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Tisztelt Támogatók, kedves Szülők és Táborozók,
kedves Önkéntesek és Érdeklődők!

Értesíteni szeretnénk Önöket, hogy a 2012-es Yuppi Tábor kirívó sikerrel zárult,
így bátran írhatjuk ezt a levelet azért, hogy megköszönhessük a pénzügyi, tárgyi,
munkabeli vagy éppen lelki támogatást. A figyelem, amelyet ránk fordítottak,
megtisztelő.
A Yuppi Tábor egy álomvilág. Az alapítók álma, hogy a krónikus betegséggel élő
fiatalok számára létrehozzanak egy olyan helyet, ahol nincs lehetetlen, ahol
nincs verseny, ahol élni igazán azért lehet, mert a saját határok átléphetőek. Ez a
világ pedig haza vihető, és otthon tovább élhető. “Betegség”- a tábor által
megtöltődik olyan pozitív fogalmakkal, mely által csak egy élhető állapottá válik.
A kamaszok vallomása szerint a tábor után épp a betegségük által érezték
különlegesnek magukat: hiszen ide csak a “cukrosok” jöhetnek.
Boti, visszajáró kamaszunk, a Yuppi Tábort egyszerűen csak “A Tábornak” hívta.
ĺgy írt rólunk: “A Manók mindent megoldottak: akinek nem volt órája, az is tudta,
hogy mikor kell menjen a programokra, mivel szólt a zene. Ha cukrot kellett mérni,
szólt a zene, bármi következett, szólt a zene; és cukorméréskor más zene szólt mint
evés előtt. A cukorbetegségről nagyrészt meg is feledkeztünk, csak
cukormérésekkor foglalkoztunk vele, akkor is a DokiManók. Egy hétig nem kellett
törödnünk semmivel, csak egymással.”
Az Önök szerepe a tábor létrejöttében kulcsfontosságú. Ezúttal szeretnénk
megköszönni támogatóinknak pénzügyi vagy tárgyi ráfordításukat,
önkénteseink a lelkes tábori munkat, számtalan segítőnknek, aki már a tábor
előszervezésében önkéntesen dolgozott, és a szülőknek, akik bátran ránk merték
bízni gyerekeiket, illetve nektek kedves fiatalok, akik minket számtalan
mosollyal ajándékoztatok meg.
Annak érdekében, hogy álomvilágunk ne csak egy álomvilág maradjon, illetve
minél több krónikus gyerekhez és fiatalhoz eljuthasson, kérjük, hogy a jövőben
is támogasson munkával, pénzzel vagy éppen a jó szóval, amit tovább visz rólunk
orvosoknak, más családoknak, potenciális támogatóknak.
Tisztelettel és köszönettel,
László Zsuzsa és Aczél Dóra
Elnök és alelnök

TARTALMI BESZÁMOLÓ
“A kamaszok rájönnek, hogy a világ nem addig tart, ameddig hitték”egy önkéntes tollából
A Yuppi Tábormozgalom Egyesület elsődleges céljaként fogalmazta meg élményterápiás nyári
táborok szervezését krónikus betegséggel együtt élő gyerekek számára. Egyesületünk közösen
partnereivel – Albin Alapitvány, PONT Csoport, Posticum Egyesület – immár a második ilyen tipusú
táborozóink számára ingyenes tábort szervezte meg.
Helyszin és időpont
Maros megye, Vármező, Nomad Camp táborhely; 2012. augusztus 4-11, 7 nap
Módszertan
Paul Newman szinész által létrehozott krónikus beteg gyerekeknek szóló amerikai táborokban
fejlesztették ki az élményterápia avagy terápiás rekreáció módszerét. Ezt a módszert követve,
fiataljaink olyan tevékenységeken vettek részt, melyeken az átlagos hétköznapokban nem tudnának,
mert ők maguk félnek, szüleik féltik vagy nincs meg ehhez a kellő orvosi felügylet. A Yuppi Táborban
azon dolgoztunk, hogy ezeket a határokat a gyerekek leküzdjék és megtapasztalják, hogy betegségük
által szabott korlátok ellenére teljes életet élhetnek.
Résztvevők
Táborozóink 40 db., 1-es típusú cukorbetegséggel élő 13-17 éves román és magyar anyanyelvű
kamasz, akiket következő megyékből toboroztunk a helyi kezelőorvosok segitségével: Bihar, Kolozs,
Maros, Hargita és Kovászna. A kezelőorvosoktól megkaptuk a fiatalok egészségügyi jelentkezését,
illetve a szülői jelentkezésekből megtudtunk további személyes információkat.
Táborozóink lelki és testi biztonságát, illetve az izgalmas programok levezetését szolgálta további 40
lelkes felnőtt önkéntes résztvevő, akik 4 csoportba oszthatóak: házimanók – kisérők, felügyelők,
menőmanók – csoporttevékenységek levezetéséért felelősek, dokimanók – orvosokból és dietetikusból
álló egészségügyi csapat és a vezetőség – a tábori élet szervezéséért felelősek. Első pillantásra ez a
magas önkéntes szám soknak tűnhet, viszont ez szükséges ahhoz, hogy az akár fél óra alatt kómába eső
beteg gyerekeknek úgy tudjunk programot tartani, hogy az valóban nagy kihivást rejtsen magában, de
ugyanakkor fizikai és lelki szempontból biztonságos körülmények között lezajolhasson.
A jelentkező önkéntesek kiválasztásáról a tábori vezetőség döntött önéletrajz, jelentkezési lap és
személyes interjú alapján. Annak érdekében, hogy ezen önkéntesek a tábori módszertant, a
betegségcsoportot és egymás is jól megismerjék szerveztünk nekik egy hétvégés képzést, illetve a
tábor előtti kötelező felkészitő napon is részt vettek.
A tábori hétköznap
A fentebb emlitett módszernek megfelelően táborozóinknak biztositottunk egy olyan heti programot,
mely valóban számtalan kihivással volt tele. Nappali programaink a következők voltak: fotó,
kézműves, szinjátszás, zene, újságirás, horgászat, sport, íjászat, lovaglás és magaskötélpálya.
Az esti nagy játékok minden este más és más kalandot ígértek: az “Olümposz Istenei” keretében
segitettek a fiatalok újragyújtani az Olümposz kialudt lángját, az “Oscár Gála” során megnézhetük a
kisfilmeket, amelyeket maguk a fiatalok forgattak a táborban, sőt a “Tiéd a Szinpad” estéjén maguk a
fiatalok álltak ki a szinpadra.
Az idei tábor különlegessége volt, hogy kétnyelven, azaz románul és magyarul folyt minden
tevékenység. Az információk mindig elhangzottak mindkét nyelven erdélyi románul és magyarul
beszélő önkénteseink tolmácsolása révén, sőt bizonyos esetben maguk a kétnyelvű fiatalok
jelentkeztek erre a “funkcióra”.
A napi program elengedhetetlen része volt a napi ötszöri cukormérés: minden étkezés előtt, lefekvés
előtt és éjszaka. Bármilyen probléma esetén változtatott dietetikusunk az illető táborozó ételadagján a
diabetológussal és gyerekorvossal való konzultáció után.
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Költségtétel

Összeg (RON)

Tábori programok eszközei

4600

Tábori kisétkezések

4000

Orvosi szoba felszerelése

1400

Tábori étkeztetés és elszállásolás

47500

Egyéb tábori kiadás

2000

Önkéntesképzés étkeztetés és elszállásolás

3750

Önkéntesképzés egyéb költségei

500

Tábori vezetőség képzése

1400

Egyéb éves kiadás

3500

ÖSSZKÖLTSÉG

68650

Az éves költségek, különösképpen a tábori ideje alatt felmerült költségek, reális össze
kb. 30%-kal nagyobb a tárgyi szponzorizálásoknak és kölcsönkért eszközöknek
köszönhetően.
A teljes tábor ideje alatt dolgozó szervező és vezetőségi csapat, valamint minden
felnőtt, akik a gyerekeket táboroztatják teljesen önkéntes alapon dolgoznak, igy nem
merül fel bérköltség.

SAJTÓMEGJELENÉSEK
2012.04.27. – www.transindex.ro Dokimanókat a Yuppi-táborba!”

„Keressük a legeslegebb Házimanókat, Menőmanókat és

2012.05.02. – www.palyazatok.hu – „Keressük a legeslegebb Házimanókat, Menőmanókat és
Dokimanókat a Yuppi-táborba!”
2012.05.09. – www.transindex.ro – „Jelentjük: Manóképesitést kaptunk!”
2012.05.24. – TVR Cluj – interviu
2012.06.08 – TVR Cluj – interviu
2012.07.06 – www.erdely.ma - „Kiképezték a Yuppi-tábor kis manóit”
2012.07.06 – www.nemzeti.net – „Kiképezték a Yuppi-tábor kis manóit”
2012.08.04. – Radio România Tg. Mureş – interviu
2012.08.06. – www.bzb.ro - „Tabără recreaţională pentru tinerii cu diabet”
2012.08.03. – Hargita Népe – Élményterápiás tábor kamaszoknak
2012.08.04 – www.marco.muresinfo.ro – „Astăzi s-a dat startul la tabăra Yuppi pentru diabetici, la
Câmpul Cetăţii, jud. Mureş”
2012.08.04.-08.12 – www.transindex.ro, www.yuppi.egologo.transindex.ro (blogul zilnic al taberei)
Yuppi tábor. A tábor – utolsó nap
Szemelvények a tábori orvosok naplójából
A legkedveltebb programok napja – a hatodik nap
Ha család már nem lehettünk, igazi „grupát” alakitunk – egy házimanó vallomásai
Konnichiwa! – Negyedik nap a Yuppi táborban
But of those summer nights – John Travolta is erre járt a harmadik napon
Az orosz balettegyüttes és a Yuppi tábor – Második nap
Olümposzon voltunk – a legelső nap
Nulladik nap, avagy utolsókat simitunk
2012.08.17. – Hargita Népe – Véget ért az élményterápiás Yuppi-Tábor: Álom vált valóra
2012.08.18. – www.kolozsvaros.ro - „Doce Vita a mi nyelvünkön: Mindörökké Yuppi”
2012.08.21 – Vásárhelyi Hirlap – „Cukorbeteg gyerek táboroztak Vármezőn”
2012.08.22 – TVR Cluj – http://www.youtube.com/watch?v=7CL8BzGpOYo – interviu
2012.10.12 – TVR Cluj - http://www.youtube.com/watch?v=YrzyRv09rww&feature=youtu.be - riport
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Közel 40 önkéntes vett részt Vármezőn a Yuppi-tábort előkészítő
VígEnden. A tréning névválasztása nem véletlen: egy hétvége erejéig
együtt voltak azok az önkéntesek, akik augusztusban résztvesznek az
egyetlen olyan élményterápiás táboron, amelyet cukorbeteg
kamaszoknak szerveznek.
A Yuppi táborban az önkéntesek azonban nem egyszerű önkéntesek,
hanem manók. Először is vannak a Menőmanók, akik napközben
különböző programokat tartanak, esténként színes kavalkádokat
Vármező
szerveznek a gyerekeknek. A Házimanók, alias pótanyukák/apukák,
egész nap egy adott gyerekcsoportot kísérnek, játszanak, beszélgetnek velük, lelkesítik őket. A Dokimanók
testesítik meg a tábor egészségügyi biztonságát, civilben orvosok, nővérek, dietetikusok.
A VígEnden mindegyik csoporton belül megbeszélések folytak a programokról, a nehézségekről, a
szabályokról.

Hirdetés
A manók fontos információkat kaptak a terápiás rekreációról, a diabéteszről, a cukormérésről, ugyanakkor
azonban bizalomjátékokat is kipróbáltak, sőt titkos barátoknak is kedveskedtek.
Az alaposan megtervezett programok célja a gyerekek önbizalmának növelése, önmagukba vetett hitük
megerősítése, saját maguk elfogadásának elősegítése, ezáltal elsősorban lelki gyógyulásuk támogatása,
amely elindíthatja a fizikai megerősödést is.
Idén egy újabb különlegessége is lesz a Yuppi-tábornak: úgy magyar, mint román kamaszok fogják
kipróbálni magukat íjászkodásban, evezésben, színjátszásban és sok más programban.
A VígEnd lejártával az önkéntesek bebizonyították, hogy igazán rátermettek a manó feladatkörre. Jelentjük:
manóképesítés megvan!
***
A tábor modellje
A modell az Association of Hole in the Wall Camps nemzetközi
táborszövetség keretein belül terjedt el, és krónikus beteg gyerekek
táboroztatásán keresztül valósul meg. A nemrégiben elhunyt Paul
Newman 20 évvel ezelőtt álmodta meg és hozta létre a tábort
Amerikában, ez lett az alapja annak a nemzetközi táborszövetségnek,
amely világszerte tömöríti a súlyos beteg gyerekeknek élményterápiás
táborokat kínáló szervezeteket. A szövetség tagjai világszerte 32
országból fogadnak több mint 40 különböző krónikus betegség
(leukémia, asztma, AIDS, szívbeteg, cukorbetegség, daganat, égési
sérülés stb.) egyikében szenvedő gyereket. A táborok eddig több mint
erdely.ma/nyomtat.php?what=news&id=122243&autoid=&mysql_table=jotekonysag&html_file=jotekony…

1/2

9/3/12

erdély ma - egy szebb holnapért

135 ezer súlyos beteg gyereket fogadott, a részvétel a gyerekek és hozzátartozóik számára minden esetben
ingyenes.
Aczél Dóra

Forrás: erdély ma - egy szebb holnapért

erdely.ma/nyomtat.php?what=news&id=122243&autoid=&mysql_table=jotekonysag&html_file=jotekony…
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Kedd

Egészség

Cukorbeteg gyerekek táboroztak Vármezőn
Második alkalommal szervezték meg
Romániában, Maros
megyében a Yuppi
Tábort, amelyen cukorbetegségben szenvedő
fiatalok részesülhettek
élményterápiában. Idén
nemcsak magyar, hanem román anyanyelvű
gyerekek is szórakozhattak Vármezőn.
Fancsali Attila

A

magyarországi Hatvanban már több éve folyamatosan megszervezik
a Bátor Tábort, ahol évente más-más krónikus betegségben szenvedő gyerekek
vesznek részt. Néhány éve romániai önkéntesek is vállaltak különböző feladatokat a
táborban, bennük fogalmazódott meg az ötlet, hogy meg
kellene azt szervezni itthon is.
A gondolatot tett követte, és tavaly Mezősályban, idén pedig
Vármezőn táborozhattak a cukorbeteg gyerekek.

AZ ÚJDONSÁG EREJE
Vármezőn magyar és román
kamaszok (13–17 év közöt-

tiek) táborozhattak augusztus első felében. Ők Hargita,
Bihar, Kolozs és Maros megyéből érkeztek, összesen
negyvenegyen. „Ez egy élményterápiás tábor, ahol az a
cél, hogy a gyerekek érezzék,
hogy a betegségükkel is tudnak teljes életet élni. A tíz nap
alatt megtehettek olyan dolgokat, amelyeket otthon vagy
nem mernének, vagy a szüleik nem engednének meg nekik. Persze mindezt állandó
felügyelet alatt” – mondta lapunknak Nagy Sarolta, aki
úgynevezett „házimanóként”
(felügyelőként) vett részt az
eseményen. Hozzátette, naponta ötször mérték a résztvevők vércukorszintjét, és
folyamatos orvosi felügyeletet
is biztosítottak a számukra.

A CÉL: ÖNBIZALOM-FEJLESZTÉS
A táborozás kezdetekor a gyerekektől elvették
az elektromos „kütyüiket”,

hogy csakis önmagukra koncentrá lhassa na k. A tábor
területére látogató csakis indokolt esetben mehetett be,
hogy ne zavarja a programok lebonyolítását. A gyerekek megismerhették az
íjászat „művészetét”, falat
mászhattak, lovagolhattak,
és kézügyességüket is tesztelhették. „Mivel a tavaly a
gyöngyfűzés, gyertyakészítés nem tartozott a legkedveltebb programok közé, kissé
féltünk ettől, de kellemesen
csalódtunk. A 16–17 éves fiúk
óriási lelkesedéssel fűzték a
gyöngyöket, hogy karkötőt,
nyakláncot készíthessenek
az otthon maradt barátnőjüknek” – mondta Nagy Sarolta.
Hozzátette, a különböző programok során nem az volt a cél,
hogy a versenyszellemet erősítsék, hanem a személyiségfejlesztés. „Nem arról szólt a
tábor, hogy mit nem tudnak a
gyerekek, hanem arról, hogy
mire képesek” – fogalmazott.

Padlizsán: a szerelem almája
R á nt va, süt ve, párolva, kenyérre kenve
egyre gyakrabban találkozhatunk az étlapon az
egzotikus külsejű padlizsánnal. Ismerkedjünk
meg közelebbről vele!
A padlizsán (Solanum
melongena) népies neve
törökparadicsom. Nevezik tojásgyümölcsnek is,
amely viszont az alakjára utal – ez az elnevezés
a német–angol megnevezés tükörfordítása. Eredetét a szakirodalom egy
része Délkelet-Ázsia, illetve Afrika trópusi vidékeire teszi, ahol a vadon
élő, tövises fajból nemesítették ki a Dél-Ázsiában ismert tövistelen
változatot. Más források szerint Indiából terjedt el
Ázsiában, Észak-Afrikában,
majd Európában. Augusztus
végén, szeptember elején jelenik meg a piacon, és ma már
folyamatosan kapható.
A padlizsán rendkívül értékes tápanyagokat, vitaminokat, ásvá ny i a nyagokat
tartalmaz, miközben energiaértéke kicsi. Száz grammjában csupán 27 kalória (113 kJ)
van. 1,3 gramm fehérjét, 0,2
gramm zsírt, 4,8 gramm szén-
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hidrátot, 2,58 gramm élelmi
rostot tartalmaz. C-vitaminban, folsavban, niacinban,
patoténsavban gazdag. Jelentős kálium-, foszfor-, magnézium-, kalciumforrás. Az
indiai természetgyógyászat
szerint vérképző, vízhajtó,
bélgyulladást gátló, emésztést fokozó hatású, ezen kívül nyákoldó hatása enyhíthet
az asztmában, illetve hörghurutban szenvedőknek is.
Emésztőszervi-, máj-, vesebe-

tegségeknél jó hatású, de
nem ajánlott gyomorsavtúltengés és -fekély esetén. A gyógyászatban a
padlizsán terméskivonatát a máj- és epefunkció javítójaként tartják
számon. Japán kutatások szerint a padlizsán
antocianintartalma csökkenti az összkoleszterins z i n te t, é s n ö v e l i a
jótékony hatású HDL kolesz ter i n sz i ntet. A
fenolsavak megvédik a
sejteket a szabad gyököktől, így rákellenes hatásúak.
Egyre népszerűbb húspótló zöldségféle: rántva, sütve, párolva, töltve,
krém formában egyaránt
jól hasz ná l ható. Elő fordul, hogy túléretten kesernyéssé válik az íze, de
besózással, lecsepegtetve ez
a kellemetlen íz eltüntethető. A fűszerek közül a bors,
a csombor, a bazsalikom, az
oregánó illik hozzá, a hagyma,
fokhagyma, zöldpetrezselyem
mellett. A megsütött padlizsán
húsa lefagyasztható, így télen
sem kell nélkülözni a pikáns
ízű padlizsánkrémet.
Házipatika.com

JÖVŐRE IS LESZ TÁBOR
Esténként gyűléseken
tárgyalták meg a nap
történéseit, megosztották egymással gondolataikat, problémáikat.
„A Yuppi Tábor a fegyelem mértékét tekintve
különbözik a többi hasonló rendezvénytől. A
cukorbeteg gyerekeknek
jobban oda kell figyelniük magukra. Ha rosszul
érzik magukat, azonnal orvoshoz kell fordulniuk, hogy ne történjen
nagyobb baj” – ecsetelte Nagy Sarolta. A tábor
egyébként ingyenes volt,
a szülőknek mindössze
az utazási költségeket
kellett kifizetniük.
Mint Nagy Saroltától megtudtuk, több mint valószínű,
hogy jövőre is lesz Yuppi Tábor. Ehhez azonban szükség
van támogatókra, hogy biztosíthassák a helyszínt (ez majd

később dől el), illetve az étkeztetést. A szervezők bármekkora adományt szívesen
fogadnak – a yuppitabor@
gmail.com e-mail címen lehet
kapcsolatba lépni velük.

Fülfájást is okozhat
a tejallergia
Ha egy kisgyermeknek
sokat fáj a füle és a torka,
és rendszeresen el van
dugulva az orra, érdemes kivizsgáltatni, nem
tejfehérje-allergia okozza-e a tüneteket.
Három éves kor alatti
gyermekeknél a tehéntej
fehérjéje, a kazein a leggyakoribb étel-allergén.
A tehéntej-allergia tünetei igen változatosak:
többnyire bőr-, illetve
emésztőrendszeri problémákat okoznak, de
számos kisgyermeknél kifejezetten fül- és légzőszervi panaszok alakulnak ki – derül ki
az Otolaryngology-Head and
Neck Surgery című szakfolyóirat cikkéből.
A kutatók 191 tehéntejfehérje-allergiás, 2 évnél fiatalabb kisgyermek adatait
tanulmányozták. A kicsik közel háromnegyedénél az allergia elsősorban emésztési
panaszokat (főként hányást
és hasi fájdalmakat) okozott,
amelyek érezhetően enyhültek, miután a tejtermékeket
kizárták az étrendjükből. Huszonöt gyermeknél azonban

fül-orr-gégészeti tüneteket is
tapasztaltak: a tejfehérje náluk legtöbbször nyelési és légzési nehézségeket okozott.
A tanulmányból az is kiderült, hogy a legtöbb kisgyermeket komoly vizsgálatoknak
és kezeléseknek vetették alá,
mielőtt tüneteiket összefüggésbe hozták volna a tehéntejjel. Ha ezt a rizikófaktort
időben sikerül kiszűrni, komoly kellemetlenségektől és
igen költséges beavatkozásoktól lehetne megóvni az érintett
gyerekeket.
Origo.hu
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