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Kedves Olvasó!

M

ég frissen él bennünk a nyári tábor emléke,
az őszi családi hétvégéről is szinte csak most
érkeztünk haza és máris nyakunkon az év legnagyobb ünnepe.
A színes, illatos őszből, a kopár, hideg, sötét télbe fordulunk.
Egyre gyorsuló világunkban jól jön ez az ünnepet megelőző négy hét a készülődésre.
Van nehéz, aggódó várakozás, amit már mindannyian megtapasztalhattunk. De ez az örömteli várakozás
időszaka.

Ahogy rövidülnek a nappalok, úgy lesz egyre fényesebb az adventi koszorúnk, ahogy hétről hétre eggyel
több gyertyát gyújtunk rajta: hit, remény, öröm, szeretet.
Végül az év legrövidebb-legsötétebb napján fenyő- és
mézeskalács illatba burkolózva ránk köszönt a Karácsony.

Áldott, békés ünnepeket
kíván az Alapítvány kuratóriuma!
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Trapi történet

FIONN TÖRTÉNETE
cardiomyopathia, ez egy szívizom-betegség - a szerk.) volt.
Rettenetes 10 nap következett a kórházban, ahol mindenféle
gyógyszerekkel kezelték, amire a szíve egyáltalán nem reagált. 12%-os kapacitással működött a bal kamrája, és a keringése kezdett összeomlani. Az orvosok megtiltották, hogy
szoptassam, nehogy még nagyobb megerőltetésnek tegyük
ki a kis szívét. Rengeteget ölelgettem a sok csövet, kanült
kerülgetve. Fionn ekkor tett szert a Houdini névre, mert az
összes csövecskét, intravénás kanült, mindent amit tudott,
kiszedegetett magából. Az orrán keresztül egy csövön etették folyamatosan, azt is sikerült a gyomrából kihúznia, és
utána nagyon elégedetten mosolygott...
Végig nagyon rossz teszteredményeket produkált, de
csodával határos módon nagyon jól nézett ki és mosolygott,
játszott az orvosok ámulatára. Némelyik orvos nem hitte,
hogy jó betegnél jár, kétszer nézte meg a diagnózist, mert
olyan derűs kisbaba volt a fiunk.

F

ionn egészséges kisbabaként született 2012 decemberében New Yorkban, és nem volt semmi
előzménye a szívbetegségének. Szépen gyarapodott és fejlődött. Nem is sejtettük, hogy nemsokára teljesen
felfordul az életünk…
3 hónaposan elvittem a rutin vizsgálatára, ahol védőoltást kapott, úgy mint 2 hónaposan is, de ezután végigsírta a
délutánt és az egész éjszakát. Két óra alvás után újrakezdte,
amikor is visszavittem az orvoshoz. Aznap egy idős orvos
nézte meg, nem a sajátunk, és közölte, hogy Fionn szíve
“galoppol” és hogy rögtön vigyük át az ügyeletre, ahová ő is
velünk jött. Ez nagyon megijesztett, riasztottam a férjemet,
aki munkáját otthagyva 120-szal repesztett haza. Az ügyeleten további teszteket csináltak, ultrahangot, ekg-t. Pár
óra múlva közölték velünk, hogy ilyen súlyos eseteket nem
tudnak itt ellátni, ezért Fionnt átszállítják a Yale Egyetem
kórházába, az ottani baba-intenzív osztályra. Ekkor még fogalmunk sem volt, hogy mi a baja, nagyon megijedtünk.
A férjem követte a szirénázó mentőt 1 órányira északra, ahol még aznap este további tesztek után közölték velünk, hogy kisfiunk nagyon súlyos szívbetegségben szenved, és valószínűleg szívátültetésre lesz szüksége, amilyen
gyorsan csak lehetséges. A diagnózis DCM (dilatatív
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Természetesen végig vele maradtunk. Egyik legrosszabb
élményünk egy MRI vizsgálat volt, persze éjszaka, ahol 1
órán keresztül scannelték, miközben Fionn végig sírt. An�nyira leizzadt a sírástól és erőlködéstől, hogy 5 cm mély izzadságtócsából szedtem ki a végén a gépből. Biopsziát is végeztek
rajta altatásban, ami nagyon veszélyes volt abban az állapotban. A férjem szülei eljöttek és együtt gyorsított keresztelőt
tartottunk Fionnak a műtét előtt. Emlékszem, sírva írtuk alá
a műtétre az engedélyt és nagyon rossz volt, hogy tehetetlenül
nézzük, amint egyre rosszabbodik az állapota.
2-3 órákat aludtunk és nem ettünk, teljesen kikészültünk,
de minden szülő, aki ezen, vagy hasonló dolgon átesett, tudja,
hogy ilyenkor, mint valami ködben, óráról órára él az ember.
Leszűkül az életünk a kicsink körüli hihetetlen eseményekre,
a külső, kórházon kívüli világ nem létezik számunkra, csak a
monitorok 24 órás folyamatos pittyegése és az orvosokkal való
napi kiértékelés.
10 nap után megtudtuk, hogy Fionnak már csak egy
szívátültetés segíthet, és még most átvitetik egy másik államba, amíg szállítható állapotban van (!), ahol felkerül majd a
transzplantációs listára. Egy olyan kórházba kerül, ahol ilyen
beavatkozást el tudnak végezni.
Hát igen.... nem tudom leírni, mit éreztünk akkor, talán
azt, hogy a talajt végleg kirántották alólunk. De ugyanakkor
örültünk is, hogy megkezdődik a következő, reményteljes
szakasza a gyógyulásának. Később kiderült, hogy annyira
rossz volt az állapota a kisfiunknak, hogy rögtön a lista elejére
ugrottunk, de ezt mi nem tudtuk. Több gyógyszeres kezelés
és teszt után felkerültünk a listára. Berendezkedtünk egy több
hónapos kórházi tartózkodásra, de másfél napot voltunk csak
a transzplantációs várólistán, amikor egy csapat orvos megjelent a szobában, hogy elújságolja, találtak egy szívet és meg
aznap éjjel műtik is Fionnt. Ráadásul teljesen hozzá passzoló
szívről, vércsoportról volt szó. Az érzéseink egy hullámvasút-

Trapi történet
Fionn végig sztoikusan és szinte derűsen, zokszó nélkül
tűrte az összes beavatkozást, fájdalmas szurkálást, éjszakai
vizsgálatokat, bármit. Nélküle, az ő szuper hozzáállása nélkül mi biztosan összeomlottunk volna útközben. És mindezt egy 3-4 hónapos csecsemő tette. Azóta is ő a család hőse
és az etalon, mindannyian tanulunk tőle. Már több mint 40
biopszián átesett, egy kilökődésen is, és rengeteg, hetekig
tartó kórházi kezelésen! Sajnos több orvos specialistája volt,
mint a két nagymamának együttvéve, de sok őrlődés után
mégis úgy határoztunk, hogy hazaköltözünk Magyarországra, ami a lehető legjobb döntés volt Fionnt nézve.

hoz hasonlóan kavarogtak, ujjongtunk, sírtunk, nem hittük el
a szerencsénket, aggódtunk, féltünk és persze bűntudatunk is
volt, hogy több szívre váró gyermek és családja elé kerültünk.
Fionn érzékelte, szinte tudta, mi történik, és ő nem félt vagy
aggódott. A bökkenő csak az volt, hogy 14 órán keresztül nem
ehetett a műtét előtt, és nem tudtuk, hogy fogjuk egész nap
koplaltatni, de valami csoda folytán kora délután elaludt és
10 órán keresztül durmolt, ami teljesen szokatlan volt. Utána
is teljesen nyugodt volt és vidám. Amikor érte jöttek, bemehettünk a műtőszoba elé, de ott el kellett búcsúzni tőle. Nagyon nehéz volt kiadnom a kezemből,
pedig tudtam, hogy csak így lehet az
életét megmenteni.

Nagyon szeretnénk megköszönni a kinti, illetve itteni
orvosok és nővérkék fáradhatatlan munkáját. A sok kérdésünkre adott részletes válaszokat és megértésüket, amellyel
a gyermekünk érdekeit messze a többi dolog elé helyezik. A
mindennél fontosabb pici életük megmentését. Az éjszakai
sírós-aggódó telefonhívásokhoz a nagy türelmüket, és a kisgyermekeink felé tanusított gyöngédségüket. A Transzplantációs Alapítványnak is nagyon köszönjük azt, hogy ennyi
empátiával fordul felénk, és hogy ilyen gyermekközpontú és
szuperül szervezett a kicsik programja minden alkalommal.
Külön köszönjük azt, hogy szinte családtagként kezelnek
minket, ami nagyon megkönnyíti a helyzetünket és köszönet ezért a sok barátért és sorstársért, akivel összehoztak és
hoznak minket. A munkájuk több emberre kihat, mint az
elsőre látszik.
Szívből köszönjük!
Foley család

Végigaggódtuk az éjszakát és a
másnap reggelt, a műtét 8 órán keresztül tartott, és sikeres volt.
Alig vártuk, hogy lássuk őt utána, de felkészítettek a sokkoló látványra. Nem részletezem, de tényleg borzasztó egy ilyek kicsi babát,
a mi kis babánkat, vastag csövekkel,
lélegeztető gépen látni. A műtét
sikeres volt, a szív picit lassan, egy
korai kilökődés után végül szépen
működni kezdett. Pár hét után hazamehettünk a teljesen steril otthoni környezetbe, ahol azután nagy
gonddal és rengeteg odaadással
vettük körül. Kiderült, hogy a genetikai illetve metabolikus okokat
kizárták, valószínűleg egy vírus
okozta a szív gyengülését, de hogy
melyik, azt már nem tudták kideríteni az orvosok.
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Köszönjük!

ŐSZI CSALÁDI HÉTVÉGE

– AHOGY A HOLLÓS CSALÁD MEGÉLTE

Nagyobbik fiunk egy vesével 2002. július 2-án jött a
világra. Születésekor kisebb korrekciós műtétet hajtottak
végre rajta, így stabilizálódott az állapota, mellyel 2016
júniusáig tünetmentesen fejlődött. Egy kontrollvizsgálat alkalmával kiderült, hogy magas a kreatinin szintje.
Ettől kezdve 10 hónapig dialízissel kezelték. Majd 2017.
május 10-én, hajnalokhajnalán megcsörrent a
telefon! Riadónk volt. Az
esti órákban megkapta a
várva-várt vesét, aminek
nagyon örültünk, hiszen így újra élheti megszokott kis életét. Ekkor ismerkedtünk meg
Szalamanov Zsuzsával,
akiben egy önzetlen, jószívű embert ismertünk
meg. Az Alapítványnak
köszönhetően kaptunk
lehetőséget, hogy elmehessünk
Parádfürdőre
egy családi hétvégére. A
lehetőséggel élve 2017.
szeptember 15-én megérkeztünk a szállodába.
Rögtön ismerős arcokra
találtunk a MI IS NYARALUNK nyári táborból (hiszen már abban
is részt vettünk), és osztatlan örömmel fogadtak
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bennünket. Kipakolás után felfedeztük a szállodát és
környékét, mely csodás környezetben terül el. Utána birtokba vettük a belső teret is /sószoba, jakuzzi, szauna/. A
kényeztetés után elfáradva vártuk a svédasztalos vacsorát. Megtekintettük a nyári nyaralásról készült filmet,
melyet jó volt újra átélni. Ez az este is fantasztikusan jó
hangulatban telt.
Elérkezett a szombat reggel, bőséges finom reggeli elfogyasztása után indultak el a csapatok a kiválasztott túrákra.
A kirándulás nagyon jó és kellemes hangulatban telt, bár
le-leszakadozott a csoport egy része, de jókat beszélgettünk
közben. Mivel alaposan elfáradtunk, alig vártuk az ebédet.
Megtekinthettük az Ásványkiállítást is, mely több ország ásványainak komoly gyűjteményét mutatja be, csodával töltött
el mindannyiunkat. A túráról hazafelé többször is megállva
gyönyörködtünk a hegyvidékben. Visszatérve a szállóba újból felkerestük a pezsgőfürdőt és az élménymedencét. Így
elfáradva is kiváló hangulatban volt az egész társaság. Vacsora után elkezdődött a buli, ki meddig bírta, addig maradt.
Vasárnap a bőséges reggeli elfogyasztása után kétségek között /rossz időjárás miatt/ a szállodát elhagyva
elindultunk az egri várat megnézni. Természetesen itt
is jól éreztük magunkat, annak ellenére is, hogy eleredt
az eső.
Ez a hétvége nagyon
hamar eltelt, mély nyomot hagyott bennük.
Úgy gondoljuk, és
úgy éljük az életünket /Dani, Marci, Adri
és Laci/, hogy minden
rosszban van valami jó.
Nem régóta vagyunk
ennek a közösségnek a
tagjai, örülünk, hogy
veletek lehetünk, mert
ilyen őszinte, segítőkész
emberekkel ritkán találkozni.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk a parádfürdői családi hétvégének! Jövőre ugyanitt
ugyanígy!
Köszönet mindenkinek!
Hollós család

Köszönjük!

A „POTYAUTAS”
15 éve már, hogy Viki lányom új
májat kapott, s ha nem is volt mindig
felhőtlen az elmúlt másfél évtized,
mégis sokkal tovább jutott, mint a
születésekor ígért, szenvedésekkel teli
néhány hét. Vica már elmúlt 18 éves,
szeptemberben kezdte meg egyetemi
tanulmányait, kész nő lett belőle.
Pár évvel ezelőttig minden nyári
táborban, alapítványi rendezvényen
részt vettünk, mi is annak a maroknyi első táborozós csapatnak vagyunk
a tagjai, akik közül már csak néhány
család jár rendszeresen ezekre a programokra. Vannak, akik már nincsenek
közöttünk, ezért morzsolódtak le.
Vannak viszont olyan családok
is, ahol egyszerűen csak felnőttek a
gyerekek, és látván a társaság természetszerű kicserélődését, „megfiatalodását”, már nem érzik idevalónak magukat, és nem is gondolják, hogy ezek
az összejövetelek tudnak még nekik
pluszt adni.
Az én lányaim is lassan kirepülnek, a 17 éves „kicsit” ugyan még néha
el tudom csalni magammal egy-két
helyre, de őt is főként akkor, ha „megvesztegetem”, vagy ha nagyon trendi
programot találok ki, pl. az anyja-lánya szélcsatornás lebegés. A megvesztegetés anyagilag, a trendi tevékenység fizikálisan szokott leamortizálni

(a lebegés után két hétig nem tudtam
egyedül cipőt kötni), így lassan kénytelen leszek róla is lemondani.
Egy darabig reméltem, hogy Viki
majd önkéntesként visszatér a táborokba, és részben visszaadja azt a sok jót,
amit ettől a közösségtől kapott. De aztán jött az első komoly szerelem, és tudtam, egy időre elvesztettem a lányom,
és a trapik sem számíthatnak rá. (trapi =
transzplantált – a szerk.)
Szóval itt voltam, a gyermekeim
által „cserbenhagyva”, közben pedig
azon morfondírozva, hogy miért is nem
megyek nélkülük. És tényleg, miért is
ne? Vannak még a „nagy öregek” közül
páran, akik rendszerint megjelennek az
alapítványi programokon, szoros barátság fűz hozzájuk, és ez az évi egy-két
találkozó mindig feltölt. És ott vannak
azok a családok, akiket ha nem is 15, de
jó néhány éve ismerek már, s ha nem is
mindenkinek tudom a nevét (minden
igyekezetem és a szülőtalálkozós névmemorizálás ellenére sem), mégis tudunk jókat beszélgetni, nevetni együtt.
A Rózsa család, akikkel együtt kezdtük
a transzplantált „pályafutásunkat”, és
Zsuzsa, akit a legelső táborban rögtön a
szívünkbe fogadtunk, mindig meg tudnak győzni arról, hogy gyerekek nélkül
is ott a helyem közöttük, ne érezzem
magam potyautasnak.

Lányaimmal: Vikivel és Pannával

Erzsivel és Sanyival, a „nagy öregekkel”

Így hát én meg-megjelenek az őszi
találkozókon, részt veszek a csak szülőknek szervezett hétvégéken, és a téli
wellnessek közül Tengelicen még egyet
sem hagytam ki. Sosem voltam a borok
szerelmese, egy citromkarikás, jéghideg
Coca Cola mindig is jobban esett, mint
bármely neves borászat legjobb évjáratú
bora. Mégis, mióta egyszer rábeszéltek
egy szekszárdi pincelátogatásra, ki nem
hagynám a borkóstolókat. Azóta sem
lettem szakértő, sőt, legtöbbször nem
is érzem bele egy borba pl. a földes ízt,
vagy savaiban a bársonyosságot, illatában a meggyet vagy éppen áfonyát, de
a pincék gyönyörűek, a borászok elhivatottsága és lelkesedése a szakmájuk iránt
magával ragadó, a vidám társaság pedig
a legjobb gyógyír mindenre.
És miért is írok én minderről? Mert
szeretnék kedvet csinálni mindazoknak, akik azt gondolják, hogy gyerekek
nélkül nincs már keresnivalójuk az alapítványi rendezvényeken. Ugyan egyre
nagyobb a csapat, és a szállodákban a
férőhelyek végesek, mindig akad egykét szabad hely a régieknek is, ha időben
jelentkeztek, vagy lecsaptok a „last minute” felszabaduló szobákra. Gyertek,
és osszátok meg ti is a tapasztalataitokat
az ifjabb trapi-szülő generációval!

Erdélyi Zsuzsa,
Juhász Viki (májtranszplantált)
édesanyja
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Köszönjük!
A kilátó

T

ISMÉT PARÁDFÜRDŐN
rára. Időközben rájöttünk, nem is tudtuk, mire vállalkoztunk. Erőt adtak a gyerekek, hogy ha ők bírják, nehogy
már mi feladjuk! A kilátó és az út közben látott csodás táj
próbálta feledtetni a meredek kaptatókat, amiket bizony
nehezen, de megmásztunk. A kilátó melletti étteremben
elfogyasztott ebéd után megszületett a döntés, hogy az
egyszerűbb, könnyebb úton jöjjünk vissza. Hát....kinek a
pap, kinek a papné. Csak arra gondoltam, minél előbb jussunk le. A gyerekek annyira élvezték a lefelé vezető utat,
hogy már én is gyerekszemmel próbáltam nézni a ránk
váró nehézségeket, amit felnőtt fejjel csak bokaficammal,
és kullancsokkal telve láttam. Nagyon, de nagyon elfáradva leértünk, persze a gyerekek akkor is szökellve ugrándoztak, a mai napig nem értjük, hogy honnan van ennyi
energiájuk. Visszaérve a szállodába, a kis csapat a medencékben dagonyázva próbált erőt gyűjteni. A gyerekek persze ott is felpörögve lubickoltak. Vacsora után ismét kezdődött a „szabadfoglalkozás” a gyerekeknek (biliárd, csocsó,
bowling). Mi a teraszon jót beszélgettünk, és egy szám
erejéig táncoltunk is. Másnap az egri vár várt bennünket,
sajnos az idő kissé elromlott, így gyors várostromlás lett a
szemerkélő esőben. Körbeszaladtuk a várfalat, majd a kiállításokat néztük meg.
Köszönjük szépen, hogy részesei lehettünk a hétvégének, köszönjük a sok fáradtságot a szervezőknek!

avaly is részt vettünk a Parádfürdőn megrendezésre kerülő Családi Hétvégén, de az izgalom,
kíváncsiság idén sem volt kisebb részünkről.
Rengeteg ruha bepréselése az autóba, és indulás. Megérkezésünk után
gyors szobafoglalás, és
persze gyermekeink egyből a medence felé vették
az irányt. Alig tudtuk
őket a vacsorára kikanalazni a vízből. Még szerencse, hogy javarészt
egyszerre terelgettük ki
porontyainkat, így tudtam hivatkozni arra, hogy
látod, már mások is mennek készülődni. Vacsora
és az azt követő kis beszámoló, a nyári emlékek
felidézése után indult a
gyerekek által már alig
várt „szabadfoglalkozás”.
Követni nem tudtuk, melyik gyerek hol, kivel, me- Eszti lányunk (8 éve kapott
lyik szobában bandázik
a nagyitól májat) egy újdonsült
épp. Másnap reggeli után
indultunk a „NAGY” tú- kis barátnővel, Rékával
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Gyenes család

Köszönjük!
Kaptatunk

Megmásztuk a kilátót is

A nagy túrán pihenők között
3 máj-, 2 vese-, 2 szív-,
1vese+májtranszplantált
és egy májra váró gyerek

Egy-két kidőlt fa utunkat állta

A fáradhatatlan gyerekek

Csudamadár
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Köszönjük!

AHOGY A
TÚRAVEZETŐ LÁTTA…
Parádsasvár-Galyatető,
2017. szeptember 16.

N

yár közepén felkérést kaptam Béres Magditól
egy túra vezetésére. Elmondta, hogy a tavalyi
csapattal kellene egy komolyabb túrát levezényelnem. Az
előző évi tapasztalataim alapján azonnal igent mondtam.
Első körben a tavaly már emlegetett Kékestető lett volna a cél, de végül Magyarország harmadik legmagasabb
hegycsúcsa, a 964 méteres Galya-tető lett a célállomás,
melyet valójában nem értünk el. Sokat gondolkodtam az
útvonalon, de végül a piros kereszt jelzésű útvonalat találtam a legjobbnak, mely nem a legkönnyebb, de könnyen
lehet rajta tájékozódni.
2017. szeptember 16-án, szombaton, 9 órakor volt találkozó a parádfürdői Erzsébet Park Hotel parkolójában.
A jó hangulatú társaságnak Magdi röviden vázolta a napi
programot és ellenőrizte a létszámot. Utána átvettem az
irányítást. Az első feladat az volt, hogy el kellett jutni a
túra kezdőpontjához. Mindenki autóba ült, a járművek
besorakoztak és konvojban elindultunk Parádsasvárra.
9 óra 30 perc körül értük el túránk kezdőpontját. Mindenki összeszedte a cókmókját, elmondtam, hogy merre
megyünk, ki milyen jelzést figyeljen, és elindultunk. A
túra 4,5 km oda és ugyanannyi vissza. A szintkülönbség
600 méter. Az első 100 méter után elhangzott a Shrekből
ismert kérdés: „Ott vagyunk már?” Persze, ez csak a
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móka kedvéért. 6-700 méter könnyű séta után elkezdődött a lényeg. Emelkedő. A kis csapat lelkesen mászta
a Kis Lipót oldalát. A háttérben elült a ricsaj, inkább
csak a szuszogást lehetett hallani. A gyerkőcök elöl nyomultak, többször rájuk kellett szólni, hogy várják be az
őseiket. Nagyjából 670 méter tengerszint feletti magasságban megtartottuk első pihenőnket. Mindenki jóízűen fogyasztotta el a csomagolt szendvicseit. A következő etap rövid volt, de meredek. 300 méteren 100 métert
mentünk felfelé. A Nagy Lipóton ismét tartottunk egy
kis pihenőt. Mindenki megcsodálta a gyönyörű kilátást és

Családi hétvége
természetesen kattogtak a fényképezőgépek. Megnyugtattam a társaságot, hogy már bőven túl vagyunk a felén
és csak 200 méter a függőleges összetevő. Követve a piros
kereszt túra nyomvonalát, kényelmes sétával, hamarosan
megérkeztünk. Tekintettel, hogy ebédig még volt idő, a
bevállalósabbak (még én is a tériszonyommal) megmászták a 30 méter magas Galya-kilátót, melyről csodálatos
panoráma tárult a szemünk elé. Élményekkel teli kocogtunk le a Hegyi Kisvendéglőhöz, ahol gulyásleves és palacsinta várta a csapatot. Mindenki jóízűen fogyasztotta
az ebédet. Még én is megettem a palacsintát, miután a
túrósat elcseréltem lekvárosra. Ebéd után történt egy kis
gikszer, de megoldottuk. Két leányzó a másik csoporttal,
autóval gondolta a visszajövetelt. A szülők közreműködése, és a huncutságom megoldotta a problémát. Átgondoltam a visszavezető utat és megígértem nekik, hogy

nem kell olyan meredeken mászni. Az „újratervezés”
után rövid eligazítást tartottam. Elmondtam, hogy nem
jelzett útvonalon fogunk leereszkedni, tehát mindenki
nagyon figyeljen önmagára és a másikra. 5-600 méter
után letértünk a jelzett túraútvonalról és elkezdődött az
igazi kalandtúra. A terep számomra is ismeretlen volt,

tehát improvizálnom kellett. 100-200 méternyi rendkívül meredek lejtő következett.
Miután ezen mindenki sikeresen lecsúszkált,
egy erdészeti úton folytattuk a túrát. Másfél
kilométer laza séta. Rudolftanyánál újra bementünk az erdőbe. Volt ott minden. Szedresen kellett átgázolni, kidőlt fákon átmászni
vagy átbújni alattuk, néhány helyen vízfolyások nehezítették a haladást. Hamarosan
visszatértünk a piros kereszttel jelzett útra.
Már csak 6-700 méter és újra az autóknál vagyunk… Ezen a szakaszon már nagyon szétszakadozott a csapat. Visszaérkeztünk Parádsasvárra. Mindenki ép és egészséges volt,
bár többen elterültek a fűben. Kipirult, vidám arcokat láttam. Elbúcsúztam a társaságtól és elindultunk Parádra. Befejezésképpen
annyit tudok mondani, hogy csodálatos nap
volt egy csodálatos csapattal. Büszke vagyok
arra, hogy én vezethettelek benneteket! Remélem, jövőre újra találkozunk! Majd kitalálok valami húzósabbat.
Remélem, a szülők is fogják bírni….
Üdvözlettel:

Papp Zoltán bronzjelvényes túravezető
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Jó hírek

Köszönjük az

ASTELLAS PHARMA KFT.

támogatását!
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Nicholas-hatás

TACKERS helyett NICHOLAS KUPA
A

Szervátültetettek Téli Világjátékának
megrendezésére kétévente kerül sor,
váltott évben a nyári világjátékkal.
Hazánkat is eredményesen képviselik sportolóink
a Téli Világjátékon csakúgy, mint a nyárin. (Nekem
négyszer volt szerencsém részt venni, minden alkalommal sikerült éremmel hazatérnem).
A Téli Világjátékkal párhuzamosan 2004 óta megrendezik a NICHOLAS Kupát, Nicholas Green emlékére.
Ezen olyan szervátültetett gyermekek vehetnek részt,
akik még soha életükben nem síeltek, és higgyék el, a
hét végére gyönyörűen lesíelnek a számukra kitűzött

pályán. A teljes sífelszerelést – a ruhától a sílécig és
cipőig -, valamint a kitűnő oktatókat a rendezők biztosítják. 2018. január 6-13. között a svájci Alpokban fekvő
Anzère városkában – ahol 2000. óta évente megrendezik a TACKERS tábort – második alkalommal lesz
Világjáték és NICHOLAS Kupa. Alapítványunk egy 12
éves vese- és egy 10 éves májtranszplantált fiú részvételét biztosítja. A következő újságban a fiúk reméljük,
beszámolnak majd élményeikről!
Az alábbiakban Nicholas Green történetét közöljük.
Érdemes elolvasni!
Szalamanov Zsuzsa

ODAADNI AZ ÉLET LEGNAGYOBB AJÁNDÉKÁT

Egy rablógyilkosságban veszítette el a kisfiát. Életét a szervdonáció ügyének szentelte.
ÍRTA ROBERT KIENER

B

ár több mint húsz év telt el azóta, hogy hétéves
kisfiát, Nicholast meggyilkolták egy olaszországi
vakáción, Reg Greennek „néha úgy tűnik, mintha tegnap történt volna”. Los Angeles-i házuk medencéjénél ülve a 86 éves egykori újságíró bevallja: – Nem
múlik el nap anélkül, hogy ne gondolnék Nicholasra és
a mókás kis dolgaira.
Green és felesége, Maggie, 1994-ben hétéves fiukkal, Nicholasszal és négyéves kislányukkal, Eleanorral
Olaszországban nyaraltak, és éppen az autósztrádán haladtak Nápolytól délre, amikor egy másik kocsi hajtott
melléjük. Két maszkos ember ült benne, és odakiáltottak Greenéknek, hogy húzódjanak le az út szélére, majd
a banditák minden előzetes figyelmeztetés nélkül tüzelni kezdtek Greenék autójára. Előbb a hátsó ülés melletti
ablakot zúzta be a lövedék, majd a sofőr mellettit.

A 86 éves Reg Green a szervdonáció ügyének
elkötelezett és eredményes képviselője
Fotó: © Camera Press/Martin Pope/Telegraph

Maggie gyorsan hátrafordult, hogy lássa, a gyerekek
biztonságban vannak-e. Úgy tűnt, mindketten békésen
alszanak. Green gyorsított, és sikerült leráznia a rablókat, de amikor egy baleset helyszínén megálltak, észrevették, hogy Nicholas fejlövést kapott. A kisfiú még
lélegzett, de eszméletlen volt.
Két nappal később a szeplős arcú, szőke hajú
Nicholas Greent egy szicíliai kórházban agyhalottnak
nyilvánítottak, gépekre kapcsolva tartották fenn a szívműködését és a vérkeringését.
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Nicholas-hatás
– Nyilvánvaló volt, hogy Nicholast elveszítettük – orvosi és szervdonációs egyesületekben a világ minemlékezik vissza Green, miközben elmagyarázza, ho- den táján. Az előadások, filmjogok honoráriumából
gyan hozták meg Maggie-vel a döntést, amely örökre és saját megtakarításaikból a szervdonáció tudatosímegváltoztatta az életüket és sok más ember életét is. tásának elősegítése érdekében Greenék létrehozták a
Megkérdeztük, felajánlhatjuk-e a szerGreen Alapítványt, és 5000
Ha a tűz kezd Nicholas
veit. Ezzel némiképp csillapíthattuk a
példányt osztottak szét a témáról kéborzalmat, és neki többé már nem volt
szült videóból. Green több mint egyegy kicsit
szüksége arra a testre.
millió mérföldet repült 1994 óta, hogy
lelohadni,
arra buzdítsa az embereket, „kezdjenek
Az olaszokat, akik a médiából értepárbeszédet a szervadományozásról”.
olajat fogok
sültek Nicholas lelövéséről – az újságok
önteni rá.
úgy emlegették: „a mi szégyenünk” –,
– Senki sem tett annyit a szervdonáelkápráztatta Greenék nagylelkűsége. Órákon belül cióval kapcsolatos felvilágosítás érdekében, mint Reg és
hét olasz ember kapta meg Nicholas szívét, máját, ve- Maggie Green – mondja Howard N. Nathan, a Gift of Life
séit, hasnyálmirigysejtjeit és szaruhártyáit. Greenék (Az élet ajándéka) donorprogram elnök-vezérigazgatója.
döntése, a „Nicholas-hatás”, írta Green később a köny- – Az ehhez hasonló megjegyzések tartanak mozgásban.
vében, „egy csapásra meghódította az egész nemzetet”. Egyszerűen lenyűgöz, hogy a történetünk még ma, húsz
Az újságírók sorban álltak, hogy meginterjúvolják év múltán is megindítja az embereket, de ha a tűz kezd
Greenéket, Berlusconi miniszterelnök és Scalfaro ál- egy kicsit lelohadni, olajat fogok önteni rá. Ez annyira
lamfő köszöntötte őket.
fontos.
A házaspár ráébredt, hogy történetükkel széles
körben felhívhatják a figyelmet a szervadományozás
jelentőségére. – Megtaláltam az élethivatásomat –
mondja Green.
Futótűzként terjedt a hír Nicholas szerveinek eladományozásáról. A donációk száma azonnal 25
százalékkal emelkedett Olaszországban, ahol hagyományosan nagyon kevés volt az átültethető szerv. Tíz
év alatt az egymillió főre jutó 6,2-ről 19,7-re nőtt a
szervdonációk aránya, és ez azóta állandósult (2013ban 18,5 volt). A „Nicholas-hatás” bizonyíthatóan katalizátorként működött az olasz nemzet gondolkodásának megváltozásában.

A házaspárhoz folyamatosan özönlenek a levelek,
e-mailek, idegenek telefonálnak, akik elmondják, men�nyire közel érzik Nicholast magukhoz, és felajánlják az
együttműködésüket a tudatosság növelése érdekében.
Tavaly egy olasz kormánytisztviselő Calabriából, abból a régióból, ahol Nicholast lelőtték, a következőket írta Greenéknek: „Olaszországban, és különösen
Calabriában, mindenki a szívébe zárta a kis Nicholast és
családjuk nemes példamutatását kedvességből, szeretetből és önzetlenségből.”
Az ilyen levelek sokat jelentenek Reg Greennek. – Az
emberek sokszor kitárják a lelküket ezekben a levelekben, és mi mindegyikre válaszolunk – magyarázza. És
soha nem utasít el egyetlen interjúkérést sem.
– Soha nem lesz könnyebb – jegyzi meg, majd belekezd egy történetbe: Nicholas szerette azt játszani, hogy
hős római katona, aki épp most tért haza a csatatérről, s a
hadvezérek és a nép köszöntik.
– Mi erre mindig azt válaszoltuk neki, hogy költemények teszik majd halhatatlanná, és a tömeg üdvrivalgással fogadja – meséli Green kissé összeszoruló torokkal.

1994 óta Green ötvennél is többször tért vissza
Olaszországba, mivel tiszteletadásképpen több tucat
faluban és városban közel száz iskolát, utcát, teret neveztek el Nicholasról. Green számos előadást tartott

– És bizonyos értelemben mindez valóra vált – folytatja. – Nicholas története megragadta az emberek képzeletét, és milliónyi szívben gyújtotta meg a szeretet
szikráját. Ez talán nem a halhatatlanság, de nagyon közel
jár hozzá.

(forrás: Readr’s Digest,
http://www.rd.hu/
Odaadni az élet legnagyobb ajándékát)
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Légy te is önkéntes!

A FINA VILÁGBAJNOKSÁG
ÖNKÉNTES SZEMMEL
A

17. FINA Világbajnokság mottója, melyet, ha
meghallok, feltör belőlem
ezernyi emlék. A buzgó önkéntesekkel, a lelkes szurkolókkal és a legjobb
sportolókkal átélt élmények.
Az egész történet ott kezdődött,
hogy az eseménysorozat előtti nyáron
egy hirtelen ötlettől vezérelve kigondoltam, hogy önkéntes szeretnék lenni a vizes vb-n. Gyorsan rákerestem,
meg is találtam a jelentkezési lapot
és regisztráltam. Majd következett a
hosszú várakozás, a képzések, végül
pedig a kiválasztás. Hihetetlen belegondolni, hogy 8000 jelentkező közül
kiválasztottak abba a 3500-ba, akik
hozzájárultak a sikeres rendezéshez.
(három szervátültetett fiatal is bekerült
az önkéntesek közé! – a szerk.)
A Duna Aréna önkéntes központjába lettem beosztva, ami röviden
annyit jelent, hogy az adott helyszín
önkéntesei náluk jelentkeztek be, és
kapták meg a jól megérdemelt étkezési
jegyet. Egyfajta gyülekezési hely volt,
ahol mindenki megoszthatta élményeit, falatozhatott, kézműveskedhetett,
vagy akár megtanulhatta az önkéntesek táncát, vagy az önkéntesek dalát.
Azt hiszem, a legfontosabb feladatunk a jó hangulat megteremtése volt,
hogy az önkéntesek örömmel térjenek
be hozzánk. Mindig voltak kisebbnagyobb gondok, de megtapasztalhattuk, hogy egy csapatként bármire
képesek vagyunk, és nincs lehetetlen
feladat, ahogy fontos és kevésbe fontos
terület sincs.
Bár embert próbáló feladat volt,
egyik legnagyobb élményem viszont
mégis az volt, amikor egyik délután
az úszásdöntőkön lehettem kabala.
Fő feladatom az volt, hogy ha valaki
világcsúcsot úszott, előléptem a színfalak mögül, és meglobogtattam a világcsúcsot jelképező lobogót. Szavak-
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kal nem is tudom leírni, milyen érzés
12 ezer ujjongó ember elé kiállni, és
jelezni, hogy éppen történelmet írtak
a medencében.
Megérte a rengeteg fáradozás?
Teljes mértékben, ugyanis amellett,
hogy rengeteg tapasztalatot szerezhettem, beleshettem a kulisszák mögé,
lehetőségem nyílt átfogó képet kapni
egy ilyen volumenű sporteseményről.
Találkozhattam kedvenc sportoló-

immal, vagy akár velük egy lelátón
szurkolhattam. Rengeteg új emberrel
ismerkedhettem meg, és életre szóló
barátságokat köthettem. Merem állítani, életem egyik legjobb döntése
volt, hogy jelentkeztem és részt vettem ezen az eseményen, melyről az
unokáimnak is büszkén mesélhetek
majd sok-sok év múlva.
Rózsa Viktor,

kétszeres májtranszplantált

Luka Timi rovata
Az ajándékvásárlás menete
Milyen szép ünnep is a karácsony… a család
összegyűlik és mindent mézeskalácsillat leng körül.
Legalábbis a mesékben így van, és a valóságban
valahogy így történik, de mégis ott van a karácsony
démona, az AJÁNDÉK.

S

zóval kezdem is rögtön azzal, hogy már
novemberben – idén már október végén (!!!)
– ellepi a boltokat – a sarki közérttől a szupermarketekig – a sok csokimikulás, karácsonyi falmatrica, koszorúk, díszek és még sokféle átlagos karácsonyi
dolog. Erre persze november 1-én csak legyintünk, hiszen majdnem két hónap van még – és amúgy is, ilyenkor még nincs kirakva a teljes választék. Viszont lassan
el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mit és egyáltalán
kinek/kiknek szeretnél venni. Már egy ajándék kiválasztása is nehéz – pláne, hogyha egy saját keresettel nem
rendelkező tinédzser vagy, és ebből kifolyólag anyagilag
eléggé korlátozott – de amikor a barát-család lista után
rádöbbensz, hogy nyolc embernek komoly, tizenötnek
pedig legalább jelképes ajándékot kell adnod, érthető, ha
kicsit megrémülsz. Szóval következik az őrült Pinterestgörgetés és Youtube DIY videó-tanulmányozás, hogy
hátha tudsz óriási kiadás nélkül készíteni egy-két embernek szívhez szóló ajándékot. (sajnos a tésztanyaklánc
és a rajz egy bizonyos kor fölött már nem válik be)
Tehát tegyük fel, hogy addig már megvagyunk, hogy
maminak és papinak egy családi képet adunk, aranyos
idézettel, az osztálykarácsonyra pedig sütünk
egy tálca sütit, az osztályfőnöknek készített közös ajándékot - jó esetben – pedig már valaki elvállalta.
Jönnek a barátok – a kön�nyebbik rész. Őket legalább
jól ismerjük és tudjuk, hogy

minek örülnének, és mit zárhatunk ki teljesen. Ezért
gondolván, hogy a bevásárlásnak ezen része simán fog
menni, a legeslegeslegutolsó pillanatra hagyjuk. (rossz
döntés)
Következik az igazán szűk család, amiről már november elején megfogadtuk, hogy kézzel készített ajándékokat fogunk készíteni, mert az egyszerűbb és szívhez
szólóbb. Nos, ez egészen addig működik, amíg az egyik
boltban meg nem látunk valami olyat, ami az egyik családtagunknak naaagggyon tetszene, és meg nem vesszük
azt. (Nagy valószínűséggel az összes ajándékra szánt
pénz kétszereséért.) Innentől már kínos lenne a többieknek csak egy papírvirágot és egy doboz házi készítésű karácsonyi kekszet adni. Néhány újabb vásárlással eltöltött
óra után már indulhatunk is haza, mert már majdnem
mindenkinek van ajándéka a családból.
Szóval vissza a barátokra! December 20.-a van, az
árak a tetőpontra hágtak, és mi kétségbeesetten keressük
az olyan apróságokat, amikről azt gondoltuk, hogy pillanatok alatt megtaláljuk. És persze a hiper-szuper dekoratív Pinteresten talált karácsonyi süti hozzávalóit, amit
valamiért ilyenkor egyik boltban sem árulnak.
Na jó, vegyük úgy, hogy mindent megtaláltunk –
vagy legalább ezt gondoljuk – és otthon már szépen kupacokba rakosgatjuk az összekészített kis csomagokat.
Buszfordultával mehetünk is vissza, mert csomagolópapírt természetesen elfelejtettünk venni.
Noha az ajándékkeresés fárasztó és hosszadalmas
procedúra, mégis hozzátartozik a karácsonyi
hangulathoz. Utólag minden perce megéri. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!

Csudamadár
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Luka Timi rovata

Timi könyvajánlója
Kisebbeknek:

Nagyobbaknak:

Víg Balázs:

Nyáry Krisztián

Puszirablók
Egy átlagos estén, a kádban lubickolás közben egy
hajó úszott a kád hullámzó vízére, és magával vitte
Szeretke királylányt a lefolyó
alatt lévő óceánra. Hamar
észrevette, hogy nem egyedül van a hajó fedélzetén, és
hosszas noszogatás után megtalálta utastársát, és annak
háziállatát, Damilt. Damil,
a kenguru hamar a királylány szívébe lopja magát,
ám a puszirablók megjelennek és elrabolják az állatkát. Szeretke – újdonsült
barátjával – csak váltságdíj,
pontosabban egy mázsa
pusziért láthatják újra. Vajon milyen nehéz egy zsák
puszi? És hogy lehet befogni? Szeretke kalandjából
ezt is megtudhatod!

ÍGY SZERETTEK ŐK
Magyarország híres költőiről
mindenkinek kell tanulnia az iskolai pályafutása során. Az évszámok, szülőfaluk és iskolák mellett
gyakran szóba kerülnek az alkotók múzsái is, ám iskolai keretek
közt nincs lehetőségünk elmerülni
szerelmi életük egészében. Nyáry
Krisztián könyvében a nagy
adathalmaz apró,
ámde legizgalmasabb részét bontakoztatja ki; híres
művészek párkapcsolatait; szerelmeket,
megcsalásokat, szakításokat. Ady Endrétől és Lédától kezdve Petőfiig és Júliáig tárulkoznak fel rejtélyesebbnél rejtélyesebb, kalandosabbnál kalandosabb
szerelmi történetek.

Lara visszaírt: „Jól van Anya! Bármi is
legyen az.”
Móricz Ági küldte:

gyerekszáj
Gálné
Berczeli Ildikó küldte:

n Gyerekeimmel az ufókról beszélgettünk.
– Anya, az ufó megeszi a kutyát? –
kérdezi nagy komolyan Csanád.
Gondolkoztam, mit mondjak, erre
Zsombor megszólal.
– Nem! Szétrágja és elássuk!
– Mit?-kérdeztem
– Hát az ufót! – jön a válasz
Namesánszki Marianntól:
n Nyáron Boszniából írtam üzenetet
Larának, hogy majd küldök képeket a
bazárokról.
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n Marci kb. 4 éves lehetett, amikor
állatsimogatóban jártunk:
– Gyere Marcika simogassuk meg a
bárányokat!
– Nem mert bárányhimlős leszek!
n – Anya hogyan nőttél meg ennyire?
- kérdezte Marci
– Növekedési hitellel - felelte Barni,
teljes komolysággal kb. 5 évesen
Másoktól:
n Anya: – Ne egyél bele a dédi ételébe, náthás vagy, elkapja tőled!
Pálma: – És ha beleeszek az ételbe,
akkor én meg ráncos leszek, ugye?
n – Anya, amikor te lefekszel aludni,
kivel bújsz össze?
– Apával.
– Őt öleled?
– Igen.
– Ő a te állatod?

n A kislány édesanyjával a kettes szám
írását tanulja. A kettes két részből áll,
egy hattyúnyakból és egy hullámvonalból, magyarázza az anyuka. A
hattyúnyak el is készül sikeresen, de a
hullámvonal leginkább egy hepehupára
hasonlít.
– Petra, milyen hullám ez?
– Tudod anya, ez szélben van.

– Ááá - mondta Liza -, úgysem értek
légyül!

n A kisfiú előáll egy kívánságával
édesanyjának, hogy mit vegyenek meg a
játékboltban. Aztán elgondolkodik, majd
azt mondja: inkább kérjük karácsonyra,
akkor ingyen van.

n – Képzeld el anya, mi történt az
iskolában! Tornaóra után szünetben azt
mondták, hogy menjünk ki az udvarra
kifutkosni magunkat. Dehát tornaórán
már kifutkostuk, minek akkor futkosni
szünetben is??? Én ezt nem értem.
– És futkostál szünetben?
– Én? Dehogyis!!!

n – Azt kértem a Jézuskától, hogy ne
sírjon annyit a kisöcsém, mert nagyon
mérges vagyok, amikor bőg, és még
nem olyan nagy, hogy megverhessem.
n Egy reggel berepült egy légy a
szobába. A nagymama lefújta rovarirtóval, az ötéves Liza odaszaladt, és
konstatálta, hogy még mozog.
– Mama, ez még él, és mond valamit.
– Hallgasd meg, mit beszél! - javasolta
a nagyi.

n – Anyaaa, a Jézuska a meggyben
lakik?
n – Adri, Adri, annyira hiányoztál!
– Mennyire?
– Annyira, hogy már nem fért el bennem
a hiányod!

n EMMA (6): Apa, ugye örülsz, hogy van
egy szép kisgyereked, meg egy kisfiad?
n Kisfiú a strandon (5-6 éves lehet)
az anyukájának: anya, én azért nem
mondom olyan sokszor, hogy szeretlek,
mert annyira szeretlek, hogy nem tudom
elmondani.

Okos légy!
HOGY ÜNNEPLIK
A VILÁG MÁSIK FELÉN

a karácsonyt?

Nagy pelyhekben hull a hó, odakünn vastag, puha
fehér paplan borítja a tájat, a jó meleg szobában zöld
fenyő illatozik, a konyhában töltött káposzta fő, bejgli
sül. Ilyesféle kép jelenik meg előttünk, ha a karácsonyra
gondolunk. A hótakaró ugyan az utóbbi időben
„hiánycikk” lett mifelénk is, ám amikor emiatt panaszra
nyílik a szánk, sokan bele sem gondolunk, hogy a
világban sokfelé úgy telik az ünnep, hogy valamennyi
fenti „kellék” hiányzik.
A világ túlfelén decemberben nyár van, a trópusokon
soha nem esik hó, a buddhista, hindu, iszlám vallás
pedig nem is ismeri karácsony fogalmát. Ám mindannak
ellenére, hogy sokfelé ilyentájt kánikulai hőség
uralkodik, és nem nő egy szál fenyő sem, az ünnep
ezeken a helyeken is „bekövetkezik”.

Akciók és reklámok itt is vannak, ám a vásárlási láz hiányzik a vevőkből, szó nincs arról, hogy ajándék hajszolás
ürügyén egymást taposnák. És, hogy mire jó a karácsonyfa, amikor errefelé nincs szenteste és ajándékosztogatás?
Leginkább arra, hogy a japánoktól már megszokott módon a thaiok is őrült kattogtatást vigyenek végbe a fa előtt
emlékkép készítés ürügyén.

Nézzünk szét a világban, milyen is a karácsony „egy
kicsit másként”. Lássuk, milyen lehet az az ünnep, ahol
„hiányzik” a nálunk „megszokott” ördögi körforgás: a
végtelennek tűnő, kényszeres ajándékvásárlás, az áruházi
tülekedés és az idegtépő sorban állás.
Thaiföldön, ahol a keresztények aránya az össznépesség mintegy fél százalékára tehető, a karácsony leginkább
a plázákban zajlik. A pálmafák mellett ott feszítenek az
„égig érő” karácsonyfák - stilizált jégcsapokkal, hópelyhekkel, tenyerüket klasszikus thai üdvözlésre, a wai-ra
érintő angyalkákkal - minden nagyobb bevásárlóközpontban, melyek hangulata leginkább a hatvanas évek
Amerikáját idézi.
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Okos légy!
Japánban is elenyésző a keresztények száma, mindössze a népesség egy százaléka vallja annak magát, így a
karácsony nem számít nemzeti ünnepnek, és természetesen szabadság sem jár. Ám tulajdonképpen van itt minden, ami a karácsonnyal jár - dekoráció, fények, vásárlás,
karácsonyi dalok – csupán az utolsó pillanatban mintha
lefújnák az egészet.

Minden évben lelkesen és aprólékosan felkészülnek az
ünnepre, mely végül azután meg sem történik. Leginkább
talán a Valentin-napra hasonlít. A családi ebédek helyett
romantikus vacsorára mennek, ahol csirkét és karácsonyi
sütit esznek.

Indiában szép számban élnek keresztény vallásúak is.
Bár kimondva a szűk két és fél százalékos arányuk szerénynek tűnik, azért ez itt több mint 28 millió embert
jelent. Más vallások ünnepei, fesztiváljai mellett a Karácsony is méltó szerepet tölt be, és a többihez hasonlatosan békében, együtt ünneplik. A boltok itt is akciókkal
kedveskednek a vásárlónak mindenféle ünnep alkalmával.
Természetesen a díszítés náluk sem marad el, az indiaiak imádják a színeket és a fényeket. Már december elején
megjelennek a karácsonyi fények az utcákon, üzleteken.
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Ausztráliában december 1-jén kezdődik a nyár, így ott
karácsonykor vígan szörföznek és napoznak. Sajátos földrész, melynek lakossága sok nemzetiségből áll össze. Találhatunk köztük németeket, angolokat, franciákat, amerikaiakat, görögöket, kínaiakat, olaszokat és persze magyarokat
is szép számmal.

Új-Zélandon a klímához alkalmazkodott
Télapó ruhája piros sortból és pólóból
áll, amit trendi fekete gumicsizma
egészít ki. Stílszerűen, szánkó helyett homokfutóval érkezik. Bár az
ország sokáig ragaszkodott angoleurópai hagyományaihoz és örökségéhez, ma már kevésbé népszerűek a
mű-magyalkoszorúk vagy az ablakra
fújt, havas tájat imitáló képek.

Okos légy!
Az ünnepi fán itt kék és zöld színben játszó paua kagyló díszeleg, hóember helyett pedig maximum „homokembert” tudnak építeni a gyerekek a tengerparton.

http://szepvilagunk.weebly.com/taacutejak-emberek/kiskaracsony-nagy-karacsony

Valójában nem is beszélhetünk ausztrál karácsonyról.
Ahogyan ételeiket, úgy hagyományaikat is megtartották
az itt élők, így a karácsony megünneplése is sajátos. Az
üzleteket, utcákat természetesen ünnepi díszbe öltöztetik, és bőséges áruválaszték várja az embereket. Viszont
fenyőfa nagyon kevés helyen van, vagy egyáltalán nincs
(Ausztráliában nem honos). Marad a műfenyő, melyről
hiányzik a gyertya (a meleg miatt) és a szaloncukor is,
mert nem kapható.

A karácsony illata A

mikor év közben
a
karácsonyra
gondolunk
eszünkbe jutnak formák,
színek, hangulatok és illatok
is. A csillagok, a hóember, a
fenyőfa, a hópihe, vagy a fenyő és fahéjillat és még folytathatnánk a sort sokáig…
Ezek a szimbólumok
mára már idényszerű kellékekké váltak, de ha másként
tekintünk rájuk és nem a
megszokott módon használjuk őket, sokkal izgalmasabb és különlegesebb díszei,
kiegészítői lehetnek ennek a csodálatos ünnepnek.
Az egyik leginkább ilyen ismert illat a fahéj, mely Sri
Lanka és a maláj szigetvilág őshonos növénye. Bár nem
kimondottan karácsnyi fűszer, mégis ilyenkor a díszítésben nagy szerepet kap. A fák lefejtett kérge szárított formában, szinte minden virágüzletben beszerezhető és mi
magunk is elkészíthetjük saját ünnepi díszünket néhány
gyertyával, szalaggal és más
kiegészítőkkel.
Az ünnepi teríték mellett
is jól mutatnak ezek az egyszerű kis fahéjrudak, némi
örökzölddel szépen díszíti a
karácsonyi asztalt.
http://botanic-art.hu/akaracsony-illata

Csudamadár

21

Jó hírek!

ÁLLATKERTI SÉTA

- élvezhettük a csodálatos vénasszonyok nyarát és az állatkert látnivalóit.
Köszönjük a Fővárosi Állatkert igazgatójának a vendéglátást, Börcsök
Enikő kurátorunknak és Tóth József
önkéntesünknek a közbenjárását…

Először - de reméljük,
nem utoljára - vettek részt
alapítványi rendezvényen

O

któber második vasárnapján 10 órakor – a
Spar Budapest Maraton
ellenére – szinte mindenki, aki előzetesen jelentkezett, megjelent a Fővá-

rosi Állatkert bejáratánál. Néhányan
jelezték telefonon, hogy késnek az
útlezárások miatt, de végül is közel
százan - szervre váró- és szervátültetett gyerek, testvéreik és szüleik

AZ ÉV ÖNKÉNTESE

Idén ötödik alkalommal döntött
alapítványunk kuratóriuma arról,
hogy ki legyen Az Év Önkéntese.
Egyhangú döntés alapján
JAKAB IVETTNEK ítélték a díjat
a kurátorok, átadására
a MI IS NYARALUNK tábor
megnyitóján került sor.

I

vett nem születésétől fogva
beteg, mint a gyerekeink többsége, ő már középiskolás volt,
amikor a mája gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra felmondta a szolgálatot. Sokként érte a hír, hogy új májra
van szüksége, a transzplantáció ténye
számára felfoghatatlan és megrendítő
volt. Szerencsére idejében sikerült egy
kiváló májat kapnia, és lassan megértette, hogy ez nem a világ végét jelenti, hanem egy új élet kezdetét. Nyáron
transzplantálták, és az őszi családi hétvégénkre már ellátogatott, ismerkedett
új életének szereplőivel. A következő
nyári táborban pedig természetesen
már nagy lelkesedéssel vett részt. Még
éppen nem múlt el 21, - azaz öregedett
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ki a táborból – amikor már jelentkezett
tábori önkéntesnek. Örömmel fogadtuk és nem csalódtunk benne. Ettől
kezdve nemcsak a táborban, hanem
egyéb családi rendezvényeinken is fotósként, gyerekfelügyelőként, majd a
dekorációk nagymestereként vett részt.
Az azóta eltelt sok év alatt kreatív ötleteivel és azok kivitelezésével, jó tanácsaival segíti az alapítvány munkáját.
Mindig segítőkész, imádják a gyerekek, egyre jobbak a fotói, és az alapítvány 25 éves évfordulójára készített
filmje remekmű. Reméljük, Ivett még
sokáig az alapítvány önkéntes segítője
marad!

A díj

Jó hírek!
OKTÓBER 23-ÁN

megye lakosai, azaz 1,3 millió ember él az ellátási területükön, s 1993 óta szinte folyamatosak
a transzplantációk, amik között egyedülállóak
is voltak.
– Húsz évvel ezelőtt, 1998-ban itt végeztünk először Magyarországon hasnyálmirigy
átültetést. Ezt az elsőséget öt évig őriztük meg,
azóta Budapesten is végzik – mondta Kalmár Nagy Károly transzplantációs sebész, a
PTE Klinikai Központ osztályvezető klinikai
főorvosa.
Az 1000. transzplantációra október 23-án
került sor. Budapestről érkezett vese egy beteg
asszonynak.
– A beültetést dr. Varga Ádám végezte,
de rajta kívül még öten bent voltunk a műtőben a közel két és fél órás beavatkozás alatt.
A 999-ik műtétünk jóval hosszabb volt, ott
hasnyálmirigy- és vesetranszplantációt végeztünk egy betegen, ami 7 órán át tartott – tette
hozzá Kalmár Nagy Károly.
Pécsett úttörők voltak abban is, hogy nem dobogó szívű betegből emeltek ki szervet, de itt végeztek
2001-ben először laparoszkópos szervkivételt is.

1000.
MEGTÖRTÉNT AZ EZREDIK

SZERVÁTÜLTETÉS

écsett 1993 szeptembere óta végeznek szervátP
ültetéseket. Az országban is sok szempontból
úttörők voltak a pécsi orvosok, most pedig mérföld-

kőhöz is értek. A pécsi szervátültetési központ az
egyik legaktívabbnak számít Magyarországon. Négy

(pécsma – 2017.10.25.)

Gratulálunk a pécsi transzplantációs teamnek, és további sikeres munkát kívánunk!

EPIS 2017

- EURÓPAI BETEG INNOVÁCIÓS TALÁLKOZÓ

Melynek keretében megrendezésre kerülő nemzetközi betegszervezeti
találkozóra és munkaértekezletre invitálta alapítványunkat
a NOVARTIS Hungária Kft.

NEMZETKÖZI KIHÍVÁS:
A betegek véleményének elfogadásával szembeni ellenállás leküzdése az
innovációban.

A

második
alkalommal
megrendezésre
kerülő
Európai Beteg Innovációs
Találkozó programja - amely a vezető betegszervezetekből álló Operatív
bizottsággal együtt került kidolgozásra - arra a kulcsfontosságú kérdésre akar választ kapni, hogy hogyan
lehetne jobban érvényesíteni a betegek véleményét, szempontjaikat a
gyógyszerinnováció életciklusában és
a mindennapokban.
Alapítványunkat Jakab Ivett képviselte az előkészítő munkában, az
október 17-i konferencián együttesen vettünk részt. Az EPIS 2017 egy
innovatív, több célt is egyesítő for-

mában valósult meg, felhasználva a
digitális technológiát, aminek a segítségével Európa számos országát ös�szekapcsolta. Ez lehetőséget nyújtott
mind az országon belüli ötletelésre és
megbeszélésre, mind az összes helyszín résztvevőinek egymással történő
kommunikációjára.
A találkozón gondolatébresztő
előadások hangzottak el, így például előadást tartott Meskó Bertalan,
orvosi jövőkutató, aki az egészségügyi technológiák terén az egyik fő
hangadó világszerte. Az előadásokat
kerekasztal-beszélgetések követték.
Négy négyfős csoportban zajlott az
ötletelés; hogyan lehet felvenni eredményesen a harcot a betegek véleményének figyelmen kívül hagyásával
szemben, más szóval hogyan érvényesülhet legjobban a betegek véleménye,
szempontjai a mindennapokban. A

csoportok javaslatait közösen megvitattuk, eldöntöttük, melyiket tartjuk
a leginkább érdemesnek arra, hogy
elküldjük a központba, ahol a többi országból érkező javaslatokkal fog
versenyezni. Nemzetközi zsűri dönt
arról, melyeket ítéli támogathatónak, megvalósításra alkalmasnak.
Érdekes és fárasztó nap volt, sok
tanulsággal. Köszönjük a NOVARTIS Hungária Kft.-nek, hogy alapítványunk részt vehetett ezen a speciális, interaktív konferencián.

Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök
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Jó hírek!
IDÉN MÁR MÁSODSZOR LEPETT MEG
BENNÜNKET A SHOW AND GAME KFT.

O

któber 30-án levelet kaptunk, hogy
a Viasat3 csatorna, Észbontók című
műsorának felvételén a Transzplantációs Alapítvány 300.000 Ft adományt kapott.
Még aznap az összeg a bankszámlánkra is került.
Nem tudjuk, ki az, akinek már másodszor mi
jutunk eszébe egy nyeremény kapcsán, de szeretjük őt és nagyon KÖSZÖNJÜK!

KÖSZÖNET A PINCESZÍNHÁZNAK!
K

öszönjük a Pinceszínház
vezetésének, hogy vendégül látták a szervátültetett és szervre váró gyerekeket,
testvéreiket és szüleiket A POKOLI PUNCS-PANCS november 5-i,
vasárnap délutáni kiváló előadásra!
Köszönjük Soós Péternek, a
színház művészeti vezetőjének, valamint Tóth
Zoltán színművész barátunknak és a darab
szereplőinek a kis csapat
kitűntető, kedves fogadtatását!

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN DÍJ
2008 óta Alapítványunk a
Szervdonáció és Transzplantáció Világnapján adja át a Szent
Kozma és Damján díjat olyan
személynek, aki különösen sokat tett a hazai szervátültetés
érdekében. Idén Dr. Asztalos
László docens kapta a díjat, aki
az Észak-Kelet Magyarországi régióban végzett kiemelkedő
munkát sebészként és oktatóként a szervátültetés érdekében.
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Kedves Mindenki!
M

ost csak egy kis rövid
szösszenettel jelentkeznék. Még a nyári táborban beszélgettünk Börcsök
Enikővel (Encivel), hogy Bencének
lehet, hogy jót tenne egy olyan elfoglaltság, amiben meg tudná valósítani
önmagát, új élményeket szerezzen,
és főleg játékosan tanulna. Beszélni, hangsúlyozni, csapatmunkában
részt venni és még sorolhatnám.
Megbeszéltük Enikővel, hogy megpróbál segíteni Bencének bekerülni
abba a világba, amit nagyon szeret.
A színház világába. De ne szaladjunk még ennyire előre. A nyár elszállt és jött a várva várt szeptember.
Bár itt most nem az iskolakezdésre
gondolok, ami csak számomra várva
várt és fellélegző hónap.
2017. szeptember 24-én Encinek köszönhetően megnézhettük a
Vígszínházban a Pál utcai fiúk című
musicalt. A színművésznő (aki nem
mellesleg az alapítvány kurátora - a
szerk.) tárt karokkal, széles mosol�lyal várt minket a színház lépcsőjén.
A színházba belépve mindig egy csodálatos, de teljesen más világot látok.
Az előadás előtt olyan szerencsében
volt részünk, hogy megnézhettük,

mi is történik a kulisszák mögött.
Bencét Enikő hol kéz a kézben, hol
átölelve juttatta olyan helyekre, ahova néző nem léphet be. Sok mindent
kipróbálhatott, megnézhetett: a művésznő saját külön kis rezidenciáját,
majd a fodrász-sminkes szobát, ahol
felpróbálhatta az „Óz a csodák csodája” oroszlánjának parókáját. Látta
a zsinórpadlást, ami nagyon izgalmas volt. Ott tudta meg, hogy amikor egy színészt „repülni” látunk,
azért is a zsinóros a felelős. Majd
lementük a nagyszínpad alá, ahol
hatalmas forgókerekek mozgatják a
színpadot. A legmeghatóbb élmény
a nagy színpad volt, ahol a „fiúk”
épp az előadást próbálták. Encinek
köszönhetően ott állhattunk a fiúk
körül, és ámulva-bámulva már előbb
megnézhettük az előadás egyik jelenetét. Lepacsiztak, és mindenki mehetett a helyére. A villany elaludt,
kezdődhetett a darab. Hiperaktív
gyerkőcöm szinte megbénulva, tátott szájjal nézte a darabot. Látszott rajta, ahogy odaképzeli magát
az izgalmas eseményekbe. Az első
felvonás utáni szünetben Enci egyszer csak ott termett mellettünk és
sok mindent tartott a kezében. Egy

CD-t is, amin az összes fiú aláírása rajta van. Csak kapkodtam a fejem, mert egyszer csak arra lettem
figyelmes, hogy Bence Enikővel a
büfé előtt egy bécsi keringőt ad elő a
nézők nagy meglepetésére. A második felvonás végén letörve távoztunk
ugyan, de nagy élményekkel lettünk
gazdagabbak. Bence mélységesen
csalódott, hogy a grundért folyó harc
végül Nemecsek halálába került, és
mégiscsak beépítik. A színház után
még napokig csak az élményeiről
beszélt, kérdezett. A fiúkról, akik
szívüket-lelküket beletették ebbe az
előadásba, a helyszínről… stb. Megtapasztalhatta a barátságot, az árulást, a megbocsátást. Ez a darab egy
könnyen megjegyezhető történet,
megkapó eseményekkel. Egy igazi
nagy dráma, gyermeki környezetbe öltve. Szeretnénk ezt a csodálatos élményt megköszönni Encinek,
munkatársainak, a Pál utcai fiúknak,
akik szeretettel vettek körül minket.

Boldog megtiszteltetés volt
a Vígszínház nézőterén ülni.
Köszönjük!

Turanecz Anikó,

Bence édesanyja
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Mézeskalács illatú délután
Hogy is telhetett volna varázslatosabban advent első vasárnapja, mint
amilyen ez a mai nap volt. Hóesés
– szerencsére csak jelképesen, a hangulat kedvéért, nehogy valaki emiatt ne
induljon útnak -, gyönyörű háromszintes
cukrászda hatalmas konyhájában izgatott
gyerekek zsivaja, és karácsonyi finomságok alapanyagai fogadtak minket. No
meg bonbon kóstolás, csak a bemelegítés
kedvéért.
Hajdu Zoltán cukrászmester irányításával 19 gyerkőc gyúrta, szaggatta a mézes tésztát, sodorta a
bejglit, díszítette a mézeskalácsokat, formázta a bonbonokat. Izgi volt a szaloncukor
csomagolása is. Eközben
szédítő illatok szálltak,
nem is bírtuk ki kóstolás
nélkül.
Amikor a
g y e rk ő cök
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már jó maszatosak lettek, és megunták
a dolgot, elvonultak a cukrászdában lévő Játszóházba, végre a felnőttek is kibontakozhattak. Eddig ők
csacsogtak, kávéztak, sütiztek.
A nap végén nemcsak a rengeteg finomságot vihettük haza, hanem a legfontosabbat, az együtt eltöltött idő csodáját
is. Szép volt így kezdeni az adventet…
Köszönet mindazoknak, akik ehhez
az eseményhez hozzájárultak:
Horváth Cukrászda (Budapest IV. kerület, Petőfi u. 35.)
Ken Carpathia Kft., Szerencsi
BonbonKft.
Hajdu Zoltán és családja, Barják Krisztina
(önkéntes segítő), Dobi
Etelka (ötlet)

Szeretettel:

Fellner Márta

Mi is nyaralhattunk!
KÖSZÖNJÜK MINDEN KEDVES ADÓFIZETŐNEK – ROKONAINKNAK,
BARÁTAINKNAK, ISMERŐSÖKNEK, ISMERETLENEKNEK –, AKIK AZ
SZJA 1 % FELAJÁNLÁSÁVAL
ALAPÍTVÁNYUNKNAK SZAVAZTAK BIZALMAT.
2017. SZEPTEMBER 25-ÉN A NAV

3.714.241 FT-OT
UTALT ÁT SZÁMLÁNKRA AZ ÖNÖK 2016. ÉVI RENDELKEZÉSE ALAPJÁN.
AZ ÖSSZEGET TELJES EGÉSZÉBEN A SZERVÁTÜLTETETT
ÉS ÁTÜLTETÉSRE VÁRÓ GYERMEKEK
REHABILITÁCIÓS NYÁRI TÁBORÁRA FORDÍTJUK.

Köszönjük:

Útikalauz

FEJJEL LEFELÉ A FÖLDGÖMBÖN,

avagy kalandozás
AUSZTRÁLIÁBAN

Édesapám immár hat éve Ausztráliába költözött,
utoljára a transzplantációm előtti nyáron találkoztunk.
A 26. születésnapomra meglepetésként egy repülőjegyet
találtam az e-mail postafiókomban, ami 2017. februárra szólt,
három teljes hétre, látogatóba, hozzá.
Vegyes érzésekkel fogadtam, hiszen az elmúlt négy évben
csupán 1-2 napot töltöttünk együtt,
három teljes hetet szinte soha.

J

ó tanácsokkal, fényképezőgéppel és naptejjel felszerelkezve útnak indultam.
Először 5 órát repültem Doha-ig, aztán 16-ot
Sydney-ig. Meglepően jól bírtam a hosszú utat, imádok repülni,
úgyhogy élveztem minden percét. Ezeken a hatalmas gépeken
már teljesen otthonosan érezheti magát az ember.
Landolás, majd viszonylag kevés keresztkérdés után engedtek be az országba. A bőröndöm is megérkezett, adrenalinnal
feltöltve robogtam a kijárat felé (fel sem tűnt, hogy az elmúlt 24
órából kettőt aludtam).
Az első hét ,,újraismerkedéssel”, strandolással és a ,,jetlag”
miatt sokszor délig tartó alvással telt.
Többnyire robogóval közlekedtünk az óriási autós forgalom
miatt.
Sydney = a világ legszebb strandjai. Ez nem is lehet kérdés.
Mivel a város közvetlenül a tenger mellett fekszik, így több mint
100 stranddal rendelkezik. Igen. Több, mint 100!!! Gyakorlatilag 2 éven keresztül minden hétvégén más-más strandot lehet
meglátogatni ismétlés nélkül. Azért ez nem egy rossz program… Ebből kifolyólag mindenki meg tudja találni a neki leg-
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Curl curl

inkább szimpatikus strandot, az óriási-turistás-tömött Bonditól
kezdve a kicsi-elszeparált-családias Double Bay beach-ig bezárólag.
Emiatt írtam egy toplistát a saját kedvenceimből:
Ez Sydney talán legismertebb és legnagyobb (~ 1 km)
strandja, a turisták óriási kedvence. Ha szeretsz másik 10-

Bondi

Útikalauz
20.000 emberrel együtt strandolni egész nap, akkor ez egyértelműen neked való. Tökéletes helyszín csajozásra, bulizásra és
szörfözésre. 7 km-re fekszik a belvárostól, így nyáron sokan
a meló után leugranak kicsit még napozni, fürdeni, szörfözni
Bondi-ra. Csak úgy levezetés gyanánt. Imádni való életérzés. A
strandot cápaháló védi a cápáktól, de így is rendszeresen előfordul, hogy a folyamatosan járőröző helikopteres egységek óriás
fehércápát jeleznek a parti őrségnek, akik ilyenkor azonnal kiparancsolják az embereket a tengerből. Ezen kívül innen indul
Sydney leggyönyörűbb, 6 km hosszú parti útvonala, a Bondi –
Coogee gyalogút, ami öt tényleg lélegzetelállító strandon halad
keresztül. Minden Sydney-be látogatónak kötelező program.

Balmoral

Manly Beach
szabadtéri edzőterem is van, így gyerekes családok és fiatalok
számára egyaránt tökéletes. Nem utolsó sorban ez volt a legközelebb a lakhelyemhez.

Rock Pool

Balmoral kicsi, családias, két részből álló strand, a kettő között egy kis vadregényes, sziklás szigettel, ami esküvők tökéletes helyszíne szokott lenni. A strand közvetlen közelében van egy aranyos pavilon, ahol koncertek és
borfesztiválok is szoktak zajlani. Úgy, úgy, borfesztivál,
a strandon, azért az milyen már??? Egyszerűen zseniális.
Ennek a csodának azért meg is kérik az árát, a környék gyakorlatilag Sydney legdrágább része, nehéz 3-4 millió ausztrál dollár
alatt házat találni itt, de nem ritkák a 10-20 milliósak sem (igen,
az kb. 2-4 milliárd Ft). És így sem látni túl sok eladó házat a
negyedben…
Curl-Curlt azért szeretem, mert kifejezetten nyugodt. A
profik szerint Sydney egyik legjobb strandja a szörfözéshez, ezt
sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom… Óriási terület,
amit hétköznap délelőttönként szinte ki is sajátíthatunk. Itt is
van saját rock-pool ,- vagyis sziklák által kialakított, természetes
medence - mint jónéhány strandon, amit a tenger tölt fel vízzel.
Manly már a város északi részén fekszik, az úgynevezett
északi strandok (Northern Beaches) része. Ide leginkább hajóval érdemes feljönni a belvárosból, mivel már maga a 30 perces
hajóút is óriási élmény. Ez az északi strandok legnagyobbika,
viszont hétvégente még így is kevésbé zsúfolt, mint a déli oldalon fekvő Bondi. A hajóállomástól egy sétálóutca vezet át a
nagy strandhoz, ami szintén önmagában is egy jó kis program a
kávézóival, szörfboltjaival.
A Coogee az általam legtöbbet látogatott strand. A kisebb méretűek közé tartozik, emiatt barátságosabb hangulata
is van. Teljesen biztonságos, sziklákkal körbe zárt partszakasz,
itt is van ,,Rock Pool”. Közvetlenül mellette pedig játszótér és

Coogee Beach

A számomra abszolút kedvenc Double Bay egy picike kikötő
Sydney keleti részén, 4 km-re a városközponttól. A környéken
találhatóak a legdrágább ingatlanok és a legexkluzívabb üzletek.
Na de nem is ez a lényeg, hiszen drága boltokat mindenhol találni. A forgalmas főútról nyílik egy parkolóval ellátott családi
ház méretű épület, egy könyvtár. Az épület mellett meredek
lépcsőkön lesétálva csodás látvány tárul elénk. Egy pici öböl,
félkör alakú stég vonul végig, ettől kijjebb hajók sorakoznak.
Két, vízből kiemelkedő szikláról fiatalok ugrálnak. A part füves és homokos, néhol vastag lombú fákkal árnyékolva. Az öböl
mentén szebbnél szebb házak sorakoznak. Az árnyékos részek
és a lankás part miatt sokan jönnek gyerekekkel. Nem utolsó
sorban van egy kis büfé, ahol isteni gyümölcskenyeret árulnak!

Double Bay

Talán a rengeteg tengerpartnak, zöld területnek, és parknak (és persze a jó klímának) köszönhető, hogy az ausztrál emberek idejük java részét nem otthon, hanem a szabadban töltik. Hétköznap ebédidőben a parkok (pl. Sydney
botanikus kertje) megtelik ebédelő irodistákkal, délutánonként sokan grilleznek a tengerparton (mindenhol ingyenesen használható, naponta takarított grillsütők vannak
kihelyezve), a játszóterek mindig tele vannak családokkal.
Kevés sportosabb nemzettel találkoztam eddig. Ahogy a filmekben, ez a valóságban is így van, a tengerpartokon kocogó,
szörföző, súlyzózó szép szál legények szemet gyönyörködtető
látványt nyújtanak a ,,gyengébbik” nem számára.
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La Perouse öböl

Kiama Harbour

A Sydney CBD (Central Business District), vagyis az üzleti naplemente idejére teszik. Imádom az ilyesmit!!! Így a belvánegyed az a hely, ahol lenni kell, akkor is, ha az ember egy rosban, a külsőbb kerületekben is kiépültek a bevásárlóutcák.
aprócska bolhának érzi magát. Itt vannak a fontos tárgyalá- Ezek közül a kedvencem NewTown angolszász házacskáival,
sok, a legmenőbb helyek és a bohókás üzleteivel és a Carlisle
Természetesen alszik
legdrágább márkák. Észak- Street, mely zsidó ételkülön- Sidney a levegőből
déli irányban átsétálhatunk legességeknek,
csemegékrajta a George streeten vagy nek ad otthont. Melbournea Pitt streeten, mely egy ré- ben számtalan piac működik,
szén bevásárló-sétáló utcává talán ettől is érzi magát ottváltozik, tele régi és új épü- honosabban itt egy európai.
letekkel, kávézókkal, buti- Melbourne-től pár órányi útra
kokkal. Az egész CBD-t ki- meglátogattunk néhány vadasismerni kicsit több idő, mint parkot és kirándulóhelyet, itt
amennyit én ott töltöttem. volt lehetőségem koalát simoEz egy teljesen másik világ, gatni és kengurut etetni. Fekívülről kevés épület árulko- lejthetetlen élmény volt, a koadik róla, hogy mit rejt belül, láknak olyan sűrű bundája van,
így csak szerencse kérdése, hogy megállna benne a fésű.
hogy mikor talál rá az ember ennek a városMelbourne környékén egyébként láttunk szanegyednek azon arcára, amit tulajdonképpen A legfalánkabb kenguru
badon is erszényeseket, az utak mentén.
keres. Nekem ez tetszett benne a legjobban.
Sydney és Melbourne után elrepültünk
kicsit északabbra is. A helyközi járatokra a
A másik nagy kedvencem a Sydney Fish Marjegy durván egy magyarországi vonatjegy áráket, vagyis a halpiac volt, ahol a gyönyörű, friss
herkentyűket akár el is készítik nekünk és panak felel meg, így van, aki dolgozni is repüpírdobozból elfogyaszthatjuk a piac előtti stélővel jár...ez mennyire menő?! A Witsunday
szigetek 74 aprócska szigetet foglal magába
gen, sirályok és furcsábbnál furcsább madarak
Queensland északkeleti része és a nagy koralltársaságában.
Néhány napot Melbourne-ben töltöttünk,
zátony között. Tökéletes hely a semmittevésre.
Victoria állam fővárosában, ahol Ausztrália euSok szigeten ezek közül csak egy luxusszállorópai arcát is megismerhettem. Ez a város olyan,
da van, semmi más. Kizárólag a turizmusból
mint egy jó nagy Budapest, tengerpartokkal,
élnek a környékbeliek, számtalan járművel
sok-sok zöld területtel, tengerparti vidámparkmehetünk korallnézőbe, száguldó motorcsókal és néhány felhőkarcolóval. Tehát van itt
nakkal, vízibusszal, de még hidroplánnal is.
minden, mi szem szájnak ingere, mégis barátÁlomesküvők és több filmforgatás helyszíne,
itt található a Whiteheaven Beach
ságosabb és az ember kevésbé érzi ma(Fehérmenyország), ami egy 7 kmgát apró bolhának, mint Sydneyben.
es hófehér homokkal borított széles
Összetartóak a magyarok, legtöbben
partszakasz, - pont, mint a Bountyismerik és segítik egymást. A város
csokireklámban - és a szív alakú koegész évben kínál kikapcsolódáshoz, • Csak az 50+-os napvédő krém használ
Ausztráliában!
szórakozáshoz különböző programorallsziget is.
Nagyon aktív és élménydús hekat. Melbourne Ausztrália művészeti • Itt minden nagyobb, mint itthon...igen, a
bogarak és a denevérek is!
központja, itt tartják a Nemzetkötek voltak. Minden percét élveztem.
Mégis, ez csak egy apró töredéke volt
zi Művészeti fesztivált is. Az állam • A világ egyik legjobb dolga a tengerparton piknikezni!
annak, amit ebből a különleges kontiszínházi társulatainak otthona, a • …a legrosszabb pedig, amikor leég a
Victoria Arts Centre, a Melbourne
nensből látni lehet. Feledhetetlen élbokád és zoknit húzni is fáj!
Concert Hallban található. Rendsze- • Óriási szerencséd van, ha látsz egy koalát.. ményekkel gazdagodtam ismét!
Kőműves Luca
resen tartanak szabadtéri előadásokat
ébren!
májtranszplantált, az alapítvány
is a nagyobb kertekben, parkokban, • Ne egyél frissen sült fánkot 40 fokban,
mert rosszul leszel!
önkéntese
amelyek időpontjait sok esetben a
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HA LEHETŐSÉGETEK VAN,
UTAZZATOK!
AKÁRHOVA! MERT VILÁGOT LÁTNI
JÓÓ!!

Szeretni kell!

Szülők – szülőknek
Gálné Berczeli Ildikó rovata

Varázslat

Varázslat, kezdeném…
Hol vagy, kérdezem?
Kérdés, hogy ki miben látja a csodát, és persze, hogy a
mai világban mit is jelent az, hogy csoda.
Egy gyermekkori emlékem villan be 1984-ből, egy
óvodás télapóünnepség.
Négy-öt éves, bubifrizurás, barna szemű kislány
voltam, tele érzelmekkel és naivsággal.
Vártam, hittem sok apró társammal együtt a Télapóban,
az első olyan dologban, ami nagy köpenyébe burkolódzva
magával hozta a „csoda” érzését.
Nagy hó volt, olyan igazi kopogós hideg este, a lovak
patájának éles hangját még most is fülemben hallom.
Kipp-kopp, kipp-kopp. Jeges úton apró határozott léptek,
piros óriási köpeny, piros zsák, piros arc, és sok izgatott
szempár az ablakban.
Egyszerű tiszta hangok az egyszerű falusi levegőben,
egy egyszerű, de csodaszerű hangulat, amit azóta egyetlen
ilyen jellegű esemény se tudott visszaadni.
Ezen az emléken felnőttként mindig elérzékenyülök,
mert akkoriban ez is tudott olyan élményt adni, ami
évekre, évtizedekre fel tudta tölteni a szívemet.
Talán azért, mert letisztult esemény volt, nem volt
eltúlozva, mert csak és kizárólag az ünnepről szólt, és arról,
hogy mi, gyerekek, örüljünk.
A boltok nem voltak roskadásig tele csokimikulással,
pókemberes, esetleg hello kitty-s piros zacskókkal, és nem
dőlt mindenhonnan az, hogy ezt vegyél, meg azt vegyél.
Miért vegyek? Mert a gyermek kéri, mert ünnep van, és
mert most a türkiz színű fa a divat.

Én nem kérek semmit, illetve mégis! A minőségi időt!
Mit is jelent a minőségi idő egy emberi léleknek?
A csendben való figyelni tudás képességét, és azt, hogy
tudjunk úgy beszélgetni valakivel, hogy csak rá figyelünk.
Fontos, hogy szánjunk a másikra időt, hogy tegyünk
valamit úgy együtt, hogy a másik érezze, ez most érte van.
Tudom, nehéz ez egy fárasztó nap után, de mindig kell,
hogy legyen pár szeretetteljes pillanat a számunkra fontos
személyeknek.
Persze van, akinek fontosabb az, hogy elismerjék, hogy
értékeljék. Nap, mint nap arra vágynak, hogy erősítsük
őket, mert ez nekik a hajtóerő, ez hozza ki belőlük a jót, a
pozitívat, és ettől érzik magukat teljesnek.
De jó, és jobb lehet valaki attól is, ha szívességeket
tesz. Van, aki szívesen segít akár erején felül is, mert ez
a szeretetnyelve. Ha örömet akarsz szerezni, tégy érte
valamit! Például készítsd el a kedvenc ételét, vagy vidd el
olyan programra, ahol hasznosnak érezheti magát.
Sok ember ilyenkor karácsony táján mindenféle
ajádékokat rámol a bevásárlókosarába, sokszor drága
holmikat.
Miért?
Vajon ezzel akarják kompenzálni, hogy egész évben
nem szerettek úgy, ahogy szerették volna, vagy talán más
ok is van!?
Igen!
Vannak embertípusok, akiket az ajándékozás, az adni
tudás képessége tesz boldoggá.
A nagymamám minden karácsonykor nagy szatyrokkal
felpakolva érkezik. Minden évben kapunk darált diót,
lekvárt, valami szerelmes könyvet és ruhákat.
Ez nála a szeretet jele.
Ezek az emberek nagy becsben tartják az értékeiket,
akik ha nincs alkalom, akkor is ajándékoznak, mert azt
gondolják, hogy a másiknak is erre van szüksége.
Pedig lehet, másra vágyunk, ajándékok helyett jobban
örülnénk, ha átölelnének minket. Ez a legősibb és legjobb
kifejezési módja a szeretet kinyilvánításának.
De van, aki nem bújós típus, és van, akit zavar, ha
hozzáérnek. Ők ugyanúgy szerethető emberek. Ölelgetni,
bújni, szeretgetni pedig jó, de az emberek sokféleségét el
kell fogadnunk. Mert mindenki más természettel érkezik
és bár idővel a személyiség formálódásával ez változik,
mindenki jó és szerethető, csak elő kell hívnunk érteértünk.
Ezért figyeljük a rezgéseket, és próbáljuk megfigyelni,
hogy a másiknak milyen vágyai vannak, nem csak a
karácsonyi ajándékozás kapcsán, inkább azért, hogy egész
évben jól szeressünk. Azért, hogy te, aki most ezeket a
sorokat olvasod jobb társ, barát, anya lehess…
Szeretettel:
Gálné Berczeli Ildikó
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MIRE JÓ A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

(LÁNYKORI NEVÉN MÁK KÁRTYA)?
Minden tartósan beteg gyermeket nevelő szülő magasabb összegű családi
pótlékot igényelhet a területileg illetékes kormányhivatalok családtámogatási osztályán. Ehhez eredetiben kell csatolni a gyermek tartós betegségét, illetve súlyos
fogyatékosságát tanúsító szakorvosi igazolást! 18 évesnél idősebb fiatal saját jogon
igényelhet magasabb összegű családi pótlékot.
A magasabb összegű családi pótlék megállapításakor hatósági bizonyítványt
is kap a tartósan beteg gyermek, amely különféle kedvezmények igénybevételére
jogosít:
- helyi tömegközlekedési eszközön ingyen utazhat a kísérőjével együtt
- helyközi tömegközlekedési eszközön 90%-os kedvezményre jogosult a
kísérővel együtt
A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi
igazolvány, vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány (például útlevél, diákigazolvány) felmutatása is megkövetelhető. A kísérő csak akkor veheti igénybe az
utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági
igazolvány szól.
- a közétkeztetésben (óvoda, iskola) 50% kedvezményre jogosult
- ingyenes tankönyv hozzájutására jogosult
Az iskolákban, közintézményekben adhatnak még egyéb kedvezményeket, kérdezzetek rá!
Egyes múzeumokban kedvezményre jogosult, azonban ez is csak adható, nincs
egységes kedvezmény. Sok helyen csak fogyatékossággal élőknek nyújtanak kedvezményt, és más kártyát is kell bemutatni.
Tartós betegség igazolása esetén egyéb kedvezmények is járhatnak:
A gyermek 10 éves koráig meghosszabbítható a GYES
Közgyógyellátásra jogosít
Parkolási kedvezményre és gépkocsi súlyadó mentességre a mozgásában
korlátozott személyek jogosultak, az igénylésnél ezt is igazolni kell.
Orvosi vizsgálat esetén lehet utazási költségtérítést igényelni, akár autóra is, a háziorvos állítja ki előre, a szakorvosnál le kell pecsételtetni.
ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi jogcímen)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosít anyagi hozzájárulást.
Akkor jogosult ápolási díjra a nagykorú hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (18 év
felett súlyos fogyatékosságot kell igazolni, különben megszűnik az ápolási díj)
Súlyosan fogyatékos az a személy, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív)
fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó
és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra
még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására
nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó
ápolást, gondozást igényel.
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Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápoló
kérelmére – a jogosultsági feltételek megléte esetén – magasabb összegű ápolási
díj állapítható meg. 2017-ben az alapösszeg 31.000 Ft, az emelt összegű ápolási díj:
46.500 Ft.
Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége
nélkül önállóan nem képes:
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
- illemhelyet használni, vagy
- lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, és a fentiekből legalább három feltétel egyidejűleg teljesül.
Az igényt az illetékes kormányhivatalba kell beadni.
Gyakran megesik, hogy első körben elutasítják a kérelmezőt, ez esetben bátran
éljetek a fellebbezés lehetőségével. Ha gondotok van az ügyintézéssel, a papírok kitöltésével, tapasztalatom szerint a helyi családsegítő központok is nyújtanak ehhez
segítséget.
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A MUNKAERŐPIACRA
VISSZAKERÜLÉS NEHÉZSÉGEIVEL KÜZDŐKNEK
GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra”
A program célcsoportjai:

25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek
Kiemelt célcsoportok:
•
•
•

25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők
alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra
visszatérő álláskeresők
tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartottak.
50 feletti álláskeresők
közfoglalkoztatásból legfeljebb 30 napja kilépettek, illetve közfoglalkoztatottak, akik a projekt keretében biztosított bértámogatások és munkaerő-piaci
szolgáltatások segítségével a versenyszférában helyezkednek el

•
•
•

Támogatástípusok:
•
•
•
•
•
•
•

Bértámogatás (legfeljebb 8 hónapig 70%-os támogatás 4 havi továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
Bérköltség támogatás (legfeljebb 8 hónapig 70%-os támogatás 4 havi
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
Munkatapasztalat szerzés (legfeljebb 90 napos 100%-os bérköltség támogatás)
Képzés ((képzési díj, keresetpótló juttatás, képzés ideje alatti útiköltség)
Vállalkozóvá válási támogatás (legfeljebb 6 hónapig, minimálbér
-127.500 Ft-mértékével megegyező támogatás)
Lakhatási támogatás (12 hónapig maximum 100.000 Ft, amennyiben az
állandó lakóhelyétől legalább 100 km távolságra; az oda-vissza utazás
napi min. 6 órát venne igénybe)
Utazási költség támogatása (munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása)

A projekt 2018. december 31-ig tart, a területileg illetékes kormányhivatalok
foglalkoztatási osztályán igényelhető.

Ha kérdésetek van, bátran keressetek:
Fellner Márta
martafellner@gmail.com
06-30-481-5155

§

Esemény

SPORTOS CSUDAMADARAK
Egy volt válogatott labdarúgó, egy
újságíró/blogger, egy egyetemista és
egy gimnazista. A Wukovics-Páncsics
család. Ezer szállal kötődünk a sporthoz és jó pár éve van egy kedvenc
programunk.

N

yár végén már vártuk a
meghívást a Szervdonációs
és Transzplantációs Sportnapra! Nem illik meghívatni magát az
embernek, ezért amikor végre megérkezett a telefonhívás, rögtön és elégedetten mosolyogva mondunk rá igent
Szalamanov Zsuzsa elnökasszonynak!
Ez egy olyan rendezvény, amelyen katartikus élmény részt venni! Évről-évre
ott is vagyunk és egyre nagyobb örömmel, lelkesedéssel vetjük bele magunkat
az eseményekbe! A MOM Sport adott
otthont az úszóversenynek, ahol transzplantált sportolók, orvosaik és olimpikonok úsztak a boldogságban, na meg
a medencében. A lelkes közönség bíztatása mellett zajlottak a futamok. Hogy
melyik váltó nyert? Nálam az összes! A
műfüves focipályán az Országos Vérellátó Szolgálat csapata, a Transzplantáltak és a Magyar Labdarúgó Szövetség
csapatai kergették a labdát, játszották az

örömfocit. Kicsik és nagyok, orvosok,
egykori válogatottak, valamint sportvezetők sportoltak együtt. A levegőben
érezni lehetett az energiát, a szeretetet.
Nem túlzás. Rendszeresen meghatódom, amikor ezt a sok kiváló embert
látom! Akik gyógyulnak vagy gyógyultak, s akik meggyógyították őket. Ezek
a gyerekek és felnőttek sportbarátjukká
fogadtak minket! Mindnyájuk iránt
őszinte tisztelettel viseltetünk! Egy kis
személyes szösszenet a végére. Az első
ilyen sportnapon kapott csiptetős kék
kitűzőt mindig a táskámban hordom.

Nem kabala, több annál! Emlékeztet
arra, hogy az egészség a legfontosabb
kincsünk a világon! Köszönjük a lehetőséget, hogy a Csudamadarakkal
együtt szárnyalhattunk! Legyen a mottónk a jól bevált szlogen:
Jövőre Veletek ugyanitt!
Wukovics-Páncsics Diana
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SZERVDONÁCIÓS
ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS
VILÁGNAP

Fáklyás séta a Hősök terére

Sok ember számára az életmentés
csak filmbeli jelenetekből ismerős.

D

e a való élet filmjében szépen,
csendben, dolgukat téve itt vannak az igazi hús-vér hősök. Akik önzetlenül
felajánlották valamely szervüket családtagjaiknak, barátaiknak, gyermeküknek. Evvel
járulnak hozzá gyógyulásukhoz. De mint
mondtam, hétköznapi emberek vagyunk.
Számomra is megtisztelő volt, hogy egy
szép napsütéses napon a postás levelet hozott a részemre, amiben az a hír jött, „élet
mentésében tanúsított példamutató magatartásáért” járó erkölcsi elismerést kapok.
Hirtelen olyan kellemes és kimondhatatlan
érzés fogott el, hogy pár könnycsepp legurult arcomon. Először úgy éreztem, én nem
azért adtam az egyik vesémet gyermekemnek, hogy ezért kitüntetésben részesüljek.
De később rájöttem, megérdemlem. Izgatottan vártam a nagy napot. Családommal együtt az alkalomhoz illően kiöltözve
elindultunk. Gyönyörű, szívemet megdobogtató látvány fogadott, mikor odaértünk.
Úgy éreztem magam, mint egy hercegnő,
aki átvonul egy hídon a várba. Az épület-
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Régi barátok - Adri első
veséjét szinte egyszerre
kapta Tomival
be belépve felsétáltunk a lépcsőn, ahol a
regisztráció után egy kis kávé és frissítő ital
elfogyasztására volt lehetőség. Ezek után
bevonultunk a nagyterembe, ahol névre
szólóan megvolt minden kitüntetett ember
helye. Izgalmam egyre erősebb lett, mikor
elkezdődött a rendezvény. Kedves, szívhez

szóló beszédeket hallottunk, ami bennem
igencsak mély nyomot hagyott, és megint
a sírással küszködve hallgattam végig. Eljött a pillanat, mikor mindenkit, egyenként
név szerint /milyen szervet adományozott
és kinek/ hívtak ki a kitüntetésért. Ez volt
az a perc, mikor a szívem majd kiugrott,

Esemény
arra, hogy a „szervátültetés életet ment”. A
záró program utolsó pontján egy hatalmas
„lángoló” szív várt minket, egy hőlégballon.
Itt a magasba tartva fáklyánkat ki-ki gondolataiba merülve emlékezett arra az emberre, akinek életét köszönheti. Számomra
ez a nap sokkal több volt, mint az itt leírtak.
De hálás vagyok, hogy segíteni tudtam és
ezáltal egy picit hétköznapi hős lehettem.
Taschek Zoltánné Eszter,
aki másodszor adott életet lányának

Taschek család
a fáklyás sétán
és szinte suhantam a díj átvételére. Életem
legboldogabb pillanatai közé sorolnám ezt
az érzést, mikor kézfogással egybekötve
átveszem a gyönyörű vörös borítású csodát.
A kitüntetések átadását nagyon szép
műsor követte, melyet a Tóth Aladár Zeneiskola növendékei adtak. Különösen nagy
élmény volt a Zeneiskola egykori növendékének, a Junior Príma díjas és a Virtuózok
közönségdíjas zongoraművészének, Váradi
Lászlónak a zongorajátéka.
A műsor végeztével egy gyönyörű csoportkép készült az összes kitüntetettel. Úgy
éreztem magam, mint egy híresség, mikor
megláttam, milyen sok fényképezőgép fókuszál csak ránk ebben a színpompás pillanatban. Ezek után állófogadás várt minket.

Nagyon jó érzés volt látni azokat az embereket, akikkel még műtét előtt találkoztunk
és tapasztalni, hogy mindenki nagyon jól
van. Sokat beszélgettünk, és elmondták, ők
is mennyire boldogok attól, amit tettek. Az
idő gyorsan elrepült, de ezzel a programmal
a napnak még nem volt vége. Sötétedéskor
mindenki kivonult az épületből, és egy
fáklyás felvonulásra indultunk a tömeggel,
akik már kint vártak. Evvel a felvonulással fejezik ki hálájukat a szervátültetettek
a donoroknak, családtagjaiknak, a szervátültetésre váró betegeknek, orvosoknak és
nővéreknek. Ritka szép pillanat, mikor több
száz fáklya világítja meg az utat a Vajdahunyad-vártól a Hősök teréig. Ezzel egy kicsit
felhívni szeretnénk magunkra a figyelmet,

KÖSZÖNJÜK AZ
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
ÉS A NOVARTIS HUNGÁRIA KFT.
TÁMOGATÁSÁT!

A Hősök terén a Ballooning4YOU
csapata várta a fáklyás felvonulókat
egy hatalmas, lángoló
szív-hőlégballonnal.
Köszönjük a csodás meglepetést!

Donorok a fotósók kereszttüzében
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Téli mese
Tóth Anna:

A titokzatos hóember

Nagyon szép völgyben lakunk. A hegyek úgy ölelik át
a kis falut, ahogyan anyuék
szoktak bennünket, gyerekeket.
Most, hogy sok hó esett,
öcsémmel, Marcival a szobánk ablaka elé felállítottunk
egy hóembert. Nagy pocakja
és szép egyenes tartása jó étvágyú, gazdag emberre hasonlítana, ha fején nem éktelenkedne az az öreg lyukas fazék.
Szemei a fáskamrában talált
legcsillogóbb széndarabkából
vannak. Egyedül sárgarépa
orra vöröses színe árulkodik
arról, hogy hideg lehet egész
nap az udvarunkon álldogálni.
Ez a hóember nem akármilyen... Ilyen nincs még egy a
Földön. Elárulom, hogy ez egy
TITOKZATOS
HÓEMBER!
Minden reggel, amikor
felébredünk, odaszaladunk az
ablakhoz, hogy megnézzük,
ott van-e még a hóember orra
a helyén. Ugyanis mindennap
eltűnik.
– Nézd, most sincs ott! –
mondta kisöcsém bosszúsan.
– Öltözzünk fel, és menjünk ki az udvarra, hátha csak
leesett, és eltakarja a hó.
Mikor kiszaladtunk a kertbe, körbejártuk a hóembert, de
nem találtunk semmit.
– Elmondanád, hol van az
a szép sárgarépa orrod, amit
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tegnap kaptál? – kérdeztem
csípőre tett kézzel, s közben
haragosan ráncoltam homlokomat. Marcira néztem, és
láttam, hogy engem utánozva
ő is csípőre tette a kezét, és a
nagyobb hatás kedvéért néhányat dobbantott a ropogós
hóba a lábával.
– Az volt a legszebb
sárgarépa az összes közül!
Miért nem vigyáztál rá?
A hóember dacosan állt tovább, és nem válaszolt.
– Na jó, még utoljára hozunk egy másik orrocskát neked, de ha erre sem vigyázol,
nem kapsz többet!
Leszaladtunk a pincébe, és
a ládából kiválasztottunk egy
szép hosszú sárgarépát.
– Marci! Ma éjjel lesben
állunk az ablaknál. Meg kell
tudnunk, mi ez a nagy titok.
Éjszaka le sem vettük a
szemünket a hóemberről. A
Hold éppen rávilágított, és láttuk, hogy sárgarépa orra még
ott van a helyén. Amikor már
azt hittük, hogy nem történik
semmi, hirtelen egy árnyék
átugrott a kerítésen. Óvatosan
körülnézett, és egyre jobban
közeledett a hóember felé. Az
árnyéknak hosszú vékony lábai voltak, s mögötte néhány
lépésnyire egy kicsi, gömbölyű
valami ugrándozva kísérte.
Lélegzet-visszafojtva figyeltük, mi lehet az.
Aztán láttuk, ahogy az a
valami felágaskodik, és szájával kiemeli a helyéről a hóember orrát. Miután letette a
hóra, a kis gombóccal megosztva jó étvággyal megették a
sárgarépát.
– Nézd, Marci, egy őzike!
– suttogtam öcsém fülébe – De
ki az ott mellette?
– Nem látod, hogy milyen
hosszú fülei vannak? – súgta
vissza Marci.
– Tényleg! Ez egy nyuszika! Mennyire éhesek lehetnek,
hogyha bemerészkednek idáig. Ki kellene találni valamit,

hogy még több ennivalót kapjanak. Másnap korán felébredtünk. Amikor újabb sárgarépát
szerettünk volna a hóemberre
tenni, a fején levő lyukas fazék
nagyot kondult.
A fa mögé szaladtunk, és
onnan lestük, hogy mi lehet az.
Aztán a lyukon kikukucskált egy cinegemadár. Biztos
ott húzódott meg éjszakára a
nagy hideg elől. Bent a fazék
belsejében nem fújhatta a szél,
és egy kicsit melegedhetett is.
– Adjunk enni a madárkának is!
Bementünk a házba, és
elővettünk két vékonyra vágott
szalonnabőrkét.
– Ez jó lesz szemöldöknek
a hóemberre. Amikor a cinege
megéhezik, néhányat belecsíp
a szalonnába, és már lesz, ami
melegítse. De a hóembernek
mégsem lehet több orra! Mit
csináljunk?
– Mi lenne, ha kettévágnánk egy almát, és két piros
fület készítenénk belőle? – kérdezte izgatottan Marci.
– Igazad van. És vághatnánk hosszú csíkokra káposztalevelet. Az lehetne a szakálla.
– És, ha a fazék alá tennénk
szénát, mintha haja lenne a hóembernek? Az jobban melegítené a kismadarat.
Gyorsan munkához láttunk. Amikor elkészültünk
mindennel, észrevettük, hogy
a cinege rászállt a fazékon talált bejáratra, aztán hirtelen
elrepült.
– Lehet, hogy nem tetszik
neki az új fészek? – kérdeztem
aggódva.
De néhány perc elteltével a
kismadár megérkezett, és magával hozta a párját is.
Vidáman csicseregtek, és
nagyon boldogok voltak, hogy
rátaláltak az igazi otthonukra.
A hóemberről azóta is
minden reggelre eltűnnek a
zöldségek, de most már nem
titok, hogy hozzánk jár lakmározni a nyuszi az őzikével.

Irodalom
Árva levél

Weöres Sándor:

f

f

f

Lisztjét szórja égre-földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre,
fehér már a város tőle:

f

f

fehér már az utca,
fehér már a muszka,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
sehol,
de sehol
nincs más fekete,
csak a Bodri kutyának
az orra hegye –

f

f

és reggel az utca, a muszka, a néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter
és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy esik a hó!

f

f

f

Apa ámul: - Hurrikán volt,
vagy egy nagyobb szélroham?
Mint a kertünk vihar után...
ez a konyha épp olyan!

Persze, tudom, formabontó,
fura látvány, nem vitás.
Nem is kezd így a sütéshez
rajtunk kívül senki más.
Nagyi mondta, s neki aztán
bizonyosan hihetek...
Úgy hírlik, hogy te is voltál
cukrászkodó kisgyerek.

f

f

Dsida Jenő:

Itt van szép karácsony

f f

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

f
f

Bár meglehet, hogy a kezdet
zűrös, vagyis rémes lett,
a tésztához való dolgok
nem a tálba érkeztek,
takarítok, mérek, gyúrok,
a formák meg sorjáznak...
s hidd el, este mézes illat
lengi be a szobákat.

f

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

f

f

Nézd, a többi kedvet kapott,
szalad sorra utána,
fiókokon átszökkenve,
egymás fölött bucskázva.

Lisztfelhőből kerekedett
ez a csuda fergeteg,
mézeső hullt, s tojás-zápor
törte át a felleget.

Ház tetején sok a drót,
megnézi a rádiót,
belebúj a telefonba,
lisztet rendel a malomban.

f

f

f

f

f

Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.

f

f

f
Esik a hó
f

f

Lisztfelhő száll, csöpög a méz,
hopp, lepottyan egy tojás!
Végigcsorog a szekrényen,
konyhakövön... de mókás!

f

f

Ambarus Fanni,
14 éves, szívtranszplantált
verse

Én leszek a cukrászmester,
ő pedig a segédem.
Felkötjük a kötényeket,
s hozzálátunk serényen.

f

f

Őrizné még magában
Csöppnyit a nyarat,
De a szakadék közt táncolva,
Egy pördülésnél elhívta
A szél, gyönyörű dalt játszva,
Elcsábította.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

f

Mézest sütünk karácsonyra,
nagy segítség vagyok ám!
Én mérem a lisztet, mézet,
többit meg az anyukám.

f

f

Mézeskalácsos kalandok

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

f

Mentovics Éva:

Szél játszadozik vele,
Eső áztatja el,
De a magányos levél
Nem adja fel.

Szabó Lőrinc:

f

Szép a fenyő

Lebben szélben,
Csillan a napsütésben.
De kötéllel tartja magát,
S nem ereszkedik le.

f
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Új szervvel!
Új életek!
Dávid szívbetegséggel született 2004 februárjában. Több műtéten esett át, de a végső megoldást a szívtranszplantáció jelentette számára.
Ez 2017 október végén megtörtént. Szereti az internetes játékokat, és az autókat. Betegsége miatt
magántanuló volt, ezért nehezen oldódó gyerek,
de a társaságot nagyon szereti, igen vidám fiú.
Laura 2016 májusában született Szentesen.
2017 januárjában édesanyjától kapott új életet,
vagyis májának egy szegmensét Kielben, Németországban. Mosolygós, nagyon vidám gyerek,
imád a szabadban sétálni.

Laura

Napsugár

P. Napsugár májtranszplantációja Németországban, Kielben volt 2016.12.05-én, amikor
még éppen 6 hónapos sem volt. (az édesanya volt a
donor – a szerk.) Jól van, nagyon vigyázunk rá mi
is és Dezsőfi főorvos úr is. Nagyon szeret táncolni, hintázni, a játékait rakosgatni, a testvéreivel
kukuccsolni és pancsolni, persze azt most még
csak a fürdőkádban. Lassan már az első éves felülvizsgálatra készülünk.
M. Dóri vagyok, 14 éves múltam. Egy autoimmun betegség következtében lettem vesebeteg. 11 hónapig dialízisen voltam, közben balettoztam és iskolába is járhattam. 2017 szeptember
végén apukámtól kaptam vesét, neki köszönhetem az új életemet. Még frissen transzplantált
vagyok, de fizikailag és lelkileg is nagyon jól
érzem magamat, teljesen más, egészséges
ember lettem. Jelenleg itthon tanulok
és készülök a középiskolás felvételire.
Betegségem kapcsán ismerkedtem
meg a pszichológiával, ami nagyon
megtetszett. A jövőmet pszichológusként képzelem el, mert tudom,
milyen érzés, ha nem csak a tested, de a lelked is „beteg”. Ezzel
szeretnék a jövőben másoknak segíteni, másokat meggyógyítani.”

K. Regina Daniella:
2000. 12. 14-én születtem.
Májtranszplantáción estem át 2017.
szeptember 13-án a a Baross utcai
Transzplantációs Klinikán. Imádok
kreatív dolgokat készíteni, például a
kórházban töltött hosszú idő alatt sok
gyöngyékszert készítettem.
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Luca receptje

A CRUMBLE-HOZ:

Szilvás crumble
A crumble, más néven morzsasüti véleményem szerint az egyik legjobb őszi édesség.
Nem csak finom, de nagyon mutatós is. Bármilyen gyümölcscsel elkészíthető, de ezektől
a lilás-pirosas átmenetektől lesz igazán szép.

HOZZÁVALÓK:
80 dkg szilva
5 dkg barna cukor
1 db narancs leve
1 tk őrölt fahéj
1 tk sima liszt

25 dkg sima liszt
15 dkg vaj
8 dkg porcukor
5 dkg őrölt mandula

A crumble hozzávalóit egy robotgépbe
tesszük, és addig aprítjuk, amíg kissé ös�szeáll a keverék (vigyázzunk, hogy ne pépesítsük túl).
A crumble-t szétterítjük a szilvákon, és
30-40 perc alatt aranybarnára sütjük. Tálalás előtt 15 percig pihentetjük, majd vaníliafagyival vagy tejszínhabbal kínáljuk.

A sütőt 180-200 fokra előmelegítjük.
A kimagozott, félbevágott szilvákat elrendezzük egy 28 cm hosszú hőálló tál aljában. A cukrot, a narancs levét, a fahéjat és
a lisztet összekeverjük, majd eloszlatjuk a
szilva tetején, és az egészet meglocsoljuk 2
evőkanál vízzel.

Jó sütögetést kívánok!
Kőműves Luca

májtranszplantált cukrász,
az alapítvány önkéntese

Az újság az ASTELLAS Pharma Kft. támogatásával készült.
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FARSANG TENGELICEN
Hagyományos farsangi
találkozónkat hol is máshol,
mint a tengelici
Hotel Orchideában tartjuk
2018-ban is!
www.hotelorchidea.hu

Időpont:
2018. február 9-11.

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek,
valamint egy 18 év alatti testvér részvételét
Alapítványunk ingyen biztosítja.
Felnőttek részvételi díja: 19 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást,
a pénteki és szombati svédasztalos vacsorát,
a szombati és vasárnapi svédasztalos reggelit,
a szombati és vasárnapi ebédet,
valamint a termálfürdő, a finn szauna
és infrakabin használatát.

PROGRAM:
Péntek:

14.00 órától lehet elfoglalni a szobákat
18.00 Kulturális műsor
19.00 Vacsora, majd játék felnőtteknek-gyerekeknek

Szombat:

Délelőtt: orvos-szülő fórum, gyerekeknek csapatverseny
Délután: szülőknek fakultatív borkóstoló Szekszárdon,
otthonmaradóknak wellness
19.00 Vacsora, utána jelmezes felvonulás, táncverseny, farsangi buli

Vasárnap:

Lazítás és beszélgetés
a wellnessben – ki meddig bírja (a szobákat 14 óráig kell elhagyni)
A farsangi felvonuláson reméljük, hogy ismét sok ötletes
jelmezzel találkozhatunk!

Jelentkezési határidő: 2018. január 28.
A korlátozott férőhely miatt
a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

Részvételi díj befizetése: január 31-ig

az Alapítvány számlaszáma: 10200885-32611135-00000000

Jelentkezést csak írásban fogadunk el a
transalap@acenet.hu
vagy a Transzplantációs Alapítvány,
1138 Bp. Váci út 184. címre

