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Köszöntök mindenkit az újév első lapszámában. Remélem mindannyi-
an szövődmények nélkül átvészeltétek a hazánkban tomboló január-febru-
ári influenzajárványt és csak a nehéz dolgozatírásokról maradtatok le. Úgy 
hallottam, a Balaton környékiek megtanultak vízen járni is. Na, jó, be volt 
fagyva, de ilyen szervezett formában még sosem lehetett erre sort keríteni. 
Lám - lám, mire jó a nagy hideg.

Tavaszi számunkat stílszerűen Virág történetével kezdjük. Melengetheti 
szívünket, ahogyan ez a kis „diadalmas hadvezér” megnyerte élete első évei-
nek csatáit. S mivel év elején van farsangnak az ideje is, kellőképpen fel lehet 
eleveníteni az Alsónémedi és a tengelici mulatságokat a róluk írt beszámolók 
alapján. A tél felejtésére most  adjuk közre Luca nyári kalandozásáról írt 
emlékeit. 

Mielőtt elmesélnénk, hogy mi lesz a nyári táborban, - jelentkezés a hátol-
dalon írtak szerint - egy Tackers élménybeszámoló erejéig kanyarodjunk vissza a havas Alpokba. Olvas-
hatunk továbbá a Húsvétról, Ildikó „meddig Anya – meddig Nő” morfondírozásáról, Gábor és a B-Cool 
Dance Teamről, Márti tavaszi barkácsolásáról, és egy új rovatban csupa „Jó dolgok”- ról.

Kívánok mindehhez jó szórakozást, kellemes tavaszt, a mielőbbi viszontlátásra!
Schneider Julcsi
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Virág Szolnokon élő szülei és 3 
éves kislányuk, Violetta a babavá-
rás kellemes izgalmában éltek 2001 
őszén. Újabb kislány érkezésére vár-
tak, a rendszeres vizsgálatok és ta-
nácsadás biztató eredményei alapján 
egy teljesen sima szülésre számítva.

Az első sokk akkor érte a családot, 
amikor a választott orvos az utolsó 
ultrahangos vizsgálat után (két hét-
tel a kiírt nap előtt) határozottan arra 
kérte a gyanútlan kismamát, hogy 
olyan intézményt válasszon a szülés-
re, ahol van csecsemősebészeti háttér, 
mert a baba bélelzáródással fog világ-
ra jönni. Javasolt is egy ilyen helyet, a 
viszonylag közeli debreceni klinikát.

Mi, a születendő baba nagyszülei 
vittük el a kétségek közt gyötrődő lá-
nyunkat a klinikára, ahol a felvételkor 
a fülünk hallatára „nyugtatgatták”, 
hogy mire lehet számítani: ha nem 

halva születik, akkor vagy néhány órát 
él a gyermek, vagy haláláig gyógysze-
reken kell élnie.

November 14-ikén éjjel minden 
komplikáció nélkül, 3200 grammal 
megszületett Virág, 12 óra múlva 
pedig megoperálták a bélelzáródá-
sát, az oldalán nyitva egy ideiglenes 
„végbélnyílást”. Karácsony előtt – az  
immár helyreállított bélcsatornával – 
„gyógyultan otthonába” bocsátották 
a kis beteget. Ami a műtétet illeti, 
valóban teljes volt a gyógyulás, de a 
fő baj csak ezután mutatkozott meg 
teljes valójában.

A következő három hónapban ál-
landóan orvoshoz kellett járni vele, 
mert folyton felső légúti vagy tüdő-
gyulladással küszködött, köhögött, 
szörtyögött, fulladozott, hiába tömték 
bele a különböző antibiotikumokat; 
folyton le kellett szívatni a váladé-
kot az orrából, a légcsövéből; a súlya 
nem gyarapodott, a tej, a tápok szinte 
emésztetlenül mentek át rajta. Szol-
nokon is, a kontroll vizsgálatok alkal-
mával Debrecenben is tanácstalanul 
álltak a helyzet előtt, mígnem márci-
usban, amikorra a kicsi 2900 grammra 
fogyott, a debreceni klinikán el nem 
végezték az un. verejték tesztet és a 
szükséges genetikai vizsgálatokat, 
amelyek minden kétséget kizárva iga-
zolták, hogy a kislány a cisztás fibrózis 
nevű betegséggel született, amely egy 
bizonyos génhiba következménye. 
(Azóta a szakirodalomból megtud-
tuk, hogy a cisztás fibrózis, röviden 
CF első tünete a magzat kori bélelzá-
ródás lehet.)

Ettől kezdve célirányosabb és 
eredményesebb lett a gyógyíthatatlan 
kislány ápolása és gyógyszer ellátása. 
A lelkiismeretes gondozás eredmé-
nyeként testi és értelmi fejlődése nem 
különbözött észrevehetően egészséges 
kortársaiétól. Az életben tartásáért 
folytatott sziszifuszi küzdelem hiába-
valóságának, a helyzet kilátástalan-
ságának tudata azonban kikezdte az 
édesanya egészségét és a házasságukat 
is válságba sodorta. Külső segítséggel 

Trapi történet

Vrág története (2009)
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sem tudtak hosszabb távon úrrá lenni 
a reménytelen helyzeten, így a válásuk 
után nekünk, nagyszülőknek kellett a 
helyükbe lépni a két kisgyerek neve-
lését, ápolását illetően, mert nem na-
gyon tudtunk volna beletörődni, hogy 
idegen nevelőszülőkhöz kerüljenek.    

2003 őszén egy abonyi családi ház-
ba költöztünk a két kislánnyal, amelyet 
még akkor választottunk ki, amikor 
azt reméltük, hogy mindhárom gene-
ráció közös otthonává válhat. Tágas 
helyiségek, kert, virágok, gyümölcs-
fák, jó levegő, hinta, homokozó, zöld 
pázsit – és a szeretet, amellyel körül-
vettük őket; minden megvolt ahhoz, 
hogy két – a szülői gondoskodástól 
fokozatosan megfosztott – gyerek kel-
lemesen és biztonságban élhesse nap-
jait. Orvoshoz továbbra is Szolnokra 
jártunk, s mivel Virág alapbetegsége, a 
CF leginkább a tüdejét veszélyeztette, 
legtöbbször a pulmonológiát kerestük 
fel, sőt, a kislány háziorvosául is egy 

tüdő-gyógyászatra is szakosodott 
gyermekorvost kértünk fel, aki igazi 
empátiával és hozzáértéssel kezelte 
a kis betegét. Visszaemlékezve ma 
is meghatottsággal vegyes ámulattal 
idézem fel azt a töretlen jó kedélyt, 
amellyel  Virág a betegségével járó 
kellemetlenségeket, fájdalmakat visel-
te, ahogy nem akart tudomást venni 

arról, hogy ő csak korlátozottan képes 
azokra a cselekvésekre, amelyekre az 
életkora a természet törvényei szerint 
késztetné. Az sem zavarta, hogy kez-
dett kialakulni az a majdnem egyetlen 
testi bélyeg, amely annyira jellemző a 
CF-re: az ujjai kezdték felvenni a jel-
legzetes dobverő formát.

Az idő előrehaladtával felmerült 
egy sarkalatos kérdés, a szocializáló-
dás mikéntjének kérdése. Virág foko-
zottan ki volt téve a fertőzésveszély-
nek, így eddig igyekeztünk elkerülni 
vele minden olyan helyet, ahol az em-
berek szinte törvényszerűen megfertő-
zik egymást, ezért nem vittük például 
bölcsődébe sem. (Sajnos, az orvosi vá-
rókat és a kórházakat nem kerülhet-
tük el.) Ugyanakkor azt sem szerettük 
volna, hogy amolyan Maugliként el-
vadulva, az együttélés alapvető szabá-
lyainak elsajátítása és elfogadása nél-
kül nőjön fel. Így hát 2005 tavaszán 
próbaképpen elvittük abba az óvodá-
ba, ahová nővére a „végzős” csoportba 
járt. Talán mondanom sem kell, hogy 

Trapi történet

Mamival

Papival
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Trapi történet

egy héten belül olyan tüdőgyulladá-
sa lett, hogy kórházba kellett feküd-
nie. Ekkor hívták fel a figyelmünket, 
hogy a Somogy megyei Mosdóson 
lévő nagy múltú kórház egyik rész-
lege a cisztás fibrózisban szenvedő 
gyerekek gondozására specializáló-
dott, un. CF központként működik. 
Virág felgyógyulása után fel is vet-
tük a kapcsolatot az intézménnyel, 
és ettől kezdve 2006 augusztusáig 
3-4 havonként oda jártunk vele kont-
rollvizsgálatra és amolyan regeneráló 
kezelésekre. Az utolsó ilyen alkalom-
mal (amikor már elkezdődött a kór-
ház átstrukturálása) állapították meg, 
hogy a továbbiakban állandó oxigén-
pótlásra lesz szüksége a kislánynak. 

Érthetetlenül döcögő utánjárás ered-
ményeként sikerült is beszerezni, 
majd folyamatosan cserélni a szük-
séges palackokat. Volt egy 25 literes 
palack, amelyet a lakásban használt 
jó hosszúra megtoldott műanyag cső-
vel, egy vállra akasztva hordozható 
kis palack, amelyet a szabadban, vagy 
utazás közben használhatott, továb-
bá az ennek utántöltésére biztosított 
40 literes tartály folyékony oxigén-
nel. Elnézem a régi fényképet, ahol 
a kis biciklijén ül „teljes fegyverzet-
ben” (térd-, könyök- és csuklóvédő, 
bukósisak, szemüveg, az egyik szeme 
takarva a tompalátása és szemten-
gelyferdülése miatt, oldalán az oxi-
génpalack, orrában az oxigéncső), és 

arcán diadalmas mosollyal úgy feszít, 
mint egy győztes hadvezér.

Ugyanezen év novemberében újra 
leteperte egy súlyos tüdőgyulladás, any-
nyira, hogy hat hétig nyomta az ágyat a 
szolnoki kórház intenzív osztályán, hála 
az osztályvezető főorvos asszony merész 
kiállásának, aki fittyet hányva a proto-
kollra kijelentette, hogy addig nem en-
gedi áthelyezni másik kórterembe, amíg 
meg nem gyógyítja. Itt „ünnepelte” az 
ötödik születésnapját is; az ezt meg-
örökítő fotón a személyzet gyűrűjében 
ül az ágyában, infúzióval a vénájában, 
orrában az oxigéncsővel, láztól csillogó 
szemmel, bágyadt-boldog mosollyal fo-
gadva a jókívánságokat, mint egy lihegő 
sztár a műsora végén a rajongók ová-
cióját. Őszintén szurkoltak neki, hogy 
megérje a másnapot.

Jöttek is sorra az újabb és újabb túl-
élt napok, míg annyira fel nem épült, 
hogy el lehessen szállítani kálváriájának 
következő stációjáig, a miskolci megyei 
kórházba, mivel akkorra a mosdósi CF 
központot felszámolták. Közeledett a 
karácsony, amikor mentővel átvittek 
bennünket.

Miskolcon már várta Dr. Sólyom 
Enikő egyetemi docens gyermekorvos, 
aki többek között az anyagcserével kap-
csolatos betegségek nemzetközileg elis-
mert szaktekintélye volt, és az osztályán   
CF gondozást is folytatott. Örömmel és 
hálásan bíztuk rá az akkor még lábado-
zó Virágot, akit alapos vizsgálat után fel 
is vett a főorvos asszony a gondozottjai 

Három hónappal a tüdőátültetés után

A két heckerÓ mami!
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sorába. Ekkor már éjjel-nappal szüksége 
volt az oxigén pótlására, de itt a nagyon 
lelkiismeretes és szakszerű kezelésekkel, 
a legkorszerűbb eszközök és módsze-
rek alkalmazásával sikerült lelassítani a 
tüdő oxigénellátó képességének romlá-
sát. Az aggodalmunk azonban semmi-
vel sem lett kisebb, mivel úgy tudtuk, 
hogy a tüdőátültetés csak felnőttek 
esetében jöhet szóba, amikor a szervek 
már nem növekednek, mert a tüdő az 
egyetlen olyan transzplantálható szerv, 
amely nem követi a befogadó szervezet 
növekedését; azzal pedig csak mi áltat-
tuk magunkat, hogy Virág megérheti a 
felnőtt kort. Így teltek a hónapok; men-
tővel vittük Miskolcra, amikor romlott 
az állapota; Virág befeküdt a kórterem-
be, a kísérője pedig (a feleségem, vagy 
én) a közelben lévő „Ronald Házban”, 
vagy a kismamák szálláshelyén tölthet-
te az éjszakákat – költségtérítés nélkül. 
Nappal természetesen részt vettünk a 
beteg körüli teendők ellátásában.

2008 elején egy ilyen kezelés al-
kalmával a főorvos asszony behívatta 
a feleségemet (mint gyámot) az irodá-
jába, és tudatta vele, hogy kapcsolatba 
lépett a tüdőtranszplantációs várólis-
ta-bizottsággal, hogy vizsgálják meg 
Virág egészségi állapotát, mennyire 
alkalmas egy esetleges tüdőátülte-
tésre. Nyíltan közölte a félájult asz-
szonnyal, aki azt sem tudta, hogy az 
örömtől, vagy az ijedtségtől sírta-e el 
magát, hogy egy ilyen beavatkozás 
megkísérlése nélkül legfeljebb másfél 

éve van még beteg unokájának. Még 
ott, akkor megadta a SOTE 1. sz. 
Gyermekklinika pulmonológusának, 
dr. Kovács Lajos egyetemi tanársegéd-
nek az elérhetőségét, hogy beszéljen 
meg vele egy időpontot a vizsgálatok 
elvégzésére. Áprilisban meg is történt 
az állapotfelmérés azzal a konklúzi-
óval, hogy a műtét már szükséges és 
még lehetséges, kizáró okot nem talál-
tak. Kovács doktor, mint Virág új CF-
gondozó kezelőorvosa, tájékoztatta a 
feleségemet a kockázatokról, a bécsi 
műtéttel kapcsolatos tudnivalókról és 
a transzplantáltak életkilátásairól, mi-
előtt döntenünk kellett, hogy vállal-
juk-e mindazt, amivel a tüdőátültetés 
jár. Természetesen gondolkozás nél-

kül vállaltuk, így a transzplantációs 
várólista-bizottság előtti újabb meg-
hallgatás után, ahol már a beteget is 
megkérdezték, Virág felkerült a nem-
zetközi várólistára.

Ebben az évben még egy fontos 
esemény történt Virággal: beírattuk az 
iskolába, méghozzá magántanulóként, 
mert az oxigénpalackhoz volt kötve az 
élete. Két kedves, abszolút empatikus 
tanítónéni foglalkozott vele heti öt dél-
előtt, naponként felváltva. Jó hangulat-
ban teltek az órák, a követelményt és 
a tempót Virág teherbíró és figyelem-
összpontosítási képességéhez igazítot-
ták. Kicsit színesedett, gazdagodott a 
világról alkotott képe, megtanult írni, 
olvasni, és egyelőre azt sem vettük  ész-

re, hogy mennyire nem fog tudni bánni 
a mennyiségekkel. Mivel a nővére ed-
dig mindig kitűnő eredménnyel zárta 
az éveket, reméltük, hogy ő sem adja 
majd alább.

2009. június 8-án délelőtt jött a 
riasztás, hogy Virág és a kísérője, a 
nagymama egy óra múlva  indulásra 
készen várja a mentőt, indulnak Bécs-
be. 11 órakor indultak el, és megállás 
nélkül, végig szirénázva száguldottak 
az Allgemeine Krankenhaus impozáns 
épületkomplexuma felé, ahol már várta 
Virágot egy tragikus balesetben meg-
halt 5 éves kisfiú életmentő tüdeje és 
az életmentő csapat, köztük Lang pro-
fesszorral, a tüdőátültetés akkor egyet-
len magyar specialistájával. A műtét 
éjjel 2-től reggel 8 óráig tartott. Ezt a 
napoknak tűnő hat órát a feleségem a 
műtő előtti kihalt folyosón aggódta vé-
gig.  A transzplantáció jól sikerült.

Nagyon sok embernek és sok kö-
rülmény összejátszásának köszönhe-
tő, hogy Virág új tüdőt kapott, de a 
legnagyobb érdem és tisztelet a kisfiú 
szüleit illeti, akiknek az embersége 
magasan föléje tudott nőni óriási fáj-
dalmuknak, amikor hozzájárultak, 
hogy elveszített gyermekük továbbélő 
szerveivel gyógyíthatatlan beteg gye-
rekek életét lehessen megmenteni.

V. László,
Virág „papija”

Virág a tábori bobozáson

Virág, aki imádja a vizet

A soproni Harrer 
Csokoládéműhelyben
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Idén is rámtalált a szerencse 
Szalamanov Zsuzsa személyében, 
és Nagy Rékát (12 éves, vesetransz-
plantált), Jeránek Hannát (11 éves, 
vesetranszplantált), Zahoray Katát 
(11 éves, májtranszplantált) kísérve 
ismét eljuthattam Svájcba, a transz-
plantált gyerekek kalandtáborába. A 
lányoknak lehetőségük volt a síelés-
sel komolyabban megismerkedni, és 
új élményekkel gazdagodni.

Egy kellemes februári napon 
indultunk a budapesti repülőtérről 
Genfbe, ahonnan egy kétórás vo-
natút s egy félórás autózás után meg 
is érkeztünk a várva várt helyre, a 
szállásra: Anzère-be.

Az Alpokban

TACKERS
AZ ÖNKÉNTES SEGÍTŐ SZEMÉVEL
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Az Alpokban

Sietős vacsora után egyből ki-
osztásra kerültek az új síruhák, sap-
kák, gyógyszerleadás, bejelentkezés, 
majd még sietősebb alvás.

Másnap reggel a sífelszerelések is 
gazdára találtak, hogy mihamarabb 
mindenki a pályán lehessen és élvez-
hesse azt, amiért jöttünk: a síelést.

A három leányzó egy szobá-
ba - két francia kislánnyal együtt 
-   és csoportba került, így követ-
hettem őket én is a sportolás köz-
ben. A legmagasabb haladó csoport 
volt az övék, de Hanna és később 
Kata is egy szinttel lejjebb fokoz-
ták magukat, viszont így is ügyesen 
helytálltak az újabb közegben. Az 
első pár nap sajnos a megszokott-
hoz képest nem volt túl meleg, sőt, 
ködös-hűvös-havazós időt fogtunk 

Kata Hanna versenyez

A bázis

Réka a pályán

Réka
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Az Alpokban

ki, viszont friss hóban koptathatták 
a gyerekek a léceiket. A hét vége felé 
pedig kitisztult minden, a nap is sü-
tött végre!

Általában egésznapos síelést 
ajánlottak a szervezők - hiszen erről 
szólt a hét -, de lehetett választani 
minden délután valamilyen másfaj-
ta elfoglaltságot. Egyik nap rajzolás 
volt, másnap wellness, előadások, stb. 
Interjút is készítettek minden táboro-
zóval, a lányoknak elég volt magya-
rul beszélni, utána én lefordítottam. 
A délutáni sízésre a lányok általában 
elfáradtak, nem igazán maradtak fent 
a pályán, így szinte mindenféle más 
programon részt vettek. 

A héten többek közt kipróbálhat-
ták a szánkózást igazi szánkópályán, 
festegettek, farsangoltak, ahol Réka 
angyaljelmezével megnyerte a jel-
mezversenyt. Ezen kívül volt részük 
vicces akadályversenyben, diszkóz-

hattak, a hét végén pedig még egy 
síversenyt is tartottak a táborozók 
számára, ami   után mindenkit ok-
levéllel díjaztak az oktatók. Legna-
gyobb meglepetésünkre a lányok két 
oktatója telefonos fordító segítségé-
vel magyarul írtak dicséretet! Réka 
oktatója, Mark, még néhány magyar 

szót is megtanult. A honvágy is fel-
ütötte a fejét Katánál pár pillanatra, 
de gyorsan túltette magát a mama-
hiányon.

A leányzók hamar összebarát-
koztak, Hanna a „Mi a legjobb a 
TACKERS-ben?”- kérdésre azt vá-
laszolta: - „A legjobb az, hogy eddig 
csak ketten voltunk barátnők Katá-
val, de így, hogy hárman vagyunk 
Rékával, sokkal jobb.”

Köszönet a Transzplantációs 
Alapítványnak, Zsuzsának, s min-
den támogatónak, hogy ebben az 
évben is sikerült a magyar gyerekek 
részvétele a TACKERS téli kaland-
táborában!

Ui.: Kórós Viktória, Szalmási 
Donát, Szűcs Bence 2010-2011-es 
TACKERS rajzai a mai napig ott 
lógnak a chalet falán az étkezőben… 

Tárnoki Virág
21 éves, vesetranszplantált, 

önkéntes segítő

Hanna versenye

Hanna, Kata, Réka
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Együttmuködés

Köszönjük Liz Schick-nek, 
a TACKERS program létrehozójának;

és köszönjük a Crydet Kft., a PC Aréna Kft. 
és a Residenz Tölgyfa Kft. vezetésének, 
hogy évek óta támogatják a programot; 

a KÖBE Biztosítónak pedig a csapat 
utasbiztosítását!
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Az Alpokban

Egy napsütéses szeptemberi délután kezdődött a 
mesém, egy kisalföldi nagyvárosban. Éppen akkor 
értünk haza az iskolából, ahol a gyermek nem iga-
zán érzi jól magát. Egy teljesen váratlan pillanatban a 
Téltündér ismerőse telefonált, aki anyukámmal akart 
beszélgetni. Igazából én meg sem vártam, miről be-
szélgettek. Egyben biztos voltam, fontos dolgok tör-
téntek közöttük. Már a lakásban, ebéd közben kide-
rültek a titkok. 

Ekkor kezdődött az igazi mese. Anyukám el-
mondta, hogy a Téltündér, aki Svájcban, Anzère-ben 
lakik,  szeretne velem hancúrozni a hófedte Alpok 
hatalmas csúcsai között. Meghívott engem személye-
sen magához. Azért kezdte ilyen korán a szervezést, 
mert sok gyermeket, sok országból szeretne összevá-
logatni. Lehetőség szerint minden gyerek szeressen 
hógolyózni, hóembert építeni, szánkózni, síelni és 
csak úgy rácsodálkozni az ő munkájára, a csodaszép 
hódunyhára. Természetesen ilyen jó időben, ami ezen 
a szeptemberi délutánon volt, nem vettem túl komo-
lyan a meghívást. Biztos téves volt, de az is lehet, 
hogy csak egy álom.

Aztán, ahogyan teltek-múltak a napok, hetek, 
hónapok, egyre több levelet kaptunk a Téltündértől, 
hogy mire kíváncsi. Tetőtől, talpig, kívülről és belül-
ről is meg akart ismerni. Nem igazán értettem, miért 

tőlem szeretné tudni a dolgokat. Hiszen ha éjjel belo-
pózik a szobámba, vagy a széltestvér hátán ülve meg-
simogat az utcán, akkor mindent megtudhat rólam. 

Aztán elmúlt a karácsony, elmúlt a szilveszter. Egy 
kicsit el is feledkeztem erről az utazásról. Hideg sem 
volt úgy igazából, mint ahogy ekkor illett volna. Le-
het, hogy a Téltündér csak viccnek szánta a dolgot. 
Meglehet. De január első hetében csoda történt. Nem, 
nem hóesés, kár erre gondolni. Az én tündérem nem 
ért rá dunyhát rázni. Szervezte a gyermekek utazását, 
elszállásolását, étkezését és a különböző jobbnál-jobb 
havas programokat. Folyamatosan egyre hidegebb lett. 
Már befagytak a kisebb patakok és tavacskák. Később 
befagytak a nagyobb tavak is. Lehetett korcsolyázni. 
Nagyon hosszú ideig be voltak fagyva a tavak. Ez is 
nagy örömet okozott a gyerekeknek. Egy kicsit boldo-
gabban vészelték át a téli borús és ködös napokat. 

Egyre közeledett a beígért utazás ideje. Már az elő-
ző héten nem engedtek iskolába menni. Ez már maga 
az álom volt. Sokáig pakoltunk a bőröndbe, milyen és 
mennyi ruhát vigyek magammal. Megfázni sem sza-
bad ott senkinek, de a Téltündér falujának összes játé-
kát ki kell próbálni. Ezt nem lehet csak úgy elszalasz-
tani, minden percét ki kell élvezni. 

A várva-várt napon izgalommal telve indultam 
útra. Szerencsére nem pakoltam bele a bőröndbe túl 

Téltündér

Hópaplan fed mindent
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sok mindent. Így hát a megbeszélt időpontban a szelek 
szárnyán elutaztam. Izgalmas utakon, magas hegye-
ken, hófedte csúcsokon átrepülve késő éjjel érkeztem 
meg Anzère-be, ahol egy szülő- és osztálytársmentes 
hét várt rám.

A falu a napos hegyoldalon, a hófödte csúcsok köz-
vetlen közelében található. Ilyen hely talán a világon is 
csak egy van. Erre döbbentem rá reggel, amikor kinyi-
tottam a szememet. Meseszép faházak sora, mindegyi-
ken erkély. Az erkélyeken szívecske mintás fa korlát. 

Sokat nem volt időm ebben gyönyörködi, hiszen ko-
rán keltem. Ekkor már megérkezett a többi gyerek is. 
Sokféle országból, sokféle gyerek. Az étkező megtelt 
különböző nyelven beszélő fiúkkal és lányokkal. Min-
denki örült, hogy ide eljutott. Összeismerkedés után 
elkezdtük a téli játékokat. A Téltündér ott volt mindig 
körülöttünk. Vigyázott ránk, mind a 30 kölcsöngyere-
kére. 

A szikrázó napsütésben először a hegyoldalt vettük 
birtokba. A fenyőfákról lógó óriási jégcsapok és a hatal-
mas hóból készült fehér dunyha látványa mosolyt vará-
zsolt az arcunkra. Boldogan készítettük a hóangyalokat. 
A hegyoldalról leröppenve láttunk egy-két érdekes álla-
tot. A róka koma a teljesen vastag téli bundájában mu-
tatta meg magát. Az ő dolgát a Téltündér a sok hóval 
igen megnehezítette, hiszen élelem után kutatni a hó-
ban nem egyszerű. A madarak helyzete sem volt sokkal 
könnyebb. Azért nekik szórtunk ki egy-két marok élel-
met. Boldogan kapkodták be és nemigen zavarta őket, 
hogy mellettük vagyunk. Ekkor egy óvatlan pillanatban 
nem figyeltem egy hóbuckára, és elcsúsztam. Beleestem 
fejjel a hóba. Kicsit megijedtem, de a Téltündér odajött 
hozzám, sítalpra állított, rám kacsintott és már mehet-
tem is tovább a társaimmal.

Kutyás szánon is utazhattunk. A gyönyörű kutyák 
látványa mindenkit lenyűgözött. A szőrük csak úgy 

Átrepültünk az Alpok felett

Mint a mesében

Madártávlatból a sok síelő gyerek

Meseházak
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ragyogott a szikrázó napsütésben. 
Ők ruha nélkül sem fáztak. A Tél-
királynő kutyái már biztosan hoz-
zászoktak ennél keményebb télhez 
is. Úgy száguldottak, hogy néha 
azt éreztem, a levegőben járunk. 
Bejártuk az erdő zegét-zugát. Ele-
séget vittünk az állatoknak, s köz-
ben csodáltuk a tájat. 

Az egyik reggelen ködbe bur-
kolódzott a hegyoldal. Igen hideg 
lett. Tudtuk, hogy valami bántja 
a Téltündérünket. Mindent rend-
be elrakodtunk, majd meglepetést 
készítettünk neki. Nagy lepedő 
darabokra vízfestékkel mindenki 
lerajzolta, hogy mi tetszik neki 
Anzère-ben. A rajzokat felra-
gasztottuk a falra. Lehívtuk a mi 
Téltündérünket. Annyira boldog 
volt a mi meglepetésünktől, hogy 
megrázta a szoknyá-
ját, a szemével egyet 
kacsintott és már-
is ragyogó napsütés 
lett. Egyből kedvünk 
lett pár mulatságos 
hószobrot készíteni. 
Ebéd után viszont mi 
lettünk gazdagab-
bak egy meglepetés-
sel. Élményfürdőbe 
mentünk. A me-
dencékben úszkálva 
nézhettük a hófehér 
hegyoldalt. Még mó-

kusok is ugráltak a fákon. Hazafe-
lé nem felejtettük el megsimogatni 
az óriás mormota és a hegyi sas 
buksiját sem. 

A siklóernyőzést úgy éltem 
meg, mint a seprűnyélen repülést. 
Csak ülsz kényelmesen és felülről 
szemléled a tájat. Nem is csoda, 
ha ezt a helyet választotta a Tél-
tündér magának. Szívem szerint 
én is ezt választottam volna. A 
sok siklóernyő a levegőben olyan 
látványt nyújtott, mintha valósá-
gos szivárvány borítaná az eget. 
Minden szivárványhoz egy tündér 
és egy gyermek tartozott. A kacaj, 
ami betöltötte a völgyet, még ma is 
visszhangzik a fülemben. 

Egyik este a sok élmény után 
már alig álltunk a lábunkon. Ek-
kor a mi Téltündérünk olyan fel-
adatot talált ki, ami igazán tündéri 
volt. Mindenkinek jelmezt kellett 

készítenie és nem is akármilyent. 
Téltündérnek kellett beöltözni. 
Mindenki izgatottan készülődött 
a nagy megmérettetésre. Az igazi 
jelmez kitalálása sem volt egysze-
rű, nem még az elkészítése. Az én 
képzeletember már hónapok óta 
ott volt a tündérem képe, ezért az-
tán elég hamar elkészültem. Már 
csak a hosszú hajamat kellett tün-
dérivé varázsolni. Mikor magam-
nak is tetszettem, megjelentem 
a többiek mellett a bemutatón. A 
sok fehérruhába öltözött mosoly-
gós gyermek, mint megannyi kis 
tündér táncolt az esti forgatag-
ban. Az eredményhirdetés után 
még nagyobb lett az örömöm. Én 
nyertem meg a fődíjat. Gyönyörű 
díjat kaptam jutalmul, amit aztán 
féltve őrzött kincsként kezeltem, 
nem akartam, hogy a hazafelé tar-
tó hosszú utazás alatt megsérüljön. 
Késő estig élveztük a táncolást, egy 
mini diszkót kaptunk jutalmul. 
Volt pár szék is a teremben, de 
azok különlegessége az volt, hogy 
ezen az éjszakán senki nem ült 
rájuk. Ilyen élvezetes, elvarázsolt 
farsangot csak a Téltündér tud ki-
gondolni, senki más.

Azért a Téltündér kigondolta 
nekünk a szuper feladatot is. Ami-
kor reggel az összes ágy nem állt 
gyönyörűen bevetve, a ruhák szé-
pen sorban, rossz kedve lett. Ilyen-
kor a szoknyáját nem rázta ám meg, 
nem fújta el a felhőket a hegyről. 
Ezért hamar megtanultuk, hogyan 
kell kedvében járni. Reggel hamar 
felkelni, gyorsan összerakodni és 
katonás rendet rakni a szobákban. 

Akkor mindig nagy 
pelyhekben hullt a hó. 
Vastag hódunna ta-
karta be a tájat. Benne 
lépkedve, valóságos 
tündérnek képzeltük 
mi is magunkat. 

Hát ez volt, mese 
volt, vagy valóság. 
Aki nem hiszi, járjon 
utána. 

Nagy Réka
12 éves, 

vesetranszplantált

Kutyaszánozás

A legjobb jelmezért járó kupa

Diszkóban – középen a Téltündérrel
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Kapcsolat

Joggal feltehető az a kérdés: Hogyan 
kerültünk MI ide? Igaz ugyan, hogy 
TI és MI nem rendelkezünk régi közös 
múlttal, de valahogy mégis oly réginek 
tűnik az egyéves ismeretség. 2015 nyarán 
MI szakmai edzőtáborunkat töltöttük Bala-
tonszemesen az OTP üdülőben, míg TI a „Mi 
is nyaralunk” táborotokkal voltatok jelen. Már az első napon 
felmerült egy közös, megoldandó probléma: hogyan tudjuk 
kivitelezni, hogy a táncteremben mindenki programja meg-
valósulhasson. Bemutatkozás után leültünk, hogy orvosoljuk 
ezt, és a közös megoldást nagyon könnyen megtaláltuk. 

A második napon jött a következő találkozási pont, 
ugyanis kiderült, hogy Baranyai Andort, táborotok egyik 
önkéntesét személyesen is jól ismertük. Tudni kell róla, hogy 
1990 óta az akrobatikus rock’n’roll sportág meghatározó alak-
ja, aki először C majd B kategóriás versenyzőként, formációs 
csapat tagjaként, később edzőként, bíróként és WRRC pon-
tozóként is hozzájárult az akrobatikus rock’n’roll fejlődéséhez. 
Transzplantált sportolóként világbajnoki címet szerzett röp-
labdacsapatával, emellett síelt, futballozott, atletizált. Ezután 
sokat beszélgettünk az ott eltöltött pár napban.

Egyszer csak jött a váratlan hír: Andort elveszítettük. TI, 
MI és még sokak számára  távozása nagy veszteség. A rokis 
társadalom, ezzel együtt MI is egy tiszteletre méltó, nagy 
szaktudással rendelkező sporttársat veszítettünk el, míg TI 
egy önzetlen, önkéntes segítő embert, akit mind TI, mind MI 
szerettünk és tiszteltünk, gyerekeink imádták és felnéztek rá.  

MI és személy szerint én, Mészáros Gábor ked-
ves kötelességemnek érzem ügyetek támogatását, 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
A Transzplantációs Alapítvány és a B-Cool Dance Team Sportegyesület kapcsolata
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ezért - egyben Andor emlékének is tisztelegve 2016. október 
8-án részt vettem egyesületemmel, a B-Cool Dance Team 
Sortegyesülettel a Szervdonációs és Transzplantációs Eu-
rópa-, és Világnap fáklyás felvonulását követő flashmobon, 
így hozzájárulva a rendezvény sikeréhez.

 

Ismerkedjünk meg a sportegyesülettel 
és vezetőjével

– Mit lehet tudni Mészáros Gáborról? 
– Hét éves koromban ismerkedtem meg az akrobatikus 

rock’n’rollal és azóta töretlen a kapcsolatom a tánccal. Még 
gimnazista koromban határoztam el, hogy szeretnék majd sa-
ját egyesületet.

– Mióta létezik a B-Cool? 

2013-ban a cégbírósági bejegyzéssel alakult meg az egye-
sület és azóta folyamatosan fejlődünk.

– Területileg is fejlődnek? 
– Igen. Két nagy régióval rendelkezünk. Az egyik Kispest, 

a másik pedig Százhalombatta. Megcéloztam a kisebb lélek-
számú községeket, hogy a rock’n’roll táncstílust a nagyváros-
tól távolra is elvigyük. Így már Sárosdon és Szabadegyházán is 
működik az oktatás. Terveink szerint október elején indul be 
Iváncsa és Adony is, ahol megismertethetjük az érdeklődőket 
ezzel a szép sportággal.

– Gondolom,  akkor  nem csak területileg láthatunk fejlődést? 
– Így van, mert amikor elkezdtük az akrobatikus rock’n’roll 

tanítást, csak ezt a stílust oktattuk, most pedig már három kü-
lönböző táncműfaj alapjait ismerhetik meg nálunk a gyerekek. 
Így a show tánc és a hip hop mellett fő profilunk az akroba-
tikus rock’n’roll maradt. Munkánkkal a tömegsport jelleget, 
illetve a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését vettük 
célba, és megyünk továbbra is ezen az úton. Szeretnénk, ha a 
táncsport minél több gyermeknek adna lehetőséget az egész-
séges fejlődésre, az amúgy mozgásszegény világunkban.  

– Fellépésekre, versenyekre járnak a gyerekek? 
– Minden fellépést szívesen vállalunk, mert a gyerekek-

nek szükségük van a színpadi rutin megszerzésére. A nemes 
ügyeket szívesen támogatjuk, ezért többször megyünk velük 
karitatív rendezvényekre, mert ők is tudják, szép dolog adni, 
és ezt ők jó szívvel teszik. Így októberben a Szervdonáci-
ós és Transzplantációs Európa-, és Világnapon minden 
edző részt vett a Hősök terén, a fáklyás felvonulást követő 
flashmob-on, hogy kifejezzék szolidaritásukat a szervátülte-
tésre váró betegek és családtagjaik iránt. Versenyeken dobogós 
helyezéseket érnek el csapataink, ami annak is köszönhető, 
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hogy gyermekközpontú az oktatásunk. Nekünk ők a Csu-
dabogarak, mert mindig tudnak meglepetést okozni. Egytől 
egyik szeretetre méltóak, még akkor is, ha épp valami nem 
úgy sikerült, ahogy szerettük volna.

– Hány éves korig lehet valaki aktív versenyző?
– Jelenleg én magam is aktív versenyző vagyok, ugyanis 

táncpárommal, Lengyel Bonitával Magyarországot képvi-
selem az akrobatikus rock’n’roll versenyzés csúcsán, a Main 
Class kategóriában. A kategória versenyeit a Nemzetközi 
Rock and Roll Szövetség, a WRRC jóváhagyásával és fel-
ügyeletével különböző országok szervezik.  Ma világszinten 

88 regisztrált páros szerepel a WRRC Main Class ranglistá-
ján, amelyen egy versenyszezon után a 34. helyen állunk.

– Mi a cél? 
– Azt szoktuk mondani, hogy nekünk az a jó, ha a gye-

reknek jó. Ebben a rohanó világban néha álljunk meg egy 
pillanatra, még akkor is, ha ez tényleg csak egy pillanat és 
figyeljünk egymásra. Célunk, hogy szakmailag elismert 
egyesület legyünk, és majd MI is szeretnénk megünne-
pelni megalakulásunk 25. évfordulóját.  A Transzplantá-
ciós Alapítvány működése ehhez megfelelő mintaként 
szolgál.

Az Egyesület részt vett a januári tengelici családi hétvégénken, az Orchidea Hotelban, 
pénteki fellépésükkel igazi színt vittek szokásos farsangi rendezvényünkbe, és kifejezték szándékukat, 

hogy a nyári tábor alkalmával második alkalommal megrendezésre kerülő 
Baranyai Andor Emlékkupa megnyitóján is szeretnék tiszteletüket tenni.
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Összefogás

Újra itt a december! Huh, de 
gyorsan eltelt ez az év is! 

Ez azt jelenti, hogy 2016. december 
3-án ismét megrendezésre került a jó 
hangulatú, önszerveződő jótékony-

sági bál! Egy-egy ügyért való ösz-
szefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy 
emberek milliói állnak ki egyetlen 
cél érdekében, de van, hogy csak egy 
kisebb csoport akarja megmutatni, 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL ALSÓNÉMEDIBEN, 
A BETYÁR ÉTTEREMBEN 

Kedves Támogatónk!
Ha idén is alapítványunkat szándékozol támogatni adód 1 %-ával,

 figyelj az adószámunkra, mert utolsó számjegye megváltozott!

19667063-1-43
19667063-1-41

Támogatásodra idén is nagy szükségünk van, 
reméljük, bennünket választasz!

KÖSZÖNJÜK!

NEM MINDEGY! A VÉGE1!

3.indd   1 18/03/17   07:02

„ Aki nem hisz abban, 

hogy mennyi jó ember 

van, az kezdjen el 

valami jót tenni, 

s meglátja, milyen sokan 

odaállnak mellé.”

Böjte Csaba
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mire képesek. Ők azok, akik nem 
a világ/ország megváltását tűzték 
ki célul maguk elé, hanem hogy a 
szervátültetett, vagy arra váró gye-
rekek rehabilitációs nyári táborának 
anyagi segítséget nyújtsanak a tom-
bolából befolyt összeggel. Erre nyí-
lik lehetőség, amikor a jótékonysági 
bállal fejezzük ki segítő szándékun-
kat. Ismét megtelt az étterem kis és 
nagy terme a lelkes vendégekkel. 
Eljött közénk Zsuzsa néni, az ala-
pítvány elnöke és vele jött egy kedves 
család, akit személyesen is ismerünk 
már. (Fellner Márti kurátor és Nagy 
Antal önkéntes segítő –szerk.) Márti 
fia (Török Tomi vesetranszplantált 
önkéntes segítő – szerk.) színvonalas 
kisfilmet készített a vendégek szá-
mára, hogy bepillantást nyerjenek a 
nyári tábor programjaiba. Nagyon jól 
sikerült, köszönjük nekik!

Ezután jött a finom vacsora, amit 
a Betyár Étterem dolgozói készítet-
tek nagy igyekezettel. Azt hiszem, 
hogy éhen nem maradt senki, se gye-
rek, se felnőtt. 

Minden résztvevő jól érezhet-
te magát a hangulatos táncos estén, 
amiről a Varga Band gondoskodott 
(Varga Norbert, Varga Ferenc, Gál 

Zsolt, Tóth György, Kleineisel Ba-
lázs). Vacsora után a Mikulás is el-
jött közénk a gyerekek és a felnőttek 
nagy örömére. Még ajándékot is ho-
zott! 

A meghívást ismét elfogadta Pol-
gár Peti, aki már évek óta jön hoz-
zánk. Megkért bennünket, hogy mi-
nél többen táncoljunk vele

a táncparketten. A felajánlások-
nak köszönhetően nagyon sok aján-
dék és értékes tombolatárgy gyűlt 
össze, amit az éjféli sorsoláson vehet-
tek át a szerencsések.

Ezek közül néhányat említek: az 
Alsónémedi Önkormányzat egyhe-
tes gyulai nyaralását, az Alko kft.- 
fűnyíróját, az alapítvány felajánlása-
ként a tengelici wellness hétvégét és 
a sok-sok szép és maradandó ajándé-
kot, amit mindenki jó szívvel és sze-
retettel ajánlott fel.

Az összefogás ez alkalommal is 
megmutatkozott a szervezésben, az 
előkészítésben és a lebonyolításban is. 
Mindannyiunknak vidám, felszaba-
dult, igazi báli hangulatban lehetett 
részünk egészen hajnalig.

Köszönjük szépen mindazoknak, 
akik hozzájárultak a rekord bevételt 
hozó bálhoz.

Résztvevőként is jó volt hallani és 
tapasztalni, hogy úgy köszöntünk el 
egymástól, hogy 2017. december 2-án 
mindenkivel újra ugyanitt találkozunk.

-B.E-
(a bál egyik résztvevője, aki meg-

nyerte a tengelici wellness hétvégét 
és családjával részt vett 

a farsangi rendezvényen.)

Összefogás

Tombolatárgyak sokasága

Köszönjük a résztvevőknek, a felajánlóknak, a zenészeknek, Polgár Petinek és mindenkinek, 
aki hozzájárult a remekül sikerült bálhoz és az Alapítvány részére felajánlott 368 000 Ft adományhoz.

Gyermekeim a tengelici farsangon
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Mindenki nagyon elkeseredett, amikor szeptember-
ben a MOL Új Európa Alapítvány három héten át fo-
lyó, 10 éves jubileumi játékán 26 szavazat hiányában le-
csúszott alapítványunk 1 millió Ft nyereményről. Ám a 
MOL dolgozói kárpótoltak bennünket!

A MOL Magyarország vezetői és országunk élspor-
tolói, Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, 
Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és a magyar válogatott 
labdarúgó Juhász Roland decemberben saját készítésű sü-
teményeiket árulták Budapesten, Békásmegyeren, Tisza-
újvárosban és Százhalombattán.

A népszerű kezdeményezést már harmadik évben 
rendezték meg a vállalat dolgozói körében, ahol a meg-
szokott ár többszöröséért fogytak az édességek. 

A befolyt összeget, több mint 1.000.000 Ft-ot, a 
MOL megduplázta, így 1 – 1 millió forintot adott át 
Szollár Domokos, a MOL Csoport kommunikációs 
igazgatója és Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Euró-
pa Alapítvány ügyvezetője Bogár Zsuzsának, az Ágacs-
ka Alapítvány elnökének és Szalamanov Zsuzsának, a 
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért ku-
ratóriumi elnökének.

SIKÍTÓFRÁSZ!
Nem tudom, ismeri-e valaki a 

VIASAT3 csatorna fenti című mű-
sorát, én bevallom, sosem hallottam 
róla addig, amíg a műsor készítője, 
a Show and Game Kft. meg nem 
keresett bennünket azzal, hogy a 
február 2.-i adás győztes csapata a 
cég által felajánlott és a versenyzők 
által megtalált borítékokban rejlő 
összeget alapítványunknak adomá-
nyozza. Az átutalt összeg 270.000 
Ft, amit köszönünk a műsorkészítő 
Kft.-nek és a játékosoknak: „Cintia 
Diktátor”-nak,”Bebe”-nek és Csor-
dás Ákosnak!

KÖSZÖNJÜK! KÖSZÖNJÜK! KÖSZÖNJÜK!
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Börcsök Enikő színművésznek, - aki évek óta ala-
pítványunk önkéntes segítője - és a Vígszínház vezeté-
sének köszönhetően elkezdődött idén a szervátültetett 
és szervátültetésre váró gyerekek, valamint testvéreik 
kulturális programja. Három csoportban, külön-külön 
időpontban több mint 30 gyerek nézhette meg Dés Lász-
ló (nagykövetünk) – Geszti Péter – Grecsó Krisztián  
legújabb zenés darabját, a Pál utcai fiúkat.

Börcsök Enikőnek köszönhetően bejutottunk a Pál ut-
cai fiúk című előadásra a Vígszínházba. Sőt még a kulisszák 
mögé is. Még a színpadra is felmentünk, ahol a színészek 
éppen gyakoroltak a délutáni előadásra, amit mi is megnéz-
tünk. Láttuk hogyan mozgatják a díszleteket és a háttere-
ket. Benézhettünk az öltözőkbe, fodrászatba, sminkbe és 
a jelmeztárba is. A színészek nagyon kedvesek voltak még 
autogramot is kaptunk. A kulisszajárás után megnéztük az 

előadást is, ami nagyon tetszett. Jók voltak a szövegek, jól 
visszaadta az előadás az eredeti történetet. Jók voltak a szí-
nészek és a darab zenéje annyira bejött, hogy megvettük 
CD-n és most is azt hallgatom.

Vargha Simon
(15 éves, vesetranszplantált)

PÁL UTCAI FIÚK – MÁSKÉPP
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1010 ÉVES A GYERMEKKORI SZÍVTRASZPLANTÁCIÓS 
PROGRAM MAGYARORSZÁGON

A gyermekkori szívtranszplantáció igénye a 2000-es évek 
kezdetétől hazánkban is jelentősen fokozódott. Egyrészt a 
hosszútávú eredmények cáfolták, hogy a transzplantációval 
csak éveket nyerhetünk a gyermekek esetében, másrészt a nyu-
gat-európai központban évek óta folyó beavatkozások miatt a 
gyógyíthatatlan szívizombetegségekben szenvedő gyermekek 
szülei egyre erősödő igénnyel léptek fel, hogy hozzáférhetővé 
váljon az eljárás itthon is. 

Szívsebészeink a transzplan-
tációs műtétre technikailag 
felkészültek voltak, de 
hiányzott a program 
felépítése, az utógon-
dozás megszervezése, 
transzplantológusok 
képzése. Ennek 
megfelelően külföldi 
centrumba sem tud-
tuk küldeni a transz-
plantációra szoruló 
betegeinket, mert az 
utógondozás nem volt 
itthon megoldott. 2004-
2005-től indult el az aktív 
készülés, mert a Gyermek-
szív Központ orvosai/nővérei 
számára egyre nehezebben volt 
elviselhető, hogy transzplantáció-
val gyógyítható gyermekek végstá-
diumú szívelégtelenségét kezeljék úgy, 
hogy nincs kiút. 

A berlini Deutsches Herzzentrum jelen-
tős segítséget nyújtott a felkészülésben, itt több 
kollégám rövidebb időt, én egy évet töltöttem el. 
Ez a centrum vezető szerepet játszott nemcsak Né-
metországban, de Európában is a gyermekkori és felnőtt 
szívtranszplantációban is, különösen a programmal szoro-
san összefüggő hosszú távú gyermek- és felnőttkori keringéstá-
mogató eszközök alkalmazásában.

2007-ben elindult végül a program. Ezekben az években 
még nemcsak a program újdonságával kellett szembesülni, de 
a gyermekkori donáció sem volt széles körben elfogadott, el-
sősorban azért, mert ritkán volt szükség kisdedkori, és csak 
elvétve csecsemőkori transzplantációra az egyéb szervek vo-
natkozásában. Nagy segítséget nyújtott az OVSZ Szervko-
ordinációs Iroda, amellyel karöltve több gyermekgyógyászati 
kongresszuson próbáltuk a gyermekkori donáció fontosságát 
hangsúlyozni. Ugyancsak sokat segítettek kollégáink a Magyar 
Transzplantációs Társaságon belül, különösen az első transz-
plantációk idején. 

Az első gyermekkori szívtranszplantáció sikeresen meg-
történt, de a kisfiút 8 hónappal később váratlanul elveszítettük. 
Ezt követően tovább szigorítottunk a szívizombiopsziás proto-
kollunkon. Nagy nyilvánosságot kaptunk szakmai körökben és 
a médiában is, mely jelentősen elősegítette a szívtranszplantáció 
elfogadottságát, az ehhez szükséges pozitív gyermekkori doná-

ciós aktivitást. Sikeres volt a keringéstámogató eszközök („mű-
szíves kezelések”) hazai bevezetése is, az első sikeres műszív 
beültetés utáni szívtranszplantációt mi végeztük hazánkban. A 
későbbiekben, még az Eurotransplant-hoz történő csatlakozás 
előtt, nem egy esetben 300 nap feletti sikeres „műszív” kezelést 
is alkalmaztunk.

A program sikeresen működött és működik, 
szívtranszplantáció során egyetlen 

gyermeket sem veszítetünk el 
az utóbbi 10 évben, és a 

gondozás során is igen 
ritkán történt ilyen 

tragédia, amikor 
mégis, az az egész 
centrumot megvise-
li. Egyik büszkesé-
günk ez a program, 
melyben a szerv-
kivétel, beültetés, 
postoperatív intenzív 

ellátás, majd gondozás 
révén a Gyermekszív 

Központ munkatársa-
inak jelentős része részt 

vesz. 10 év után a transz-
plantáció olajozottan zajlik, 

de sosem válik rutinná, annak 
ellenére, hogy több mint 30 gyer-

mekkori átültetést végeztünk. 
2013 óta a veleszületett szív-

betegségben szenvedő felnőttek 
szívtranszplantációja is a centrumban folyik. 

A gyermekek közül is egyre több a veleszüle-
tett szívhiba miatt transzplantált, míg korábban 

szinte kizárólag szívizombetegség volt az ok. Az 
Eurotransplant-hoz történt csatlakozás óta, 2012-től 

jelentősen csökkent a várakozási idő, egyúttal a „műszív ke-
zelések” szükségessége is. 

A sikeres transzplantációkkal párhuzamosan folyik a gyer-
mekek rehabilitációja, visszavezetésük a „normál” gyermeklét-
be. Ebben meghatározó szerepe van a Transzplantációs Alapít-
vány a Megújított Életekért által szervezett összejöveteleknek, 
táboroknak, hétvégéknek is. Vilmányi Csaba kollégám, aki 
ma már a gondozásban is oroszlánrészt vállal, a táborokban és 
kórházon kívüli összejövetelekben is önkéntes segítőként részt 
vesz. Számos embert említhetnék még, akik nélkül a program 
nem működne ilyen sikeresen. Szívsebészeink,  aneszteziológu-
saink, gyermekkardiológusok mellett a gondozásban centrális 
szerepet betöltő transzplantációs nővér, a sokat segítő szociá-
lis munkás, pszichológus, a központ nővérei biztosítják, hogy 
a kórházban gyakran megforduló transzplantált gyermekek ne 
csak a kórház nyűgét érezzék, hanem  szeretetet is, mely körül-
veszi őket. 

Dr. Ablonczy László gyermekkardiológus,
a Gyermekszív Központ 

osztályvezető helyettes főorvosa
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Megőrizte első helyét a Semmelweis Egyetem Transz-
plantációs és Sebészeti Klinikája a nem élődonoros veseát-
ültetések számát tekintve az Eurotransplant nyolc tagorszá-
ga között – mondja dr. Máthé Zoltán klinikaigazgató az 
Eurotransplant által közölt friss, 2016-os összesítés alapján, 
hozzátéve, hogy a listán 77 európai vesetranszplantációs 
centrum szerepel. A májtranszplantációk esetében a harma-
dik helyen áll az intézmény a 49 európai központ között. Az 
elmúlt évben összességében 260 szervet ültettek át a buda-
pesti intézményben.

Tavaly 174 veseátültetést végeztek a klinikán, a szervek 
túlnyomó többsége (155) agyhalott donortól származott. A 
beavatkozások számát tekintve a Transzplantációs és Sebé-
szeti Klinika megőrizte listavezető helyét az Eurotransplant 
77 vesetranszplantációs centruma között – mondja Dr. Mát-
hé Zoltán. Az igazgató hozzátette, 2016-ban 19 élődonoros 
veseátültetést is végeztek, amikor a beteg közeli rokona, hoz-
zátartozója adományozta a szervet. A vesetranszplantációk 
vonatkozásában a Semmelweis Egyetem látja el a nyugat- és 
észak- magyarországi régiót, amely 5,2 millió embert jelent.  

A májátültetések esetében – a 2015-ös eredményekhez 
hasonlóan – tavaly is harmadik lett a Semmelweis Egyetem 
az Eurotransplant 49 májtranszplantációs centruma közül. 
Ilyen beavatkozást kizárólag itt végeznek Magyarországon, 
az elmúlt évben 81-en kaptak új, életmentő szervet a Transz-
plantációs és Sebészeti Klinikán. A májátültetések száma 
kétszeresére nőtt az elmúlt két évben, és a beavatkozások 
mintegy felét külső vér átömlesztése nélkül végzik a klini-
kán, ezáltal rövidült a műtéti és a felépülési idő is.

A klinika az ország legnagyobb transzplantációs inté-
zete, ahol a hasi szervek – vese, máj, hasnyálmirigy – át-
ültetését végzik az Eurotransplanttal kötött nemzetközi 
egyezmény keretében európai szakmai irányelvek alapján. A 
klinikaigazgató örvendetesnek nevezte, hogy a betegek egy-
re kevesebb időt töltenek a várólistán.  Hangsúlyozta, hogy a 
szervátültetés igazi csapatmunka és a klinika minden mun-
katársa hozzájárult a transzplantációs program sikeréhez.

Semmelweis Hírek 
Kele Tímea

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A SEMMELWEIS EGYETEMEN VÉGZIK A LEGTÖBB 
NEM ÉLŐDONOROS VESEÁTÜLTETÉST 

AZ EUROTRANSPLANTHOZ TARTOZÓ ORSZÁGOK KÖZÜL

Dr. Máthé Zoltán



24 Csudamadár

Jó hírek

Egyesületünk szellemiségéhez nagyon közel áll a 
karitatív tevékenységek támogatása. Ezt a szellemiséget 
és azt az érzést, hogy „adni jó”, szeretnénk gyermeke-
inknek és tanítványainknak is átadni. Ennek jegyében 
évek óta fellépéseket vállalunk jótékonysági rendezvé-
nyeken, így kerültünk kapcsolatba Szalamanov Zsuzsá-
val, a Transzplantációs Alapítvány elnökasszonyával. 
2016-ban a Transzplantációs és Szervdonációs Világ-
nap alkalmából rendezett fáklyás felvonulásuk záró 
akkordjaként segítséget nyújtottunk a Hősök terére 
megérkező felvonulók által formált élőkép kialakítá-
sához. Az Alapítvány idén ünnepli fennállásának 25. 

évfordulóját, és 
ez a jubileumi 
dátum arra ih-
letett minket, 
hogy valamivel 
megajándékoz-
zuk őket. Olyan 
ajándékot szeret-
tünk volna, ami-
ben kis táncosa-
ink is szerepet 
vállalnak, ezért 
rajzpá lyázatot 
hirdettünk. A 
témát stílusosan 
az Alapítvány 
r e n d s z e r e s e n 
megjelenő lapja, 
a „Csudamadár” 
adta.

RAJZVERSENY
Együttműködő partnerünk, a B-Cool Dance Team 

Egyesület rajzversenyt hirdetett táncosai körében a 
CSUDAMADÁR ábrázolására. Az Egyesület decem-
ber 16-i gáláján hirdették ki a rajzverseny helyezettjeit, 
ahol az alábbiak hangzottak el:

I. díj: a 35-ös rajz, 
amely egy madár, ami 
magába foglalja a CSO-
DÁT. Ötletes, szép rajz, 
az egész világot öleli 
át, és repíti magával a 
béke ággal a nap min-
den pillanatában. 

A rajz készítője: 
Németh Viktória, 

10 éves sárosdi táncosunk.

II. díj: a 14-es rajz, a har-
cot jelképezi, amelyet a 
valóságban is meg kell 
vívniuk a transzplantáció-
ra váróknak. Külön dicsé-
ret illeti a készítőjét a raj-
zán elhelyezett idézetért. 

A pályamunka a 9 éves 
Sebestyén Anna Rózsa 

színes ceruzájából 
származik.

III. díj:   a 19-es rajz a 
reményt közvetíti, az ő 
Csudamadara kórház-
tól messzire, az otthon 
melegébe, a gyógy-
ulásba repíti a kis be-
tegeket. 

Sebrek Enikő rajzolta, 
aki csupán 8 éves, 
százhalombattai 

lakos.

Különdíjat kapott a 
34-es rajz az ötletért, 
amely több állatot egy 
testbe ötvözve igazán 
kreatív gondolat, való-
ban Csudamadár.

Vinoczai Csenge 
pályamunkája 

Szabadegyházáról

Csudamadár rajzpályázatunkra 
42 pályamunka érkezett, 

amelyre Facebook oldalunkon 
nyilvánosan lehetett szavazni. 
A beérkező szavazatok alapján 
az alábbi nyerteseket díjazzuk:

35

19

34 14
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Családi hétvége

Mi jut általában eszünkbe a 
Farsangról? Itt a tél vége, jön a 
farsangi fánk, jelmezes felvonulá-
sok, bálok, mulatságok ideje, csu-
pa móka és kacagás – idéntől ne-
künk Tengelic is felkerül az imént 
említett listára. De hogyan is ke-
rültünk mi ide? Az időben kicsit 
visszamenve, több mint 5 évvel ez-
előtt egy gyönyörű ajándékot kap-
tunk a kislányunk személyében, 
és vele együtt folytathattuk közös 
családi életünket. Mint mindenki, 
mi is rengeteg tervvel, ötlettel, ál-
mokkal vágtunk neki a számunk-
ra eddig ismeretlen terepnek, a 
gyereknevelésnek. Ám az élet más 
forgatókönyvet szánt – van úgy, 
hogy az életünk folyója más me-
derbe terelődik, hol lelassul hatal-
mas kanyarokat leírva, hol pedig 
hirtelen zuhatagossá válik – a mi 
dolgunk csupán az, hogy észreve-
gyük az egyes szakaszok szépsé-

gét, tanításait, új ismeretségeit. 
Noémi betegsége is hasonlít egy 
zuhatagra, amely először magá-
val ragadott mindannyiunkat, 
majd szép lassan, lecsendesülve 
tovább halad a folyamatosan ala-
kuló medrében – új tapasztalato-
kat, új barátságokat és lehetősé-
geket felfedve. A Tengelicen már 
évek óta megrendezésre kerülő 
Farsang is egy új lehetőségként 
adódott az életünkben, mely le-
hetőséggel idén első alkalommal 
mi is éltünk. Nagy izgalommal és 
várakozással töltött el minden-
kit a készülődés, de különösképp 
természetesen a legkisebb várta, 
hogy végre gyerekek között le-
hessen, és felhőtlenül jól érezhes-
se magát. A hangulat, a vidáman 
mosolygó gyermekarcok, a sok 
ismeretlen vagy már jól ismert 
ismerős egy kicsit mindenkivel 
feledtetni tudja ilyenkor a szürke 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
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hétköznapok monotonitását, a küzdelmeket nemcsak a 
betegséggel, hanem gyakran egymással vagy saját ma-
gunkkal is. A programok, a helyszín és a társaság ga-
rantálta a fergeteges hétvégi kikapcsolódást. Az érkezést 
követő finom vacsora után az első esti köszöntő alkal-
mával bepillantást nyerhettünk az előző rendezvények 
hangulatába, végignézhettük az elkészült kisfilmeket, és 
megismerkedhettünk azokkal is, akikkel a kórház falai 
között még nem találkoztunk. A gyerekek is nagyon jól 
érezték magukat a szállodai szolgáltatásoknak köszön-
hetően. A szombati első programnak köszönhetően az 
orvos-szülő fórumon mindenkinek lehetősége nyílt egy 
kis beszélgetésre a szakma képviselőivel, feltehette azo-
kat a kérdéseit, amit más alkalmakkor esetleg eddig nem 
volt lehetősége. A felnőtteknek szóló program alatt ter-
mészetesen a gyerekek sem unatkozhattak – számukra 
egy akadályverseny és tündéri önkéntesek biztosították 
a felhőtlen szórakozást. Az ebédet követően kinek-kinek 
lehetősége nyílt egy kis délutáni pihenésre, traccspartira, 
wellnessre vagy aktívabb kikapcsolódásra a szabadban. 
A délutáni program részeként ellátogattunk a szekszárdi 
Vesztergombi pincészetbe, ahol egy borkóstoló kereté-

ben megismerhettük nem csupán az említett borászatot, 
hanem a borász „szemüvegén” és történetein keresztül 
a tájegység és a különböző szőlőfajták, borok jellegze-
tességeit is. Feledhetetlen élmény volt egy elkötelezett, 
szakmájával alázatos ember szájából hallgatni egy való-
ban hiteles élménybeszámolót élete munkásságáról. A 
finom borok azonban hamar elfogytak, így elérkezett a 
búcsú pillanata. Visszatérésünket szinte azonnal követte 
a fantasztikus vacsora, de a napot és a hétvégét a várva 
várt farsangi mulatság koronázta meg – szebbnél szebb, 
ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújt gyerekek és 
szüleik özönlötték el a termet, ahol a zenekar már húzta 
a talpalávalót a lelkes közönségnek, és a legkitartóbbak 
egészen kifulladásig rophatták a táncot a parketten. Va-
sárnap reggel már mindenkinek csak annyi ereje maradt, 
hogy indulás előtt még egy kicsit megpihenjen, feltöl-
tődjön a szálloda wellness részlegén. Búcsúzóul nem is 
tudnánk mást mondani, mint hogy nagyon köszönjük a 
lehetőséget, az új ismeretségeket és a fantasztikus élmé-
nyeket! Jövőre, Veletek, ugyanitt!

Hegyesné Görgényi Éva, 
Noémi anyukája
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A következő orvosok, szakemberek 
vettek részt a fórumon:

• Prof. Dr. Reusz György (egyetemi tanár)
• Dr. Kelen Kata (nefrológus, a vesetranszplantált 

gyerekek kezelőorvosa)
• Dr. Vilmányi Csaba (kardiológus, a szívtranszplantált 

gyerekek kezelőorvosa)
• Dr. Dezsőfi Antal (gasztroenterológus, a 

májtranszplantált gyerekek kezelőorvosa)
•  Tusor Lilla (pszichológus)

– Magnéziumhiány okozhat-e erős lábfájdalmat, görcsöt? 
Ha igen, mit és mennyi magnéziumot szedjen?

– A növekedés, illetve magnéziumhiány is okozhat 
erős lábgörcsöt, de más is állhat a háttérben. Fontos tudni, 
hogy vérvétel előtt csak azokat a gyógyszereket nem szabad 
bevenni, amelynek mérik a 12 vagy 24 órás gyógyszerszintjét.  
A többi szokásos gyógyszert, vitamint, ásványi anyagot be 
kell venni, mert csak így lehet pontos képet kapni arról, hogy 
valóban ásványi anyag hiányáról van-e szó. 

Persze gyakori a magnéziumhiány és a kalciumhiány 
a szervátültetett gyerekek körében, erre pótlást kell 
biztosítani, legjobb a természetes növényi nyomelem. 

– Influenza ellen ki van beoltva? (Prof. Reusz György)
A professzor úr és Kelen Kata doktornő kifejtették, 

hogy az influenzavírus által a legveszélyeztetettebbek 
az immunszupprimáltak, a túlsúlyosak, valamint a 
diabéteszesek. 
– A következő felvetés is védőoltással kapcsolatos. Ala-
pítványunkhoz több kérelem érkezett védőoltás térítési 
díjának kifizetésére. Kulcsár Andrea doktornő a szervátül-
tetett gyerekeknek és testvéreiknek több nem kötelező 
védőoltást is javasol, ám ez sok család számára anyagi 
nehézséget okoz. 

Mit lehet tenni? Egyéni gyógyszer támogatási kérelmet 
lehet benyújtani a helyi önkormányzathoz, vagy az OEP-
hez. Ehhez a kezelő szakorvos ad igazolást.

SZÜLŐ-ORVOS FÓRUM
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– Mit tegyek, ha éjszaka bepisil a kamaszkorú gyerme-
kem?

– Először is ki kell deríteni, hogy szervi ok áll-e 
mögötte (Kelen Kata doktornőt lehet keresni ezzel a 
problémával). Ha nincs szervi ok, akkor pszichológusi 
segítséget lehet igénybe venni. Hasznos eszköz lehet 
a cseppcsengő, amelyet Alapítványunknál is lehet 
kölcsönkérni.
– Mit lehet tenni, ha az iskolában nem akar WC-re menni 
gyermekem, melyet azzal indokol, hogy társai nem 
hagyják nyugodtan, illetve a közös WC tisztasága erősen 
megkérdőjelezhető?

– Mindenképpen beszélni kell az osztályfőnökkel vagy 
igazgatóval a problémáról. Ilyen esetekben engedélyezni 
szokták, hogy a tanuló a tanári WC-t használja, vagy 
pedig órán menjen ki. Alapítványunk elnöke, Szalamanov 
Zsuzsa rendszeresen jár iskolákba előadást tartani a 
szervátültetésről, és ha valakinek bármilyen nehézsége 
támad állapotával kapcsolatos elfogadással az iskolájában, 
akkor jó megoldás lehet ez az előadás. Volt már rá példa, 
és tényleg megoldódott a probléma.
– Volt-e valamilyen kutatás azzal kapcsolatban, hogy 
a szervátültetés után miért változnak meg a gyerekek 
szokásai, mint pl. ízérzékelés, anyagcsere, magatartás? 

– Több oka lehet ezeknek a változásoknak. Az elégtelen 
vese- és májműködés következtében felhalmozódnak 
bizonyos anyagok a szervezetben, sok esetben valamilyen 
diétát is kell követni az előbbi kiküszöbölésére. A sikeres 
szervátültetéssel mindez megváltozik, rendeződik. 
Azonban új gyógyszereket kell szedni, melyek szintén 
befolyásolhatják ezeket a folyamatokat, másfajta 
ízérzékelés jön létre, illetve már beszéltünk sokat arról, 
hogy a szteroidok okozhatnak kedélyváltozást. 
– Mit lehet tenni, hogy gyermekem ne legyen cukor-
beteg, mert elhangzott az, hogy az immunszuppresszív 
gyógyszerek hajlamosítanak erre? 

– Rendszeresen mozogni, sportolni kell és helyesen  
kell táplálkozni.

Professzor úr elmondta, hogy elindult egy projekt, 
melynek lényege, hogy szív-érrendszeri vizsgálatot 
végeznek a vesebeteg és vesetranszplantált gyerekek 
körében, mert a krónikus vesebetegek veszélyeztetettek 
érrendszeri szövődmények kialakulásában. A projektben 
nyomon követnék azt, hogy a transzplantáció után hogyan 
változik a gyerekek szív- és érrendszeri állapota.

Orvosaink felhívták a szülők figyelmét arra, hogy 
mennyire fontos a fiatalok pontos ismerete a saját 
gyógyszereikről, és a felelősségtudat kialakításáról. A 
legtöbb kilökődés fiatal felnőtt korban van, melynek 
leggyakoribb oka a gyógyszerszedés elhanyagolása. 

Felmerült az élő donorok állapotának nyomonkövetése. 
Mivel nincs protokoll arra vonatkozóan, hogy minden 
orvos évente elküldje vizsgálatokra az élő donorokat, 
ezért fontos, hogy mindenki kérjen a kezelőorvosától 
minden évben beutalókat ezekre a vizsgálatokra. Azt az 
információt kaptuk, hogy az Országos Szervkoordinációs 
Iroda most indít egy donorkövető programot. 

Köszönjük mindenki részvételét a fórumon, nagyon 
hasznos volt mindannyiunk számára!

Fellner Márta,
édesanya és kurátor
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Tengelici hétvégéink egyik sokak által kedvelt 
programja a szekszárdi borkóstoló. Illés Erzsi és Rózsa 
Sanyi szülőpárosunk szervezése jóvoltából immár 
hatodik éve látogatjuk egy-egy neves szekszárdi borász 
birodalmát. Tavaly pálinkakóstolón járt a társaság. 
Kóstoltuk már Takler, Bodri, Eszterbauer, kétszer 
Fritz és most a Vesztergombi család borait. Sokrétű 
élményt nyújtott eddig minden egyes pincelátogatás. 
Lenyűgöző tájon csodálatos építészetű pincék, hatalmas 
méretű saválló tartályok, és illatos hordók, valamint a 
családi vállalkozásokat és borokat bemutató büszke 
tulajdonosok lelkes szavai előzik meg a minőségi borok 
kóstolását.

A pincék egyenletes 12-14 fokos hűvöse vagy a 
kóstolóhelyiségben duruzsoló kandallóban táncoló  
lángok látványa mind kiegészíti a borok élvezetét. 
Persze, nem elhanyagolható a szellemi érték sem, azaz 
a tulajdonosok szíves és részletes magyarázata, hogyan 
fogyasszunk kultúráltan a nedűkből. Az 5-6 féle bor - 
könnyű fehértől a testes fűszeresig- mellé tálalt sajtok, 
dió, pogácsa kiválóan semlegesítik az ízeket, no meg 
kicsit az alkoholt.

Szinte kivétel nélkül régmúltba gyökerező családi 
tradíciókra építették újjá a rendszerváltás után borászatukat 

MERT EGYIK TÖRTÉNET SEM ÚGY KEZDŐDIK, 
HOGY MIKÖZBEN SALÁTÁT ETTÜNK…
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a gazdák, bevonva gyermekeiket is, akiket 
gyakran külföldre küldenek tanulni, hogy 
az ott tanultakat itthon kamatoztathassák. 

Mindegyik borásznak van büszkén 
megmutatott “zászlós bora”, díjnyertes, 
akár nemzetközi elismeréssel is bíró. 
Ez is hozzá tartozik a marketinghez, 
mert beláthatjuk, a „jó bornak is kell 
cégér” nem egy üres mondat. Nagyon 
nehéz megteremteni egy márkát, ami 
aztán a piacon is megállja a helyét. Mire 
a vesszőn termés lesz, és a szőlőből 
valóban ízlelhető ital lesz, addig rengeteg 
tennivaló van az ültetvényeken és a szinte 

laboratóriumi tisztaságú pincékben is. Amikor 
kóstolni jövünk, akkor egy kicsit be is avatnak 
azokba a részletekbe, amit egyébként egy bolti 
vásárláskor nem is gondolunk át. 

Egy ilyen pincelátogatás után kicsit más 
szemlélettel kóstolgatjuk a bort, mert már 
tudjuk, hogy minden csepp borban benne van 
legalább egy évnyi történelem. 

Köszönet érte Illés Erzsinek, Rózsa 
Sanyinak és a szekszárdi borászoknak.

Nagy Antal 
és Fellner Márta
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A 2015-ös nehézkes, ugyanakkor szerencsés kimene-
telű évem után úgy éreztem nincs számomra lehetetlen! 
S majd kiderült, hogy mégis. A finnországi Transzplan-
táltak és Dializáltak Európa Bajnoksága előtt néhány 
hónappal, a felkészülés vége felé kiderült, mégsem utaz-
hatok a csapattal. Senkinek nem kívánom ezt az érzést. 

Derült égből villámcsapásként ért a hír, hogy a ,,Taglit 
Birthright Israel” programra való jelentkezés korha-
tárába még éppen beleférek. Ez egy olyan szervezet, 
akik támogatásokból szerveznek 10 napos tanulmány-
utat Izraelbe, zsidó származású fiatalok részére, szá-
mukra térítésmentesen. A betegségem alatt úgy tud-

ÚTIKALAUZ TRANSZPLANTÁLTAKNAK II. 

IZRAELI KALAND

Első állomásunk, Haifa kikötőváros
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tam, erről már lecsúsztam. Aztán azt gondoltam 10 
hónapos májtranszplantáltként izraeli túrára menni… 
a klinikán biztosan ugrálni fognak örömükben! Pláne, 
amikor Gerlei doktornő meglátta a beleegyező nyilat-
kozaton, hogy lelkileg-és fizikailag megterhelő túrára 
készülök... Sikerült! És, ami a csavar az egészben, ugyan-
azon a napon indultunk, mint a transzplantált válogatott. 
Az utazást megelőzte három találkozó, ahol megismerhet-
te egymást az utazó csapat. Tele voltam aggodalmakkal, 
közel harminc vadidegen fiatallal útra kelni, akiknek fo-
galmuk sincs az előéletemről. Sokáig tanakodtam, hogyan 
is kéne bemutatkoznom, de aztán úgy döntöttem nem én 
leszek ,,A májtranszplantált lány». Inkább én leszek Luca, 
aki tök jó fej és mellesleg májtranszplantált, de ez nem is 

látszik rajta! A csoportvezetőknek megírtam levélben, hogy 
tudjanak róla, és hogy nem szeretném nagydobra verni. 
Július 10-én reggel indultunk. A reptéren nagy volt a jö-
vés-menés, pláne, amikor megérkezett a magyar csapat. 
Közülük többen nagy öleléssel üdvözöltek és együtt kezd-
tük meg a beszállást is, nyilván elkerülhetetlen volt a kér-
dés az Izraelbe utazók részéről, hogy ,,Jaj de aranyosak! 
Honnan ismered őket?” Rávágtam, hogy, ha nem veletek 
mennék most, akkor velük Finnországba. És pont.

Gyors kikérdezés, hogy van-e nálunk bom-
ba vagy amiből csinálni tudunk stb. Nálam csak egy 
jó adag gyógyszer és injekció volt, természetesen kü-
lön sorba is tettek és tüzetesen átnézték a csomagom. 
Négy óra repülés után landoltunk a Ben Gurion repté-
ren, Tel Avivtól nem messze. Itt fogadott minket Zoli, az 
idegenvezetőnk, aki 25 éve él az országban. A legcsodá-
latosabb idegenvezető, akivel valaha találkoztam, olyan 
élvezettel ismertette meg velünk ezt a különös országot, 
hogy öröm volt hallgatni őt, kérdezni tőle. A pálmafák 
árnyékában mesélt nekünk a Taglit felépítéséről, ismer-
tették a szabályokat, többek között, hogy mindig legyen 
nálunk víz, naptej, sapka a fejünkön, és hogy nem akkor 
megyünk mosdóba, amikor kell, hanem amikor lehetőség 

van rá (ezt azóta is tartom ). Kaptunk egy buszt egy bo-
hókás sofőrrel, Ismaillal, aki pár nap után már magyarul 
is megértette, azt, hogy MEHETÜNK! A szabályok közé 
tartozott, hogy senki sem hagyhatta el a csoportot, volt 
egy fegyveres kisérőnk, Avihai, ő mindig a csoport végén 
haladt. Közel nem volt ilyen ijesztő, mint amilyennek el-
sőre hangzik. Ezek az intézkedések értünk voltak, hiszen 
mégis egy ismeretlen országban jártunk, ahol felelősséggel 
tartoztak értünk. Minden nap volt több-kevesebb szabad-

Jeruzsálem
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A Vörös kanyonnálMangószedés után

Shabbat Jeruzsálemben
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időnk, bár, mivel az első 3-4 nap kőkemény túrákkal telt, 
ezt az időt mindenki pihenéssel töltötte. Rendesen felké-
szült friss májtrapiként nyilván még vízfertőtlenítőt is vit-
tem, ha nem akadna az utamba ásványvíz, de erre nem volt 
szükség, Izraelben mindenhol iható a csapvíz. Reggelit és 
vacsorát kaptunk, az ebédet magunk intéztük, bár a 40 fo-
kos hőségben sokszor csak amiatt ettem pár falatot, nehogy 
elájuljak. A helyi étkezés abszolút kedvemre való volt, ren-
geteg zöldség és gyümölcs, kevés hús és sok-sok humusz! 
Az első nyilvános gyógyszer-beszedésnél, asztaltársaim 
számára felfedtem ,,titkomat”. Meglepő módon a legtöb-
ben jól fogadták, csupán egy-egy ,,okos” kérdést kaptam.  
Elérkezett a Masada hegy megmászása, ami elvileg kora 
reggelre volt ütemezve a hőség miatt, gyakorlatilag 11 óra 
körül érkeztünk oda. A hemoglobinom elég jól viselte a 
meredek mászást fölfelé és szerencsére csak 15-20 percig 
tartott. Fantasztikus látvány fogadott, megérte. Na de a 
lejutás...úgy másfél órán keresztül ereszkedtünk lefelé, 

már minden porcikám remegett, egyre többször álltam 
meg. Lejutás után, felforrva, behuppantam a 16 fokos klí-
más buszra és percek múlva ki is dobtam a taccsot. Igye-
keztem ezt feltűnés nélkül tenni, több-kevesebb sikerrel. 
Folytattuk utunkat a pisimeleg, de nagyon vicces él-
ményt okozó Holt-tengerhez, majd a mesebeli látványt 
nyújtó Vörös Kanyonhoz, amit kőbe vájt létrákon mász-
tunk meg, a csúcsra érve, datolyát majszolva hallgattuk 
a csendet. Ezután is csupa izgalmas kaland következett, 
bejártuk az aprócska országot töviről hegyire. Megtapasz-
taltuk mind a négy éghajlatot, ami a területen urakodik. 
Csapattuk magunkat vízeséssel az Ein Gedi nemzeti 

Banánerdőben

Tevegelünk

Eilaton a Vörös tenger partján
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parkban, piknikeztünk kibucban (közös vagyonnal ren-
delkező kollektív közösségek), kávét főztünk hajnalban egy 
sivatagi csúcson, tevegeltünk a beduinoknál, aludtunk egy 
sátorban harmincan és meghallgattuk egy igazi háborús 
veterán élménybeszámolóját a libanoni határon. Időközben 
csatlakoztak hozzánk helyi fiatalok, akik sokat meséltek 
magukról és a kötelező katonaságról, családi hagyomá-
nyaikról. Ezután a Vörös tengernél, Eilaton töltöttünk két 
napot, egy igazi turistaparadicsomban, ahol luxushotelek 
hada várja az odaérkező sok pénzt költeni kívánó népet. 
Saját bulihajó, majd másnapi pancsolás után indultunk 
Észak felé, Jeruzsálembe. Útközben megálltunk és egy ön-
kéntes program keretében szedtünk néhány mázsa paradi-
csomot a szegény családok részére, tudniillik annyi terem, 
hogy a gazdák már nem tudják hova tenni a sok termést. 
Aki szeretné megismerni a történelmi Izraelt és a zsidó 
vallást, annak Jeruzsálem a kánaán. Alapvetően az ország 
békés, nagyon megnyerő, hogy nem bámulják meg egymást 
csak azért, mert valaki különbözik az átlagtól. Nyüzsögnek, 
kiabálnak, de közel sem visszataszítóan. A jeruzsálemi piac 
nyüzsgött péntek este, telis-tele finomabbnál finomabb por-
tékákkal, úgy kellett visszafogni magam, hogy ne egyek bele 
mindenbe (természetesen hoztam haza néhány különleges-
séget). A szombat estét a Siratófalnál ünnepeltük a helyiek-
kel. A jeruzsálemi időzés után Tel Aviv következett, ez volt 
az utolsó állomásunk. Fantasztikus, pezsgő város fogadott, 
sokan éreztük úgy, mintha otthon lennénk. Homokos part 
húzódik végig a városon, kellemesen párás meleg cirógatja az 
ember bőrét, rengeteg fiatal, szörfösök és kisgyermekes csa-
ládok andalognak az utcákon. Yaffai séta és egy csodálatos 
búcsúkoccintás a homokos parton, így telt az utolsó napunk 

ezen a távoli, de ugyanakkor otthoni érzéseket keltő földön. 
Iszonyúan aggódtam, hogyan fogom tudni elfogadtatni ma-
gam és a helyzetemet másokkal. Azt hiszem ez az aggoda-
lom végig bennem volt. A rosszullétem és a gyengébb fizikai 
teljesítményem után úgy érzem volt, aki megijedt és inkább 
távolságtartó lett velem. 

ENNEK ELLENÉRE! Mindenkinek azt javaslom, 
vágjon bele nagy kalandokba! Ne aggódjon! Lehet, hogy 
lesz, aki nem szimpatizál vele, de arra kell gondolni, hogy 
itthon viszont sokan! Mi túlélők pedig mindenhol megáll-
juk a helyünket!  Csak, hogy magamat említsem példaként, 
biztos nem sokan mondhatják el magukról, hogy a Masada 
tetején adták be maguknak a napi injekciót!

Vigyázat kalandok, még jövök!
KőművesLuca

A festői Jordán folyó

Vacsora a beduinokkal
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Barkácsoljunk!

Kedves Gyerekek 
és szívesen alkotó Anyukák!

Mire az újságot megkapjátok, gondolom inkább a 
szabadba vágytok ti is a nagyon hosszú és kemény tél 
után. Mégis, ha lesz egy kis ihlet és kedv, barkácsoljatok 
kedvetekre valót! Pár tavaszi ötletet küldök Nektek!

Éreztétek már, hogy az íróasztalotokon óriási a 
felfordulás? Bevallom őszintén, én igen. Ekkor jött a 
mentő ötlet! Mi lenne, ha készítenék olyan írószertar-
tót, amiben minden elfér egy helyen? Sikerült. Azóta a 
rendetlenség nem nálam van...

A szükséges anyagok és a munka menete: 

Konzervdobozok különféle méretben. 
Ezeket óvatosan szabadítsátok meg a pa-
pírborítástól, majd tetszőleges fonallal 
tekerjétek körbe őket. Én a természetes 
anyagokat kedvelem, ezért egyszerű ma-
dzaggal borítottam be. Három - négy 
kör után megragasztóztam, nehogy meg-
tréfáljon és elinduljon lefelé az alkotásom. 
Amikor mindegyik doboz készen lett, ra-

gasztópisztollyal ösz-
szeragasztottam a ré-

szeket. Egy kis csipkével, 
szalaggal csajosabbra 
is megcsinálhatjátok! 
Én Quilling virágok-
kal díszítettem. Az 
igazi örömöt akkor 
éreztem, amikor szé-
pen teleraktam és 
mindennek lett helye.

Többször írtam már 
a quilling technikáról. 

Pár faliképet küldök nek-
tek, hátha kedvet kaptok, és 

szobátok falát kidíszítitek egy-egy új képpel. Ezeknek a 
képeknek csak a fantázia szab határt. Jó munkát hozzá!

Húsvét is közeleg! Ajándékba készíthettek nyuszis 
képet. Egy használaton kívüli CD lemezt bevon-

tok színes papírral és máris tekerhetitek a papírt 
a kép alapján. 

Ha van kedvetek, készítsetek ajtódíszt. 
Vásárolhattok készen is koszorút, vagy haj-
lékony vesszőből fonni is lehet. Ez azonban 
kicsit nehéz művelet. A lényeg az, hogy 
apró húsvéti díszekkel ékesítsük fel. Szal-
ma, raffia, borostyánlevél, szalag, tojás. 
Minden rákerülhet az ajtódíszre. Ragasz-

tópisztollyal könnyedén rávarázsolhatjuk, és 
már várhatjátok is a locsolkodókat.

Mindenkinek örömteli munkát kívánok! 

Szeretettel: 
M.Márti
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Kedves Olvasó! 
Nagy öröm számomra, hogy írha-

tok Neked, és remélem, hogy ebben a 
téli szürkeségben ad majd némi pluszt 
az írásom. A témát a számítógépemen 
nézelődve találtam egy elveszettnek hitt 
képek mappájába csomagolva.

A képek a fiatalságomról szólnak, 
arról az időszakról, amikor még nem 
voltam anya, csak nő. Ráncok nélkül, 
szemüveg nélkül, gyerek nélkül. Egy fi-
atal frissen transzplantált nő, egy új élet 
küszöbén. Akkoriban nagyon vágytam 
az igazi teljes életre, és sokat is tettem 
azért, hogy boldog legyek.

A képeken elmélázva elgondolkod-
tam, hogy ma anyaként teszek-e valamit 
csak magamért?

Te teszel valamit magadért?
Reggelente csak egy gyors kávé, egy 

még gyorsabb fésülködés, talán egy kis 
smink. Aztán rohanás, mert a gyereknek 
szüksége van rád. Ez így természetes, és 
félreértés ne essék, szeretek anya lenni! 
Szeretem, hogy a reggeli szendvicset 
csak én kenhetem, hogy este mese olva-
sáskor hozzám bújnak.

Fontos vagyok és ez jó!
Sokszor küzdök az idővel, de segít-

séget ritkán kérek. Túl büszke vagyok és 
túl stresszes is néha. Pedig nem szégyen, 
hogy van, amikor nem bírjuk, nem kell 
mindent kibírni. Ha van, aki segítsen, 
használd ki!

Az anyaság sok mindent megvál-
toztatott bennem. Jobb lettem! Össze-
szedettebb vagyok, tudok több dolgot 

is egyszerre csinálni, elővigyázatosabb 
lettem és érzékenyebb. Ez mind jó tulaj-
donság, de jött az anyasággal az is, hogy 
megtanultam aggódni és félteni. Ők az 
elsők az életemben.

A naptár tele van ovis programokkal, 
és azzal, hogy kit mikor kell hívni, mit 
kell intézni, befizetni… stb.

Elvétve van beírva fodrászat, kozme-
tika. De miért???

Jár nekünk hogy önmagunk is le-
gyünk, hiszen nem csak anyák, nők is 
vagyunk. Nagybetűs Nők valaki számá-
ra, akikért szintén tennünk kell valamit, 
mert ők se csak apukák, hanem férfiak 
is.

Mikor vettél magadnak új ruhát, hogy 
a párod örüljön neked? Ha nem érte, hát 
magadért!?

Szeresd magad! Ha nagyon rossz 
kedvem van, veszek egy szép ruhát, ez 
nem vásárlási mánia… magamért te-
szem. Megérdemlem!

Ha romantikára vágyom és egye-
dül vagyok, kiveszek a könyvtárból egy 
romantikus könyvet. Nem szégyellem, 
nők milliói olvasnak ilyen könyveket. 
Boldog vagyok, ha tudok azonosulni a 
szereplővel, és addig se azon gondolko-
zom, hogy holnap mit kellene főzni...

Máris tettem magamért valamit. 
Sikerült kiharcolnom magamnak egy 
kis zugot, ahová reggelente egy csésze 
kávéval bekuckózhatok, olvasgatok vagy 
csak elmélázom… jól esnek ezek a per-
cek. A negatív tartalmú írásokat nem 
szoktam megnyitni… elég elolvasni a 
szalagcímet. Ha az ember önmagáért 
tesz valamit, az csak pozitív töltésű le-

gyen! Tudom, mindenfélék vagyunk mi 
emberek, mindenkit más tölt fel. De ne-
künk, szülőknek arra is kell figyelnünk, 
hogy mindig példát mutassunk a gyere-
künknek. Egy ideges, feszült anya nem 
jó példa.

A türelmet, az egymásra figyelést, a 
szeretni tudást most kell beléjük nevel-
nünk. Ezt csak úgy lehet jól csinálni, ha 
mi is tudunk miből töltődni.

Ha nincs semmilyen ötleted, idézd 
fel magadban a múltadat, nézz régi ké-
peket, sétálj egyet, hallgass zenét, vagy 
csak beszélgess a barátaiddal. Hidd el, 
nem csak te küzdesz az anyaság démon-
jaival.

Beszélhetsz az álmaidról, céljaidról, 
miért kellene feladnod őket, csak azért 
mert anya vagy?

Te továbbra is te vagy, csak most az 
életben kicsit eltolódtak a hangsúlyok. 
Amint nőnek a gyerekek, újra önmagad 
lehetsz felvértezve azokkal a tulajdonsá-
gokkal, amikkel gyarapodtál az anyává 
válás során.

Nehéz anyának lenni, de szerintem 
mindenki lehet jó anya, ha saját magát 
adja, és a saját elveit viszi bele a gyerek-
nevelésbe. Persze mindig vannak, akik 
ítélkeznek felettünk, de te akkor is a 
legszeretettebb személy vagy és leszel a 
gyermeked számára. A tükör pedig ott 
van előtted, nézz bele és tegyél magadért 
valamit!

Szeretettel: Ildikó

Gálné Berczeli Ildikó rovata
Szülök – szülőknek

Anyaság
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Luka Timi rovata

Timi könyvajánlója
KISEBBEKNEK:

Bálint Ágnes: 
Elvarázsolt 

egér kisasszony

Fáni, a kisegér beté-
vedt Cukoranyó édesség 

boltjába. Jó meleg volt odabent, s hamar össze 
is barátkozott a kedves idős hölggyel. Más-
nap reggel Cukoranyó egy mézeskalács há-
zon ügyködik, ami mellé egy kis boszorkát is 
készít, dísznek a kirakatba. Hiába figyelmez-
teti Fánit, hogyha a mézeskalácsból csak egy 
falat is hiányzik, nagyon nagy baj lesz, Fáni 
mégis beleharap az ínycsiklandozó boszorka 

csizmájába. Láss csodát, a kisegérből hir-
telen pont az a babaarcú varázsló lesz, 

akit a mézes finomság ábrázol. Fáni 
nagyon megijed, s elfut világgá, ne-
hogy Cukoranyó megbüntesse, ami-

ért megdézsmálta a mézesbábot. Fáni 
kalandjai csak itt kezdődnek. 

Vajon sikerül beilleszkednie boszor-
kaként? Megmenekül a rémisztő Herkula 
Macska elől? Ezt mind megtudhatod Bá-
lint Ágnes elbűvölő meséskönyvéből. (Ezt a 
könyvet szerintem minden egyes könyvesbolt 
weboldalán meg lehet találni, és biztos va-
gyok benne, hogy könyvtárban is van)

NAGYOBBAKNAK:

Rácz-Stefán Tibor: 
Fogadj el! – Nem 
is olyan könnyű 
túlélni a gimit…

Ez a könyv Pet-
ra, a szegény vidé-
ki lány, és Dávid a 
gazdag családból 
származó meleg 
fiú történetét írja 
le. Történetünk a 
gólyatáborban kez-
dődik, ahol Petra 
máris szembesül 
az anyagi különb-
ségek okozta ne-

hézségekkel. Végzetes hibát követ el, és egy 
olyan hazugságba bocsátkozik, ami meg-

határozza későbbi gimnáziumi életét. Dá-
vid – aki mellé egy zavarba ejtően jóképű 
srác ül  – nézőpontjával először a gólyatá-
borba tartó különbuszon ismerkedhetünk 
meg. Áron rájön a titokra, amit Dávid már 
évek óta magával hordoz, és emiatt pisz-
kálni kezdi. Később, ahogy Dávid történe-
te egyre boldogabb lesz, úgy Petráé egyre 
szerencsétlenebb, és boldogtalanabb.  Az 
igazat megvallva kissé csalódtam ebben a 
könyvben, legalábbis a Petra szemszögében, 
mert annak ellenére, hogy naplószerűen 
íródott, nem éreztem benne annyi érzelmet, 
mint amennyi a történet komolyságához 
szükséges lett volna. A témához képest a 
hangvétel sem megfelelő. Dávid része vi-
szont nekem kifejezetten tetszett, abban 
megtaláltam azokat a hangulati és érzelmi 
összefüggéseket, amiket hiányoltam Pet-
ra szemszögéből. Mindenkinek ajánlom 
minden esetre, akit érdekel a koncepció.  
(A könyv megtalálható a Libri könyvesbol-
tokban)
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Luka Timi rovata

Lassan három éve úszom sport-
szerűen és járok uszodába rendsze-
resen. Ez nem olyan hosszú idő, de 
épp elég arra, hogy bizonyos úszó 
„típusokat” felfedezzünk. Keményen 
dolgoztam, hogy a főbb (mert persze 
két egyforma ember nincs) viselke-
désformákat megfigyeljem, és leje-
gyezhessem nektek. Jó szórakozást! 

1, Az önmagukat karbantartó nénik 
és bácsik
Átlag életkor: 45+ év
Aktív időszak: korán reggel, 
illetve 14 óra után

Sok ember úgy gondolja, hogy 
az úszás tökéletes arra, hogy az 
erőnlétet megőrizze. Ez egy na-
gyon szép és helytálló gondolat, ám 
ezeknek az embereknek két alfaja 
van. Az egyik a békésen úszkáló, 
– aki senkit nem zavar és közben a 
célját is eléri – a másik pedig a pa-
naszkodó, kötélbe/medence szélbe 
kapaszkodó, gyerekekre rászóló, 
másik nénivel/bácsival beszélgető 
– aki tutibiztos, hogy abba a sáv-
ba megy, amelyikben te szeretnél 
edzeni, és tutibiztos, hogy épp az-
előtt indul el, mielőtt időre rajtolnál. 

2, A gyermeküket oktató szülők
Átlag életkor: nem jellemző, 6-10 éves 
gyerekkel rendelkező anyukák/apukák
Aktív időszak: az adott szülő munkaideje 
és a  napközi után

Viszonylag ritka, ám létezik. A 
legtöbb uszodában van színvonalas 
úszásoktatás, megfizethető áron, 
de néhány szülő mégis saját maga 
szeretné egyengetni gyermeke vízi 
útját. Ezzel sincsen semmi problé-
ma, ám ennek is két alfaja van. Itt 
is megfigyelhető a normális, kellően 
határozott, mégis játékos, aki sike-
resen megtanítja a gyerekét úszni 
– vagy legalább valami olyasmire –,  
ám sajnos gyakoribb a folyamato-
san kiabáló, a gyereket ráncigáló 
szülő. Szeretném minden ked-
ves anyuka és apuka figyel-

mét felhívni arra, hogyha a gyerek 
sír, mert elcsúszott a nedves kövön 
és megütötte magát, az nem hiszti. 
(mert tényleg baromira fáj…én is sír-
nék ilyen esetben, ha nem szégyell-
ném). Ha hiszti is, akkor se a leg-
jobb megoldás ráordítani a gyerekre, 
(pláne nem akkor, ha előtte az öltö-
zőben azért sírt, mert nem akar úsz-
ni) hogy „MOST ABBAHAGYOD 
A HISZTIT, VAGY HAZAME-
GYÜNK!!!!!” –mert egyrészt a sí-
rást se fogja abbahagyni, másrészt 
megutálja az uszodát, és következő 
alkalommal tényleg hisztizni fog. 

3, Gyerek, és iskolai csoportok.
Átlag életkor: 6-10 év
Aktív időszak: délelőtt iskolai úszás, 
16-19 óráig

A gyerekcsoport esetén 8-10 fős 
csoportokról van szó, akik délutánon-
ként beugranak még egyet úszni le-
fekvés előtt. Különösebb jellemzőjük 
nincs, néha sírnak egy kicsit, aztán 
két perc múlva már nevetnek, mert 
megnyerték a karikagyűjtő versenyt. 
Jelenlétükkor a lelátót kamerázó, ol-
vasó, telefonáló anyukák lepik el.

4, Tornázó nénik
Átlag életkor: nem lehet megállapítani
Aktív időszak: hétvégenként délelőtt

Nagyobb uszodákban működik 
aquafitness, ami egy nagyon hasz-
nos mozgásforma. Ezek a csoportok 
ilyenre járnak reggelenként. Érkezé-
süket zene jelzi, és az, hogy leeresz-
tik nekik a 17m-s medence alját. Az 
egyetlen nem szimpatikus dolog ve-
lük kapcsolatban, hogy amikor tor-
náznak, el kell hagynunk a 17m-s 
medencét. (ez azért rossz, mert ott 
10 hossz a bemelegítés, ami 170 m-t 
jelent, a 33 méteres medencében pe-
dig nyolc, ami több, és a bemelegítés 

unalmas dolog) 

5, Úszócsoportok
Átlag életkor: 10-17 éves
Aktív időszak: tanítási idő után

Ez a legváltozatosabb faj. Sze-
mély szerint én is ebbe tartozom. 
Vannak kezdők, haladók, lelkesek, 
motiválatlanok… Ha mindenkiről 
írnék, az legalább egy lexikon len-
ne…

6, Öttusások
Nincs kimondott életkor
Aktív időszak: 6-7,15-19 óra

Ezek az úszók továbbfejlesz-
tett változatai. Sokat járnak edzés-
re és a lelátó mögött melegítenek. 
8 évesen jobban úsznak/tak, mint 
ahogy te valaha fogsz (na jó, ezt 
nem kell véresen komolyan ven-
ni, ha nem a leggyengébb úszás-
nemedben úszol mellettük, akkor 
beérhetők) A lány csoportok útját 
vihogás jelzi, általában ők fog-
lalják el a csoportos öltözőket. 

7, Vízilabdások
Átlag életkor: kicsik, nagyok, mindenki 
(nagyon népszerű sport errefelé)
Aktív időszak: hét közben délután

Ők azok, akik miatt bejársz 
edzésre a legfárasztóbb napod után 
is. Különös jellemzőjük, hogy vala-
miért a lelátón öltöznek. Hétvégen-
ként gyakran van verseny, ami miatt 
kis medencébe kényszerülsz, de a 
kilátás miatt nem zavar.

Bárhová is tartozol, az 
úszást mindenképp folytasd, 
nem áll szándékomban bárki 
kedvét elvenni, vagy bárkit is 
megbántani ezzel.

Az uszodában feltűnő emberek és megfigyelésük
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Irodalom

Mindenséges 

A sötét éjszaka, 
A lélek vándorlása. 
A fényes napsugár, 
A gyönyörű kismadár. 
A szépség és a szörnyeteg, 
A halálig tartó boldogság. 
A tündérmesék, 
Az üveghegyen túl. 
Mickey egér Disneylandben,
itt most az ördög van képkeretben. 
Kis gyermekként álmodozó, 
Most már csak boldogságra vágyó. 
Kiskorában küzdő szívvel 
harcolt az életért, s most már
hálás szívvel köszöni meg,
Hogy él! 

Valós világ
Ahogyan a szél suhog, 
Ahogyan a patak csorog, 
Ahogyan a nap felkel. 
Ahogyan megérintem a teret. 
Ahogy látom a fákat, a füvet, 
az állatot. 
Látom a két szememmel a
világot, megérintem a virágot. 
Látom a levél lehull a 
fáról, amint épp egy faág letör. 
Hallom a világot, s érzem az
illatát. 
A méh zsongását, a gyerek 
kacagását. 
Látom a világot ébredni, s 
látom elaludni.
Most érzem, tényleg élek!

Ambarus Fanni – 13 éves szívtranszplantált versei

Mikor egy angyal szeret 

egy álcázott ördögöt 

Halvány lánggal ég, 
Éget a magány. 
Egyedül a szív, s a lélek 
Senki sem vigyáz már rá. 
Kérlek, ne hagyja el testem 
a szerelem fénye, 
Had világítson meg belülről 
engem. 
Bár nincs, kit tiszta szívből 
szerethetnék, 
De kérlek, maradj még. 
Nem akarlak elveszíteni, hisz 
csak veled szerethetek. 
A csodás lélek, kinek szíve 
nem oly könnyen szerethető. 
S lelke nem is könnyen 
szerezhető. 
Kit az ördög fűszerez, 
Kit egy angyal szeret. 
De a pokol tűzébe angyal nem eshet, 
hisz a Glória 
csillog a feje felett! 
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Húsvét ünnepén egyes országokban furcsa hagyományo-
kat tartanak, többek közt hazánkban is, ahol hajdanán a lo-
csolást nem parfümmel, hanem nagy veder vízzel hajtották 
végre a férfiak.

1. Az egyik legfurcsább húsvéti szokás a világ számára, 
a hazánkban is hagyományos locsolás. A világon kizárólag 
három országban tartják, a Cseh Köztársaságban, Magyar-
országon és Szlovákiában. Húsvét másodnapján a férfiak 
vízzel locsolják le a lányokat, valamint szalagokkal díszített 
fűzfavesszővel „korbácsolják” őket. A verés természetesen 
szimbólikus, a tradíció szerint szerencsét, egészséget és szép-
séget hoz egész évre a nők számára.

2. Finnországban az a hagyomány, hogy a gyerekek beöl-
töznek sötét ruhába és kormos arccal, seprűvel mennek ki az 
utcára. Kicsit hasonlít ez a szokás az amerikai Halloween-re. 
A hagyomány szerint ezzel az álruhával kivédik a boszorká-
nyok megjelenését nagypénteken és húsvét vasárnapján.

3. Spanyolországban Nagycsütörtökön a hagyományos 
„halál táncot” járják, amely a középkori városban való felvo-
nulást jelenti. Mindenki jelmezbe öltözik és félelmetes csont-
vázaknak öltözött emberek dobozban viszik a hamut. Az 
ilyesztő táncra éjfélkor kerül sor, és hajnali három óráig tart.

4. Lengyelországban, ha a ház ura részt vesz a hagyomá-
nyos húsvéti kenyér elkészítésében és a bajusza megszürkül, a 
kenyértészta nem fog megkelni és a szerencsés háziúr meg-
menekül a háztartási feladatoktól.

FURCSA NÉPSZOKÁSOK
Így ünnepelnek húsvétkor más népek
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5. Franciaországban, Haux városában több mint 4500 to-
jásból készítenek egy óriási rántottát és 1000 embert látnak 
vendégül ebédre, a város főterén.

6. Svájcban az a szokás járja, hogy a szökőkutakat húsvéti 
díszbe öltöztetik, papírszalagokkal, virágokkal és festett tojá-
sokkal. A hagyomány szerint ezzel a vizet ünneplik és annak 
fontosságát, hogy az Alpok száraz területei is jó vízellátásba 
lehessenek egész évben.

7. Németországban az a hagyomány, hogy húsvéti tüzet 
raknak a télről megmaradt karácsonyfákból. A tűz a szépség, 
napsütés és győzelem jele, amikor a meleg tavasz átveszi a hi-
deg tél helyét.

8. Lettországban hagyományos húsvéti játékot játszanak 
a gyerekek, tojással. A játékosok keményre főzött színes to-
jásokat fűznek zsinegre és összekoccantják. Akinek a tojása 
keményebb, az nyeri meg a versenyt.

9. Az amerikaiaknak köszönhetően mára a húsvéti 
nyuszi vált a húsvét egyik legnagyobb jelképévé. Auszt-
ráliában is létezik egy natív erszényes, akit előszeretettel 
emlegetnek, mint húsvéti állatka, ő nem más mint a bilby. 
Az ausztrálok nem kedvelik a nyulat, mert pusztító rágcsá-
lónak tartják.

10. Nagy-Britanniában is létezik egy valóban 
szokatlan hagyomány. A Hungerford-ban tar-
tott Hocktide fesztiválon egy rendőr belefúj 
kürtjébe és Hocktide minden lakosát a 
városházára hívja. Itt kiválasztanak két 
embert, aki felvonul az utcákon és a 
nőktől narancs ellenében csókot kér. 
Kíváncsiak lennénk, hogy mi alap-
ján választják ki a 
férfiakat!

Szendrey Adrienn
bien.hu

Érdekes



44 Csudamadár

Mese

Terus néni patyolat tisztaságú, 
hófehér tollú kacsákat nevelt az 
udvarán, amiért irigykedett rá a 
fél falu. A baromfitenyésztők 
rá féltékenykedtek, a gyerekek 
meg az unokáját, Anitát 
irigyelték, mert Húsvét előtt 
ő mindig kapott három 
kacsatojást - ami tudottan 
nagyobb méretű a tyúk 
tojásánál -, és azokból tarka 
minták ráfestésével, csodálatos 
hímes tojásokat varázsolt. Meg 
is nyerte Anita valamennyi iskolai 
hímes-tojásfestő versenyt.

Ezen a tavaszon se volt ez másképp. 
Anita körbesétált a baromfiudvarban, 
hogy kiválassza a számára legmegfelelőbb három 

kacsatojást. A legnagyobb 
meglepetésére azonban nem 

talált egyet sem. Lesétált 
hát a kertjük végébe, 
ahol egy kisebb, nádassal 

szegélyezett tavacska lapult, 
és ahová Terus néni hófehér 
tollú kacsái is naponta 

lejártak. A kacsák most is vígan 
lubickoltak, bukdácsoltak a vízben. 
Anita váratlanul - partközelben, a 
nádszálak takarásában - egy fészket 
vett észre. A növényi szárakból 
és tollból készült fészekben több 

tojás is volt. Azon nem csodálkozott, 
hogy a tojások kissé zöldes színűek. 
Úgy gondolta, mivel nem fedett helyen 
voltak, kissé elpiszkolódhatott a héjuk. 
Fránya kacsák! Ezért nem találtam 

odafenn az ólban egyetlen tojást sem! Ide rejtették 
előlem. Talán éppen azért, hogy ki ne fessem őket. 
Azzal gyorsan a kötényébe rejtett három tojást, 
és visszament a házba. Még aznap délután nagy 
gonddal, és talán még cifrábbra is festette a 
tojásokat, mint az előző évben. A héjon lassan 
száradt a festék, ezért a tojásokat egy kosárkában 
odatette a kályha mellé.

Húsvétig hátravolt még pár nap, és ő közben 
el is feledkezett a tojásokról. Épp vacsoránál 
ült a család, a húsvéti vendégeskedésről 
beszélgettek, amikor a kályha mellől, apró 
pattogó, roppanó hangok hallatszottak. 

Senki nem tudta, mi okozhatta a 
zajt, amikor Anita váratlanul 

felpattant és a kályhához szaladt. 
A legnagyobb meglepetésére a 
festett tojások héja meg volt 
repedve, és épp akkor bújt 
ki belőlük három kiskacsa. 
Bizonyára a meleg kályha 
közelsége tette, hogy a 
fészekből elvett tojásokból, 

anyjuk nélkül is kikeltek 
a kis jószágok. De nem ám 

olyanok voltak, mint a szokásos, 
sárga pelyhes fiókák! Ezek 

zöldesszürkék voltak, fejük tetején 
fekete folttal, a szemük mellett barnás 

csíkkal. Akkorra már nagyapó is ott állt az 
unokája mellett. Na, Anitám, te aztán szép 
kis kacsákat festettél! Jó, hogy nem 
virágos minták, és mindenféle 
kacskaringók vannak rajtuk. Bezzeg 
ki is közösítették volna őket a 
többiek a tóból.

De aztán, látva unokája 
megszeppent arcát, ő is komolyra 
váltotta a szót. Anitám, segítettél 
világra jönni három kis vadrécének, 
más néven tőkés récének. Jót tettél 
velük, mert lehet, egy kóbor 
kutya vagy macska, esetleg róka 
felfalta volna a tojásokat. Te most 
megmentettél három kis életet. Légy 
magadra büszke. De azt azért jegyezd 
meg, a jelen eset kivétel: a vadmadarak 
fészkét sohasem szabad megbolygatni. 
Ez egyszer azonban nem tettél 
rosszat, bocsánatos bűn, amit elkövettél.

Húsvét után Anita bevitte a kis récéket az 
iskolába. Azon a tavaszon másik tojásokat 

nem festett, nem is vett részt a tojásfestő 
versenyben. Mégis, hímes tojásból kikelt 
kis vadrécéivel ő lett a legnépszerűbb az 
osztálytársai között.

Mester Györgyi: A hímes récék 
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Új trappancsok!
K. Ádám Bendegúz 
Nagyon rövid lefolyású, 

súlyos májelégtelenség miatt 
májtranszplantáción esett át 
2016. 11. 24-én. Felépülése 
csodával határos volt, az orvo-
sok tudásán múlott.

Olivér
2006. 07. 18-én összetett 

szívfejlődési rendellenességgel 
született, nagyon sok műtéten 
esett át, majd az utolsó megol-
dást 2016.12.17-én a szívátülte-
tés jelentette számára. Mindig 
csendes visszahúzódó fiúcska 
volt, reméljük ez változni fog! 
  Nagyon várja, hogy az osz-
tálytársaival ismét focizhas-
son. De addig is marad a kor-
osztályában nagyon népszerű 
minecraft. 

Lili
Lili vagyok, 15 éves. Más-

fél évig jártam dialízisre. 
2016. 01. 10.-én kaptam ve-

sét. Szeretek olvasni, zenét 
hallgatni és focizni. És van 
egy kutyám, akit nagyon 
imádok. Ő nagyon sok 
erőt adott nekem.

Lizike
A németországi Kielben 

(a lapot olvasók egy részének 
nem ismeretlen a város) feb-
ruár 23.-án adott Lizikének 
édesanyja másodszor is életet, 
májának egy szegmensét oda-
ajándékozva. Mindketten jól 
vannak, mire az újság megje-
lenik, reméljük, már itthon is 
lesznek!

Ádám Olivér

Lili

Lizike
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Luca-recept

Húsvéti citromos koszorú

HOZZÁVALÓK:

A süteményhez:
37,5 dkg liszt 
1 teáskanál szódabikarbóna 
1 teáskanál só 
22,5 dkg puha vaj 
30 dkg cukor 
5 tojás 
250 ml görög joghurt 
4  citrom héja 
2 citrom frissen facsart leve 
25 g kókusz chips

A cukorsziruphoz:
80 ml víz 
65 g porcukor 
2 evőkanál frissen facsart citromlé

A mázhoz:
10 dkg porcukor 
2 evőkanál frissen facsart citromlé 
1 evőkanál vaj

A vajat robotgéppel vagy kéz-
zel kikeverjük a cukorral, majd 
egyenként hozzáadjuk a   tojásokat 

és addig keverjük, amíg egyenletes, 
krémes tésztát kapunk. Hozzáadjuk 
a citromok reszelt héját és a frissen 
facsart citromlevet. Egy másik tálba 
összekeverjük a lisztet, szódabikar-
bónát, sót és cukrot. A lisztes keve-
réket, a joghurttal felváltva, elkezd-
jük a tésztához adagolni. A tésztát 
kivajazott, kilisztezett koszorú-
formába öntjük és elegyengetjük a 
tetejét (lehet tepsiben vagy muffin 
formában is sütni). 170 fokos sütő-
ben 1 órán át  sütjük, majd tűpróbá-
val ellenőrizzük. Hagyjuk 
kihűlni. A cukorszi-
ruphoz a porcuk-
rot a vízzel és 
a citromlével 
közepes lán-
gon össze-
f o r r a l j u k . 
A süti te-
tejét meg-
l o c s o l j u k 
vele. Egy 
száraz serpe-
nyőben, nagy 
lángon, rázogatva 
aranybarnára pirít-

juk a kókusz chipset, majd félre-
tesszük. A mázhoz egy habverővel 
simára keverjük a porcukrot a cit-
romlével és az olvasztott vajjal. Ha 
elkészült, akkor bevonjuk a mázzal 
a sütemény tetejét és megszórjuk a 
pirított kókusz chipsszel majd apró 
csoki- vagy cukortojásokkal díszít-
jük.

Spenótos tojásos szuflé

Rendkívül egyszerű étel, 
ugyanakkor mégsem egy 

felturbózott, formában 
sütött tojásrántottáról 

van szó. Magas a fe-
hérje és a vastartal-
ma. Ahogyan pedig 
megsül és kiemel-
kedik a formából, 
isteni. Ráadásul egy 

könnyű, habos dolog, 
ami jól bírja a gyű-

rődést és akkor sem esik 
össze, amikor hűlni kezd. 

Próbáljátok ki!
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Luca-recept
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HOZZÁVALÓK 

kb. 6 főre
5 dkg vaj 
5 dkg liszt 
5 dl tej 
Só, bors, szerecsendió 
2,5 dkg reszelt parmezán 
3 gerezd fokhagyma 
4 db tojás 
15 dkg  zsenge spenót 
4 csapott evőkanál  zsemlemorzsa 
4 db keményre főtt tojás

Egy lábosban megolvasztjuk a 
vajat, rászórjuk a lisztet, összeke-
verjük és 1-2 percig hevítjük anél-
kül, hogy színt kapna. A vajas-lisz-
tes keveréket fokozatosan felöntjük 
a meleg vagy szobahőmérsékletű 
tejjel és folyamatosan csomómen-
tesre keverjük egy habverővel. (Be-
samel mártás) Sóval, borssal, szere-
csendióval ízesítjük. A fokhagymát 
kevés sóval és egy teáskanálnyi olí-
vaolajjal kikeverjük és hozzáadjuk 
a mártáshoz. Ezután mehet bele a 
reszelt parmezán is.  Levesszük a 
tűzről és egyesével hozzákeverünk 
4 tojást.

A spenótot megmossuk, lecse-
pegtetjük és ezt is hozzákeverjük a 
szuflé alaphoz.

Belekanalazzuk a morzsát is a 
masszába és a kis kockákra vágott 
főtt tojást.

Bármilyen sütőformát vagy ki-
sebb formákat kivajazunk, kiszó-
runk morzsával, belekanalazzuk, 
amit eddig összeállítottunk. Tetejét 
megszórjuk kevés morzsával és re-
szelt parmezánnal, végül 200 fokos 
sütőben kb. 20 perc alatt készre süt-

jük őket. Akkor lesz jó, ha kiemel-
kedik a formából és kissé ropogósra 
sül a teteje.

Jó kotyvasztást,
jó étvágyat hozzá!

Kőműves Luca,
 májtranszplantált, cukrász tanuló, 

az alapítvány önkéntese
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“Mi is nyaralunk “ tábor

Helyszín: OTP Hotel
8636 Balatonszemes, Parti sétány 159.  

http://otphotel.hu/

Részvételi díj: 80 000 Ft/fő – teljes ellátással, programokkal 
(az alapítvány további 10.000 Ft-tal kiegészíti)

Időpont: 2017. augusztus 5-12.-ig 

A tábor részvételi díja azért magasabb a múlt évinél, 
mert a Szervátültetettek Világjátékának időbeli egybeesése miatt 

főszezonban vagyunk kénytelenek a tábort rendezni.

Minden szervre váró és szervátültetett gyermek (2-21 év), 
valamint egy 18 év alatti testvér részvételi díját, 

továbbá 12 év alatti gyermek, illetve 21 év alatti fogyatékkal élő fiatal 
egy kísérőjének részvételi díját a Transzplantációs Alapítvány fizeti.

Jelentkezést kizárólag írásban fogadunk el az alábbi címre:
transalap@acenet.hu 

vagy 1138 Budapest, Váci út 184.

Jelentkezési határidő: 2017. április 30.
Fizetési határidő: 2017. július 10. (K&H Bank 10200885-32611135)


