerést, az októberi 
Szervtranszplantációs és Donációs Európa és Világnap ünne-
pélyes keretei között vehetik át.

Az államalapítás ünnepe
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Jó hírek!

Az Év Önkéntese díjat, mint 

mindig, most is a MI IS NYARALUNK 

táborban adtuk át. A díjat nem az 

adott évben nyújtott tevékenysé-

gért ítéljük oda, hanem a több éven 

keresztül végzett önkéntes munkát 

bíráljuk el.

Ebben az évben Nagyné Anikó 

és posztumusz Nagy István kapta 

a díjat a 10 éven át szeretettel, lel-

kesen és szakértelemmel végzett 

asztalitenisz és teniszoktatásért. 

Több szervátültetett gyermek tőlük 

kapott kedvet és indíttatást ahhoz, 

hogy ezeket a sportokat év közben 

is tovább folytassa, és ők ma már 

a Trappancs egyesület versenyző-

iként a Magyar Szervátültetettek 

Szövetsége által rendezett verse-

nyeken komoly sikereket érnek el.

Börcsök Enikő emlékére kamara-

tárlat nyílt június 18-án a Bajor Gizi 

Színészmúzeumban. Enikő sugárzó 

tehetségét számtalan színházi és filmes 

szerepben megcsodálhatta a közönség, 

pályafutásának három évtizede alatt 

számos kiemelkedő alakítás köthető 

nevéhez.

Pályáját megnehezítette, de nem 

határozta meg betegsége. A két veset-

ranszplantáció hosszú időre elszólítot-

ta a színpadtól, hogy újult erővel vesse 

bele magát szerepeibe. Személyes sorsa 

arra késztette, hogy még több embert 

segítsen. A Nemzeti Vese Program 

nagyköveteként és a Transzplantáci-

ós Alapítványnál végzett munkájával 

sokaknak adott bíztatást, nyújtott 

örömöt. 

A kamarakiállítás a színpadi szí-

nésznőt és az embert állítja a közép-

pontba. Börcsök Enikő alakját fény-

képek, előadásrészletek, személyes 

tárgyak és dokumentumok idézik meg.

Gratulálunk az Év Önkéntesének!

A kiállítás látogatható: 2022. június 18.- 2023. február között szerdától vasárnapig 14 - 18 óráig. Helyszín: Bajor Gizi Színészmúzeum (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.)

Börcsök Enikő Emlékkiállítás
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Jó hírek!

GRATULÁLUNK Domonkos 

Ádámnak (16 éve édesanyja máj-

szegmensével él), aki kiválóan érett-

ségizett és felvételt nyert a Buda-

pesti Gazdasági Egyetem Pénzügy 

és számvitel kar gazdaságinforma-

tikus szakra, méghozzá államilag 

fi nanszírozott képzésben.

GRATULÁLUNK Gyurkó Alexand-

rának (édesanyja májszegmensével 

él 25 éve), aki sikeresen diplomázott 

az ELTE Tanárképző Központ Középis-

kolai német és földrajz szakos taná-

raként és ahhoz külön gratulálunk, 

hogy egyelőre még kitart a tanári 

pálya mellett!

Török Tamás (16 éve édesanyja veséjé-

vel él) – a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

alapképzésén Animációs tervező diplomát 

szerzett és felvételt nyert a mesterképzésre.

GRATULÁLUNK Tomi!

Akikre büszkék vagyunk!
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Jó hírek!
Látogatók a MI IS NYARALUNK táborban

A tábor harmadik napján, kedden dél-
után legnagyobb örömünkre a szervátülte-
tés összes fontos, felsőszintű vezetője ellá-
togatott a MI IS NYARALUNK táborba. 

Először a Magyar Transzplantációs Tár-
saság elnöke és főtitkára, Dr. Hartyánsz-
ky István profi lvezető szívsebész és Dr. 
Mihály Sándor OVSZ Szervkoordinációs 
Iroda igazgatója leptek meg minket 300 
gombóc fagyival és sok-sok ajándékkal! 
A „fagyis bácsik” osztatlan sikert arattak 
fagyiosztóként! 

Utána érkezett a Semmelweis Egyetem „csapata”: Dr. Szijártó Attila pro-
fesszor a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója, 
valamint Dr. Piros László és Dr. Benkő Tamás a Transzplantációs és Sebészeti 
Részleg igazgatóhelyettesei. Ők sem üres kézzel jöttek, ajándékokat hoztak a 
táborozóknak. Nem mellesleg sikerült kellemes környezetben jót beszélget-
nünk is!

Köszönjük a kedves és megtisztelő látogatást! 

A nyári táborunkban tíz éve már ön-
kéntes orvosként velünk szokott lenni 
Dr. Vilmányi Csaba, a szívtranszplantált 
gyerekeket utógondozó orvos és Dr. 
Kelen Kata a vesebeteg és transzplan-
tált gyerekeket gondozó orvos. Vilmányi 
doktornak egy külföldi utazás jött közbe, 
de mielőtt elutazott, meglátogatott ben-
nünket. Kelen Kata picibabájával együtt 
pár napig velünk volt, majd utána is na-
ponta átjöttek hozzánk. Olimaci persze 
mindenki kedvence lett!

Aztán eljött hozzánk, mint minden év-
ben Dr. Dezsőfi  Antal is, aki a májbeteg és 
májtranszplantált gyermekeket gondozza. 
Az „ő gyerekeiből” most kétszer annyian 
voltak, mint a „vesések”. 

Dr. Mikes Bálint, aki Kelen Katától vette át a vesebeteg és transzplantált gye-
rekek gondozását szintén bekukkantott hozzánk családjával együtt.

Dr. Ablonczy László, a Gyermekszív Központ- GOKVI vezetője feleségével 
együtt velünk töltött egy hosszú délutánt, és örömmel találkozott több, rég nem 
látott szívtranszplantált gyerekkel. Ahogy mondta, meg se ismerte volna őket, ha 
nem itt találkoznak.

Kulcsár Andrea doktornő, a gyerekek „oltásfelelőse” is tett nálunk egy villám-
látogatást. Vele a téli farsangon rendezett orvos-szülő fórumon rendszeresen talál-
kozunk, de jó volt egyszer nyári környezetben látni egymást. 

Reusz professzor mint az alapítvány kurátora és 2005 óta orvosigazgatója most 
is velünk volt a tábor szinte teljes ideje alatt.

Támogatóinkat is meghívtuk, hogy személyesen lássák, mit támogatnak, hová 
adják a pénzüket, azonban közülük csak Dr. Rogács Nóra, az Astellas Pharma Kft. 
képviseletében jött el. Nagyon örültünk a látogatásának és reméljük, jól érezte magát, 
tetszett neki, amit látott!



A szeretetért ne kelljen megdolgoznia a gyerek-
nek. Életünk számos területén teljesítenünk kell, 
tepernünk a jó jegyekért, a fizetésért, a sikerekért. 
Fontos, hogy legalább a szülőkkel való kapcsolat ne 
versenypálya legyen. 

„Rakj rendet, mert nem foglak szeretni!” - ez egy-
részt szinte biztos, hogy nem igaz (melyik szülő az, aki 
a szétszórt játékok miatt meggyűlöli a gyermekét?!), 
másrészt pedig célt tévesztünk egy ilyen mondattal. 

A gyerek talán rendet rak, de a bizalomnak hosszú tá-
von biztosan nem tesz jót egy ilyen fenyegetés! Senki 
ne ijedjen meg, ez nem jelenti azt, hogy a gyereket 
nem lehet nevelni, és nem lehet rábírni arra, hogy 
takarítson, leckét írjon, stb. De semmiképpen se a 
szeretünk visszavonásával neveljük!

Talán működik, ha rövid távon nézzük az eredmé-
nyeket: lehet, hogy rend lesz a szobában, de a szívé-
ben biztosan nem.

AZ ÖNBECSÜLÉSRŐL
A belső önbecsülés megalapozása szülői feladat és felelősség.
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JUHÁSZ VIKI ALIG MÚLT 23 ÉVES ÉS NEM MOSOLYOG TÖBBÉ...

Búcsú

 Háromévesen kapott májat, ötéves kora óta ismer-

tük, szerettük. Testvérével és szüleivel 2004-től táboro-

zott velünk sok-sok éven át. Feledhetetlen a tábori Ki 

Mit Tud kis balerinája. Kicsiként mindig komolyka volt, 

ahogy nőtt, egyre mosolygósabb lett. Élte a fi atalok 

vidám életét, elvégezte a pécsi egyetem jogi karát, ké-

szült a szakvizsgájára... és egyszer csak itt hagyott ben-

nünket. 

Hihetetlen türelemmel és optimizmussal élte meg 

utolsó hónapjait. Nem tudta elhinni, hogy nincs to-

vább… Mi sem tudtuk elhinni és nehéz elfogadni!

Örökké a szívünkben őrzünk, drága Vica!

Játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál

Dolgod van, csak nekünk nem szóltál

Keresed azt, amit az éjszaka elpakolt

Mentél, mert a békéd máshol van

Bátrabb voltál mindig álmomban

Eltévedt angyal, aki épp rajtunk gyakorolt

Hova tűntél mondd?

Szepesi Mátyás – Földrevaló
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Petőfi Sándor

Lackfi János

Anyám tyúkja

Apám kakasa

 Ej, mi a szösz, kakas szaki, 

csak nem a szobában lakik? 

Megzakkant tán az öregem, 

s beengedi ide nekem? 

 

Ide repül, oda kotor, 

tele önnel minden bokor, 

bár nincs is bokor a házban, 

s a kakast se kell magázzam. 

 

Kukorékolsz, mint az ágyú, 

az agyunk is belelágyul! 

Mint a postás a levelet, 

padlónk telepecsételed! 

 

Becsüld meg magad, öregem, 

mert hát úszni nem tudsz te sem, 

s ha levesben kötsz ki végül, 

tarajod is belekékül! 

 

Macska, téged arra intlek, 

ne lépj túl bizonyos szintet! 

Kakasnak erős a csőre, 

vagdos vele nyakra-főre. 

 

Láttam már félszemű kandúrt, 

biztosítlak, jól elrandult! 

S ha a harcban nem nyuvadsz ki, 

hát apám fog agyoncsapni!

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend

A szobában lakik itt bent?

Lám, csak jó az isten, jót ád,

Hogy fölvitte a kend dolgát!

 

Itt szaladgál föl és alá,

Még a ládára is fölszáll,

Eszébe jut, kotkodácsol,

S nem verik ki a szobából.

 

Dehogy verik, dehogy verik!

Mint a galambot etetik,

Válogat a kendermagban,

A kiskirály sem él jobban.

 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát

Jól megbecsűlje kend magát,

Iparkodjék, ne legyen ám

Tojás szűkében az anyám. 

 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,

Hadd beszélek mostan veled,

Régi cseléd vagy a háznál,

Mindig emberűl szolgáltál,

 

Ezután is jó légy, Morzsa,

Kedvet ne kapj a tyúkhusra,

Élj a tyúkkal barátságba’...

Anyám egyetlen jószága.
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Családi hétvége

Az alapja egy egyszerű kekszes réteg: 

az ilyet szeretjük, mert simán rábíz-

hatjuk az elkészítését a gyerekekre. 

Mivel teljes kiörlésű kekszből készül, 

kellemes, ropogós állaga lesz a hűté-

si idő után. A töltelék pedig szintén 

nem agysebészet, amíg a kekszes 

alap pihen, egy habverővel könnyen 

kész van, pár perc alatt.

1. A kekszet morzsásra törjük, és összeke-
verjük a cukorral és az olvasztott vajjal.

2.  Egy 24 centis tortaforma aljába lapo-
gatjuk jó erősen, ez lesz a süti alapja. 

3.  A hűtőbe tesszük, míg a krém készül. 

4.  Elektromos (vagy kézi) habverővel 
simára keverjük a krémsajtot, a vajat, 
az olvasztott fehér csokit és a lime levét. 
Amikor már habos, belekeverjük a kó-
kuszreszeléket. 

5.  Óvatosan belekeverjük a málnasze-
mek legnagyobb részét. 

6.  A málnás-kókuszos krémet a 
kekszalapra kanalazzuk, a tetejét 
elsimítjuk. 

7. Tálalásig a hűtőbe tesszük dermed-
ni, a fehér csoki lehűlés után össze 
fogja tartani a krémet. 

8. Tálaláskor a tetejét a félretett egész 
málnaszemekkel díszítjük. 

IMPRESSZUM · CSUDAMADÁR
Szervátültetésben érintett gyermekeknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek

ISSN 2416-2035
Felelős szerkesztő és kiadó: Szalamanov Georginé, 

a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civilszervezet kuratóriumának elnöke
Szerkesztő: Vincze Balázsné kurátor

Nyomda: Pharma Press Kft.
Gra� kus-tördelő: Serfőző Magdolna

Fotók: Andrási Máté, Dombóvári Tamás, Szabó Bence, Verbőci Patrícia és a szülők
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett szövegeket rövidítse, illetve a stilisztikai és helyesírási hibákat kijavítsa.

A megjelenéssel egy időben az újság honlapunkon online is olvasható.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 184.  ·  Telefon: +36304815155
E-mail: transalap@acenet.hu   ·   Honlap: www.transalap.hu

Adószám: 19667063-1-41  ·   Számlaszám: 10200885-32611135

Recept

A MAGAZIN MEGJELENÉSÉT A                      SE TÁMOGATTAA MAGAZIN MEGJELENÉSÉT A                      SE TÁMOGATTA

Málnás-kókuszos saj� orta
Sütés nélkül

HOZZÁVALÓK 

• 25 dkg teljes kiörlésű zabkeksz

• 2 ek porcukor

• 5 ek olvasztott vaj

• 50 dkg krémsajt

• 2 ek puha vaj
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• 15 dkg kókuszreszelék
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• 40 dkg málna

15 dkg kókuszreszelék
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szombati pizzázást a Terra Boldogkő by 
Anyukám Mondta étteremben, a szálloda 
wellness részlegének használatát, a WIFI 
és a szálloda parkolójának használatát, 
autóbusszal kirándulást Boldogkőváraljára, 
várlátogatást, lovagi tornát.)

MINDEN SZERVRE VÁRÓ ÉS 
SZERVÁTÜLTETETT GYEREK ÉS 18 ÉV 
ALATTI TESTVÉR RÉSZVÉTELI DÍJÁT 

ALAPÍTVÁNYUNK VÁLLALJA.

Jelentkezési határidő: 
augusztus 15-ig

Részvételi díj befi zetése szeptember 
10-ig a Transzplantációs Alapítvány

10200885-32611135 
számlájára

Szép kártyát elfogadnak!
Jelentkezést csak írásban 

fogadunk el 
a transalap@acenet.hu 

címre


