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1%
A szervátültetett 

gyermekekért! Adószám: 19667063-1-41
Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonnak, barátnak, ismerősöknek, 

ismeretleneknek –, akik az SZJA 1% felajánlásával alapítványunknak szavaztak bizalmat.

2022. szeptember 26-án a NAV 

3.878.403 Ft-ot 
utalt át a számlánkra az Önök 2021. évi rendelkezése alapján.

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

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

30 ÉVES

Kérjük, jövőre is támogassa táborainkat az SZJA 1% felajánlásával és biztassa erre családtagjait, barátait, ismerőseit, kollégáit is! Köszönjük!



 

Kedves Olvasó!

Szeretnénk megosztani Veled egy 

csodálatos érzést. Végezzük a minden-

napi rutint, az időszakos feladatokat, 

a rendkívülieket. Szervezünk, tárgya-

lunk, egyeztetünk, beszerzünk, szét-

osztunk. És apránként szétosztogatjuk 

magunkat is. Aztán eljön a pillanat, 

amikor meg kell állni, átgondolni, miért 

is fáradunk. Légüres teret érezhetünk 

magunk körül, mintha minden lelassul-

na és áttetszővé válna. És akkor, pont 

akkor elkezdenek jönni az üzenetek. A 

telefonhívások. A baráti beszélgetések. 

A családtagok spontán ölelései. 

Köszönjük a visszajelzéseket. Ezek-

ből töltődünk, ezek miatt érezzük, 

hogy érdemes folytatni. Előttünk az 

adventi időszak, 

hangolódjunk 

együtt a mézes-

kalács illatú otthon 

hívogató melegére... 

Tartsuk együtt mozgásban a 

szeretet áramlását! 

Áldott, békés ünnepeket 
kívánunk!

Az Alapítvány Kuratóriuma
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Trapi történet

A napokban láthattuk, hallhat-

tuk a médiában: 15 éves a gyermek 

szívtranszplantáció! 

Szülőként ezzel a fogalommal 22 

éve találkoztam, akkor idősebb fiunk 8 

évesen került olyan kritikus állapotba, 

hogy az életét csak egy új szív tudta 

volna megmenteni.

Őt Szegeden a Gyermekklinikán 

kezelték, az akkori protokoll szerinti 

kezelés ellenére az állapota válságosra 

fordult. Ekkor kerültünk kapcsolatba 

az Országos Kardiológiai Intézettel, 

ahol Szatmári András professzor úr és 

Környei László főorvos úr folytatta a 

kezelését. 

Elmondták, hogy tervezik a gyer-

mek szívtranszplantáció bevezetését, 

de a szervezés még kezdeti stádiumban 

van. Gyermekünket a felnőtt transz-

plantációs listára tették, beültettek egy 

keringést támogató ballon pumpát, de 

sajnos már késő volt. Gyermekünket 

2000. július 27-én elvesztettük.

2004. 06. 28-án megszületett 

második fiunk, Máté. Óriási volt 

az örömünk! Az élet azonban újra 

próbára tett bennünket; egy hetes 

volt, mikor egy ultrahang vizsgálat 

veleszületett szívbetegséget (ASD) 

mutatott.

Ismét kivizsgálásra utaztunk 

Budapestre. Kezelőorvosunk Dr. 

Ablonczy László lett, akiről meg-

tudtuk, hogy szakterülete a cardi-

omyopátia kezelése. Több külföldi 

neves szívcentrumban dolgozott, 

tapasztalatokat szerzett és kol-

légáival együtt a hazai gyermek 

szívtranszplantáció megteremté-

sén dolgozik.

Mátét 9 hónapos korában megmű-

tötték, kielégítő volt az állapota, de lát-

szott az ultrahang vizsgálatokon, hogy 

a szívizom működése romlik. Gyógy-

szeres kezeléssel sikerült stabilan tar-

tani az állapotát, de egy alkalommal 

doktor úr közölte, hogy el kell gondol-

kodnunk a transzplantáció lehetősé-

gén. Mielőtt teljesen kétségbe estem 

volna, mosolyogva közölte: „Anyuka, 

képzelje, megvan az első transzplan-

tációnk!” A tudat, hogy van megoldás 

Máté betegségére, sokat segített ab-

ban, hogy fegyelmezetten, teljes biza-

lommal kezelőorvosai felé járjuk végig 

a gyógyuláshoz vezető utat. 

2010. márciusában keringés tá-

mogató eszköz (műszív) beültetésre 

került sor. A kórházi napok során ta-

pasztaltam, hogy mennyire szervezet-

ten teszi mindenki a dolgát. Gyerek-

pszichológus látogatta hetente több 

alkalommal (nagyon sokat segített 

nekem is a problémák feldolgozásá-

ban), kórházpedagógus foglalkozott 

Kell egy csapat - GOKVI

Máté a műszívvel, várva az új szívre
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Trapi történet

vele, miután óvodába nem járt. A szo-

ciális munkás a tartós betegség, köz-

gyógy igénylést intézte. Csodáltam a 

nővérek profizmusát, gyerekszerete-

tét. Orvosai szakmailag és emberileg 

MINDENT megtettek azért, hogy a le-

hető legjobb fizikai és lelki állapotban 

történjen meg a transzplantáció. Na-

gyon megható volt, hogy Szatmári 

professzor úr személyesen közölte 

velem, hogy 270 nap után megvan 

az új szív!

2010. 12. 07. Egy bizakodással, re-

ménnyel induló új élet kezdete. Abban 

az évben Máté volt a 6. szívtranszplan-

tált gyerek, 2007 óta a tizennegyedik.

A műtét után alig egy hónapot töl-

töttünk az intézetben. Felkészítettek 

bennünket az otthoni életre. Hogyan 

adagoljam a gyógyszereit, mit ehet a 

gyerek, milyen higiéniai szabályokat 

kell betartanunk. Tíz hónapot töltöt-

tünk a kórházban, túléltünk kisebb-na-

gyobb megpróbáltatásokat, én mégis 

úgy köszöntem el igazgató úrtól, hogy 

most már elmegyünk otthonról haza!

 Megnyugtató, hogy bármilyen 

probléma esetén kereshetjük ke-

zelőorvosát, a koordinációs asszisz-

tens is rendkívül segítőkész. Eleinte 

gyakrabban, most már csak 3 havonta 

járunk kontrollra és türelmetlenül vár-

juk, hogy Vilmányi doktor azt mondja: 

„szerintem minden rendben”. 

 Véleményem szerint rendkívüli 

tudással, elhivatottsággal, gyereksze-

retettel bíró emberek kezébe adjuk a 

gyerekeinket, amikor gyógyulni a Gok-

viba visszük őket. SZUPERCSAPAT!

Kispálné Márti

A  SZUPERCSAPAT egy része
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Trapi történet

Kaptunk egy meghívást. Egy nagyon rejtélyes 

meghívást. Nyilván nem kell mindig mindennek ele-

get tenni, de azt mondták, tuti lesz, tűzijátékot fo-

gunk nézni egy különleges helyről. Nos én elvagyok 

tűzijáték nélkül, de a  gyerekeim persze imádják. És 

persze a különleges dolgokat azért én is  szeretem. 

Hát jó, úgy gondoltuk, hogy akkor köszönjük szépen 

a lehetőséget, élünk vele.

Aztán megtudtuk, hogy hova megyünk. A Sán-

dor-palotába! Wow! Azért ez nem semmi. Tényleg nem. 

De érdekes is, mert tudtuk, ha oda megyünk, kapunk 

majd utána hideget-meleget. Viszont azt látni és tudni 

kell, hogy nem azért kerültünk oda, mert „ilyen-esek” 

vagy „olyan-osak” vagyunk. NEM. A lényeg, hogy a 

vese kiválaszt, a máj méregtelenít, lebont, a szív pedig 

dobog. Igen, dobog és nem fontos, hogy melyik oldalra 

dobban nagyobbat (jó, a mi drága dokijaink ebbe biz-

tos bele tudnak kötni, na de na... mindenki tudja, hogy 

értem). Szóval a  lényeg, hogy a szívünk dobog, tehát 

élünk és így el tudunk menni bárhova, ahova meghív-

nak. Ráadásul itt még nem voltunk és ez nem egy hét-

köznapi hely, szóval egyértelmű volt, hogy megyünk.

Augusztus 20… avagy 27.

Ez a látvány mindent megér
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Nemzeti ünnepünkön

Egy programnál a társaság is fontos. Olyan embe-

rekkel jó megosztani az élményeinket, akikkel szívesen 

vagyunk együtt. Hát mi a „legolyanabbakkal”  men-

tünk és találkoztunk ott. Ez a társaság a legjobb do-

log egy  szervtranszplantáció után, amit kaphat az 

ember. (Gyógyít is, még a kézfájás is elmúlik közöt-

tük. Igaz, Zsuzsa néni?) Borsodból együtt utaztunk 

a  Szónoczki családdal, drágáim köszönjük a fuvart 

és hogy befogadtatok az  autótokba, amit jól ösz-

szemorzsáltunk.  Budán a Siklónál volt a találkozó a 

Kántor  családdal. Gábor addig elvitte a gyerekeket, 

mert Levi meg volt őrülve, hogy szeretne siklózni. Laci 

hősiesen „felsietett” a családdal a parkolóból és  végre 

együtt volt a kis csapat. Sütiztünk, sétálgattunk, a 

Halászbástyánál bevártuk  a Dienes fiúkat. Persze 

hozzátartozik a dologhoz, hogy természetesen Lucám 

dobott egy hátast a Mátyás templom előtti támfalról. 

Így a sírás sem  maradt ki a napból. Ja és persze én 

ezt előre megmondtam!!! (Katink szerint  inkább 

bevonzottam, de ezzel utólag már nincs mit tenni.) 

Őszintén szólva  ezzel volt teljes a családi nap. 

Ez a látvány azért nem ugyanaz, mint a TV-ben

A Sándor-palota bemutatása 

A fogadóteremben vártuk 
a köztársasági elnök asszony érkezését
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Nemzeti ünnepünkön

Aztán végre beengedtek minket. Leadtuk az igazol-

ványainkat, sípolós kapun sétáltunk keresztül, átvilá-

gították a táskáinkat, de ez teljesen nyilvánvaló, hát 

egy kormányzati épületbe léptünk be! Tök izgi volt.  A 

gyerekek simán titkosügynökké  változtak, Gergőnek 

majdnem sikerült is azonosítás nélkül besurranni, de a 

végén visszaterelték a családjához. Ezt még azért gya-

korolnia kell. Ja és persze a biztonsági őr „bácsi” jó fej 

volt, mert ahogy Levi és Luca ott ugrált, hogy hát ez 

olyan,  mint a filmekben(!), akkor odahívta őket, hogy 

nézzék meg, hogy utazik anya táskája. (Még szerencse, 

hogy sem svájci bicska, sem baseball ütő nem volt ná-

lam.) Na miután anya táskája átutazott és ők megnéz-

ték a tévén, onnantól kísérőket is kaptunk. Ohhh, hát 

annyira fontosnak éreztük magunkat, mint még soha.

Először elmentünk mosdóba. Amikor a mosdó elő-

terében a gyönyörű fotelekben, festmények között vár-

tuk egymást, azt hittük, megérkeztünk. (Itt bevették a 

gyerekek a gyógyszereiket, mert ugye nekünk erre is 

kell figyelni és már majdnem ki is futottunk az időből, 

de a szülők figyelnek, a gyerkőcök pedig ügyesek.) 

Aztán  továbbmentünk és rájöttünk, hogy a „mosdó” 

csak a bevezetése volt a történetnek. A szőnyegek, a 

bútorok, a tapéták, a festmények ... volt mit nézni. Min-

denki hihetetlenül kedves volt. Számítottam arra, hogy 

esetleg lesz kitéve egy kis pogácsa, mert tudják, hogy 

gyerekekkel megyünk és a gyerek mindig és minden-

hol éhes (kivéve otthon a családi asztalnál reggelinél, 

ebédnél és vacsoránál) de arra, ami ott várt, nem szá-

mítottunk. Guszta szendvics  falatkák, kis desszertek, 

pogik, gyümölcsök, innivaló. Örültünk egymásnak, be-

szélgettünk, eszegettünk és kezdődött a tárlatvezetés. 

Fülek nyitva, kattognak a telefonok

Komoly beszélgetés 
Novák Katalinnal

Megérkezett a köztársasági elnök asszony

Cs
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Nemzeti ünnepünkön

Persze az elejéről  Lucámmal lemaradtunk, mert a kis 

éhenkórász rájött, hogy még éppen szendvicset rág, de 

a gyümölcsnyársat addig még nem is kóstolta. Oké, mon-

dom egy percen nem múlik semmi, gyorsan kóstold meg, 

aztán siessünk.  Persze még szomjas is volt ... ahh, na jó, 

még igyál is, aztán gyerünk a többiek után. Szerencsére 

időben utolértük  a csapatot és megnéztünk mindent, 

amit lehetett. A tükörteremben ért véget a tárlatvezetés. 

Itt találkoztunk a köztársasági elnök asszonnyal. Köszön-

tött mindenkit és még mielőtt észbe kaptam volna, már 

ott állt velem szemben és nyújtotta a kezét. Na erre nem 

voltam felkészülve! Jajjj, mit is kell most mondani?  Ta-

lán a második lehettem a sorban, csak Zoló állt előttem. 

Szerintem majdnem a  nevem is elfelejtettem, de végül 

sikeresen teljesítettem a feladatot és szépen megmond-

tam,  hogy is hívnak. Novák Katalin a társaság minden 

tagjával kezet fogott és bemutatkozott! Egyesével! Még 

a gyerekekkel is! És kedvesen beszélgetett velük/ve-

lünk, mindenkivel. A csapat Gergője ekkor kicsit már unta 

a dolgot és odaszaladt  megkérdezni az elnökasszonyt 

(csak úgy spontán), hogy lehet-e menni enni, aki elképesz-

tően jó fej módon mondta neki, hogy persze bármit, amit 

csak szeretne.  Aztán kimentünk a teraszra és megnéztük 

a tűzijátékot. Azért  onnan nézve, tényleg nem ugyanaz 

volt, mint a tévéből vagy bárhonnan máshonnan a Duna-

partról. Gyönyörű volt, hihetetlen és megható a zenével 

és a hangszóróból  lejátszott műsorral együtt. A tűzijáték 

után még mindig visszamehettünk  kicsit eszegetni, 

hogy hazafelé senki ne haljon éhen. Fotózkodtunk, a kis 

közvetlen  és bátor gyerekek picit még szórakoztatták 

Zsuzsa néni, ezért nekünk tényleg nem kell fizetni?

Tárgyalóasztalhoz ültünk
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Nemzeti ünnepünkön

„a Katalin nénit” Lucám a bakancslistájával, Gergő 

pedig azzal, hogy majd az apukája széfjéből  kiveszi 

a pénzt és elutazik belőle Japánba! Laciiii!!! A széfet 

simán meghekkelik, párnahuzat vagy ágymatrac! Valamit 

találjatok ki Anikóval, ami nekik nem jut az eszükbe! 

Igazából így mindennel együtt hatalmas élmény volt 

és csak egyetlen problémám van ezzel az egésszel. Levi in-

nentől kezdve úgy készül, hogy minden évben onnan nézi 

a tűzijátékot. Na most akkor vagy köztársasági elnök lesz, 

vagy nem tudom, hogy oldja meg, de ezt már rábízom.

Köszönjük a lehetőséget, ezt a rejtélyes meghívást. 

Tényleg tuti volt és tényleg különleges helyről láthat-

tuk a tűzijátékot. Igen, eddig úgy gondoltam, ellennék 

a tűzijáték  nélkül, de ezt így kár lett volna kihagyni. 

Nemcsak a gyerekeink imádták,  hanem mi is, mert 

szeretjük a különleges dolgokat. Köszönjük a lehetősé-

get és nagyon örülünk, hogy élhettünk vele.

Csubákné Bajnok Heni

Fotó: Sándor palota

Levi, ez nem a futópálya

Már kimennénk 
a teraszra

Pacsi...!



A Runnercoaster csapat
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Köszönjük!

Őszi családi hétvége
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• Ignáczné Brunclik Edinának, 
hogy az őszi hétvégéinknek 
talált egy új, csodálatos helyet, a 
hernádvécsei Vécsecity Hotelt! 
Az elkövetkező min. 5 évben 
itt szándékozunk az őszi vagy 

farsangi programot megren-
dezni, hiszen a környéken 
annyi látnivaló van, ideális 
kirándulóhelyek és a szálloda 

bámulatos!
• a Vécsecity Hotel vendégsze-

retetét és Juhász Krisztinának 

külön köszönet a sok segítségért, 
megértésért, kedvességéért.

• Boldogkőváralja 
Önkormányzatának és Zavodni 
Ferenc polgármester úrnak a szí-
ves fogadtatást és a térítésmentes 
belépést a várba.

• Dudás Szabolcsnak a kedvez-
ményes áron adott remek ebédet 
és szíves fogadtatást a Terra 
Boldogkő by Anyukám Mondta 
étteremben  

• a Szónoczki családnak, akik erdei 
vadgyümölcsből készült pálinka-
kóstolót rendeztek (saját főzdéjük 

terméke) és a résztvevőktől azt 
kérték, hogy a becsületkasszába 
dobjon be, aki és amennyit akar, 
az alapítvány javára. 147.000 Ft 
gyűlt össze, amit hálásan köszö-
nünk mindenkinek!

• Ónody Marcsinak és Kovács 
Rékának, akik vasárnap délelőtt 
egy csodálatos meditációs sétára 
hívtak bennünket.

• végül, de nem utolsó sorban 
Zákány Zita fotósnak, aki az 
egész programot szünet nélkül 
fotózta.

Köszönjük:
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Családi hétvége

Kotorászom az emlékeim közt. 

Hogy lehet, hogy odaértünk még 

aznap, mikor kezdődik? Hogy nem 

késtünk el? Igen, megvan. Adél a 

legújabb megállapodásunk szerint 

minden második héten Apánál van. 

Tíz év után először felszabadulok 

már valamennyire, el tudok idejében 

indulni, és meg tudom élni igazán a 

pillanatot, a sajátomat, a közöset, az 

Övét. Adélét, akit nagyon szeretek. 

Aki Anyává tett, és aki halált megve-

tő bátorsággal megmutatta nekem 

az élet igazi értékét.

Adél ismét új világok felé kalauzol 

engem és kistestvéreit. Hernádvécse, 

fent északkeleten egy tágas dom-

bos, hegyes vidéken, ahol legalább 

olyan szépek az autópályák, mintha 

csak igazi német autógyárak lenné-

nek a közelben, és legalább annyira 

tágasak, mintha az ukrán határnál 

lévő katonai járműveknek is el kelle-

ne férni rajtuk. Itt találkozik a síkság 

a heggyel, kelet és nyugat, szegény 

és gazdag, és milyen közhely van 

még, ódon és új, na és minden, ami 

a transzplantáció végletes dimenzi-

óiban megjelenik.

Egy miskolci bányavidék hangu-

latát idéző szegény falucskán vezet 

keresztül az utunk, illedelmesen ke-

rülgetem középkategóriás koszos 

autómmal a papucsban bicajozókat, 

majd feltárul egy gondosan terve-

zett, egyszerre kortárs és ódon főúri 

rezidencia. 

Világít a felirat, igen, megérkez-

tünk, de hááát kérem, hátborzonga-

tó neve van - Hotel Vécsecity - hogy 

fogunk ebből jól kijönni...?

Oké, menjünk tovább.

Eszméletlenül jó terek szövevé-

nye, ahogy beérkezünk az udvarba, 

befogom a számat. Itt valami mégis 

nagyon el lett találva. 

Belépünk a főépületbe, nemes 

eleganciát ontó bútorok és terek 

bontakoznak ki sorra, gazdag va-

csora és meleg baráti tekintetek 

VÉCSECITY
Hernádvécse, 2022. 09. 16-18.



Családi hétvége

15Csudamadár

fogadnak. Huráááá, megint együtt 

vagyunk! Zsuzsa és Lilla megnyitója 

bevezet minket újra a mesébe.

Csendes éneklés, békés aluszká-

lás, finom reggeli, kutyával repkedő 

gyerekek, csodaszép romvár, vicces 

lovagi torna, földalatti relief csarnok, 

torzonborz szobrászművész, bra-

vúrosan egyszerű pizza, csillagokkal 

teli fürdő, mézszínű pezsgőfürdő, 

izzó szauna, izgalmas belső terek, 

pazar vacsora, ütős pálinkakóstoló, 

baráti beszélgetés - hullámzik végig 

rajtunk a program.

Itt megállok. A baráti beszélge-

tésen nem tudtam részt venni. Már 

kipihent voltam annyira, hogy meg 

tudtam állapítani, hogy lassan, leg-

közelebb, valószínűleg képes leszek 

rá, hogy kikapcsoljak. Már megjelent 

a vágy, hogy én is részt vegyek az 

esti dínomdánomban. De most még 

éreztem, hogy pihennem kell előre a 

reggeli rutinra. Rendben ment ez is.

Levezetésképpen végigfotóztam 

a csodálatos antik bútor és tárgykol-

lekciót, elhelyezkedtem a legked-

vencebb szalonhelyiségeim egy-egy 

ülőalkalmatosságában, szétkürtöl-

tem a facebookon ezt a csodálatos 

építészeti, belsőépítészeti világot és 

gyűjteményt, amelyben, mint egyik 

elvesztett világom mementójában 

mintha végre otthon érezhettem vol-

na magam.

És akkor délelőtt még fordult ve-

lem egyet a világ, mikor búcsúzás-

képpen felmentünk a birtokra, ahol 

a szellős kilátás mellett szabadon tar-

tott lovak, kecskék, kis szarvasmar-

hák, nyugágyak, kilátó, röpi pálya, 

teniszpálya és végtelen nyugalom 

fogadott. Átfújt a szél, átvilágított a 

nap. Boldog voltam. 

Nagyon köszönöm!

Petra, Adél, Palkó, Lujzi, 

Gréta kutya
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Szeptemberi péntek délután 

már alig vártuk, hogy vége le-

gyen a munka-, iskolahétnek és 

elindulhassunk az ország kele-

ti csücskébe, Hernádvécsére, a 

Transzplantációs Alapítvány őszi 

Családi Hétvégéjére. Papa, Mama, 

Gyerekek és csomagok a kocsi-

ban, ahol már induláskor azt la-

tolgattuk, vajon ki-mindenki lesz 

ott, és mi történt velük a nyári ta-

lálkozás óta… 

Ez az igazán fantasztikus, hogy 

11 évvel ezelőtt Bence révén (fi-

unk 2011-óta vesetranszplantált 

és köszöni jól van!)  belecsöppen-

tünk egy összetartó baráti társa-

ságba, akikkel együtt sírunk, de 

inkább nevetünk és akikkel ren-

dületlenül öröm a viszontlátás. 

Nem tudok elég hálás lenni ezért 

az Alapítványnak!

Családi hétvége

HERNÁDVÉCSEI ŐSZI TÁBOR ÉLMÉNYEI   EGY ŐSI TÁBOROZÓ CSALÁD TOLLÁBÓL
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Hernádvécse messziről sem 

mondható hazánk leggazdagabb és 

legszebben felújított községének, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 

az Encsi járásban. Még az Anyukám 

Mondta Étterem tulajdonosa is így 

fogalmazott Encsről és környékéről: 

„Vadkelet”.  Hát igen, letérve az autó-

pályáról, ahol a messzi táj szépsége 

elvarázsolt, most inkább romos há-

zak és barátságtalan porták fogadtak, 

majd egy nagyobb kereszteződés és 

hirtelen ott áll Hotel Vécsecity, ahogy 

hirdetik magukat. „Egy kastélyba zárt 

város”. És tényleg …

Mikor megérkeztünk, a gyerekek-

nek már a nyomát sem láttam, meg-

találták egyből saját baráti körüket és 

egy gyors „Na, pá!”-val már el is bú-

csúztak, sejtettem, hogy az elkövetke-

zendő két és fél nap alatt nem sokat 

fogom látni őket; és jól van az úgy! 

Erről jut eszembe, a Molnár, a 

Bagi és a Dienes család férfi tagjainak 

koszorúja, a nagyot nőtt Tányér Zoli-

ka és Zsuzsa-nem néni fogadása a 

recepciónál örömmel töltött el, mint 

mindig, amikor „régi harcostársakkal” 

találkozunk és megbizonyosodunk, 

hogy mindenki jól van!

A bejelentkezés után – ahol utó-

daink egy perce megtiszteltek jelen-

létükkel – már indultunk is a vörös 

toronyba, ahol a „banda”, azaz a Bar-

na, a Varga, a Zahoray, a Hollós és Da-

róczi család már jó hangulatban várt 

minket. Hát mi kell ennél több? 

Vacsoráig kis poharazgatás majd 

irány az étterem, ahol fenséges éte-

lek, szép büféasztal-tálalásban fo-

gadtak minket. Nagyon tetszett, 

hogy nem volt „ültetés” és hogy-

hogy nem, asztaltársul a Vincze csa-

HERNÁDVÉCSEI ŐSZI TÁBOR ÉLMÉNYEI   EGY ŐSI TÁBOROZÓ CSALÁD TOLLÁBÓL

Családi hétvége
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Családi hétvége

lád felnőtt tagjai szegődtek hozzánk. 

Egy kis vidám beszélgetés és finom 

vacsora után már indultunk is a szo-

kásos megnyitóra, ahol minden al-

kalommal sikerül elérzékenyülnöm 

a nyári tábor filmvetítés alatt. Látni a 

sok egészséges gyereket és a boldog 

arcukat, feleleveníteni az együtt töl-

tött napokat… most az sem zavart, 

hogy zenei aláfestés nélkül történt 

mindez. Hiszen a zene csak ezután 

kezdődött, amikor a két gitár-virtu-

óz, Tóni és Balázs elkezdte pengetni 

a húrokat és zeneszám zeneszámot 

követve, a Molnár és Illés családdal 

beszélgetve, néha énekelve észre 

sem vettük, hogy jócskán a hajnali 

órákban járunk.

Másnapi program Boldogkőváral-

jai várlátogatás, ebéd a Terra Boldog-

kő by Anyukám mondta terasz-ét-

termében, majd szabadfoglalkozás 

délután és vacsora. Ezt követően a 

Szónoczki Pálinkafőzde erdei gyü-

mölcsnedű válogatásaiból álló kos-

tóló ígéretesnek hangzott.

Reggel a külön buszokra várva, a 

társaságra jellemző lazasággal, szü-

lők-gyerekek külön bandákba rende-

ződtünk, így természetes volt, ami-

kor Csubák Levit keresve, anyukája, 

azaz Heni kérdésére az 1-es számú 

busz tele felnőttekkel egyhangúan 

válaszolt, hogy Levi bizony a másik 

buszra szállt. Nem meglepő, hogy 

az Alapítvány szervezte programok 

résztvevői szinte már úgy érezhetik, 

hogy mi egy nagy család vagyunk!

A pompázatos Hernád-völgyben, 

a Cserehát dombjainak lankáin, ami 

a Zempléni Tájvédelmi Körzet része, 

egy sziklaszirten álló középkori vár, 

rendezett állapotban és szórakozta-

tó műsorral, ahol kétségtelen, hogy 

Dienes Gergő vitte a műsorszámot, 

remek kikapcsolódásnak bizonyult. 

Nem kerülte el a figyelmemet az 

odaadó gondoskodás egy-egy tár-

sunk részéről, például, amikor Kántor 

Laci a sziklákon és magas lépcsőkön 

át segített felvinni a Szónoczki Lili to-

lószékét. 

Az ebéd a pizzával, erdei gyü-

mölcsös panna cottával és a „macs-

ka-kávéval” bőséges volt, legalábbis 

nekem, majd az ezt követő pincelá-

togatás mások szerint különleges és 

végül a délutáni szabadfoglalkozás, 

ami alatt felfedeztük a szállásunkon 

található wellness központot és sza-

badtéri élményparkot. Itt eklektiku-

san megtalálható volt szinte minden 

egy helyen. Például az Európafal, ami 

dr. Takács Tibor, a Vécsecity megál-

modója és létrehozója szerint szim-

bolizálja, hogy egymással, egymás 

mellett, egymásért nemcsak értel-

mesebb, jobb is. Mintha ezt a mi kis 

összetartó társaságunkról mintázta 

volna.
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Láttunk még roma panoptikumot, 

kis tavacskát stéggel, állatsimogatót 

(vad kecskékkel és egy szelíd bikával), 

halastavat és istállót gyönyörű lovak-

kal. A nagy ló-etetési programunkat 

beárnyékolta a néhány voltot tartal-

mazó villanypásztor, amit minden 

figyelmeztetés ellenére sem sikerült 

elkerülnünk. A sétánkat méltó módon 

zárta le a kilátóból elénk táruló festői 

panorámában való gyönyörködés.

A szálloda wellness részét bevették 

a gyerekek, de minket, pihenni vágyó 

felnőtteket láthatóan nem zavart, ezt 

bizonyította a 16+-os csendes pihenő 

részlegen található nyugágyakon két-

oldalamon felhangzó egyenletes hor-

kolás hangja.

Miután igy jól rápihentünk a vacso-

rára és az esti pálinkakostolóra, nem 

meglepő, hogy ismét hajnalig dáridóz-

tunk. Külön meg kell említsem a fan-

tasztikusan professzionális Szónoczki 

Pálinkafőzde bemutatkozó estjét, ahol 

a különleges, általam sosem kostolt 

pálinkák mellett a „felszolgáló-lányok” 

önzetlen pálinkatöltési technikája kel-

tette fel a figyelmem, amikor egy-egy 

vizespohár űrméretnyi adagot szolgál-

tak fel a már nem szomjas társaságnak. 

Nem meglepő, hogy az ezt követő 

táncos mulatság hajnalig tartott, amit 

én személyesen inkább a szoba ké-

nyelmében, beszélgetve majd alvásba 

fojtva töltöttem. 

A pálinkakóstolón önkéntes ala-

pon adományozott és összegyűjtött 

összeget Szónoczki István és családja 

a Transzplantációs Alapítvány részé-

re teljes mértékben felajánlotta, ami 

megmelengette szívemet és gondo-

lom nemcsak az enyémet. Köszönjük 

szépen István és Timi!

Az utolsó napon a hotel felfedezé-

se következett, ami egyszerre varázsolt 

el mintha egy XVIII. századi barokk kas-

télyban sétálnék, ugyanakkor a felső 

részén egy Adriai tengerparti városka 

hangulatával, a modern szolgáltatá-

sokkal minden volt csak nem egyhan-

gú. Nagyon tetszett, hogy a szinte már 

múzeumi környezet mégis olyan meg-

hitt, családias hangulatot árasztott, 

ahol bármikor belehuppanhattunk 

egy neobarokk fotelba és leemelhet-

tünk egy könyvet a polcról csak úgy 

kedvtelve olvasgatva. Mosolyogtam, 

amikor Kántor Laci és Szónoczki István 

a sakktáblán mérték össze tudásukat 

és őszintén el tudtam volna tölteni 

órákat a folyosókon és termekben bo-

lyongva.

Utána érdeklődtem a bagoly-má-

nia történetének, miszerint a 2007-es 

kastély felújításakor egy bagoly család 

húzódott meg a romos épületben és az 

ő tiszteletükre gyűjtöttek és helyeztek 

el egyre váratlanabb helyeken bagoly 

motívumokat a szálloda tulajdonosai.

Különleges esemény volt a „Ma-

gadba-merülő” park-séta, legalábbis 

ezt hallottam azoktól, akik részt vettek 

rajta. És fantasztikus ötletnek találtam 

a szokásos közös fotózást követően, 

hogy készültek egyéni, azaz családos 

fotók a hotel parkjában. Köszönjük Zá-

kány Zita a képeket!

Egy ideje foglalkoztat a gondolat, 

hogy ha felnőnek a gyerekek, vajon 

mehetünk-e még mi szülők táborozni, 

de örömmel láttam, hogy ez nem aka-

dály, hiszen csupán a társaság miatt, 

most is itt voltak az Ignácz, a Móricz, a 

Bede, Nagy és a Gyurkó szülők gyere-

kek nélkül csakúgy, mint Fellner Márti-

ka és Nagy Tóni.

Végül szeretnék külön köszönetet 

mondani az Alapítványnak és az Ignácz 

családnak, akik ismét felejthetetlen 

hosszú hétvégét szerveztek nekünk!

Februárban Veletek ugyanitt?

Szabó-Székely Katalin

(A Szabó Család)
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Boldog új évet kívánunk 
a mi nagy családunknak!
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Nem hittem, ha mondták az orvosok, 
Hogy beteg vagyok. 

Sokat nevettem, sokat sírtam, 
A sírás előtt mindig verset írtam. 

Boldog voltam és boldogtalan, 
Mint más ember, ha szíve van. 

És kész, ennyi volt az első életem 
Kicsit kusza, de nem reménytelen. 

Nem hittem el soha, hogy beteg vagyok 
Nem hitte senki, most mégis itt vagyok: 

Beültetett vesével a túlélő halott. 
Túléltem mindent, amit túlélni lehet 

És nem kívánom soha senkinek
Az ólomlábon járó perceket, 

Tóth Ágnes: Feltámadunk
A sajnálkozó kisírt szemeket, 
Az élve eltemetés státuszát, 
A nap nap után megvívott csatát. 
Úgy tűrtem a tűket tű után, 
Mint Jézus szenvedett a Golgotán, 
Némán, de mégis reményteljesen. 
Aztán nem volt remény, csak könny és félelem. 
Nem hittem soha, hogy beteg vagyok, 
Pedig igazat mondtak az orvosok. 
Már elmúlt, csak emlék a tavalyi év 
S ha elgondolom, újra élni szép. 
M´ért nem érzitek ti is ha együtt vagyunk 
Hogy igaz a mondás: ”Feltámadunk!” ?



23Csudamadár

Mi is nyaraltunk!
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XV. Szervdonációs és Transzplantációs Világnap, 

ahol a délelőtt a sport jegyében zajlik. Hogy a világ-

napon focizunk, annak köszönhető, hogy a 2000-es 

években sokan közülünk a Fradi Népligeti uszodájá-

ban edzettünk és szerdánként a reggeli edzésből jövet 

mindig megcsodáltuk, milyen vérre menő meccset ját-

szottak az „öregfiúk”. Egyszer leszólítottam egyiküket, 

aki nagyon ismerősnek tűnt. Ő volt Bicskei Bertalan, a 

válogatott labdarúgó, edző, magyar labdarúgó-válo-

gatott szövetségi kapitánya. Kedves, megértő volt, ba-

rátja által érintett is volt, és egykettőre nagykövetünk 

lett. Ő hozta össze az első Transzplantáltak – MLSZ vá-

logatott labdarúgók közti mérkőzést és haláláig szer-

vezte a Népligeti FTC pályán. 2012 óta a MOM Sport-

ban rendezzük, emlékére Bicskei-kupa néven.

Szalamanov Zsuzsa 

És most szóljon a szervezésben Bicskei Berci helyét át-

vevő Wukovics-Páncsics Diana!

Eljött az év általam egyik leginkább várt napja, a Trapi 

Foci, azaz a Szervdonációs és Transzplantációs Világnap 

sportnapja a MOM-ban. Ragyogó napfényben, remek 

BICSKEI BERTALAN KUPA 
AZ MLSZ-ORVOSOK-TRANSZPLANTÁLTAK RÉSZVÉTELÉVEL
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hangulatban léptek pályára a transzplantáltak, az orvosok és persze az MLSZ külö-

nítménye! A tempóra sem lehetett panasz, a szurkolók tapsai pontos tükrei voltak 

a szép megoldásoknak és a góloknak! 

Az MLSZ csapatát idén Rab Tibor, a Ferencváros 20-szoros, Egressy Gábor, az 

Újpest 21-szeres, Telek András, a Ferencváros 24-szeres, Pisont István, a Honvéd 31- 

szeres, Esterházy Márton, a Honvéd 29-szeres válogatott játékosa, és nem utolsó 

sorban Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, Házi Döme, a Vintage Garden étterem tulaj-

donosa, Dr. Borbély Zoltán ügyvéd, egykor MLSZ-szóvivő és új igazolásként Makádi 

Péter sportfotós, programozó alkották! Igazoltan hiányoztak Lipcsei Péter, Mátyus 

János, Pintér Attila és Wukovics-Páncsics Deján, akik mindnyájan biztosítottak min-

ket, hogy lélekben velünk voltak. 

Csisztu Zsuzsi a szokásos 

magas nívón és jó hangulatban 

látta el a kommentátori felada-

tokat. Idén Wukovics László, a 

Ferencváros egykori támadója, 

háromszoros válogatott játéko-

sa, a torna társszervezője csak 

beköszönt, majd indulnia kellett, 

hiszen várta a magyar futballvi-

lág és annak egyik mérkőzése. A 

játékvezetés korrekt és professzi-

onális volt, ha a spori szükséges-

nek érezte, még VAR vizsgálatot 

is elrendelt. Bravo, Mr. Caramba, 

azaz Házi István úr! 

A tornát a Trapik nyerték, a 

második az MLSZ team lett, míg 

a harmadik helyen az orvosok 
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végeztek. Gratulálok minden résztvevőnek! Szívmelengető 

tapasztalni és átélni azt az összefogást és szeretetet, ami ezt a 

rendezvényt évről-évre átszövi. 

A transzplantáció életet ment! Aki életében nem rendel-

kezik másként, annak szerveit a halála után fel lehet használ-

ni egy vagy több beteg ember megmentésére! Jelenleg több 

mint 1200 honfitársunk vár szervátültetésre, például vese, máj, 

szív és tüdő is átültethető. A közelmúltban tucatnyi életmen-

tő transzplantációt végeztek hazánkban. Szalamanov Zsuzsa 

elnökasszony az alapítvány motorja és fáradhatatlan lelke! Az 

ő személye és elhivatottsága motivál minket is, hogy férjem-

mel évről-évre szervezzük ezt a fantasztikus eseményt! Zsuzsá-

val 10. alkalommal készítettük el a közös szelfinket, és jó látni, 

hogy bár barátságunk évtizedes, de ez az idő a fotókon nem 

látszik, csak fiatalodunk! 

Köszönjük a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a felszerelést 

és a Sweet by Vintage Gardennek az extra finom tortát, amelyet 

ezúttal is a focitorna legnépszerűbb résztvevőjének, Dominik-

nak készítettek el - nagy szeretettel! Jövőre újra Veletek!

Wukovics-Páncsics Diana 
és Szalamanov Zsuzsa



27Csudamadár

A már hagyományos délelőtti sportesemé-
nyen a MOM Sport-ban a szervátültetés terü-
letén dolgozó orvosok, ápolók, szervátültetett 
sportolók és olimpikonok úszóváltója azt a 
célt szolgálja, hogy hozzájáruljon a magyar-
országi szervdonációval és transzplantációval 
kapcsolatos tájékozottság növeléséhez a tár-
sadalomban, és egyúttal jó lehetőséget nyújt a 
rendhagyó orvos-„beteg” találkozóra is. 

Idén is olyan kiválóságok úsztak velünk váltót, mint 

Cseh László, Güttler Károly, Szabó Gabriella, Pap Bianka, 

Pap Márk olimpikonok, Dr. Hartyánszky István profilveze-

tő szívsebész, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke 

és orvostanhallgató fia, valamint kollégája a Városmajori 

Szív és Érsebészeti Klinikáról, Dr. Csikós Bálint szívsebész 

rezidense, aki rendszeresen sportol, maratont fut gyógyult 

operált pácienseivel, Dr. Benkő Tamás sebész, a Sebésze-

ti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika Transz-

plantációs és Sebészeti Részleg igazgatóhelyettese, Dr. 

Ablonczy László gyermek kardiológus, a GOKVI Gyermek-

szív Központ vezetője, Dr. Tory Kálmán az SE I. sz. Gyermek-

klinika Műveseosztály vezetője. Szervátültetett sportolók 

is szép számmal jöttek, köztük többszörös Európa- és vi-

lágbajnokok, mint Gyurkó Alexandra, Domonkos Ádám, 

Quittner Péter, Krucsó Zsolt, Déri Dávid, Iker László, Laka-

RAJTOL A MACI KUPA 
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tos András, Pengő László, Szabó R. Orsolya, Nagy Lili (aki a 

verseny hatására eldöntötte, hogy ismét fog edzésre járni) 

és a vesére váró, művesekezelt Indira Geosits.

A száraz bemelegítést Güttler Karcsi tartotta, elképesz-

tő hajlékonyságról, lazaságról mutatott példát mindnyá-

junknak! Nem volt egyszerű követni… 

Medve Jánosné - sokaknak Böbe vagy Maci 
néni - vesetranszplantált sokszoros világbaj-
nok úszónk emlékére a váltóúszást múlt év-
ben Maci-kupának kereszteltük. 

Hat rajtkőre állt egy-egy csapatban olimpi-
kon, orvos, szervátültetett és családtag.

Az idei kupa győztesei: 
Szabó Gabriella háromszoros kajak olimpiabajnok

Dr. Benkő Tamás sebész

Quittner Péter csontvelő transzplantált sportoló

Gyurkó Barnabás egyetemi hallgató, Gyurkó Alexandra 

májátültetett sportoló testvére

A versenyt levezette: Mihály Norbert 

A rendezvény védnöke és a díjak átadója: az OVSZ Szerv-

koordinációs Iroda igazgatója, Dr. Mihály Sándor volt.

Háziasszonyunk, mint mindig: Csisztu Zsuzsa 

Szalamanov Zsuzsa

kuratóriumi elnök

Világnap
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Sportnap – úszás

Luca



30 Csudamadár

A Szervdonáció és Transzplantáció Európa Napját az Európa 
Tanács kezdeményezésére 1996-ban, Genfben rendezték meg 
először, majd 2005-ben a WHO október második szombatját a 
Szervdonáció és Transzplantáció Világnapjává nyilvánította.

Rendezvényünk célja tiszteletadás a donoroknak és család-
tagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek 
iránt. A transzplantáltak köszönetüket fejezik ki a szervátültetés 
lehetőségét megteremtő (donorjelentő), valamint a transzplan-
tációt és az utógondozást végző egészségügyi dolgozóknak.

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Magyarországon 2007. óta rendezi meg alapítvá-
nyunk a Szervdonációs és Transzplantációs Világnapot, és 
ez a rendezvény ad tizenhatodik alkalommal lehetőséget 
az önfeláldozó, önzetlen, bátor emberek elismerésére. 

A Transzplantációs Alapítvány által 2004.-ben kezde-
ményezett, és 2005-ben EüM rendeletbe foglalt (21/2005. 
(VI. 16.) Pro Vita elismerő oklevélben részesülnek azok 
az emberek, akik önzetlen módon szeretteiknek adomá-
nyozták egyik veséjüket, vagy májuk egy darabját, s ezzel 
életet mentettek. „Az élet mentésében tanúsított pél-
damutató magatartásért” járó erkölcsi elismerést a BM 
egészségügyi államtitkára, Dr. Takács Péter adta át.

2021. július 1. és 2022. június 30. között Magyarorszá-
gon 50 élődonoros szervátültetés történt, az ünnepségen 
harmincan vették át az elismerő oklevelet.

Mindenki szabadkozott a procedúra kezdetén (alapít-
ványunk gyűjti össze és mi terjesztjük fel a donorokat a 
minisztériumba kitüntetésre), hogy ők nem kitűntetésért 
tették, nem is értik, miért kapnak ezért elismerést. Az ün-
nepségen azonban csak meghatódott arcokat láthattunk, 
és több kedves visszajelzést kaptunk:

Világnap
SZERVDONÁCIÓS ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS VILÁGNAP

Tisztelt Alapítvány!

Nagyon szépen köszönöm/köszönjük a teg-
napi napot! Hatalmas élmény volt. A kisfiam 
és barátnője is nagyon jól érezte magát. El 
nem tudom mondani, mennyire hálás vagyok 
mindenért! Nagyon sajnálom, hogy a fáklyás 
felvonuláson már nem tudtunk maradni, ha 
lesz rá lehetőség, jövőre szeretnék ott lenni. Jó 
egészséget, és sok erőt kívánok, hogy még sok 
ilyen színvonalas eseményt tudjanak szervezni. 
Sok-sok embert boldoggá tettek. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy személyesen is megismerhet-
tem Önöket!!!

Minden jót kívánok. 
Szeretettel: 

Mónika és családja

KÖSZÖNJÜK A MEGHÍVÁST!

KÖSZÖNJÜK AZ ÖNÖK MUNKÁJÁT ÉS A 

SOK ÉVNYI FÁRADOZÁST, HOGY LEHETŐVÉ 

TETTÉK, HOGY A DONOROKRÓL, AKIK ÁLTAL 

ÉLETET KAPTUNK MEGEMLÉKEZHETÜNK!

MINDEN DONOR EGY HŐS!

KÖSZÖNJÜK NEKTEK, HOGY ÉLHETÜNK!

Franciska és Dániel
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2008-ban alapítottuk a Szt. 
Kozma és Damján díjat, amit az-
óta minden évben e jeles napon 
adunk át olyan személynek, aki 
kiemelkedően sokat tett a hazai 
szervátültetés érdekében. Részle-
tek a „Jó Hírek” rovatban.

2019-ben alapítottuk meg a 
Média a szervátültetésért díjat, 
mely átadására szintén ez ünnep-
ség alkalmával kerül sor. Részletek 
a „Jó Hírek” rovatban

Az ünnepség fényét emelte két 
kiváló művész, akik már nem elő-
ször tisztelik meg fellépésükkel a 
Világnapot. Köszönjük Lutter Imre 
versmondó- és Szentmartin Imre 
saxofon művésznek a gyönyörű 
előadást és önzetlen, jótékonysági 
fellépésüket. 

Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök

Világnap
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Világnap

Köszönjük a NOVARTIS Hungária 
Kft. támogatását, nélkülük nem tudtunk 
volna idén Világnapot rendezni!

Köszönjük az ASTELLAS Pharma 
Kft. segítségét, aminek köszönhetően a 
Hősök tere ismét zöldbe borult, és a szín-
padnak, hangosításnak köszönhetően han-
got adhattak érzéseiknek a résztvevők.

Köszönet Vácity Józsefnek, aki már 
évek óta ellát minket fáklyákkal.

És végül, de nem utolsó sorban köszö-
net az önkéntes segítőinknek, akik nélkül 
a rendezvény nem lehetne sikeres! (Bernáth 
Mária, Domonkos Ágnes, Domonkos Ádám, 
Gyurkó Alexandra, Mihály Norbert, Okru-
tay Natália, Verbőczy Éva, Vincze Balázs, 
Flóra, Gabriella, Dorottya, Wukovics Pán-
csics Diána)
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Méltatás

Született: 1963. Mosonma-

gyaróvár, kisgyermekkorát ott 

töltötte, majd 1968-ban a család 

Budapestre költözött. 

Általános iskolába már itt, 

illetve Berlinben járt. Családjuk 

német származású, édesapja né-

metül beszélt a fiaihoz. 

Középiskolai tanulmányait a 

budapesti Piarista Gimnázium-

ban végezte, mely igen megha-

tározó időszak volt az egész éle-

tére nézve. Az orvosi egyetemen 

Budapesten tanult, 1987 őszén 

kapott általános orvosi diplo-

mát.

Az egyetem ideje alatt a család Budakalászra költö-

zött, azóta is nagy a kötődés mind a városhoz, mind a 

családi házhoz.

Már elsőéves egyetemista korától munkát vállalt az 

OMSZ-nál, ahol a való élet sérültjeivel, betegeivel találko-

zott, sokszor szembesülve a mindennapi élet szociális és 

társadalmi viszontagságaival. Ott tanulta meg - saját sza-

vait idézve- „a legnehezebb helyzetekben csak nagyon 

nyugodtan szabad cselekedni”.

A diploma után is az OMSZ-nál szolgált 1991-ig, elő-

ször autón, majd helikopteren is.

Közben kapcsolatba került 

a Máltai Szeretetszolgálattal, 

önkéntesként közreműködött 

a segélyszállítmányok célba 

juttatásában, nemzetközi moz-

gássérült táborok és zarándok-

latok szervezésében.

1990-ben a Máltai Lovag-

rend szakmai megbízottjaként 

részt vett a hazai Máltai Men-

tőszolgálat megalapításában, 

melynek 1993-ig szakmai veze-

tője volt.

1991-től a Szent László Kór-

ház Sebészetén kezdte meg 

sebészi pályafutását, majd 

1997-től az Országos Korányi Intézet Mellkassebészeti 

Osztályán dolgozott, 1998-ban megszerezte a sebészeti 

szakvizsgát.

A tüdőtranszplantációval 1999-ben került kapcsolat-

ba, amikor kétéves ösztöndíjat nyert a bécsi orvosi egye-

tem (AKH) Szív- és Mellkassebészeti Osztályára, Walter 

Klepetko professzor munkacsoportjába. Itt egy más, a 

hazaitól lényegesen különböző szakmai és emberi hoz-

záállással találkozott. Igyekezett minden készséget el-

sajátítani, nemcsak a transzplantációkban, hanem más 

mellkasi műtétekben, a donortüdő kiemelésekben és 

2021-ben egy kiváló embernek/orvosnak ítélte alapítványunk kuratóriuma a Szent Kozma és Damján díjat, azonban 

nem tudtuk akkor átadni neki. Professzor úr nagyon örült az elismerésnek és nagy megtiszteltetésnek tartotta. Idén 

átadhattuk volna, de a munkája nem engedte ezúttal, hogy személyesen vegye át, így orvostanhallgató lánya jött el 

az ünnepségre és vette át helyette. A professzor úr videó-üzenetben szólt a jelenlévőkhöz, és a jelen nem lévőkhöz is…

Nagy tisztelője, Dr. Czebe Krisztina tüdőgyógyász méltatta az alábbi szavakkal: 

Prof. Dr. Lang György 
laudációja
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Méltatás

kutatómunkában is ak-

tívan részt vett. Az ösz-

töndíj után 2001-ben 

tért vissza az Országos 

Korányi Intézetbe és a 

főigazgató kinevezte a 

tüdőtranszplantációs program projektvezetőjének. Ettől 

kezdve aktívan szervezte a programhoz szükséges szak-

emberek - így: sebészek, felnőtt és gyermek tüdőgyó-

gyászok, patológus, gyógytornászok, aneszteziológusok 

- Bécsbe való kijutását a tudás megszerzése és hazahoza-

tala érdekében.

2001-től megkezdődött itthon Lang doktor közremű-

ködésével a donortüdők kiemelése. Ez évben az ő szer-

vezésével alakult meg a Tüdőtranszplantációs Várólista 

Bizottság is, amelynek 2018-ig aktív és nélkülözhetetlen 

tagja volt.

2006-ban Klepetko professzor meghívta munkacso-

portjába, ekkor költözött Bécsbe, azóta is ott dolgozik, 

ahol közel 1000 tüdőtranszplantációban működött közre. 

2011-ben a Semmelweis Egyetem rektorától felké-

rést kapott, hogy szervezze meg a tüdőátültetés hazai 

megvalósítását. Addig a magyar betegeknél ez a mű-

tét csak Bécsben volt 

elvégezhető, távol a 

családjuktól, idegen 

nyelvi környezetben, 

ami sokszor nagy ne-

hézséget jelentett, 

mert a betegek java része csak magyarul értett és be-

szélt. 

Az egyetem 2011-ben a sebészi beavatkozás helyé-

ül az Országos Onkológiai Intézetet választotta ki. Attól 

kezdve Lang dr. egyre többet tartózkodott Budapesten. 

2013-ban létrejött a Semmelweis Egyetem Mellkasse-

bészeti Klinikája, melynek első igazgatójává őt nevezték 

ki. A klinikát tanszékvezető egyetemi tanárként 2019-ig 

irányította. 

2015 decemberében elvégezte az első magyar 

tüdőtranszplantációt. Az ő nevéhez fűződik 2017-ben az 

első kombinált vese- és tüdőátültetés, majd 2018-ban az 

első gyermek tüdőtranszplantáció és retranszplantáció 

is. Budapesten közel 60 műtétet végzett. 

2019-ben a Klinikát és a magyar tüdőtranszplantáci-

ós programot sajnos elhagyni kényszerült. Sokan azzal 

vádolták, hogy cserben hagyta a programot, de mint 

Dr. Czebe Krisztina méltatta a professzor urat
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kiderült, bizonyos körök érdekelt-

sége felülírta az általános erkölcsi 

normákhoz kötődő értékrendeket. 

Így a szakmai együttműködés már 

vállalhatatlan feladattá vált szá-

mára Magyarországon.

Mindeközben az Eurotransp-

lant több bizottságának tagjaként 

az európai tüdőtranszplantáció 

egyik kiemelkedő tagja. 2017-ben 

a szlovén, 2018-ban a görög, 2021-

ben a horvát tüdőtranszplantációs programok előkészí-

tésének és elindításának aktív részese volt. 

2006 óta a bécsi egyetem munkatársa, jelenleg is, 

2020-ban a bécsi Tüdőtranszplantációs Program vezeté-

sére kapott megbízást. 

2021-től a bécsi Mellkassebészeti Klinika helyettes 

vezetője lett.

Idén a zürichi egyetem meghívására vendégpro-

fesszorként a zürichi tüdőtranszplantációs program 

vezetőjeként folytatja munkáját.

Számos országba hívják be-

mutató műtétekre. 

2021-ben megválasztották az 

Osztrák Mellkassebészeti Társa-

ság elnökének. 

25 éve oktató munkát is végez 

egyetemi hallgatóknak, ill. hazai 

és nemzetközi tanfolyamokon 

előadó és oktató. 10 szakkönyv-

fejezet, valamint több, mint 170 

hazai és nemzetközi cikk szerzője.

2011-ben PhD fokozatot szerzett, 2015-ben ha-

bilitált. 

Számtalan szakmai és erkölcsi kitüntetést kapott 

az elmúlt években, nemcsak itthon, de külföldön is. 

Legkiemelkedőbb állami elismerésként 2018-

ban átvehette a Magyar Érdemrend Középkereszt-

jét.

De nagyon büszke, hogy 2021-ben Budakalász 

város díszpolgárává is választották.

Szabadidejében szívesen sportol, kirándul, a ter-

mészet szeretete alapvető. Magashegyi túrázás, vízi 

sportok, kerékpározás, síelés. 2017-ben egy nemzet-

közi expedíció során a Kilimandzsáró csúcsát mász-

ta meg egy tüdőtranszplantáltakból és őket kezelő 

orvosokból álló csapattal, melyet jelképesen úgy is 

vehetünk, hogy a csúcsot csak együtt érhetjük el. 

Egyházközösségi élete is jelentős.

Ezen nem teljes körű ismertetés után, ha röviden 

szeretném Lang Professzor úr személyiségét jelle-

mezni, akkor annyit mondanék:

Rendíthetetlen hit, egyenes jellem, határozott 

kiállás, nyitottság az emberek felé. Életének egyik 

legfontosabb feladata a tudás önzetlen átadása, a 

betegeken való segíteni akarás és nemes alázat.

Mindezen sok siker hátterében egy szerető, min-

denben támogató család áll. Szülei sziklaszilárd hit-

tel és tartással bírtak, feleségével, Dr. Pammer Csil-

la fogorvosnővel több, mint 30 éve élnek boldog 

házasságban egymást segítve. Három tehetséges 

gyermekük született.

Méltatás

A díjat Lang Cecília vette át 
Vincze Balázsné kurátortól
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Jó hírek!

Dr. Ablonczy László és Dr. Prodán Zsolt, a sikeres 

hazai gyermekszívátültetés érdekében végzett kiemel-

kedő munkájukért. (Idén 15 éves a gyermekszívátülte-

tés.) Méltatta őket: Dr. Andréka Péter professzor, a GOKVI 

főigazgatója.

Dr. Mihály Sándor, az 

OVSZ Szervkoordinációs 

Iroda igazgatójaként a ha-

zai szervátültetés érdeké-

ben végzett kiemelkedő 

munkát. (Idén 15 éves a 

Szervkoordinációs iroda.) 

Méltatta: Dr. Hartyánszky 

István, a Magyar Transz-

plantációs Társaság elnöke

„Média a Szervátültetésért” elismerő oklevelet kaptak

Domonkos Ágnes 

egyetemi hallgató önkén-

tes segítőnk a közösségi 

média területén nyújtott 

hatékony tájékoztató-ér-

zékenyítő munkájáért. 

Ágit Vincze Balázsné, 

az alapítvány kurátora 

méltatta.

Dr. Csisztu Zsuzsa új-

ságíró-riporter, műsorve-

zető, sportdiplomata, aki 

1999. óta rendszeresen 

foglalkozik a szervátül-

tetés hazai kérdéseivel, a 

szervátültetettek életé-

vel. Riportjai segítségével 

széles körben ismertté 

teszi a szervadományozás fontosságát, érzékenyíti az 

embereket az életmentésre. Zsuzsát kollégája, Lutter 

Imre méltatta.

Gratulálunk!

2008-ban alapítottuk a Szt. Kozma és 

Damján díjat, amit azóta minden évben a 

Szervdonáció és Transzplantáció Világnapján 

adunk át olyan személynek, aki kiemelkedően 

sokat tett a hazai szervátültetés érdekében.

Az idei díjazottak: 
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Jó hírek!

Csendes, lassú kivéreztetés. Sokszor természetes-

nek vesszük a kilátástalanságot. Évről évre összébb      

húzzuk magunkat, néha tehetetlenül lázongunk, 

mintha érne bármit is, miközben valakik húzzák kí-

vülről a nadrágszíjat. Nem is lenne baj, ha jogosan 

tennék és becsületesen.

Nem mondod, mert szégyelled. Mert takargatod. 

Kifelé azt mutatod, hogy minden rendben van. Hogy 

csak úgy úszunk az áramlattal. Hogy megpróbáljuk 

tartani a szintet. Talán azért nem beszélsz erről, ne-

hogy összesúgjanak a hátunk mögött. Talán azért 

nem, mert ha megtudják, mindenki okosabbnál oko-

sabb tanácsokat fog adni, hogy mit tettek volna a he-

lyünkben. Vajon hányan vagyunk így?

Amikor szeptemberben megkaptuk a Hatóság 

levelét, hirtelen besötétedett az ég. Fekete felhők 

tornyosultak a fejünk fölé. Összeroppantunk, de úgy 

éreztük, megoldjuk. Saját erőből, ahogy eddig is.  

Mégis rá kellett jönnünk, hogy ez most nem megy, 

hogy a kell a segítség. Most kívülről. Több helyen is 

próbálkoztunk. Amikor is egy kedves barátunkkal 

folytatott telefonbeszélgetés közben felvetődött, 

hogy miért is nem fordulunk a nagy családunkhoz, a 

Transzplantációs Alapítványhoz. Letettem a telefont 

és azonnal felhívtam Zsuzsa nénit, hogy tudna-e az 

alapítvány segíteni abban, hogy felhívásunkat az 

alapítványi oldalon is meg tudjuk jeleníteni. Lillával 

megbeszélve arra jutottak, hogy segítenek abban, 

hogy célunkat elérjük. Innentől kezdve már pörögtek 

az események. A megosztásokat megosztások és még 

számtalan megosztás követték. Ezek hatására a 

rajtunk segítő embereknek megnyílt a szíve és 

kisebb-nagyobb összeggel támogattak minket. 

Nem csak Magyarországról, hanem a tengeren túlról 

is. A rövid határidő ellenére is olyan társadalmi ösz-

szegfogással szembesültünk, amit álmunkban sem 

gondoltunk volna. Ennek az összefogásnak olyan si-

kere lett, hogy határidőre sikerült a kért összeget ösz-

szegyűjteni, amit maradéktalanul házikónk megmen-

téséhez használtunk fel. 

Nehéz döntés volt, hisz ország-világ elé tártam 

legféltettebb titkaim. Most viszont valamit megér-

tettem. Néha a legnehezebb dolog segítséget kérni, 

mert ezzel azt hisszük, hogy nem vagyunk elég jók. 

Pedig ez nem igaz. Ne szégyelld, ha segítségre van 

szükséged. Ha nem megy egyedül. Köszönöm, hogy 

élhettem vele.

Ezúton szeretném megköszönni minden ismert és 

számunkra ismeretlen kedves embereknek a támoga-

tását és hogy ebben a nehéz időben mellettünk álltak. 

Örökre hálás vagyok mindenkinek!     Hisz számunkra 

nem csak anyagi, hanem lelki támaszt is nyújtottak. 

Segítségkérésünk meghallgatásra talált. Örök hála!!!

Turanecz Anikó

A szív ereje
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Jó hírek!

Második fejezet:

Egymillió forintos adománnyal segíti az agykáro-

sodott Adélt és családját egy titokzatos budapesti 

férfi. 

Adél édesanyja, a 45 éves Petra belsőépítész, de 

mivel egyedül neveli a három gyerekét, nem tud ma-

radéktalanul a szakmájában dolgozni. A mindennapi 

élet fenntartása is nehézségeket okoz számára, pedig 

az apa is részt vesz a gondozásban. A házuk rossz ál-

lapotban van, s bár elkezdték az akadálymentesítést, 

pénzügyi gondok miatt nem tudták befejezni.

Csodák történnek velünk nap mint nap!
Első fejezet:

Egy budapesti, neve elhallga-

tását kérő férfi a hatvanadik szüle-

tésnapja alkalmából hatalmas bulit 

rendezett. Szemtanúk szerint lega-

lább négyszázan voltak. Azt kérte 

meghívott ismerőseitől, barátaitól, 

hogy ne vigyenek neki ajándékot, 

hanem dobjanak be egy jelképes 

összeget a „becsületkasszába”. Az 

összegyűlt pénzt rászorulóknak 

ajánlotta fel. Egyúttal ezzel hagyo-

mányt is szeretne teremteni.  „– Cé-

lom volt, hogy a barátaimat – akik 

évtizedek óta nem látták egymást 

– összehozzam és hogy segítsünk a 

rászorulóknak. Mindenkit buzdítok, 

hogy felesleges ajándékok helyett 

szervezzen ilyen gyűjtést a születés-

napján – árulta el a titokzatos férfi.”.

Az összegyűlt kétmillió forin-

tot a Transzplantációs Alapítvány a 

Megújított Életekért által képviselt, 

transzplantált gyerekeket nevelő, 

rászoruló családok kapták. Az ala-

pítvány ajánlásait alaposan átgon-

dolva, a vesére váró Tényér Zoltán, 

és a májtranszplantált, súlyos agy-

károsodott Mihály Adél családját 

választotta.
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Adél teljesen egészségesnek született, ám egy ciszta tönkretette az 

epevezetékét, majd a máját, kétéves korára végstádiumú májbeteg lett.

– Transzplantálták, az édesapja a donor. Szépen fejlődött: imádott 

rajzolni, énekelni, mozogni – kezdte az édesanya, Petra, majd hozzátet-

te: a kezelések miatt meggyengült a kislány immunrendszere, majd egy 

vírustól lázgörcse lett, lecsökkent a vércukorszintje, kómába került, és 

károsodott az agya.

Adél édesanyja éppen a konyhában állt csüggedten, számolga-

tott, hogy mi mindenre kellene pénz, amikor Szalamanov Zsuzsától, a 

Jó hírek!
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Jó hírek!

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 

elnökétől megtudta a jó hírt: hamarosan egymillió 

forintot kapnak, ami nagyban megkönnyíti Petráék 

életét.

– A kapubejáró akadálymentesítése már koráb-

ban elkezdődött, de nem tudtam befejezni. Erre 

azért van szükség, hogy Adélt könnyen be tudjuk 

tolni a babakocsijával az udvarba és a házba.

Meg kell még javíttatni az autójukat is, mert egy 

figyelmetlen sofőr a közelmúltban összetörte.

– Az autó elsődleges, hiszen csak azzal tudjuk 

Adélt napközibe vinni és kimozdítani a házból.

Petra azt is elmesélte, három gyermeke közös 

szobában lakik, amelynek nagy részét Adél és az ő 

segédeszközei foglalják el. Ezért is lenne fontos egy 

külön szoba, ráadásul jól jönne egy speciális helyiség.

– Adélnak nagyobb élettér kell. A terápiás szobát 

az előszobából alakítanánk ki. Itt tárolnánk a WC- és 

zuhanyzóülőkéjét, a többi eszközét (karsín, lábsín, 

babakocsi, fejtartó stb.), és lenne számára akadály-

mentes WC is.

Amikor kiderült, mekkora a baj a kislánynál, Pet-

ra úgy érezte, hogy belebolondul. Bevallása szerint 

nagyon nehéz volt ellátnia Adélt és a másik két gyer-

meket. A férjével ráadásul elváltak. Mindezek ellené-

re erős maradt, s most is azon dolgozik, hogy belső-

építészként visszanyerje a szakmai tekintélyét, hogy 

stabil megélhetésük lehessen.

Kedves Transzplantációs Alapítvány, 
Urmai Gabriella, Szaniszló Hajnalka 

és mindenekelőtt a nagylelkű Férfi 
és vendégei, az ajándékozók!

 Mélységesen megérintett, hogy vannak, akik va-
lamelyest érzékelik, nagy nehézségekkel küzdhetünk. 
Tudom, nagyon nagy terhet cipel itt mindenki. Köszö-
nöm szépen, hogy most nekünk is jutott ebből a külön-
leges adományból. Bízom benne, hogy ezzel valahogy 
egy bőséges időszak indul el az Alapítvány életében. 
Nagyon szívesen megmutatom, pontosan mire fordítjuk 
az összeget, melyek mind kifejezetten Adél állapotához 
kapcsolhatók. Küldök fotókat, amiket a meglévő álla-
potról készítettem. Ha kíváncsiak vagytok, vessetek rá 
egy pillantást. Köszönöm szépen.

Végtelen örömmel:
Petra
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Jó hírek!
Egymillió forintot 

adományozott egy titokzatos 
férfi a 4 éve vesére váró 
Zolikának és Marikának.

A Debrecenben élő Zolika 15 éves, vesetransz-

plantált és súlyosan halláskárosult. A kisfiú egy 

ikerpár egyik tagjaként született. Hat hónaposan, 

az anyaméhben vették észre, hogy az egyik baba 

beteg, de mivel a másik magzat egészséges volt, 

végig kellett vinni a terhességet. A szülők az egész-

séges gyermekkel Amerikába mentek, és a beteg 

kisbabát a nagymamára hagyták.  A nagymama, 

Marika most 68 éves, és lehetetlenül kevés pénzből, 

egyik napról a másikra küzdve neveli beteg unoká-

ját. A kisfiú jelenleg is a túlélésért harcol, dialízisre 

jár és új vesére vár. 

Zolika idén nyáron már majdnem kapott új vesét, 

egy allergiás roham miatt azonban lemaradt a lehető-

ségről. Most ismét várnak és reménykednek.

– Ha kapnék új vesét, tudnék iskolába járni, és talál-

kozhatnék a barátaimmal is. 

Ezt most nem tehetem meg, mert beteg vagyok – 

mondta Zolika.

– 9 hónapos korától 5 éves koráig, amíg megkapta az 

első vesét, otthon ápoltam. Éjjel dializáltam, nappal dol-

goztam. Volt, hogy egyszerre három munkahelyen álltam 

helyt – fogalmazott a nagymama. 

Zolika állandó felügyeletre szorul, normál iskolába járni 

nem tud, Marika pedig erején felül küzd, hogy életben tart-

sa mindkettejüket. Az egymillió forintos adományból fizetik 

majd a kisfiú otthoni taníttatását és a mindennapi megél-

hetésüket is ebből a pénzből biztosítják. 230.000 forintból 

élnek, tartják fenn a lakást, szerzik be az ételt és a gyógysze-

reket. Minden másnap dialízisre járnak. A kisfiú húgycsövét 

ki kellett ültetni, jelenleg sztómazsákkal él, és kanül van be-

építve a mellkasába a dialízis miatt. Súlyos halláskárosodása 

okán csak hatéves korában kezdett beszélni, s még most is 

nehezen kommunikál. 

– Amikor Zolika három hónaposan, betegen feküdt a 

kórházban, megkérdeztem az orvost, hogy mire számítha-

tok. Elmondta, hogy eldönthetem, hogy hazaviszem, vagy 

a sorsára hagyom. Azt feleltem, hogy amíg én a 

két kezemet fel tudom emelni, addig ez a gyerek 

senkihez sem fog kerülni rajtam kívül. Ha nem ve-

szem magamhoz, az egyéves kort sem élte volna 

meg – emlékezik vissza Marika.

Zolika, ha tehetné, meglátogatná a nagybáty-

ját Svédországban. A férfi Marika másik gyereke, 

és már megbeszélték, hogy ha a nagymamával 

valami történik, magához veszi a kisfiút.

Fotók: 

Mediaworks/Knap Zoltán és Szabolcs László 

Cikkrészletek: 

Mediaworks/Szaniszló Hajnalka
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Jótékonyan

Klári, Ivett, Fanni és Ági - ismét értünk és a 
szervátültetésért futottak a Budapest Maratonon. 
Ivett az egész távot teljesítette, míg Klári, Fanni és 
Ági kísérték őt. 

Legközelebb a 2023-as Ultra Balatonon fognak 
indulni és gyűjteni az alapítványnak! 

Futó nagyköveteink
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Élet a transzplantáció után

Ritkán osztunk meg családi fotókat a Facebookon. 

De az a bizonyos fehér holló megtalálta Zsuzsát, ő pe-

dig minket. Felvetette, hogy nem írnék-e néhány sort, 

természetesen képekkel tarkítva. Nem szeretünk dicse-

kedni, főleg nem reklámozni magunkat, de gondoltam, 

hogy mégis igent mondok a felkérésre. Egyrészt Zsuzsa 

kedvéért (akinek sokat köszönhetünk és aki évtizedek óta 

változatlan lendülettel dolgozik az Alapítványnál), más-

részt a gyerekek, és főleg a szülők kedvéért, akik még tele 

vannak félelemmel, izgalommal, hogy mi lesz 10-15 évvel 

a transzplantáció után? Mi tehető meg és mi nem? 

A kezdeti sokk után, ami 2005-ben ért bennünket, 

eldöntöttük, nem sajnáltatjuk magunkat, éljük az éle-

tünket, ahogy tudjuk, kihozzuk belőle, amit lehet. Az 

új transzplantáltak kedvéért röviden a történet: három 

lányunk van, akik mindhárman vesetranszplantáltak; 

18, 26 és 30 éves felnőttek. Mondhatjuk, hogy már „kiö-

regedtek” a trapis táborokból. Ahogy elérték a 7-8 éves 

kort, akkor kezdődtek a veseproblémák. Végig mentek 

Világjáró
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Világjáró

a létra minden fokán: gyógyszeres keze-

lés, 1-2 hónapos dialízis, transzplantáció. 

Nagy szerencsével túljutottak ezeken, és 

az új vesék azóta is jól működnek. A lá-

nyok legidősebbike, Dóri 30 éves, 16 éve 

transzplantálták. Az egyetem befejezése 

óta a helyi művelődési házban dolgozik. 

Virág 26 éves. Most végzi az egyetem 

mesterképzését levelezőn, közben 

dolgozik, Budapesten él. Nagy megtisz-

teltetés volt számunkra, hogy Zsuzsa 

többször is felkérte Virágot a svájci sítáborba utazó gye-

rekek kísérőjének. A legkisebb 18 éves, még középiskolá-

ban tanul. Sárát 11 éve transzplantálták. 

Sokáig jártunk az Alapítvány csodás hét-

végeire, táboraiba. Elengedtük a lányo-

kat olyan helyekre is, ahova mi, szülők 

nem voltunk „hivatalosak”. Eleinte nehéz 

szívvel, aztán egyre rutinosabbak let-

tünk. Nem voltak ezek olyan rossz „tak-

tikai” húzások. Megjárták Disneylandet, 

a svájci Alpokat, Antalyát. Feledhetetlen 

élményekkel tértek haza. 

Az idei őszi szünetben sikerült 

mindenkinek szabaddá tennie magát egy hétre, és közö-

sen utaztunk el. Törökországra, Antalyára esett a válasz-

tás. Csodás környezettel, barátságos emberekkel szuper 

feltöltődés volt a 28 fokos árnyékban. Jó volt látni, ahogy 

a jetskivel suhannak a lányok (annak ellenére, hogy több-

ször azt sem tudtuk, merre járnak). A transzplantációra 

tényleg csak a gyógyszerbevétel emlékeztetett bennün-

ket. A messziről jött idegenek azt gondolhatták, hogy itt 

van három helyes, mosolygós kis hölgy, akárcsak a többi 

magyar lány, aki megdobogtatja az emberek (akár a tö-

rök fiúk) szívét.

Tárnoki Szilvi
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Még a jegyességünk alatt, jó 12 

évvel ezelőtt kaptam egy képet a 

vőlegényemtől ajándékba. Az addig 

egymással váltott SMS-einkből kiala-

kított szófelhő volt rajta, a gyakrabban 

használt szavak nagyobb, a ritkábbak 

kisebb betűvel szedve. A kép közepén 

nagybetűkkel: SZERETLEK, körülötte 

kedvesem, aludj jól, hiányzol, és ha-

sonló romantikus kedvességek, meg 

néhány kötőszó.

Sokszor eszembe jut, hogy milyen 

képet kapnánk, ha ma, 11 év házasság 

után öntenénk bele egy programba 

az egymással váltott üzeneteinket? 

Vajon mi rajzolódna ki ezekből?

- Kenyeret is hozz.

- OK.

- Alszik, halkabban.

- Mikor jössz?

Kevésbé romantikus kép lenne, 

az biztos. Vagy legalábbis nem a falra 

való.

És akkor most lehetne értekezni 

arról, milyen fontos a kettesben töl-

tött idő, meg hogy mondjuk egy-

másnak gyakran, hogy szeretlek, 

menjünk el randizni, ne csak szülők 

legyünk, stb. (És tényleg fontos!) 

Vagy lehetne szomorkodni a gyo-

mortájon érzett pillangók vagy a 

rózsaszín köd halványulása miatt. 

De nem erről akarok írni.

Hanem a kenyérről, a tejről, a pe-

lenkáról, a hétköznapok szeretetéről. 

Arról, hogy milyen nagy szere-

tet van abban, amikor a másik késő 

este kenyeret dagaszt neked, mert 

jobban szereted, mint a boltit. Arról, 

hogy tudja, melyik gyerek mekkora 

pelenkát hord, és arra is emlékszik, 

hogy fogyóban van az öblítő és az 

étolaj, ezért vesz azt is. Nem írtad fel 

a listára (amit amúgy is otthon felej-

tett), mégis.

Szeretet van abban, ahogy éjsza-

ka átveszi a gyereket, amikor te már 

nem bírsz vele sétálni, és nem vár 

érte babérkoszorút. Összerakja az 

IKEA komódot, megvár a próbafülke 

előtt, és az ötödik - számára egyfor-

ma - farmerról mond véleményt.

Minden reggel kikészíti neked a 

vitaminokat, mert tudja, hogy más-

különben elfelejtenéd bevenni. Ösz-

szelapítja a tejesflakont, mert szá-

modra ez fontos. Elindít egy mosást, 

befizeti a kötelezőt. Felköszönti anyá-

dat a névnapján. Rád segíti a cipődet, 

amikor a terhesség végén már nem 

látod a saját lábadat. Ha beteg vagy, 

jobban aggódik érted, mint te maga-

dért. Mikor a gyerekekkel sétál, letép 

egy szál mezei virágot, vagy átküld 

egy dalt a YouTube-ról, mert eszébe 

jutottál. Hátulról megölel, mikor este 

mosogatsz, eltűri az arcodból a ha-

jad, ha épp nincs szabad kezed.

Gesztusok, pillanatok. Egyik sincs 

felcímkézve, nincs nagy felhajtás. 

Persze, viták is vannak, sőt, vesze-

kedések, harag, megbocsátás. Csa-

lódások, újrakezdés. Élünk. Együtt. 

Egymással.

Mégis, ezek a hétköznapi tettek 

tartanak össze minket. Az, hogy ak-

kor is hozzád jön haza, ha te hetek 

óta rossz passzban vagy, a kolléganő-

je meg folyton hízeleg neki. Az, hogy 

önmagad lehetsz mellette filterek 

nélkül, nem kell színlelned, jópofiz-

nod, vagy behúznod a hasad, hogy 

jobban tetssz neki. Nem kell folyton 

amiatt rettegned, hogy elhagy, hogy 

talál egy szebbet, jobbat, fiatalabbat 

nálad – még akkor sem, ha minden-

kinél van szebb, jobb, fiatalabb.

Ez az igazi szabadság. Mert ilyen-

kor az ember belül szabad. Önmaga 

lehet, mert a másik szereti, elfogadja, 

bízik benne. Aki szabad, az önként, 

külső kényszerítés nélkül mond le a 

saját érdekeiről a társa javára. Van, 

hogy apróságokról, van, hogy nagy 

dolgokról. De közben is szabad. A há-

zasság nem csak egy papír. A házas-

ság véresen komoly dolog.

Ha ezt éled, legyél hálás érte, mert 

bár tenni tudsz érte, kiérdemelni 

mégsem lehet. Ha egyszer megvolt, 

de elvesztetted, gyógyulj. Ha még 

előtte állsz, ne érd be kevesebbel. 

Úgy kell ez a szeretet az ember-

nek, mint egy falat kenyér.  

MINT EGY FALAT KENYÉR 
- gondolatok a házasságról

Szülóknek szól
Jantek Gyöngyvér 

szakpszichológus rovata
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2003 óta végzünk felvilágosító munkát, ismeretter-

jesztést iskolákban, szakkörökön, egészségnapokon.  Le-

hetőséget teremtünk a pedagógusok, és a szervre váró 

vagy szervátültetett gyermek osztálytársai, csoporttársai 

számára, hogy betekintést nyerjenek a donáció világába.

Az előadásunk bemutatja a transzplantált gyermekek, 

felnőttek életét, alapismereteket nyújt az egészségügyi 

háttérrel kapcsolatban. A pedagógusok, a gyermekkel 

kapcsolatban álló felnőttek kaphatnak képet arról, meny-

nyire kell különleges figyelmet fordítani a gyermekre. 

Mire vigyázzanak?  Mennyire óvják? Mivel segíthetik a 

gyógyulásban, beilleszkedésben?

A transzplantált gyermek csoporttársaival, osztálytár-

saival, csapattagjaival folytatott érzékenyítő esemény so-

rán korosztályuknak megfelelő mennyiségű információt 

átadva el szeretnénk érni, hogy a közösség befogadóvá, 

segítőkésszé váljon. 

Az iskolalátogatást igényelni az intézményvezetőnek 

van lehetősége a transalap@acenet.hu címen, illetve a 

szülők is kezdeményezhetik az intézménynek és vezető-

jének elérhetőségét eljuttatva ugyanide.

Reméljük, sikerül olyan formában megsegíteni 

a gyermekeket és környezetüket, ahogyan arra a 

leginkább szükség van. Az alábbi keretben talál-

ható bemutatkozó, tájékoztató levelünket juttas-

sátok el az intézményvezetőtökhöz, hogy tudja-

tok/tudjanak élni ezzel a lehetőséggel!

Iskolalátogatási 
Program 

Tisztelt Intézményvezető!

Alapítványunk 1991 óta működő közhasz-
nú civilszervezet. A kuratórium elnöke és a ku-
rátorok is mindannyian érintettek a szervátül-
tetésben, vagy úgy, hogy szervet kapott, vagy 
úgy, hogy gyermekének szervet adó donor, 
illetve szervátültetett gyermeket nevelő szülő, 
gondozó orvos.

Az alapítvány tevékenységi köre: 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
• rehabilitáció
• hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlő-

ségének elősegítése
• nevelés, oktatás, ismeretterjesztés

Az alapítvány célcsoportjai: 
• szervátültetésre váró és 
• szervátültetett emberek 
• valamint az ide vonatkozó ismeretekkel 

nem rendelkező társadalom

A Transzplantációs Alapítvány évek 
óta azért küzd, hogy minél több ember 
kapjon minőségi életet, illetve egyálta-
lán életet a szervátültetés által. Ennek 
valójában egyedüli akadálya a donor-
hiány, a világ s ok más országához ha-
sonlóan.

2000 januárjától látogattuk a kór-
házak azon osztályait (ITO, Neurológia, 
Traumatológia), akik nélkül szervátülte-
tés nem jöhet létre. Több száz orvossal, 
nővérrel beszélgettünk. Ezek a beszél-
getések többségében nagyon hasz-
nosnak bizonyultak, mert sok olyan 
kórházban megindult a donáció, ahol 
előtte nem volt, vagy hosszú ideje szü-
netelt.

2003-tól Tarján Iván fotóiból ösz-
szeállított kiállítással 10 évig jártuk az 
országot, és így nyújtottunk felvilágo-
sítást a laikus társadalom számára a 
donáció-transzplantáció témájáról; „Ár-
nyék és Fény” fotókiállításunk közel 200 
helyen fordult meg. 

Ugyancsak 2003-tól végzünk felvilágosító 
munkát, ismeretterjesztést iskolákban, klu-
bokban. Interaktív előadásunk bemutatja a 
szervre váró és szervátültetett emberek, gyere-
kek életét, és alapismereteket nyújtunk a do-
náció-transzplantáció területéről, bemutatjuk 
a hazai szervátültetés helyzetét. Filmjeinkkel 
illusztrált előadásunk időtartama kb 40 perc, 
amit az érdeklődéstől függő időtartamú beszél-
getés szokott követni. 

Szívesen látogatnánk el Önökhöz is, amennyi-
ben felkeltettük érdeklődésüket!

Üdvözlettel:   
Szalamanov Zsuzsa

kuratóriumi elnök
+36 30 242 8558

Vincze Balázsné Lilla
kurátor   

+36 30 481 5155

transalap@acenet.hu

Szülóknek szól



Búcsúzunk

Búcsúzunk, Anna…
Anna ritka genetikai betegséggel született, ami mi-

att már két és fél hónapos korától oxigénre szorult. 2018 
decemberében új tüdőt kapott, amivel néhány évig hatal-
mas szabadságot élhetett meg: kalandparkozott, SUP-
ozott az Adrián, megtanult biciklizni ... 2020 novembere 
óta viszont egyik kilökődési folyamat követte a másikat, 
rendszeressé váltak a szteroid kúrák és a fotoferezis. 

Nagyon kevés alkalom volt rá, hogy megismerhessük 
egymást, ritkán sikerült találkozni. Közösségbe nagyon 
keveset járhatott, ez nagyon fájt neki. 

Betöltötte a tizenhármat, és az angyalokhoz költözött. 
Legyen békés álmod, kicsi lány!
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Irodalom

Három napkeleti király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár útnak indul. 
Egy fénylő csillag nyomába szegődnek, hogy megkeressék és köszönt-
sék a leghatalmasabb királyt, akinek az érkezését rég megjövendölték 
a bölcsek. Eddig a történet jól ismert. De mi vitte rá a három királyt, 
hogy odahagyják az uralkodást, a fényes palotát, a sok szolgát, a gaz-
dagságot, bőséget? Miért vállalkoztak a veszélyes útra? Gondolkodtál 
már ezen?

Bizony nem egyszerű lemondani a sok jóról! Csak hát a gazdag 
emberek élete sem egyszerű. Hát még a királyoké! Meg aztán, valljuk 
be, bele is lehet unni, hogy az embert folyvást kiszolgálják, mindig a 
kedvét keresik, vagy hogy nyakig járj az aranyban, derékig az ezüstben 
meg a datolyában. Egy szó, mint száz, királyaink a sok jó ellenére sem 
voltak elégedettek. Kerestek, kutattak, egymással birkóztak, vitatkoz-
tak, bölcs könyveket tanulmányoztak, míg végül oda jutottak, hogy 
útnak indulnak. Sok kaland és veszély várt rájuk a vándorlás során. Ám 
a fényes csillag mindvégig velük maradt és vezette őket, egészen egy 
istállóig Betlehemben. Maguknál is gazdagabb, hatalmasabb király 
érkezését várták, és egy síró kisbabát találtak szalmaágyon. Mit gon-
dolsz, csalódottak voltak? A könyvben erre is fény derül.

 (Móra Könyvkiadó)

Könyvajánló 
karácsonyra

d

d

d

d

d

f
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Várnai Zseni: 

A fenyő éneke
Zsenge fácska voltam,
fenyveserdő árnyán,
mellettem állt néném,
meg hatalmas bátyám,
ők oly nagyok voltak,
szinte égig értek,
nem őket vágták ki,
csak a csemetéket.

Erdő édesanyám
zúgott keservében,
de csak vittek minket
nyikorgó szekéren,
messzire kerültünk,
nagy házak tövébe
zúgó rengetegből,
ember sűrűjébe.

Minket körülálltak,
azután megvettek,
engem egy nagy tágas
hajlékba cipeltek,
ott reám aggattak
sok-sok édességet,
arany hajszálakat,
édes csemegéket.

Mint csillag az égen
annyi csillog rajtam,
mint a hó az erdőn,
fénylik minden gallyam
s jönnek az emberek
piciny csemetéi,
zsibongva, ujjongva
jönnek engem nézni.

Én a nagy erdőben
süvölvény fa voltam,
itt meg a fejemmel
mennyezetig nyúltam:
-De szép karácsonyfa! -
zengték, csicseregték
s szép gyerekszemüket
rajtam legeltették.

Kacagtak, daloltak,
táncoltak köröttem,
soha nem volt részem,
ekkora örömben,
mert a mi erdőnknek
nincs tarka virága,
de most kinyílt rajtam
az öröm virága.

d

d
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Varázskéz
Sziasztok, kedves Csudamadár olvasók!

d

49Csudamadár

Elmerengve nézem vidéki házikóm meleg szobájá-
ból a tájat, levelek hullanak. Belefeledkezem 
gondolataimba és mire az utolsó rozsdavörös 
levelet is összegereblyézem, advent időszaká-
ba lépünk.

A várakozás időszakában fontos, hogy 
megálljunk, egy pillanatra elgondolkozzunk és 
lélekben is készüljünk az év legszebb ünnepére, 
a karácsonyra.

Ebben a meghitt hangulatban biztatlak egy 
kis barkácsolásra.

1. Hozzuk az erdei hangulatot a szobánkba. 
Ablakpárkányra helyezhető Varázserdőt készí-
tettem nektek. A leírás alapján Ti is könnyedén el 
tudjátok majd készíteni.

Szükséges anyagok: hungaro-
cell alap, karton, karácso-
nyi mintás csomagolópa-
pírok, ragasztó, vonalzó, 
kés.

Elkészítése: Nagyon egyszerű 
háromszögeket vágunk ki különböző 
méretekben. A hungarocell alapba 
késsel belevágjuk a mélyedéseket és 
ebbe állítjuk a kis karácsonyfákat. Úgy 
helyezzük el, hogy egy szép fehér szarvas 
sétáljon a fák között!

2. A mai rohanó világban 
teljesen leszoktunk az üdvöz-
lőlapok írásáról és postán 
küldéséről. Mégis biztatlak, 
hogy készíts szeretteidnek 
képeslapot, amelyet személyesen is 
odaadhatsz. Írj saját kézzel a belsejébe egy 
verset, versidézetet, jókívánságot!

3. A balatoni táborban új technikát mutattam nektek, a 
pontozás művészetét. Készítsünk karácsonyi díszeket vele!

A szükséges pontozó ceruzák hobbi boltokban be-
szerezhetők, de ceruza- és ecset végével, hurkapálcával is 
lehet pontozni.

Kettő díszt készítettem mintának, de formában, 
színben határtalan a lehetőség. Engedjétek szabadon a 
képzelőerőtöket és alkossatok bátran, kartonra, vászonra, 
karácsonyfadíszre!

Bízom benne, hogy kedvet kaptál az alkotásra! Ha 
van kedved nekem megmutatni, mit készítettél, küldj 
fotót a martim70@gmail.com email címre!

Ezúton szeretnék nektek Áldott Békés Karácsonyi 
Ünnepeket kívánni!

Sok szeretettel: M. Márti
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A szaloncukor hagyományos édesipari termék – 
szemenként selyem- és sztaniolpapírba csomagolt, 
csokoládébevonatos cukorka –, amelyet a magyar csa-
ládok a karácsonyfa díszítésére szívesen használnak.

A szaloncukor ősét (a fondant-cukrot, ami túltelített 
cukoroldatból felfőzéssel készült, puha, kikristályosított 
massza) a franciák a 14. században kezdték el készíteni. Tő-
lük német bevándorló cukorműves mesterek közvetítésé-
vel, a 19. század első harmadában érkezett Magyar-
országra, majd vált népszerű karácsonyi 
édességgé és egyúttal a magyar 
karácsonyfák csillogó díszé-
vé is. A francia papillote 
(hajcsavaró papír) 

nevű folyadékkal töltött cukorka sztaniolpa-
pír csomagolásának belsejére aforizmákat nyomtattak. 
Aforizmának a tömör, szellemes, erkölcsi vagy bölcseleti 
tételt kifejtő mondatot nevezzük. Általában titkolt igaz-
ságra mutat rá frappáns módon úgy, hogy a mögöttes 
tartalom néhány szóból világossá 
váljon.  

Magyarországon a szalon-
cukrot kezdetben kézzel készí-
tették, de a 19. század végén 
megjelentek az első fondantké-
szítő gépek, amelyek a Stühmer 
Frigyes hamburgi cukrászmes-
ter által alapított, első magyar 
gőzüzemű csokoládégyárban 
működtek, és gyártották a ka-
rácsonyi édességet a Gerbeaud 
cukrászda számára.

Jókai Mór még szalonczuk-
kedlinek nevezte a szaloncuk-
rot, ugyanis a cukorka neve a 
német salonzuckerl szóból ered. 
1891-ben jelent meg Hegyesi 
József magyar-franczia szakács 
és vállalkozó »A legújabb házi 

czukrászat« című kézikönyve, amelyben tizenhétféle 
szaloncukrot ír le, így pl.: szalon-ananász czukorkák, sza-
loncréme-bonbonok, szalon-marasquin-czukorkák, sza-
lon-pisztácz-czukorkák.

Kugler Géza az 1891-ben megjelent „Legújabb nagy 
házi cukrászat” című könyvében szintén 17 féle szalon-
cukorreceptet írt le. A magyar cukrászdák szaloncukrait 
a vevők készletről vásárolhatták vagy meg is rendelhet-
ték. A megrendelő határozhatta meg, hogy milyen ízű 

szaloncukrot, milyen színű szaloncu-
korpapírba, valamint milyen színű és 
minőségű (sima vagy préselt mintá-
jú) sztaniolba csomagolva kér.

A szaloncukor-készítési művele-
tek közül legtovább a csomagolópa-
pír rojtozása maradt kézi, de később 

az ún. ricselő gép segítségével ezt is gépesítették. 
A régi, híres cukrászdákban az inasok feladata 
volt a rojtozó gépet működtetni. A legnevesebb 
cukrászdákban óriási mennyiségű szaloncukrot 
készítettek. A formákat átszitált rizslisztbe már-
tották, ezután öntötték a folyékony, főzött cukor-

masszát a mélyedésbe. A cukor megdermedése és meg-
száradása után csomagolták a szaloncukrot a szivárvány 
minden színében pompázó, csillogó sztaniolpapírba.

Karácsony környékén a magyarok mintegy 6 milliárd 
forint értékben költenek szaloncukorra. Háztartásonként 
mintegy 1 kilogramm az átlagosan megvásárolt mennyi-
ség. A vásárlók árérzékenységét mutatja, hogy kettőezer 

forint körül mozog átlagosan a 
vásárlók ártűrő képessége, azaz 
itt húzódik a vásárlóknál az a lé-
lektani határ, amely felett már 
átgondoltabbá válik a drágább 
szaloncukrok vásárlása.

Egészségügyi vonatkozások

Az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet 
2012-es kutatása kimutatta, 
hogy a legtöbb (a vizsgált 
nyolcból hét) szaloncukorban 
az egészségesnél jóval több 
transz-zsírsav található.

Ez a szöveg a magyar Wikipédia 
 Szaloncukor című

szócikkéből származik

A szaloncukor története

Tudtad-e?

Szaloncukor rojtozó (XIX. század



Családi hétvége

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.
Grafikus-tördelő: Serfőző Magdolna

Fotók: Bartos Gyula (Sándor-palota), Szeicz Anita, Zákány Zita, Tárnoki család, Tarján Iván
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

A MAGAZIN MEGJELENÉSÉT A                      SE TÁMOGATTA

HOZZÁVALÓK: 
(egy 24 cm-es piteformához)

• 150 gramm hideg vaj
• 250 gramm liszt
• 40 gramm porcukor
• hideg víz (amennyit 

a tészta felvesz, 2-3 
evőkanálnyi)

a töltelékhez:
• 600 gramm szilva 

(vagy más gyümölcs pl. 
meggy)

• 60 gramm cukor (a 
gyümölcs édességétől 
függően)

• 1 csapott teáskanál 
őrölt fahéj

• 50 gramm étcsokoládé 
(durvára aprítva vagy 
pasztilla formában)

a kenéshez:
• 1 tojássárgája
• 1 evőkanál tej
• cukor

Elkészítés:

A tésztához a hideg fel-
kockázott vajat összemor-
zsoljuk a liszttel, hozzáadjuk 
a cukrot és a vízzel tésztává 
gyúrjuk. Ha van időnk, fél 
órára a hűtőbe tesszük pi-
henni.  Addig elkészítjük a 
tölteléket. Ehhez a szilvát 

félbevágjuk, kimagozzuk 
és egy serpenyőbe tesszük. 
Hozzáadjuk a cukrot és a fa-
héjat, majd addig melegít-
jük, amíg a cukor elolvad. 
Félretesszük.

A tészta 2/3 részét lisz-
tezett felületen kinyújtjuk 
és beleegyengetjük a pite-
formába. Kibéleljük a tésztát 
alufóliával és nehezéket te-
szünk rá (pl. szárazbab, len-
cse), 180 fokos sütőben ,,va-
kon” sütjük 10 percig, majd a 
nehezék és az alufólia nélkül 
további 10 percig.

A tölteléket a kisült 
alapba öntjük és megszór-
juk az étcsokoládéval. A 

maradék tésztát lisztezett 
felületen kinyújtuk, csíko-
kat vágunk belőle (vagy 
tetszőleges mintákat) és 
feldíszítjük vele a pite te-
tejét. Tojássárgás tejjel 
lekenjük, megszórjuk cu-
korral és 180 fokon, lég-
keveréses sütőben kb. 25 
percig sütjük.

JÓ SÜTÖGETÉST!

Kőműves Luca

májtranszplantált, 
az alapítvány önkéntese

Szilvás-étcsokis pite



IDŐPONT: 
2023. február 10-12.

PROGRAM:

Péntek:
14:00 órától lehet a szobákat elfoglalni

18:00 órakor kulturális műsor
19:00 órakor vacsora, megnyitó

Szombat:
10:00 órakor orvos-szülő fórum, 

gyerekeknek akadályverseny
15:00 órától fakultatív élményfestés akrillal gyermekeknek

15:30 órától fakultatív borkóstoló Abaújszántón
19:00 órakor vacsora, jelmezes felvonulás, farsangi buli

Vasárnap:
a./ Wellness (a szobákat tízig el kell hagyni)

b./ Fakultatív kirándulás saját autókkal Telkibányára 
(Érc és Ásványbányászati Múzeum, 

Alexandriai Szent Katalin – ispotály és kápolna)
12:00 órától lehet ebédelni, ha a jelentkezéskor külön rendeltek!

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek és egy 18 év 
alatti testvér részvételi díját alapítványunk vállalja.

A további családtagok részvételi díjához is igyekeztünk a lehe-
tőségeinkhez képest hozzájárulni. (Ha további támogatásra van 
szüksége a családnak, írj levelet a transalap@acenet.hu címre!)

FELNŐTTEK RÉSZVÉTELI DÍJA: 
39.000 FT/FŐ

3-14 évesek részvételi díja pótágyon:
19.000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a szállást, a pénteki és szombati 
svédasztalos vacsorát, a szombati és vasárnapi svédasztalos 
reggelit és a szombati ebédet, továbbá a WIFI, wellness és 

parkoló használatát.
 

Vasárnapi ebédet 4.600 Ft/fő áron 
külön jelentkezés alapján 

lehet rendelni.

Várjuk ismét az ötletes jelmezeket a felvonulásra! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2023. JANUÁR 20. 

RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE: 
2023. JANUÁR 27-IG.

Az Alapítvány számlaszáma: 
10200885-32611135-00000000

Jelentkezést kizárólag 
írásban fogadunk el a 
transalap@acenet.hu címre. 

REGISZTRÁCIÓ 
JELENTKEZÉSI 
SORRENDBEN!

Az aktuálisan érvényben lévő járványügyi 
rendeletet figyelembe véve a programmó-
dosítás jogát fenntartjuk.

Helyszín: 
Hotel Vécsecity, 

3874 Hernádvécse, Béke tér   
https://vecsecity.hu

Megújul aFarsangunk!


