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Tavasz van! Gyönyörű!
U

tolsókat rúgja a tél,
éjszaka még mínuszok uralkodnak, de ha
felkel a nap… délutánra a
teraszon már 18 fok fölé
emelkedik a hőmérséklet.
„Melegen” ajánlom hát
legújabb CSUDAMADÁR újságunkat,
amiben számot vetünk az elmúlt hónapokkal, történésekkel. Kezdjük talán a téli
sportokkal. Most nem a téli olimpia gyorskorcsolyázóira gondolok, bár mindannyiunk szívét megmelengette az az aranyérem,
hanem azokra a kis lurkókra, akik közülünk
az Anzère-i pályákon síelgettek, s részletes
beszámolóban tudósítanak bennünket róla.
Az Alsónémedi bál és a Tengelic-i farsang
is vissza-visszatérő téli program, olvassatok róla jókedvvel. A könyvajánló mellett

Timi iskolai dilemmáit is megosztotta velünk, Szandi pedig hamburgi látogatásáról,
Meike nővérrel kialakult barátságáról ír.
Szabi történetében újabb csudamadárka
vergődéseit és újjászületését ismerhetjük
meg, és van még itt vers, mese, sütemény,
szabaduló szoba és bőrápolás, s ha mindent
végig olvastok, még azt is eldönthetitek,
hogy akartok-e Ti is azokra a csodás helyekre ellátogatni, melyekről Viktor számolt be nekünk.
Mielőtt azonban a nyárhoz érnénk, ne
felejtsetek el jelentkezni a „Mi is nyaralunk” balatonszemesi táborba.
Üdv Mindenkinek,
Schneider Julcsi kurátor
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Trapi történet
SZABI TÖRTÉNETE ÉS ELSŐ TÁBORUNK

Kedves Zsuzsa, önkéntesek és transzplantált
gyermeket nevelő családok!
Köszönjük a lehetőséget,
hogy most először
mi is részt vehettünk a szervre
váró- és szervátültetett gyerekek és családjuk számára
szervezett alapítványi hétvégén, nevezetesen a tengelicin, nagyon jól éreztük
magunkat! Egy fantasztikusan összefogó
kis közösségbe csöppentünk, akiket bár a
gyermekük betegsége köt össze, mégis olyan
vidáman és szuper hangulatot teremtve
töltik együtt az időt, hogy az példaértékű! Biztosan nem utoljára jöttünk, és bár
pár családdal és gyereksorssal megismerkedtünk, a többséggel csak nézegettük
egymást, így engedjétek meg, hogy most
bemutassam a mi történetünket!
2012. szeptember 11-én a világsajtó
ismételten tele volt az ikertornyok felrobbantásáról szóló megemlékező hírekkel,
mi aznap ezen kevésbé méláztunk el,
mint addig, hiszen hajnaltól mocorgás
volt odabent, reggel 9-kor pedig megszületett 3. kisfiunk, Szabi. Az első két
borzalmasan fájdalmas szülés után végigszorongtam a terhességem, hogy mi
vár majd rám megint, ehhez képest ez a
szülés olyan volt, amit a „kipottyantós”
jelzővel szokás illetni, gyors és könnyű.
A babikám pici volt és csöndes, kis törékeny a 3 kilójával és alig hangjával. (A
nagyok jóval nagyobb súllyal és hanggal
kéredzkedtek erre a világra.)
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Nagy volt az öröm, hogy 3 egészséges kisfiunk van, hazamentünk, és az
első egy-két hétben élveztük a csöndes,
nyugis babát. Az örömünkbe néha egy
kis aggódás vegyült, mert Szabi keveset gyarapodott, és egyre többet bukott
szopizás után. Sőt, még órákkal később
is kiadta magából szinte az egészet. A
4. heti mérlegelés, egyben első súlycsökkenés után kihívtam a gyerekorvost, aki még aznap beküldött minket
a Heim Pál gyerekkórházba. Délután
lett, mire behívtak megvizsgálni, majd
egyre több vizsgálat és egyre rosszabb
Astrup, labor és vizeletleletek után,
óránként kapott rossz hírekkel, éjszakai konzíliumot ülő orvosokkal, inkubátorba zárt babával, akit majd 40
fokra melegítettek, már nem is csodálkoztam, hogy mindenkinek az arcán a
sajnálkozást láttam, „ez a baba súlyos
beteg”, éjfélre pedig már a „gyógyíthatatlan” jelző is elhangzott. Másnap még
rengeteg vizsgálat következett, és amikor az ultrahangos megkérdezte, hogy
”ugye tudja, hogy a babának szepszise
van”, már annyira gúzsban voltam a 24
órányi traumától, hogy azt is elfelejtettem megkérdezni, az meg micsoda.
Szerencsére addigra kiderítették, hogy
valószínűleg a veséje nem jó Szabinak,
így szirénázó mentővel küldtek át a
Heim Pálból a Bókayba. (És noha még
most is felkavar az első napnak az emléke, ezen azért utólag picit röhögnöm,
bocsánat, mosolyognom kell.)
Ott Balogh Lídia doktornő fogadott a csecsemőosztályon és egy jól el-

helyezett blöffel teljesen levett a lábamról, sőt, az életbe vetett hitemet adta
vissza, mikor így indított:
- Miért sír, anyuka? Itt meggyógyítjuk az ilyen gyerekeket! - Felnéztem
a kiságy mellől, 24 órás gyűrött arccal,
hajjal, ruhában… a doktornő uralta a
szobát a magatartásával és magabiztosságával, és én rögtön hinni akartam neki.
Később csatlakozott Reusz professzor,
akiről megtudtuk, hogy ő lesz a kéz, aki
irányít a háttérből (akinek ezt nagyon
köszönöm), és ő azért árnyalta a képet,
de neki kevésbé akartam hinni.
Így kezdődött a karrierünk a csecsemőosztályon, aminek a vendégszeretetét
3 évig élvezhettük. (A blöfföt hadd magyarázzam el, első látásra, konkrét diagnózis nélkül ezt így kijelenteni… utólag
Balogh doktornő is biztos egyetért, hogy
ez merész volt, de bevallom, nekem az a
mondat a világot jelentette még sokáig,
akkor is, amikor már rég tudtuk, hogy
amikor elhangzott, még fogalmunk sem
volt, mi vár majd ránk.)
Mindig szerencsés típus voltam. Általában mindenben. A négylevelű lóheréket marokszám szedem gyerekkorom
óta és hiszek is bennük. Működnek. A
szerencse ezúton Tory Kálmán genetikus doktor úr személyében bukkant fel,
ő pont ritka genetikai vesebetegségeket
kutatott, így azonnal meg is látogatott
minket és szinte vakon bemondta a diagnózist. Brilliáns elme, és mindig igaza
van. (Bár néha ettől már előre féltem...)
Neki köszönhetően 6 hét alatt elkészült
a genetikai vizsgálat (ami bárhol máshol
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a világon kb. fél és egy év között készül
el) és beigazolódott, hogy Szabinak
kongenitális nefrózis szindrómája van
(CNS), finn típusú. Ez olyan ritka, mint
egy lottó főnyeremény (köszi, hogy pont
nekünk jutott), és ebben az orvosok világszerte egyetértenek, mert az amerikai,
az angol, a holland és az ausztrál ismerősünknek is pont így mondták, és általában minden orvosnak az első és egyetlen
ilyen esete pályafutása során az adott
gyerek. Itt sem volt ez másképp, Szabi
előtt ezzel a betegséggel nem kezeltek
még a Klinikán senkit (illetve régesrégen
volt valaki, akinek valami hasonló volt,
de nem biztos, hogy pont ugyanez).
A 6 hét alatt azért már sok mindenen
túl voltunk, kisebb műtétek, műtétek
megismétlése vagy korrigálása másnap
szteroid kúra, vér transzfúziók, a táplálás újraépítése 2 óránként 2ml-4ml-8ml..
stb. módszerrel, a bébi félig ülve altatása,
hogy ne hányjon napi hatszor, gyógyszerek beállítása, folyamatos vízhajtás, napi
szintű láz-felszökellések kezelése, (hónapokon át vagy a reggeli első-második
művelet volt a hűtőfürdő, vagy este ment
ugyanez a „móka”), és a legfontosabb, az
életben tartó és vitalizáló napi albumin
infúziók.
És minden reggel ébredés után a
gondolat, hogy Úristen, ez nem egy rossz
álom volt csupán, ez most az új életünk,
amelyben a babánk életéért küzdünk.
Sírós volt ez az időszak.
Aztán egy novemberi estén összeültünk, ott hangzott el a diagnózis és a
terv, hogy mi is fog ezután történni Szabival:
10-12 kilósra kell nőnie (ekkor volt
szűk 3 kiló, visszafogyott a viszontagságoktól) úgy, hogy naponta albumin infúziót kell kapnia (fehérjét, a kipisilt helyett) meg egy marék gyógyszert, amik a
betegség egyéb velejáróit kezelik, és közben lehetőleg ne haljon bele egy fertőző
betegségbe se, ugyanis immungyenge.
Mindeközben valószínűleg a nagyfokú
fehérjeürítéstől tönkremennek a veséi és
dializálni kell majd őt és jó esetben elérünk a célhoz, ami a veseátültetés.
Ott én a célt beprogramoztam az
agyamba, és a jelenlevők közül egyedüliként megelőlegeztem 100%-ot a
megvalósulásnak, mert a 3 orvos, akivel beszélgettünk, közel nem volt ilyen
bizakodó. Ők többet tudtak a vesékről,
a nefrózisról, a veseelégtelenségről, a
dialízisről, az immungyengeségről, a
kórházi fertőzésekről és mindenről, ami
az emberi testben zajlik. Én a szerencsémből indultam ki, de azt elég biztosra
vettem.

Szabinak megtanultuk beadagolni az összes gyógyszerét szájon át (köszönöm a segítséget Reni, Máté anyukája!) és karácsony előtt eljött a nagy
nap, hazamehettünk a stabil állapotú
babánkkal, egy A3-as lapon összeírt
gyógyszerezéssel (köszönöm, Szókáné
Zsuzsa!) - napi 6 gyógyszerezés, ennek
az előkészítése eleinte rengeteg időt vett
el, de később pár rutinos perc lett csupán, és azzal, hogy minden nap be kell
menni a kórházba albuminra. (2 órás
infúzió)
Fél éves és 6 kilós! korára ezt a
kórházi látogatást kétnaponkéntire lehetett ritkítani, majd pár hónap múlva hétfő-szerda-péntekre. Nyáron így
balatonoztunk, 2 naponta valamelyikünk felhordta Szabit albuminra, majd
vissza. Közben hetenként vérvétel, állandósult (rossz) értékek, de Szabim jól
volt, nagyon lassan fejlődött a mozgása,
de gyorsan növesztette a fogakat (egy
évesen már 12 volt neki), sokat mosolygott és nagyon hamar beszélni kezdett,
amivel lenyűgözött minket.
Balogh doktornővel időközben
megtanultunk vállvetve küzdeni a kisfiamért és olyan szoros és gyümölcsöző

lett az együttműködésünk, hogy ketten
minden akadàlyt legyőztünk. (Ide a világ összes köszönete sem elegendő, és
remélem, az újság a Doktornő kezébe
is eljut!) Volt sok kórházazás és bonyodalom, volt Szabinak stroke-ja 8 hónaposan, sorozatosan tönkremenő centrál
vénái, bőre alá ültetett és befertőződött
portacath, de kijött mindenből. Egy éves
korára már több, mint tízszer volt altatva
és több, mint 500-szor hányt...7,5 kiló
volt akkor.
Másfél évesen szepszist kapott a
befertőződött porttól, akkor merült fel
először az apukája kivizsgálása, hogy
nekiadhassa az egyik veséjét, (és aztán
hosszú időre feledésbe merült) és akkor
kértem a Doktornőt, hogy ne tetessünk
be neki további tartós eszközt (féltem a
fertőzéstől és a trombózistól is, ebben a
betegségben ez a két leggyakoribb szövődmény), hanem kapjon inkább megint
branült, de próbáljuk ritkítani az albumint, látszólag semmi sem történik, ha
néha egy nappal csúszunk. Így is lett és
addig kísérleteztünk, ritkítottuk, amíg
kétévesen végleg abbahagytuk az albumin infúziót.
Eddigre már egy éve a hátam mögött volt egy masszívan támogató, kb.
100 családot számláló nemzetközi
szülői csoport, akiknek a gyermekét
ugyanezzel a ritka betegséggel diagnosztizálták és akikre Szabi egy éves
korában találtam rá. Nehéz szavakkal
leírni, milyen érzés sorstársakra találni,
főleg olyanokra, akiknek a gyerekei már
sikeresen túl vannak a transzplantáción
(ami nekünk még fényévnyire volt), behozták a rengeteg mozgás-és növésbeli
lemaradást, a napi 20 gyógyszer helyett
csak mondjuk 4-et szednek és a sok
csillagozott érték helyett normálisak a
laborértékeik. És mindezzel téged is kecsegtetnek!!!
Rengeteget tanultam/tanulok tőlük
a CNS-ről, és minden felmerülő problémával tudtunk egymáshoz fordulni, a
rengeteg tapasztalat összeadódott ezen
a fórumon, és azokkal utána mentünk
a kórházba, hogy másnál is működött,
próbáljuk ki. És itt óriási köszönet a
Doktornőnek, aki egyrészt szélmalomharcot vívott, hogy a CNS egyik-másik rejtélyes és elhúzódó szövődményét
megoldja, (pl. csontfájdalom és meszesedés) éjszakába nyúlóan olvasta a külföldi szakirodalmat és mozgósította az
aktuális szakorvos-ismeretségeit, másrészt nyitott volt az általam felkutatott
módszerekre, máshogy adagolt gyógyszerekre, külföldi szülői tapasztalatokra
is. Mindent bevetettünk.
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Trapi történet
Long story short..
Szabi súly- és hosszgyarapodása
eléggé beállt kétéves kora után, valamint
ekkortájt kezdett még csak mászni a jó
évnyi kommandózás után! 3 éves kora
után kezdett járni a bátyjai levetett 1
éves kis szandáljában. A 10 kilót valahol
2 éves kora után érte el, de akkor épp a
betegség honeymoon periódusában volt,
amikor is albumin infúzióra már nem
kellett járnunk (a saját albumin szintje
10 körül vegetált, míg a normális kb. 40),
de a vesék még vígan méregtelenítettek,
tettek rá, hogy nekik már lassan tönkre kellett volna menniük. Így egy ideig
meggyőzhető voltam, hogy várjunk még
és növesszük őt egy kicsit, de a csontbonyodalmak és a születése óta toronymagas koleszterin- és trombocitaszint megérlelték bennem az elhatározást, hogy
lépni kell. A külföldi protokoll egész korán kiveszi a veséket, hogy megállítsák
a fehérje további ürülését, közben már
több élődonor kivizsgálása a finisben
van, dializálnak pár hónapig, és jöhet a
transzplantáció.
Ezt szerettem volna én is, ezért leültünk Reusz professzorral és Szabó Attila
igazgató úrral ezt átbeszélni és zöld utat
kaptunk.
Szabi apukáját elkezdték kivizsgálni
és szerencsére alkalmasnak találták donornak!
Szabinak 3 évesen beoperáltak egy
Tenckhoff katétert a pocijába a hasi
dialízishez, és itt búcsút mondtunk a
csecsemőosztálynak (én pedig itt mondanék köszönetet a csecsemőosztály
összes nővérének, nem szeretném a neveket sorolni, nehogy csak egyvalakit is
kifelejtsek, de 3 év alatt sokan voltak,
akik rendületlenül ápolták, szúrták,
infúziózták, kötözték, ellátták a kisfiamat, karácsonyeste, 40 fokos augusztusi forróságban, hosszú hétvégén, véna
fogytával, végtelenül), és átkerültünk a

veseosztályra. Itt óriási köszönet Boriné
Katinak (mindenki kedvenc Kati nénijének, aki imádja a gyerekeket és mindent,
de mindent elintéz az első dialízistől a
listára kerülésig) majd négyszeri műtét elhalasztás után (volt, hogy hurutos
volt Szabi torka, volt, hogy én ijedtem
meg, és haladékot kértem) kivetettük a
normális vesefunkciójú veséit, és egyik
napról a másikra nullára csökkentettük a
napi két liter pisit és az állandó ivászatot.
Ez kemény volt, a legnagyobb döntés és
ezzel visszafordíthatatlanul megtettük
az utolsó előtti lépést, amely után már
csak a cél, a transzplant állt előttünk.
A hasi dialízisbe hamar beletanultunk és leszámítva az egekbe szökő vérnyomást és az az okozta bonyodalmakat,
csináltuk a nyári rutint, Balatonra le,
fel, csak most már Cranky-t is vittük
magunkkal (Thomas, a gőzmozdony
egy daru-barátja után kapta a nevét) a
dializáló állványunkat, ami csak átlósan fért a kocsi csomagtartójába, meg a
8 kilós oldatos dobozokat. Szabim ezen
a nyáron nem pancsolhatott, cserébe,
amíg a bátyjai fürödtek, mi elsétáltunk
az akarattyai strandon a büféhez és mindig kapott valami kis „meglepit” kárpótlásul. (Ez eszembe juttattja, hogy a
vesekivétele utáni reggel 3,5 évesen az
intenzív osztályon a következőket kiabálta: anya, apa jöjjön, akarok meglepit,
kérek epres jogit!) A strandos kínálat a
következő volt: műanyag kindertojás,
wc-nyalóka, gagyi gumicukor, 0% gyümölcstartalmú mikiegeres üdítő, aminek
a flakonjába egy kindertojás van applikálva és amit meg sem ihatott..) Hát
ezek hozták lázba a mi kis hősünket és
cserébe elfogadta, hogy ő azon a nyáron
nem mehet be a Balatonba.
Megkaptuk az időpontot a műtétre
is, amikor Szabi megkapja apukája veséjét: szept. 15., (4 nappal a 4. szülinapja
után) 6 hónap dialízist követően. Kelen

Kata doktornő látnoki és paranormális
képességeire azért egy kisebb vagyont
feltennék, egyrészt ő mondta, hogy jön
majd egy vese a listáról az időpontunk
előtt, másrészt többször bevonzotta
már Szabinak a pozitív változást egyegy ijesztő helyzetben azáltal, hogy
teljesen nyugodtan azt mondja, hogy
minden rendben lesz. (És utána valahol
közbenjár, csak tudnám, hol!) Itt tehát
Kelen doktornőnek is jár az óriási köszönet, persze folyamatosan a folyamatos
utánkövetésért is!
2016. szept. 2-án majd éjfélkor csörgött a telefon, ismeretlen mobilszám,
ahogy megláttam, azonnal tudtam,
hogy VESE. Köszönöm a koordinátornak (akinek sajnos nem jegyeztem meg
a nevét), aki halált megvető türelemmel
válaszolt az összes kérdésemre éjfél és
kb. fél 2 között (mostanra asszem látjátok, ha egyszer belelendülök, nem kön�nyen hagyom abba...)!
Köszönjük az aranykezű Szabó Joe
doktorbácsinak a precíz beszerelést (a
Duracell elemekről nem volt szó!) Hálás, de sajgó szívvel gondolunk a vese
előző tulajdonosára (egy biztosan jó fej
14 évesre), akitől ilyen szuper vesét örökölt a kisfiunk, akit jó lenne megismerni,
hiszen a családunk részévé vált!
Szabi azóta minden lemaradást behozott, a műtét napján 12 kilós és 92
centis kisfiam ma (másfél évvel később)
21 kiló és 110 centi. Óvodás.) Egy süvölvény, leállíthatatlan energiagombóc.
Egyhelyben nem tartózkodik. Perpetuum mobile. Mindenhol középpontban
van, standupos, angolul halandzsázik,
magyarul megállás nélkül nyomja az ötévesek poénjait. Őrült vicces. Elképesztően fárasztó. Minden percben négyen
körbeimádjuk és utánanyúlunk, ha kell.
Ha eltüsszenti magát, összerezzenünk
és féltjük. De általában csak a hajunkat
tépjük tőle. Ő az életünk középpontja.
Akik kimaradtak az elmesélésből,
de nem maradnak ki az életünkből,
vagy Szabi történetéből: óriási hála a
két szuper nagytesónak, kedvenc bébiszittereimnek, akiktől aztán van mit tanulni, valamint Szüleimnek, akik Szabi
legfőbb testőrei, prókátorai és rajongói,
Papa a legtürelmesebb játszótárs, Mama
a legjobb dietetikus séf.
Köszönjük Petra doktor néni, és veseosztályos nővérek! Köszönjük Kálmán Attila sebész doktorbácsinak, aki legtöbbször
szabta-varrta Szabit, és akinek nyugodtan a keze közé engedhettük! Köszi Feszt
Timi és Szanyi Timi! Remélem, nem
hagytam ki senkit!
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SZÜLŐ-ORVOS FÓRUM
Nagy örömünkre megint jó néhány kezelőorvos, szakember fogadta el meghívásunkat a tengelici hétvégére, ahol felszabadult környezetben
találkozhattak kis kezeltjeikkel és szüleikkel. A
szülő-orvos fórumon kívül is volt lehetőség egyéni beszélgetésekre, így reméljük minden család
választ kapott kérdéseikre.
A következő orvosok, szakemberek
vettek részt a fórumon:
•
•
•
•
•
•

Dr. Kelen Kata – gyermekgyógyász, nephrológus
Dr. Vilmányi Csaba – gyermekgyógyász, kardiológus
Dr. Dezsőfi Antal – gyermekgyógyász,
gasztroenterológus
Dr. Kulcsár Andrea – gyermekgyógyász,
infektológus védőoltási szaktanácsadó
Jantek Gyöngyvér – pszichológus
Bíró Pallag Erika – kórházpedagógus

Kérdés: Lehetne-e laborvizsgálatnál a CRP értéket is
nézni, mert többször előfordult, hogy kontroll vizsgálat után
este, vagy másnap belázasodott gyermekem, és akkor lenne
egy összehasonlítási alap?
Válasz: Nem indokolt betenni a protokoll vizsgálatba, mert egy reggeli normál CRP esetén is kialakulhat
estig láz. Ha viszont eleve bágyadtabb a gyermek, azt
jelezni kell, mert az már indokolja a gyulladás keresését.
K: A vércukor vizsgálat bevehető-e a kontroll laborvizsgálatra?

V: Igen, ez indokolt lenne, azonban ebben az esetben
éhgyomorra kell vérvételre menni. Figyelem, csak enni
nem szabad, legalább fél liter folyadékot meg kell inni a
vérvétel előtt, és csak azt a gyógyszert nem szabad bevenni, amelyiknek mérik a szintjét!
K: Hogyan döntsük el, hogy mikor kell háziorvoshoz fordulni, és mikor a klinikai kezelőorvoshoz?
V: A transzplantációt követő egy éven belül minden
lázas betegség esetén a kezelő szakorvoshoz kell menni,
mert a felírt antibiotikumok befolyásolhatják a gyógyszerszintet is. Egy év után egy jól működő graft esetén
elegendő a háziorvoshoz fordulni, de a felírt gyógyszert
célszerű megbeszélni a kezelőorvossal. Szakorvosaink
tervezik, hogy összeállítanak egy anyagot, ajánlást a háziorvosok számára.
K: A gyógyszereket lehet-e egyszerre bevenni?
V: Figyelembe kell venni az egyes gyógyszerek adagolásánál, hogy melyiket kell éhgyomorra, melyiket kell
étkezés közben bevenni a felszívódás miatt. Érdemes tö-
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rekedni a pontosságra, hogy mindig
azonos időben, éhgyomorra vegyék
be az immunszuppressziós gyógyszereket, és utána legalább fél óra
teljen el evésig.
K: Bárányhimlő van az oviban,
védett-e a gyermekem, ha kapott a
transzplantáció előtt bárányhimlő elleni védőoltást?
V: A Szent László kórházban
célszerű megnézetni, hogy a korábbi védőoltások hatása milyen
mértékű. Kulcsár Andrea doktornőt kell keresni, aki
egyéni oltási tervet készít.
K: Jó-e, ha a transzplantált gyereknek multivitaminokat,
táplálékkiegészítőket adunk?
V: Előfordulhat, hogy valamely vitamint, ásványi
anyagot pótolni kell, de célszerűbb, ha a hiányzó anya-

gokat pótoljuk megfelelő men�nyiségben, és ezt megbeszéljük a
kezelőorvossal.
K: Mennyire elfogadható, ha
egy iskoláskorú gyermek az édesanyjával alszik?
V: Érthető a szoros kötődés
a sok kórházi kezelésen átesett
gyerek és az őt gondozó édesanya
között, a dolog akkor válik problémássá, ha emiatt sérül valamely
családtag intimzónája. Például
apa kiszorul a hálószobából, vagy az anya emiatt nem
tudja kipihenni magát, illetve a gyermeknek sem jó egy
idő után, de egy biztonságot adó szokáson nehéz változtatni. Ilyen biztonságot adó szokás lehet bármi, például
a cumi is, amelytől nehéz megválni. Ha van ilyen zavaró
szokás, érdemes felkeresni egy pszichológust – a gyerekklinikán is találhatunk –, aki személyes tanácsokat
tud adni.
Köszönettel: Fellner Márta

Köszönjük
a Novartis Hungária Kft.
és Tengelic Önkormányzatának támogatását!
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TIZEDIK…, DE NEKÜNK AZ ELSŐ

V

asárnap kora délután van. Jóllakottan és kissé
lustán ülök a bárpultnál, várom, hogy végre
érkezzen a férjem által rendelt presszókávé. Vidáman és
fáradtan nézek körbe, mindenhol nyüzsgő, szaladgáló
vagy beszélgető emberek vesznek körül. Mit keresek én itt?
Hogy is volt? Nemrég még az autóban ülve azt találgattuk
a családommal, vajon milyen lesz a hétvége. Találkozunk-e
majd azokkal, akiket korábban megismertünk a csapatból?
Szerzünk-e új barátokat? El tudjuk-e engedni magunkat,
elfelejtve a hétköznapok problémáit?
Ekkor Gabi odarohan hozzám, lelkesen megölel. „Anya,
anya! Ez annyira fantasztikus! Egész nap szaladgálok a csajokkal! Lett egy csomó új barátnőm és néha azt sem tudod,
melyikkel tűnök el a szobájába!” Fogalma sincs, milyen nehéz volt túltennem magam az aggódáson, elengedni, hogy
ne tudjak minden percéről. Csak nézem az arcát, gyönyörködöm a mosolyában. Nem is tudom, mikor láttam utoljára
ilyen felszabadultnak, élettel telinek. Hacsak nem délelőtt,
amikor végre engedélyt kapott a medencehasználatra. Több
mint két éve várta ezt a pillanatot, hogy élvezhesse a lubickolást, az úszkálást, a vízi kergetőzést. Ennyi kihagyás után
a legjobb program apába csimpaszkodni a vízben, büszkén
mutatni neki, hogy milyen távokat tud megtenni úszva, vagy
éppen jól az arcába fröcskölni a vizet és jókat kacagni rajta,
visítva menekülve.

Érkezik a kávém. Hálásan mosolygok a férjemre, eszembe
jut, hogy tegnap szürke kisegérnek öltözött a farsangon.
Mondjuk, csak jelzés szinten, szürke ingbe és nadrágba bújt.
Bezzeg a sok gyerek és felnőtt, akik ötletesen megjelenítették
a pásztort a pulijával, az ártatlan báránykákat, túrázókat,
indiánokat, hercegnőket, szuperhősöket és mesefigurákat!
Meg is beszéltük őket látva, hogy jövőre mi is családi
jelmezt találunk ki. Megszületett a versenyszellem bennünk,
látva egy „igazi” lagzit. Elvarázsoltak minket egy esküvőre,
menyasszonnyal, vőlegénnyel, koszorúslányokkal, vőféllyel,
anyakönyvvezetővel, még egy pap is előkerült. Izgalmas,
lakodalmas székfoglaló játékra invitáltak orvost, szülőt,
gyereket. Mindenki együtt mulatott.
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Vagy éppen megtanulunk táncolni,
mint azok, akik hajnalig ropták a tolnai Party Café Zenekar játékára. Bár
a táncoláshoz nekünk már nem maradt
elég erőnk, hiszen néhány órával korábban egy hangulatos borkóstolón vettünk
részt a szekszárdi Mészáros pincészetben. Ez
a kis lazulás ránk is fért a délelőtti izgalmak után.
Amíg a gyerekeknek csapatversenyt szerveztek az önkéntesek, és behallatszott hozzánk a jókedv és csörömpölés, addig
mi az orvos-szülő fórumon komoly témákat beszéltünk meg
gyermekeink betegségével kapcsolatban. Furcsa érzés volt
szemben ülni az orvosokkal, akikkel eddig csak vészhelyzetben találkoztunk. Féltem, hogy butaságot fogok kérdezni, vagy olyasmit, amit már mindenki tud. Pár perc után már
nem voltam zavarban, annyira megértő, elfogadó és családias
volt a hangulat.
Sorban odalépnek hozzánk a barátok. Kezdenek hazaszállingózni, eljött a búcsú ideje. Mennyivel jobb érzés volt
péntek délután egyesével köszönteni őket! Úgy megörülni
minden ismerős arcnak, mintha régi családtagok lennének…
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Volt, aki lemaradt a finom vacsoráról,
az ünnepélyes köszöntőről és a B-Cool
Dance Team S.E. előadására érkezett
meg. Olyan magas színvonalú akrobatikus rock and roll műsort láthattunk,
hogy szinte minden kislány kedvet kapott
kipróbálni ezt a sportot. Amikor Mészáros
Gábor többször is levegőbe dobta gyönyörű partnerét, Lengyel Bonitát, azért bennem felsikoltott az anyai
aggodalom: Gabinak ez talán túl veszélyes lenne. Bezzeg a
nyári tábortól nem féltem! Az egész bemutató filmet átjárta
a boldogság, az önfeledtség. Remélem, idén mi is nyaralunk
Veletek!
Miközben sétálunk a parkolóba, megállunk egy pillanatra. Érkezéskor az autóból kiszállva azonnal elárasztott minket
az erdő csendje, a tó nyugalma. Most egy időre elköszönünk
tőle, és várjuk jövőre a tizenegyedik tengelici farsangot.
Viszlát Hotel Orchidea Tengelic, köszönjük szépen az
együtt töltött időt!
Vincze Gabi 10 éves májtranszplantált kislány
édesanyja, Lilla

Tengelici hétvége

Köszönjük a B-Cool Dance Team S.E. vezetőinek és sportolóinak, hogy idén is egy fergeteges
bemutatóval indították a tengelici programot!
Szemünk-szánk tátva maradt! Gratulálunk!
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BORKÓSTOLÓ

A MÉSZÁROS PINCÉBEN
A

2018-as tengelici hétvégén megint izgatottan
kérdezgettük, hogy idén melyik pince látogatását készítette elő Illés Erzsi és Rózsa Sanyi. Mert egyvalamiben biztosak lehettünk: minőségi italokat fogunk
kóstolni, kellemes környezetben.
A Mészáros Pince vendégfogadó része Szekszárd
belvárosában van. A szőlő- és a borfeldolgozás persze
nem ezen a helyen zajlik, de a látogatók fogadására kiválóan alkalmas volt a hely.
Szépen felújított archaikus udvarra kanyarodtunk
be a 20 személyes kisbusszal. Szívélyes fogadtatásban
volt részünk; szinte még be sem léptünk az épületbe,
a sommelier már osztogatta a kóstolóhoz a poharakat,
és ha már pohár volt a kezünkben, akkor egy kis friss
Irsaival meg is kínált minket. Nem kellett sokat várni
az egyik tulajdonosra, ifjabb Mészáros Pálra, aki kézbe
vette a kóstoló további irányítását és lekalauzolt minket
a pincébe.
Ennek a pincének pont a belvárosi elhelyezkedése az érdekessége. Sártéglából épített boltívek,
nemespenésszel borított falak mutatták a
pince egészséges mikrovilágát. A kovácsolt térelválasztók, csillárok mind a
tudatos dizájnról árulkodtak.
Az érdekességként kínált fehér
kadarka a kóstoló során, és a későbbiekben is, az egyik legfinomabb nedűként lett emlegetve.
És finomságokból volt bőven!
A kóstolók szokásos sorában a
rozé következett, azután a valódi vörös kadarka, a borvidék
egyik jellemző bora, majd az elmaradhatatlan bikavér, és ezen
a logikán haladva a dűlőszelektált
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érdekességekig juthattunk el, megemlítve
a díjakat, amiket ezek a borok méltán
kiérdemeltek. Közben megismerhettük a Mészáros család gondolkodásmódját, a vállalkozás fokozatos
és folyamatos fejlesztését, ami
igazán érdekes kiegészítés volt a
borok mellé.
Még egyszer köszönet a szervezésért Illés Erzsinek és Rózsa
Sanyinak, ismét kellemes helyre
kalauzoltak minket.
Nagy Tóni,
az Alapítvány önkéntes segítője

Családi hétvége
Tengelic 2018
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Nicholas kupa
A Nicholas Kupa kis csapata

OTT VAGYUNK MÁR???
Ú

jra eljött a svájci sítábor ideje.
Két életvidám arc és jómagam
elindultunk hosszú utunkra a mesés
svájci Alpok felé. Kora reggel még mindenki derűsen búcsúzkodott a reptéren.
A gyerekek szemében várakozás, a szülőkében az aggodalom érezhető jelei.
Büszkén és nyugodtan várakoztunk
a beszállási kapunál, hisz elsőbbségi beszállás várt ránk az első osztály székeire.
Amint megjelent a felirat a kijelzőn, si-

A genfi repülőtéren
átszállásra várva
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etve vágtunk a ránk ferde szemmel néző
többi utas elé, és jeleztünk, hogy mi volnánk a híres Business Class-utasok.
Erre a helyre az emberek a drága
öltönyös urakat és fiatal szőke élettársaikat várják, de mi a kis hótaposóinkkal
és hátizsákjainkkal töretlenül, felszegett
fejjel lépkedtünk mindenki elé.
Nagy várakozás a felszállás előtt,
hisz volt, aki először repült. Alig vártuk,
hogy hozzák a jól megérdemelt étkünket.
A srácok többször is emlegették, hogy a
pórnép nem kap ilyen jó kaját, ugye?
Sikeres és puha landolás után
Zürichben hirtelen ijedelem. Rögtön indul a gép Genfbe. Siessünk.
Legalábbis a kiírás szerint. Aztán jól
átnézve a papírokat a mi jegyünk az
egyik későbbi csatlakozásra szólt…
Sajnos. Mert ez is simán meglett volna. De legalább nem kell rohanni.
Majd eljött a mi időnk is. Persze itt
is mindenki előtt, hisz mi vagyunk
az urak. Utólag talán jobb lett volna
a sor végén, mert műszaki hiba miatt
egy órát ültünk a gépben az amúgy fél

A pilótafülkében
órás út előtt. De sebaj, mert tök jó hét
vár ránk. Genfben kis keresgélés után
végre ismerős arc a fogadó bizottságban. Cyntia, a TACKERS önkéntese.
Megváltottuk a jegyeket, és már vonatoztunk is. Itt már előkerült Balázs
vicceket tartalmazó telefonja. Nem
tudom honnan szerezte, de ennyi faviccet még nem hallottam, és valahogy mindig volt újabb. Esteledett,
és már mindenki kezdett fáradni. A
gyerekek az úttól, én a viccektől.

Nicholas kupa

A szobánkban

Másnap mélypont. Az
időjárás tragédia, a liftek
nem járnak, a versenyek
törölve. Helyette B terv:
szánkózás, de ez nem aratott nagy sikert a magyar
fiatalok között. Délután
fürdés, az viszont bejött.
Kár, hogy rövid volt, de
legalább valami élvezet is
jutott a napra.
Végre kedd és újra síelés. Már nem csak a fékezés, de a kanyarodás kezdeti mozdulatai is mentek.
Megszokott csapattársa-

inkkal, az izraeliekkel ellentétben a
mi fiaink lelkesek és tehetségesek. És
persze szerények, mint az önkéntesük.
Mikor dicsértem őket, hogy milyen
profik, csak annyit tudtak reagálni:
Hát… ez nem volt kérdés.
A korábbi terveket, miszerint délután újra uszoda, keresztbe húzta a
hétfői időjárás, így délutánra is maradt
a síelés, de ennek fényét már a fáradtság kissé megfakította. Utána a fiúknak pihenő, nekem kis alvás a szaunában. A többiek szerint még horkoltam
is. Egy kis csocsó sokat javított az estén. Még azt is szerették, hogy folyton
én nyertem… haha.

Kezdődik az oktatás

Megérkeztünk. Még egy kis kocsikázás, és már láttuk is az ismerős faházat. Vacsora, gyógyszer, és kis rábeszélés
után fürdés.
Az első nap gyors reggeli, eligazítás,
és már indultunk is megszerezni a felszerelést. Szerencsére csak fél létszámmal
indult a tábor, így ez sokkal gördülékenyebben ment, mint amire emlékeztem.
Persze az is segített, hogy két kölcsönzőből lehetett felvenni a dolgokat.
Fel a hegyre és már síeltek is. Ahogy
azt Zsuzsa néninek írtam, ügyesek, lelkesek, fáradtak. Este a Szervátültetettek
Téli Világjátékának és az ezzel együtt
rendezett Nicholas Kupának a megnyitóján vettünk részt. Végre magyarok.
Mert a nyelvi nehézség azért megvolt,
de a síelés feledtette.

Itt már egész
jól ment a
síelés

Szerda: a magyar fiúk meghódítják
a lejtőket. Már a kanyarodás is alakul.
Sőt egy kis ugratás is belefér. Ebéd.
Szendvics és a jól megszokott „amibe
több zöldség borult bele” nevű krémleves. Ugyan nem a gasztronómia csúcsa,
de meleg és tulajdonképpen ehető. Este
csocsóbajnokság, ahol igencsak kitett
magáért a csapat. Elsöprő siker. Vacsorára curry. Az első kaja, ami tényleg
bejött. A nap végére jelmezes diszkó,
ahol még nem voltak az urak a parkett
ördögei, de annak ellenére, hogy tini
fiúk, még táncoltak is. Esti konklúzió
Balázstól: Ha minden nap ilyen lenne…
A csütörtöki idő is szuper volt. Jó kis
síelés, profizmus fokozódása. Délben
ratrakban csücsülős fényképezés. Sajnos
kipróbálni nem lehetett. És a délutáni
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Nicholas Kupa
korizásban sem lehetett szégyenkezni
miattunk. Kiscsoportos koriverseny,
amiben mindkét fiú kitett magáért. A
tripla leszúrt Rittberger ugyan még
nem ment, de gyorsaságban felvették a
versenyt a többiekkel. Néha még a rendszeresen hokizó kanadai fiú sem tudta
elkapni őket. Este jött a hab a torta tetejére, a pont az I-re, kimondhatatlan
öröm: Balázs a legtöbbet fejlődött táborlakó.

A magyar csapattal a Világjáték megnyitóján
Síelünk, ha csúnya is az idő

A verseny
Végül eljött a nagy verseny napja. Mindenki izgult. Senki nem akart
szégyenben maradni. Hatalmas készülődés, sok nézővel. Nagy szervezkedés
az önkéntesek részéről. Bevezetésnek
az egyik kislány sikerrel kiszedte a fotós
alól a lábait, aki óriásit esve a kamerával szerencsére megúszta. Nehéz kezdés
után mindenki sikerrel vette a versenyt,
és büszkén távozott a lejtőről, hogy jó
étvággyal elfogyaszthassa a jól megérdemelt hamburgert, ami a verseny utáni
átmelegedést szolgálta.
Délután pakolás és másnap hajnali
ötkor indulás a hőn vágyott otthon felé.
Bár visszafelé már nem volt első osztály,
meg priority boarding, de az otthon melegének reménye felgyorsította az utazást. Alig ezerötszáz-negyvenkétszer
kérdezték csak meg, hogy: Ott vagyunk
már?

Déli pihenő

Uzsonna a hóban
Ratrakban is ültünk

Dr. Vilmányi Csaba
Gyermekkardiológus,
az Alapítvány önkéntese

Köszönjük a RIXXON PLUSZ Kft.,
a PC Aréna Kft. és Ádám Róbert
magánszemély támogatását!
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Díjátadó

Nicholas kupa
Megtanult am síelni!

wellnesezni, ami nagyon jó volt, csak
rövid. A felnőtt csapattal nagyot küzdöttünk a vízben, amiből sikeresen jöttünk
ki. A „Ki mit tud” nem sikerült jól, mert
nem tudtuk angolul előadni, amit szeretBede Balázs vagyok, még csak 10
éves, és a Transzplantációs Alapítványtünk volna (Kasszás Erzsi). Este ráadásul
a szobatársunk, Deklin hangoskodott,
tól azt a lehetőséget kaptam, hogy Móezért az egész szobát leszidták - mi hiába
ricz Barni barátommal megtanulhatunk
magyaráztunk magyarul, hogy nem csisíelni.
Január 13-án szombaton először a
náltunk semmit, nem értették.
budapesti repülőtérre mentünk. 8:00Csütörtökön a síelés után újabb téli
kor volt gyülekező a reptéren. 10:00sportban jeleskedtünk, elmentünk a csaDRCsaba Barnival
kor indult a repülő, itt a pilótafülke
pattal korcsolyázni. Ez jó volt, csak a
és Balázzsal
megtekintése után az első osztályon
pálya kicsit kicsi volt és a jég felülete götaláltuk magunkat Barni barátommal
röngyös, de azért nagyon élveztük. Este
meg DR. Csabával. 13:00 órakor indult a következő gépünk mindenki jelmezbe öltözött és jöhetett a farsangi buli. Itt jól
Zürich-ből, ott háromfogásos ebédet kaptunk, ami nagyon éreztük magunkat, arra nagyon emlékszem, hogy az unikormély nyomokat hagyott bennem. A leves egy paradicsom- nisoknak nehezen ment a limbózás – mindig leverték a lécet.
Pénteken délelőtt volt a síverseny a dombon, mindenkileves-féle volt, kocsonyás állaggal, a második nagyon finom
kis csirkemell darabok, nagyon finom mártásban, a des�- nek nagyon jól sikerült, Barnival a kategóriáinkban aranyszert egy gyümölcsös- habos érmet szereztünk. Verseny után volt egy kis grill party, ahol
finomság pisztáciatörmelékkel hamburgert készítettünk magunknak.
a tetején. Az út gyorsan eltelt,
máris leszállhattunk a gépről,
ott átvettük csomagjainkat és
mentünk a vasútállomásra. Itt
találkoztunk egy traszplantált
csapattal, ha jól emlékszem
franciákkal, és hozzájuk csatSion felé vonattal lakoztunk. Ők megvették a
jegyet és már szálltunk is fel a
vonatra, ültünk rajta kb. 2 órát.
A vonathoz küldtek értünk egy kocsit, amivel elvittek a
hegyre. Estére már ott is voltunk, megvacsiztunk, leadtuk a
gyógyszert és a pénzünket. Utána megkaptuk a szobánkat
és lefeküdtünk.
Balázs is, Barni is
Másnap már 07:30-kor keltünk és mentünk kölcsönözaranyérmet kapott
ni a sífelszerelést, elkészítettük magunknak az ebédet, ami
két szendvicsből meg egy-két müzliszeletből állt. A maradék
Szombat reggel korán indultunk haza, DR.Csaba bácsi
időt a sípályán töltöttük, kb. 2 óra után visszaértünk és szanagyon
élvezte, mert párszor (legalább kétszázszor) megbadfoglalkozás volt.
A keddi nap volt időjárás szempontjából a legrosszabb. kérdeztük tőle a vonatúton, hogy „Ott vagyunk-e már”?
Nem működtek a felvonók,
Délután Budapesten a reptéren
ezért lent ragadtunk egy kis
vártak kedves szüleim, akik már
dombon szánkózni. A vicces az
nagyon hiányoztak.
volt a csúszkálásban, hogy az
A síelés nagyon jó volt, már
egyik síoktató alatt összetört a
fekete pályásnak érzem magam.
csúszka. Este a magyar csapat
És rájöttem, hogy egy kis nyelvtábláját tartottuk a Szervátültetanulással jobban lehet boldotettek Téli Világjátékának meggulni külföldön, mert el tudom
magyarázni, hogy mit szeretnék.
nyitóján.
Köszönöm szépen az AlaSzerda: szokásunkhoz híven reggeli után felkészültünk
pítványnak a lehetőséget, hogy
az uzsonnakészítéssel a délsítáborozhattam és DRCsaba
bácsinak, hogy vigyázott ránk.
előttre, majd egy jót síeltünk. Télapó és törpe a jelmezes buliban
Bede Balázs
A délután folyamán elmentünk
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Luka Timi rovata
Az ünnepeknek vége, a szilveszter megvolt, már a január is eltelt (amikor ezt írom
még nem, de mikor olvassátok akkor már igen,
hihi), most jön a diákok
legrosszabb rémálma,
a félévi bizonyítvány.

Azért annyira nem rossz, mint az év végi,
de ezzel is meg kell szenvedni. (De tényleg, minek tanítják meg, hogy a 4,5-öt
5-re kell kerekíteni, ha utána még 4,6ra is négyest adnak??) Szóval ilyenkor (meg úgy amúgy is) nagyon meg
kell gondolni, hogy mit, mikor és
mennyi ideig érdemes tanulni.

Iskolai dilemmák
A házi feladat:

Mind ismerjük ezt a gyönyörűséges fogalmat, amely általában egytől úgy öt oldalnyi (általában órán nem átvett)
megoldhatatlan feladatot takar. Eredetileg - mint ahogy a
neve is mutatja – ezt otthon kellene elkészíteni, de hát tudjuk, hogy ez csak egy bizonyos korig történik így. Efelett
a kor felett a diákoknak a „házifeladat” szó említésére csak
nagyon kevés esetben jut eszébe az, hogy ezt otthon kellene
megcsinálni. Ilyenkor a lehetséges megoldások felsorolódnak a diák fejében:
• megcsinálom otthon (az maximum matematika vagy
egy oldalas beadandó fogalmazások esetében történik)
• megcsinálom most, gyorsan (ez csak akkor, hogyha nagyon kevés feladatot kapunk)
• megcsinálom holnap reggelizés közben
• megcsinálom holnap reggel a buszon/vonaton stb.
• megcsinálom holnap reggel az órák előtt
megcsinálom (vagy lemásolom) az óra előtti szünetben
(ez a leggyakoribb)
• megcsinálom ellenőrzés alatt
• egyáltalán nem csinálom meg, és azt tettetem, hogy
otthon felejtettem a füzetem
Ezzel el is jutunk a második dilemmához: Kiről másoljam le?
Ez a kérdés nem minden esetben egyformán fontos. Ha
a házifeladat nem is csak házifeladat, hanem beadandó, akkor bizony nagyon jól meg kell választani az illetőt. Ha csak
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néhány feladat, amit majd óra elején gyorsan leellenőrzünk,
(vagy nem) akkor szinte teljesen mindegy, kit választunk.
Én általában a választott emberek közt szerepelek, ami egy
furcsa magabiztossággal tölt el, mert úgy érzem, hogy bíznak bennem. Vagy csak én vagyok kéznél…

Mikor kezdjek el tanulni?

A témazárókat hivatalosan két héttel előre be kell jelentenie a tanároknak – nálunk legalábbis ez így van. Részemről akár egy évvel előre is bejelenthetnék, ugyanis
nagy valószínűséggel akkor is két nappal előtte kezdeném
el tanulni. (Ez egy borzasztó szokás, ne vegye át senki,
nincs rosszabb, mint négy órán keresztül geometria feladatokat csinálni dolgozat előtti nap.) Ha nem TZ-ről van
szó, hanem csak feleltetésről, vagy kisdolgozatról, akkor is
komoly számításokat végzek a fejemben, hogy meddig tudom halogatni a tanulást. Ez egyébként általában úgy játszódik le, hogy kettőtől öt napig önsajnálatban szenvedek
és panaszkodom a megtanulandó anyag mennyisége miatt,
aztán húsz-negyven perc alatt megtanulom.

A reggel:

Ezt szerintem senkinek nem kell bemutatni. Már régebben említettem, hogy busszal járok. A buszokat ebben
a csodás városban valahogy mindig úgy indítják, hogy bárhova megyek, vagy kések öt percet vagy negyven perccel
korábban már a helyszínen vagyok. Mivel az iskolában az
öt perc késést nem igazán nézik jó szemmel, általában már

Luka Timi rovata
csengetés előtt majdnem egy órával az iskolában vagyok.
Ez azt jelenti, hogy naggggyon korán fel kell kelnem. Reggel hatkor az ébresztő kinyomása után szerintem mindenki
fejében megfordul a kérdés: megéri ez nekem? És az iskola
esetében a válasz általában nem, pláne ha az első óra tesi,
rajz, vagy valami teljesen feleslegesnek tűnő tantárgy, aminél az alvás sokkal hasznosabb időtöltés. De hát be kell
menni, így folytatódik a döntések sorozata.
•
•
•
•
•
•

enni vagy helyette inkább instagramozni tíz percet
sminkelni vagy helyette enni
zuhanyozni vagy enni
végiggondolni a ruhádat és valami normálisat felvenni
vagy enni
beszélgetni vagy enni…

Hát igen…én mindig az evést hagyom ki, ezzel
rövidítem a készülődést, de ti reggelizzetek, a
reggeli jó!!

szekrények az alagsorban találhatók. A termünk az emeleten van, ami két szintnyi különbséget jelent. Ez még önmagában nem tűnik olyan megtehetetlen távolságnak, de
az iskolánkban minden óra másik teremben van, így minden szünetben vándorolni kell egy másik terembe. Még ez
se lenne olyan szörnyű, végül is egy középiskolásnak igazán van energiája arra, hogy egy szünetben kétszer fel és le
menjen három emeletet, de a szünetekben az összes osztály
a folyosókon tolong, így nagyon lassan
lehet megtenni az utat két terem közt.
Ennek következtében nem is igazán
jut idő mégegyszer fel és leverekedni magamat a tetőtérből.
Az iskola fárasztó és rengeteg
tanulással jár, mégis innen van a
legtöbb szép emlékünk. Jó tanulást és teperést a jobb jegyért mindenkinek!

A sulibox:

Egyre több iskolában van iskolaszekrény, ami nagyon király ötletnek
hangzik, mert ha van ilyened, nem
kell folyton hazacipelned a nehéz
tankönyveket. Legalábbis ez az
elképzelés. Ha szerencsés vagy,
ez működik is, de nálunk ezek a

Timi könyvajánlója
Kisebbeknek:

Maros Krisztina – Szabó T. Anna:

Milyen színű a boldogság?
Amikor nagyon boldog vagy valami miatt, hunyd le a szemed egy
pillanatra! Milyen színt látsz? Biztos vagyok benne, hogy erre a kérdésre végtelen és végtelen válasz létezik, hisz minden ember mást lát
ilyenkor. Ebben a gyönyörű illusztrációkkal teli verseskönyvben oldalról-oldalra egy-egy színhez kötődő élményt mutatnak be az alkotók!

Nagyobbaknak:
W. Bruce Cameron

Egy kutya négy élete
A pár éve mozifilmként is kiadott, szívet melengető kutyás történet nem a megszokott háziállatos regények közé tartozik. Béni első élete
nagyon rövid, ugyanis kóbor kutyaként születik
és hamar az állatmenhelyen találja magát. Következő életében viszont egy igazi pedigrés te-

nyésztett kutyaként kerül gazdájához, Ethanhoz.
A kisfiú Béninek nevezi el, s rengeteg kalandot él
át kiskedvencével egészen addig, amíg egyetemre
nem megy. Béni jó kutyaként keresi létezése értelmét és minden életében újabb és újabb tapasztalatot szerez. Az elbeszélés módja egyedi, hiszen
végig Béni szemszögéből írja le az író a történetet,
sokoldalú, és emlékeztet minket arra, hogy háziállataink feltétel nélkül és örökké szeretnek minket.

Ezek a könyvek
a Libri könyvesboltokban kaphatók!
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Útikalauz

MEDITERRÁN élményeim

Családommal a Szent Péter -bazilika előtt

A 2017-es évem végre nem a kórházi kezelések éve volt.
Eljutottam három mediterrán városba,
és sok élménnyel lettem gazdagabb.
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Horvátország: Novi Vinodolski

Barcelona felett a csodálatos Güell parkban

Első állomásom egy horvát üdülőváros, Novi
Vinodolski volt. Immár másodszor jártam itt. Július eleje volt. A tenger 26 fokos. Tűző nap. 35 fok. Oké, ezek
csak tökéletes feltételek egy tengerparti nyaraláshoz.
De miért szerettem meg igazából ezt a dalmát gyöngyszemet? Gyönyörűen kiépített ingyenes strandok, köves
és homokos egyaránt. Hangulatos, sikátoros óváros, tele
jobbnál jobb éttermekkel. Érdekesség, hogy szombat
este hatalmas, jelmezes karnevált tartottak. Több ezer
ember a főtéren és annak környékén. Fergeteges hangulat, mindenki táncol, mulat. Rengeteg szemét. Másnap, tíz óra körül pedig olyan tiszta volt minden, hogy a
földről lehetett volna enni. Lenyűgöző.

Spanyolország/Katalónia: Barcelona
Güell park

Szintén Barcelona felett,
panoráma a Katedrális tetejéről

Következő állomásom a katalán főváros, Barcelona.
Szeptember közepe volt. Egy koncert miatt mentem, de
az előadó egészségügyi problémák miatt elhalasztotta.
Semmi gond, gondoltam, legalább megismerem kicsit
a várost. Rengeteg látnivaló van, unatkozni nem
fogok. A városnézést a gótikus negyedben kezdtem
(ami személyes kedvencemmé vált), mert bármerre
megy az ember, valami látványosságba botlik. A
legnagyobb látványosságok Gaudí remekei, melyek
kihagyhatatlanok. A város jelképének számító
Sagrada Família-ba viszont érdemes minimum egy
héttel korábban jegyet váltani, ahogy más helyekre is,
ezzel megspórolva a sorban állást. Ezeken kívül, amit
szerintem nem érdemes kihagyni, az a gótikus katedrális,
melynek a tetejére is felmehetünk, ahonnan csodás
kilátás nyílik a városra. Gourmet-knak kihagyhatatlan
a Boqueria piac, ahol biztosan nem maradunk éhesek.
Fel sem lehet sorolni, mennyi ínyencséget árulnak. A
legcsodálatosabb mégis, hogy minden pult tökéletesen
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A lélegzetelállító Sagrada Familia

Az isteni granita egy vajas croissant kíséretében
hogy ne menj be mindegyikbe, mert mind gyönyörű,
mindegyik más, és mindegyiknek van valami nevezetessége, ami a történelemkönyvből „mászott elő”.
Mindfelett természetesen ott van a Vatikán, a Szent
Péter bazilikával. Az a pompa, gazdagság és a méretek
elsőre sokkolják az embert. A Vatikáni Múzeumban
tényleg nem tudja az ember, hova forduljon, annyi
csoda van. Mindenki rögzít minden pillanatot, mert
tudja, hogy ez olyan, ami nem sokszor adatik meg az

Gyümölcsmennyország

van dizájnolva, hogy véletlenül se tudj ellenállni.
Alapvetően ez a város is rendkívül tiszta, rendezett. A
tengerpartja gyönyörű. Egyetlen negatívumaként azt
tudnám felhozni, hogy ritka, aki beszél angolul.

Olaszország: Róma
Utolsó állomásom az olasz főváros, Róma. November közepe, szikrázó napsütés. Rómáról, ahogy
mindenkinek, nekem is az ókori romok, a Colosseum,
illetve a római katolikus egyház központja, a Vatikán
jut eszembe. Rómában a legtöbb ókori műemlék szerencsére a városnak egy kisebb területén összpontosul, így
gyalogszerrel is könnyen megközelíthető sok minden,
de a tömegközlekedés is nagyon jó, hiszen bármerre járunk a városban, mindenhol találhatunk valami ókori
örökséget, valami látnivalót.
Róma az a város, ahol minden téren van egy templom. 100 méterenként templom. És nem lehet kibírni,
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Én és a Szent Péter -bazilika
Sixtusi kápolna, a Vatikáni Múzeum utolsó terme

Colosseum
embernek, hogy élőben csodálhassa azt, amit annyiszor
látott különféle albumokban, történelemi könyvekben.
Rómában nem kell attól félni, hogy éhesek maradunk.
Mindenhol pizza, pasta, és a jól megszokott ízvilág, autentikus változatban. És a hangulatos kávézók, jobbnál
jobb olasz kávékülönlegességekkel (személyes kedvencem a coffee granita lett, mely kávés jégkását jelent).
Róma összes nevezetességét nem sorolom fel, de ami
igazán lenyűgözött az „örök városban,” az a hangulata. Negatívumként csak a sok zsebtolvajt (amit sikerült
is megtapasztalni) és a sok koldust tudom felhozni. A
Trevi-kúthoz egy monda fűződik, ami szerint, aki bedob egy pénzérmét, az még biztosan visszatér Rómába.
Én magam is dobtam. A kérdés csak az, mikor térek
vissza.
Rózsa Viktor
17 éves, májtranszplantált
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Jó hírek

Egy évtizeddel

AZ ELSŐ CSECSEMŐKORI SZÍVÁTÜLTETÉS UTÁN
egy fertőzésbe is bármikor belehalhat.
Megkapott minden lehetséges szívtámogató kezelést, majd 3 nap múlva,
2007. 08.31-én kontroll ultrahang következett, amikor is közölték velünk,
hogy semmit nem javult a szív állapota, helyzetünk végképp reménytelen.
Van ugyan egy gyermek szívátültetési
program, de még eddig nem műtöttek
meg senkit és nem nagyon van remény
arra, hogy egy csecsemőnek donor szívet találjanak. Nincs nemzetközi várólista, a műszív, mint életmentő technikai vívmány a külföldi transzplantációs
központokban ugyan létezik, de donor
szervet idegen állampolgárként egy magyar gyermek ott nem kaphat.
2007 szeptemberében egy család
gyászba borult. A folyosón elejtett szavak, mondatok, melyek fülembe azóta
is vissza-visszacsengenek. Beszélgetés,
hogy hátha mégis lenne esély a gyógyulásra, a túlélésre. „Igen, azt hiszem,
ehhez Isten segítségére is szükségünk
lesz” –hangzik el, és életünk minden
korábbi pillanatától jobban érezzük ennek igazát. „Isten adta, Isten ……” , a
halálra megszületni fogalmával való elviselhetetlen szembesülés. Megszületni a halálra, mely keringési elégtelenség esetén, mint ekkor megtudtam, sok
szenvedéssel és nagy fájdalommal járó,
lassú halált jelent. Alig 5 hónapja múlt
osztályon
akkor, hogy kis teste fizikailag elvált
az enyémtől, lélekben
azonban vérköreink már
végleg egybefonódtak.
A kicsiny gyermektest
keringésének hanyatlása
törvényszerűen rántotta
magával a teljes megsemmisülésbe földi létezésem minden értelmét.
Sok év telt már el
azóta. Sok év és sok műA vicces doktorbácsi,
tét, több mint egy iskolai
Vilmányi Csaba
osztálynyi gyerek él új

2007. tavaszán egy nagy vágyunk
vált valóra. Megérkezett hozzánk régen
várt kislányunk, Zsófia Emma, aki által kiteljesedett az életünk, kikerekedett
az előtte kissé szögletes világ. A kezdeti
öröm a magam részéről sosem volt felhőtlen. A boldogság mellett első pillanattól kezdve fojtogatott belül, életem
minden percét átszőve, valami megmagyarázhatatlan, kétségbeesett aggodalom, Zsófia elvesztésétől való, látszólag
értelmetlennek tűnő halálfélelem. 3
hónapos korától hanyatlani kezdett az
étvágya, 5 hónaposan került kórházba,
ahol hamar kiderült, hogy nagy a baj, a
szíve ki van tágulva, elégtelen a keringése, remélhetőleg nem szívizombetegség, mert az nem operálható. Két nappal
később már Budapesten, a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézetben voltunk, ahol egy szívultrahang

Az Intenzív
vizsgálat után már közölték is velünk a lesújtó, végleges diagnózist:
egy nagyon ritka, de
nagyon súlyos szívizombetegség tényét,
mely
csecsemőknél
gyors lefolyással halálos keringési elégtelenséget okoz. Ezen
kívül ritmuszavar, embólia is fenyegeti, és
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Ablonczy László
doktorbácsival
szívvel, és tudjuk, legtöbbjük ma műtét
nélkül nem lehetne már itt közöttünk.
Nagy
szeretettel
gondolunk dr. Ablonczy Lászlóra, a
Gyermekkardiológiai Osztály vezető

Sétára készen

főorvosára, aki a gyermek szívátültetési
programot „életre hívta”, Zsófia sorsát
hosszú kórházi tartózkodásunk során végig a szívén Kirándulás
viselte, kezelését irányítot- a Szalajka
ta. Nyugodtabb hétvégéken völgyben
javaslatára a kórház parkjában az infúziós pumpát
egy kis táskába téve sétálhattunk, hogy Zsófi néha
friss levegőben is részesülhessen. Annak idején külföldi tanulmányútjáról tért
vissza, hogy itt gyógyíthasson. Bizonyára kint is
szívesen marasztalták vol-

2009

Jó hírek
Már
igazi
táborozó

Zsófi első látogatása
a táborban

2010

2011

na, és dolgozhatott volna más körülmények, feltételek mellett, melyek sokakat
végleg távoli országokhoz kötnek. Már
akkor átérezhettük, értékelhettük egy
ilyen döntés jelentőségét. 2007 szeptemberében újabb keringéstámogató
gyógyszerek bevezetése mellett Zsófia
állapota elmozdult a holtpontról, az ősz
folyamán felkerülhetett a transzplantációs várólistára, 2008 márciusában pedig 6 és fél hónap kórházi tartózkodás
után, csecsemőként elsőként kaphatott
új szívet és esélyt az életre. 10 éve történt mindez. Hálásan emlékezünk dr.
Hartyánszky István Professzor Úrra
és a műtétben részt vevő orvoscsoport
minden tagjára. Szeretnénk megemlékezni dr. Sápi Erzsébetnek, a Csecsemő
és Gyermekaneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Részleg vezető főorvosának
gondos, mindenre figyelemmel lévő,
áldozatos munkájáról Zsófia altatása,
illetve a műtétet követő legkritikusabb
10 nap folyamán.
2008 áprilisában térhettünk haza
otthonunkba, magunk mögött hagyva a kórházi hónapok viszontagságait,
a 24 órás folyamatos infúziós keringéstámogató kezelés miatt az állandó harcot a kanülökkel, branülökkel,
valamint a visszatérő lázas állapotokkal. Zsófia kimondhatta az első
szavakat, foghattuk a kezét, mikor
járni tanult. Mindezek korábban
végtelenül távoli, fájdalmasan elérhetetlennek tűnő mérföldkövek voltak az életünkben. A műtétet követő
években összesen 7 alkalommal történt szívizombiopszia, melyek nem
mutattak kóros eltérést. Kardiológiai
gondozásunkat, a kontroll ultrahang
vizsgálatokat az elmúlt években dr.
Vilmányi Csaba, azaz „vicces” doktor
bácsi bonyolította, aki az orvosi felügyelet mellett minden alkalommal a

A táborban

2014

Zsófi és Hanna a
legjobb barátnők

2015

Iskolai bál

2017

nevettetésről is gondoskodott.
Életünk üde színfoltjai voltak óvodáskortól napjainkig a
Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért rendezvényei, táborai, kedves Zsuzsa
„néni”-vel, transzplantált és
nem transzplantált barátokkal,
az első pillangótündéres farsanggal és még felsorolhatatlan
számú további élménnyel. Zsófia 2 évig járhatott óvodába, jelenleg pedig már ötödik osztályos, rajzolni szerető általános
iskolás, ezért a 10 éves évfordulóról egy rajz készítésével is
szerettünk volna megemlékezni.
A kórházból való hazaérkezésünk
órájában, 2008. április 16-án udvarunkról az égre tekintve váratlanul
hatalmas, teljes, dupla szivárványt
pillantottam meg. Tökéletes épségben látszott mind a két félkörív, egy
élénk színű szivárvány és annak a
párja, egy halványabb félkörív, mely
már szinte búcsúzni készül föld és ég

Barátnők a táborban

2016

határán a világtól. Zsófi rajza ezt a
pillanatot, természeti jelenséget idézi
fel, a szivárvány hidakat, a fény rejtett spektrumait, melyek láthatóvá
válásához kell, hogy essen az eső és
kell, hogy süssön a nap.
Most is, mint mindig, minden
műtéti évfordulónk alkalmával a tavasznak ebben az időszakában Húsvét közeleg. A Húsvét az ünnep,
mely megidézi számunkra az emberi
szenvedést, a halál közelségét, majd
hirdeti a csodát, bizonyítva, hogy az
életnek időnként különös hatalma lehet a halál felett. Hálás visszaemlékezésünket az elmúlt 10 évre emiatt
is szeretnénk egy, akár mindannyiunk számára további erőt adó örök
idézettel zárni.

Zsófi szivárványhídjai
„Én vagyok a feltámadás és az élet
s aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki él és hisz énbennem,
az nem hal meg soha.”
János Evangéliuma 11. 25-26
Az emlékező sorokat írta a család
nevében: Zsófia Emma édesanyja.
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Jó hírek
"Raus aus dem Allt ag”,

Hamburgi Városháza

avagy látogatás
Hamburgban

M

eike Franke. Biztos vagyok benne,
hogy sokatoknak ismerős a név.
Most lehet, hogy felkiáltotok,
hogy „Ó, a Meike!”… és mindemellett még
eszetekbe is jut egy kedves történet vele
kapcsolatban.

De pontosan ki is ő és
mit csinál? Meike, aki a
szívét-lelkét kiteszi azért,
hogy a kisbabák és a szüleik minél könnyebben vegyék a szervátültetés előtti
és utáni nehézségeket. Ott
segít, ahol tud, jelenleg
Kielben, korábban Hamburgban dolgozott. Több
mint 20 éve a gyerekeknek
él. Egy olyan ember, akinek mások problémája előrébb való, mint a sajátja, és
akinek akkora szíve van,
hogy abba az összes eddigi
kisgyerek (akiknek az útját
kísérte) belefér. Nagyon
sok magyar családnak se-
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gített, köztük nekem is, …
és aki nagyon-nagyon szereti a magyarokat!
Múlt hónapban volt
szerencsém meglátogatni
Meike-t és 5 napot eltölteni nála. Sok szép helyen
jártam és sokat is tanultam
ez idő alatt. Az utazásom
fő célja az volt, hogy meglátogassam az eppendorfi
klinikát, ahol sok-sok évvel ezelőtt megkaptam a
második lehetőséget az
élethez.
De most repüljünk
vissza az időben egy kicsit!
1997-ben Meike nagyon sokat segített nekünk

a szervátültetés előtt/közben/után. Azután sokáig nem találkoztam vele.
Kétszer volt látogatóban
a MI IS NYARALUNK
táborban, ekkor még csak
mosolyogtam,
beszélni
nem tudtam vele. Aztán
három évvel ezelőtt történt valami nagyon szuper.
Éppen az Argentínában rendezett Szervátültetettek Világjátékán a
röplabda csapatnak szurkoltam, amikor a pálya
mellett megláttam Meiket.
(Szalamanov Zsuzsa előzetesen jelezte nekem,
hogy kint lesz 2 gyerek
kísérőjeként és a lelkemre
kötötte, hogy ha találkozom vele, akkor mindenképpen adjam át üdvözletét.) Szerencsére addigra
a német nyelvvel már boldogultam, úgyhogy az
első találkozást követően
egy héten keresztül minden nap beszélgettünk.

tudjuk tartani a kapcsolatot. Karácsony körül írtam
neki, azóta szinte folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
mailben. Tavaly nyáron a
malagai Világjátékon újra
találkoztunk. Sajnos nagyon keveset beszélgettünk, pörgős hét volt.
Továbbra is leveleztünk
és talán november körül
merült fel annak a lehetősége, hogy meglátogatom.
Már ekkor megírtam neki,
hogy szeretném megnézni az eppendorfi klinikát,
ahol minden kezdődött…
Végül az időpontban is
megegyeztünk, a repülőjegyet is megvettem, már
csak menni kell!
Február 21-én eljött
az utazás napja, Meike
a reptéren várt. Nagyon
szívmelengető érzés volt
viszontlátni. Már az első
nap nagyon sok mindent
meséltünk, kivel mi történt, majd megbeszéltük

Az úszóversenyre is kijött
szurkolni és nagyon boldog volt, amikor látott az
első helyen célba érkezni.
Még a hazaindulás előtt
email címet cseréltünk,
hogy a későbbiekben is

a heti programot. Másnap korán keltünk, hiszen Meike heti 3 napot
dolgozik Kielben, a gyerekklinikán. Az irodájába
belépve mindenhol gyerekek fényképeit láttam vi-

Meikével az Elba partján

Jó hírek

A kieli gyerekklinika osztályán saját
nyelvükön üdvözlik a különböző országokból
érkező gyerekeket-szülőket
szont, köztük nagyon sok beszélnem, remélem memagyar családét is. Ezt rítettek erőt belőlem. A
követően körbevezetett a klinika nagyon modern,
klinikán, találkoztunk bo- komoly eszközökkel, felhócdoktorokkal, nővérek- szerelésekkel. Az orvoskel, kollegákkal, akiknek tudomány fejlődésével a
büszkén mesélte, hogy 21 vizsgálatok során már kuévvel ezelőtt kaptam má- tatják a betegségek eredejat, és hogy annak idején tét is.
ő is közreműködött
a műtét körüli időszakban. A klinikai
idegenvezetés
után
Meike elment dolgozni, én pedig tettem
egy sétát a városban.
Útban hazafelé sokat
mesélt a munkájáról
és arról is, hogy őt ez
élteti, akkor nagyon
boldog, ha gyerekek
között lehet.
Másnap végre elérkezett a hamburgi
nap. A délelőttöt a
gyerekklinikán kezdtük. Meike egyik
régi ismerőse körbevezetett minket az
újonnan épített gyerekklinikán, amelyet
szeptember óta használnak. Ekkor pont
két magyar család
tartózkodott a kórHamburgi utcakép
házban, szerencsére
mindkettővel sikerült

A régi gyerekklinikán megmaradt fal
A villámlátogatást követően megnéztük a régi
klinikát, amely jelenleg
felújítás alatt állt. Nagyon
különleges érzés volt ott
sétálni, ahol annak idején
csecsemőként tologattak.
A falon a festmények,
idézetek, az üres szobák,

folyosók. Hidegrázós élmény. Nagyon szóhoz sem
tudtam jutni, de még most
se, ha visszagondolok rá.
Jutott idő Hamburg
legszebb látnivalóira is,
köztük a városházára és a
kikötőre. Vasárnap indultam haza, Meike kivitt a
repülőtérre, ahol úgy
búcsúztunk el egymástól, hogy a nyári
táborban találkozunk
újra.
Nagyon
örülök,
hogy kint lehettem,
láthattam, beszélgethettem
Meike-vel.
Sokat számít, ha az
ember kizökken a hétköznapokból, új emberek, új környezet.
Sokat tanultam ebből
az öt napból, és ami
talán a legfontosabb
(és most már beláttam, hiába hallottam
már sokszor): Az élet
szép, és aki megküzdött érte kétszer is,
az pedig a nagybetűs
CSODA.
Gyurkó Alexandra,
21 éve májtranszplantált, az Alapítvány önkéntes segítője
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Jó hírek!

Szeretnél-e részt venni
egy kiváló programon?
A Családsegítő Alapítvány az Erdőmentőkkel együtt nyertek
egy pályázaton, amelynek keretében szervátültetett gyerekeknek
és testvéreiknek szerveznek kétnapos izgalmas erdei programot.
Korlátozott számban felnőtt kísérők is részt vehetnek.
HÁROM IDŐPONTBAN VÁRNAK BENNÜNKET:

2018. április 22-23., április 27-28.,
május 27-28.
Alkalmanként 24 gyermeket és 10 felnőttet tudnak elhelyezni.
Olvassátok el figyelmesen az alábbiakat,
és amennyiben szeretnétek részt venni, úgy jelezzétek mielőbb,
hogy melyik időpontot választanátok.
Jelentkezés: Fellner Márti
(06-30-481-5155, martafellner@gmail.com)

Csipkebogyó Erdei Tábor

– Erdőmentők Alapítvány Tábora
Táborunk a Csipkebogyó Erdei Tábor nevet
kapta, amellyel Szent Györgyi Albert munkássága előtt is tisztelgünk. A két nap során megismertetjük a gyerekeket az erdőben megtalálható
összes vitaminforrással és az Erdőmentők Alapítvány Botanikus kertjében elültetjük azokat
a növényeket közösen, amelyek kiemelkedően
sok C-vitamint tartalmaznak, úgy mint a homoktövis, a húsos som, vagy a táborunk névadóját a csipkebogyót is.

Vértes Tábor köcsögfa
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A program helyszíne a Vértes Ifjúsági Tábor, amely a
Vértesi Tájvédelmi Körzet északkeleti sarkában, Mórtól 10
km-re, Pusztavámtól 4 km-re található. A szállás az erdő
közepén helyezkedik el, ahol gyönyörű természeti környezetben várja vendégeit.
A két nap során a játékos foglalkozások mellet az alábbi
természetismereti programokat tervezzük megvalósítani:
Hogyan neveljünk ragadozó madarat – interaktív ismeretterjesztő előadás – dr. Székely Sándor etológus
Az előadás árván maradt ragadozó madárfiókák (baglyok és egerészölyv) felneveléséről és a természetbe való
visszaszoktatásukról szól. A nevelés során készített videofelvételekből rövid, 2-3 perces bejátszásokat vágtunk össze,
és ezeken keresztül mutatjuk be a madarak egyedfejlődésének, ill. viselkedés-változásainak jellegzetes fázisait. A videó bejátszásokat élőszóval kísért magyarázatok egészítik
ki, párbeszédes interaktív módon. Az előadás legfőbb célja
a gyerekek madárbarátokká nevelése, természetszeretetük
fejlesztése, ismeretanyaguk bővítése.
Madárgyűrűzési bemutató - Szalai Gábor Pro Vértes
Természetvédelmi Közalapítvány természetvédelmi munkatárs
Erdő, mező patikája – növényismereti séták - Lencsés
Rita, fitoterepeuta, gyógynövény szakértő. Dr. Csanádi Viktor – Erdőmentők Alapítvány Vadvilágvédelmi vezető
Erdei sétánk során megismerjük a környezetünkben lévő
növényeket, mi a nevük, mire használhatóak. Melyek
azok, amelyek ehetőek és melyik, amelyiket mindenképpen el kell kerülnünk. Játékos feladatok keretében ismertetnénk meg a leggyakoribb, természetben fellelhető gyógynövényekkel a gyerkőcöket.
A séta után megkóstolhatják a belőlük készült
teákat, szörpöket és lekvárokat is.
Pelék nyomában – Kissné Dóczy Emília Erdőmentők Alapítvány, génrezervációs vezető
Előadás keretében mutatjuk be az Erdő lakóit,
növényeit, a védett pelefajokat, és azt, hogy hogyan
gondoskodhatunk azokról mindennapjainkban. Az
ismeretterjesztő előadás után a gyerekek szakértőkkel
közösen állíthatják össze a peleodúkat, melyeket közösen helyezünk ki az erdőben. A korábban kitelepített odúkat
meglátogatva, reményeink szerint élőben is megismerkedhetnek ezzel a védett kis erdei emlőssel.
Fent ragyognak – esti csillagászati bemutató: Az esti égboltot kémlelve bolygók, a naprendszer és a csillagászat alapjairól mesélünk majd a kis táborlakóknak. Távcsövön keresztül
láthatjuk a Holdat, a Jupiter holdjait, vagy akár a Szaturnusz
gyűrűjeit. Az este folyamán megismerhetjük a legérdekesebb
csillagképeket és a hozzájuk tartozó mondavilágot is.

http://www.vertestabor.hu/

Jó hírek!
A NAV nem csak 1%-ot küldött…

hanem revizorokat is…

Tavaly ősszel az Alapítványt kiválasztották NAV ellenőrzésre, egyes
adókötelezettségek teljesítésére irányulóan a 2014-es adóévre.
Mit is jelent ez? Ilyenkor vizsgálják az alapdokumentumokat (létesítő
okirat, hatósági bejelentkezések, beszámolók stb.), szabályzatokat, szerződéseket, foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, a gazdálkodását
az alapító okiratnak megfelelően, illetve a könyvelést és bérszámfejtést
alátámasztó bizonylatokat.
Az ellenőrzés a törvényben előírt 30 nap alatt lezajlott, és elmondhatjuk, hogy támogató jelleggel működtek az ellenőrök, nem félelemkeltőn.
Alaposan átvizsgáltak mindent, aminek eredménye az lett, hogy amit hiányoltak vagy nem találtak rendben, azt a kérésüknek megfelelően pótoltuk vagy önellenőrzéssel rendeztük, így a revízió nem tett megállapítást.
Vagyis elmondhatjuk, hogy az Alapítvány 2014-ben megfelelt az
adóhatóság elvárásainak. Ezt a megfelelést igyekszünk minden évben
megtenni, és most már bátran állunk elébe az ilyen jellegű látogatásoknak.
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Flach Ilona
számviteli ügyintéző
K+J Számviteli Szolgáltató Kft.

KÖSZÖNJÜK ALSÓNÉMEDI!
A JÓTÉKONYSÁGI BÁL BEVÉTELE

396.000 Ft

15. alkalommal került megrendezésre a Betyár Étteremben (Alsónémedi) a Transzplantációs Alapítvány javára rendezett jótékonysági bál. Szuper hangulat, izgalmas tombola, Polgár Peti mindenkit jól megkacagtató
műsora, fantasztikus emberek, akik szívüket, lelküket beleadták, hogy jól
sikerüljön az este! Köszönjük a rengeteg támogatást és hogy minden tombolajegy elkelt. Köszönet mindenkinek, aki tombola ajándékot ajánlott
fel, külön köszönet a fődíj felajánlóknak: az Alsónémedi Önkormányzatnak és az AL-KO Gardennek. Természetesen alapítványunk idén is felajánlott fődíjként egy kétszemélyes részvételt a tengelici farsangra.
…és végül, de nem utolsóként hatalmas köszönet a hajnalig – szeretetből – játszó Varga Bandnek!

A tombolára váró
ajándékok

Szabadulószoba
Az önkéntesek őszi - rendkívül jól sikerült - csapatépítő találkozóján merült fel az igény egy újabb közös
csapatépítő program összehozására, amelyre hosszas
egyeztetés után végül január 27-én került sor.
Két csapatnyi izgatott ember
gyűlt össze a Nyár utcában
található szabadulószobás
játékra, feladva a vasárnapi ebéd utáni kellemes ejtőzést a csapatépítés kedvéért.
Volt, aki már játszott
ilyen helyen, de a
legtöbbünknek ez volt
az első szabadulószobás
élménye, ezért a csapatbeosztásnál próbáltunk magunkhoz igazságosak lenni, és teljesen vegyes
csapatokat állítottunk össze, elválasztva a párokat egymástól, törekedve a tapasztaltak és kevésbé tapasztaltak
közötti egyensúlyra.
A játék kezdetén kaptunk egy sejtelmes eligazítást,
ami eleve megadta az alaphangulatot, aztán kedves segítőnk betessékelt egy sötét helyiségbe, és ránk zárta az
ajtót. Első kétségbeesésünkben azt sem tudtuk, mit csináljunk. Aztán az első nehézség leküzdése után sorra jött
a többi. Néha megakadtunk, mert nem értettük meg a
játék logikáját, vagy csak nehezen, így egy darabig eléggé
egy helyben topogtunk, aztán egyszer csak megindult a
dolog, majd megint megakadtunk, és így tovább, míg végül eljutottunk a sikeres végkifejletig: a kijutásig.
Az igazán remek élmény mellé apróbb-nagyobb tanulságok is akadtak a játék során. Mindenképpen jó tapasztalás volt, hogy a türelem és az együttműködés meghozza a sikert, egyúttal a nyári tábor akadályversenyével
kapcsolatban is próbáltunk hasznos ötleteket meríteni.
Aki részt vesz benne, majd meg is láthatja!
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Jó hírek!

Köszöntjük alapítványunk kurátorát, Börcsök Enikőt
kerek születésnapja alkalmából és szívből gratulálunk
a rég megérdemelt Magyarország Kiváló Művésze díjhoz,
amit március 15. alkalmából vehetett át.
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Boldog születésnapot,
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drága Enikő!

04/02/18 10:34

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

4.016.000 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:

Tinikalauz
BŐRÁPOLÁSI TÍZPARANCSOLAT TINIKNEK,
avagy akne kezelése hatékonyan

Tinédzserkorban a hormonális változások miatt szinte
mindenkin kijönnek pattanások, mitesszerek. Kin kevesebb,
kin több, de mindenkit zavar. Rengeteg tökéletes megoldást kínáló terméket árulnak, és ennél is több praktika kering az interneten hibátlan bőrt ígérve. De vajon mi az, ami tényleg hat?
Mivel nincs egyetlen csodaszer, ezért tíz pontban összeszedtem hogyan ápoljátok a bőrötök.

N

e használjunk olyan terméket, amit tiniknek szántak. Ezek a termékek általában tele vannak irritáló, szárító denaturált szesszel, ami hosszútávon csak tovább
rontja a helyzetet.

N

e használjunk bőrradírt. Szintén csak ártunk a
bőrünknek, a dörgöléssel, illetve sok bőrradírban
magőrlemények vannak, amik könnyen felsérthetik a bőrt.
Fizikai hámlasztás helyett válasszuk az otthoni kémiai hámlasztást. Sokkal kíméletesebb és hatékonyabb megoldás.

N

e nyomkodjuk magunkat. De inkább azt javaslom,
hogy egyáltalán ne is érjünk az arcunkhoz, pláne
koszos kézzel. Javaslom minden olyan felület rendszeres
tisztítását, amely az arcunkhoz ér, mint például a telefon kijelzője illetve a párnánk. Azt remélem mondanom sem kell,
hogy az arcunknak külön törülközője legyen.

N

e mossunk arcot szappannal, lúgos kémhatású arctisztítókkal, amik csikorgósan tisztára szárítanak,
mert ezek a termékek felsértik a bőr természetes védelmét
szolgáló hidrofil lipid réteget, így a baktériumok könnyebben bejutnak a bőrbe, illetve a lúgos kémhatás szintén kedvez a baktériumoknak. Válasszunk inkább egy enyhén savas,
gyengéd lemosót.

H

asználjunk hidratálókrémet. Tévképzet, hogy a hidratálótól leszünk
pattanásosok. Vaskos hidratáló nem is kell,
de egy könnyű lotion mindenképpen ajánlott ahhoz, hogy a bőrt visszahidratáljuk.
Nincs rosszabb, mint amikor szétszárítjuk
a bőrt, ami elkezd feszülni, ráadásul minél
jobban szárítjuk a bőrt, annál inkább fag�gyútermelésre késztetjük.

N

e napozzunk és szoláriumozzunk.
Bár az UV sugarak elpusztítják az
aknét okozó baktériumokat, illetve leszárítják
a pattanásokat, de hosszútávon mitesszereket,
illetve tágabb pórusokat okoznak, ráadásul a pattanásfoltokat bepigmentálják. Inkább használjunk
fényvédőt az év 365 napján, mert a bőröregedésért
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80%-ban az UV sugarak felelősek, és így kicsit kitolhatjuk a
következő elkerülhetetlen problémát.

A

z alapozóra ugyanaz vonatkozik, mint a hidratálóra, nem leszünk tőle pattanásosak, de érdemes egy
minőségibb termékbe fektetni, mert ez az a termék, amit az
egész arcunkra felviszünk, illetve érdemes szilikonos primert
használni a felvitel előtt a szebb végeredményért, tartósabb
hatásért, illetve jobb a bőrnek, ha a szilikonnal érintkezik,
nem pedig az alapozóval. A legfontosabb pedig, hogy mindig mossuk le nap végén maradéktalanul.

K

erüljünk el minden létező házi praktikát. Egy-egy
ilyen „kipróbálom, hátha bejön” akcióval szörnyű
károkat okozhatunk a bőrünkben. A közösségi médiumok
által terjesztett, hatalmas népszerűségnek örvendő lehúzható fekete maszkok is gyakorlatilag csak a bőröd nyúzzák
le, amit pedig esetleg látni, hogy ráragad, az a mitesszerek
teteje, amivel nem oldódik meg semmi.

A

lakítsunk ki egy bőrápolási rutint. Egyszerre mindig csak egy dolgot módosítsunk rajta, így megtudjuk, hogy egy adott termék milyen hatással volt a bőrünkre.
Ügyeljünk rá, hogy bizonyos hatóanyagok nem használhatók
egy rutinban másokkal. Fontos, hogy a legtöbb aktív hatóanyag fényérzékenyít is.

L

együnk szkeptikusak és ne dőljünk be a hamis marketingfogásoknak, inkább tanuljunk meg összetevőlistát (INCI) elemezni, hogy sose érjen bennünket meglepetés azzal kapcsolatban, mit kentünk az arcunkra.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fent leírt praktikák betartása
mellett érdemes egy szakembert felkeresni. Az akné hátterében ezer ok állhat, amiket kezelve a tünetek jelentősen enyhülnek, vagy teljesen megszűnnek. Azért is érdemes segítséget kérni, mert
a hatásos aknékezelő készítmények nagy
részét szintén csak orvos írhatja fel, illetve
orvos felügyelete szükséges az alkalmazásukhoz.
További információkért és hasznos
tanácsokért látogass el a
https://szepsegreceptek.hu/ oldalra.
Gyönyörű bőrt!
Viktor
Viktor saját tapasztalatait és ismereteit osztja meg az olvasókkal. Probléma esetén
mindenki keresse fel a bőrgyógyászát.

Szeretni kell!

Szülők – szülőknek
Gálné Berczeli Ildikó rovata

Szivárvány

Vonaton ücsörgéseim során sok érdekes emberrel találkoztam. Persze valahogy mindig vonzom az olyan emberek
társaságát, akik valamilyen formában adnak egy kis pluszt,
feltöltődést az adott napra. Valami elgondolkodtatót vagy
megmosolyogtatót, vagy valami olyat, ami simogatja a lelkemet.
Mert kell a nevetés, kell a hagymaszag és a teve is.
Hogy mit keres a teve a vonaton, és a hagyma mitől bűzlik?
Ezt én sem értettem egészen addig, míg el nem kezdtem
fülelni..
– Te miért tettél hagymát a szendvicsembe?- hallom a
hátam mögül a sértett hangot.
– Egész nap bűzleni fogok miattad!
– Na, majd bekapok egy gumit!
– Milyen gumit?-kérdi a férfi.
– Rágógumit, hát mire gondoltál?- hallom a nő kacagását.
Már én is nevetek, és hátrafordulok megnézni az utastársaimat.
Egy 60-as foghíjas úr vigyorog rám, mellette egy
csinosnak mondható érett nő! Nevetek…, muszáj volt!
Ha nekem ilyen férfi akarna udvarolni, leszaladnék a térképről. Ekkor a férfi elkezd panaszkodni, hogy képzeljem
el, ha a szomszédjával utazik, mindig kikészül. Legutóbb
is leszállították őket az IC-ről, mert rossz helyre ültek, jegy
nélkül.

Kedves Szülők!
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy bizonyos
betegségekre adókedvezmény jár. A betegségek
felsorolását a következő linken megtaláljátok:
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/
Tudnivalok_20171221.html

-Mert azt mondtad veszel jegyet- fintorog a nő.
Egy másik alkalommal pedig (folytatja) kis híján odafagytunk a peronra, mert késett a gőzös.
Miattad - kacsint az úr.
Mert képzeljem el, ő már arra is gondolt, hogy ha jelentkezne egy arab férfi, ő bizony eladná ezt a nőt egy pár
tevéért…
– Minek neked a teve?- kérdi a nő .
– Ja, majd felnéznének rád, értem én!
– Ki?- kérdi a férfi
– Hát a Pista a negyedikről, meg a Zsiga.
– Melyik Zsiga?
– Tudod, amelyik annyira szeret eregetni…
– Mit ereget?
– Miután babot evett, tudod...- csücsöríti rúzsos száját.
– Te, adod már azt a gumit?- mosolyog kajánul az öreg.
A nő boldog, a beszélgetésből látom, és az úr is örömmel rágja a gumit. Furcsa páros.
Furcsa az élet is, összehoz összeillő embereket, hogy
egymást kiegészítve hozzanak szivárványt egymás életébe, és létrehoz viharokat, tornádókat is. A viharokkal
nincs nagy gond, jönnek-mennek. Becsukod az ablakokat
és kinyitod a szíved, hogy halld a másik hangját. Mert
van hangja, ha ráhangolódsz, és nem csak a saját zenédet hallod. A te zenéd se rossz, mert abban te vagy, a te
gondolataid, érzéseid, a te kis saját villámjaid. De vedd
észre, hogy a másik embernek is vannak zenéi. Kellemes
zenéi, amik lazítanak, amikor jó vele, és vannak olyan
dallamai is, amiket együtt jó játszani. Ha játszol vele…
A tornádó keményebb dolog. A tölcsér beszippantja a szivárványt, a dallamokat, az életet. A helyén romok maradnak, amit újjáépíthetsz, egy hangszer, amit ha akarsz,
pengethetsz, vagy fújhatsz, hátha előbújik két kis növény a
semmiből és újra összefonódik. De van, hogy nem nő a romok helyén virág. A büszkeség, a hamis hangok nem hoznak boldogságot. A boldogságot akkor saját magadnak kell
létrehoznod magadban. Egyedül kell a napot felhoznod az
égre. Képzeld, hogy mindig süt a nap benned, mert megérdemled! Ne várj másra…, de légy nyitott, és légy szerény.
Az örömök, a nevetés, a jó és pozitív dolgok ahhoz érkeznek meg, akik várják, akik hisznek!
Azokhoz, akik tudnak könnyedén és türelemmel várni,
mert tudják, hogy van értelme.
Azokhoz, akik érzik azt magukban, hogy a szivárvány
szép színeiben, a lilában, a sárgában és a bíborban az ő lelkük is benne van.
Szeretettel:
Ildikó

A kedvezmény igénybevételének
körülményeiről is
a linken olvashattok.
Üdvözlettel:
Fellner Márta
(martafellner@gmail.com,
06 30 481 5155)
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Tavaszi mese
Jékely Zoltán:

A három pillangó

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg
egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról
virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben.
De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten
pergette a szárnyát.
- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és
elindultak gyors szárnyalással.
Éppen jókor értek haza, mert a zápor már
megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk.
De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az
eső mind jobban és jobban szakadt.
- Menjünk a sárga tulipánhoz!mondta a sárga pillangó,- az majd
bebocsát.
És a szakadó esőben elvergődtek
a tulipánhoz, könyörögni
kezdtek neki:
- Sárga tuli, nyisd ki a
kelyhed, hadd húzódjunk
meg az eső elől!
De a tulipán így
felelt:
A
sárgának
szívesen kinyitom, de
a pirosnak és a fehérnek
nem.
Erre a sárga így felelt a
szívtelen tulipánnak;
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint
maradok!
A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta
ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt.
- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó.
Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni
kezdték:
- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az
eső elől!
De a tulipán így felelt:
- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a
pirosat nem.
Erre a fehér pillangó így felelt:
- Ha testvérkéimet nem fogadod
be, inkább én is kint maradok. Inkább
ázzunk együtt, mintsemhogy elhagyjuk
egymást.
A szívtelen tulipán csak ingatta
a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az
eső pedig már zuhogott. A pillangók
szárnya már teljesen átázott.
- Menjünk a piros tulipánhoz!mondta a piros pillangó. A szakadó
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esőben elvergődtek a piros tulipánhoz, és könyörögni
kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk
meg az eső elől!
De a szívtelen tulipán így felelt.
- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát
nem.
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint
maradok!- mondta a piros pillangó is.
Tovább vergődtek
hárman csurom
vizesen a
szakadó esőben.
Hímporuk már
elázott, csápjuk
kókadozott,
szárnyuk összeösszetapadt, még a
lelkük is átázott. Csetlettekbotlottak fűszálról- fűszálra és
egy- egy lapulevél alatt húzták
meg magukat. De a szél oda is
besüvöltött és becsapott az eső.
Süss fel nap, süss fel
nap,szárogasd meg
szárnyamat, nyisd
ki a virágokat!
– könyörgött a
három didergő pillangó. A nap meghallotta a
sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira
megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a
mezőre, s a pillangók szárnyát egy- kettőre megszárította.
S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak
le nem nyugodott a nap.

Versek
Szabó Lőrinc: NYITNIKÉK

Szabó Lőrinc: TAVASZ
„Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” - felelt a Nap.
„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” - felelt a Nap.
„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” - szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

József Attila:
TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!

Alszik a hóban
a hegy, a völgy;
hallgat az erdő,
hallgat a föld.

Háromszor hármat
lüktet a dala,
vígan, szaporán,
mint éles fuvola.

Nyitni kék, fütyülöm,
nyitni kék,
hinni és bízni
kellenék,

Mikor legutóbb
jártam itt,
nyár nyitogatta
pipacsait,

Az a fuvolás
a Nyitnikék!
Már kezdi is újra
az énekét:

mint az a fázó
kis madár,
aki sírja, de bírja,
ami fáj,

a nyár nyitogatta,
temette az ősz;
és volt, aki vesztett,
és nincs, aki győz.

kék füttyre mindig
‚kvart’ lefelé:
nem sok, de örülni
ez is elég.

akinek tele rosszabb,
mint az enyém,
és aki mégis
csupa remény.

Lombnak, virágnak
nyoma sehol,
fekete csontváz
a fa, a bokor,

Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
szívnek és tavasznak
nyílni kék!

Nyitni kék, indulok,
nyitni kék,
fog az én szívem is
nyitni még.

s halotti csipke
a díszük is,
az a törékeny
tündéri dísz,

Nyitni, de - nyitni,
de - nyitni kék!
Fütyülöm én is
énekét.

Nyitni kék! Ébred
a hegy, a völgy,
tudom, mire gondol
a néma föld.

mit rájuk aggat
éjszaka
fehér kezével
a zuzmara.

Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
a telet bírni
illenék!

Ő volt a szája,
a Nyitnikék,
elmondta a holnap
üzenetét:

Alszik a hóban
a hegy, a völgy,
hallgat az erdő,
hallgat a föld.
Egyszerre mégis
rezzen a táj:
hármat fütyül
egy kis madár.

Bírni és bízni
illenék!
Fütyül és elszáll
a Nyitnikék.

a hitet, a vágyat
fütyülte szét,
kinyitotta a föld
örök szivét:

Nyitni kék! –
fütyülök utána
s nézek az eltűnő
madárra.

fütty-fütty-fütty, nyitni kék,
nyitni kék –
Nyisd ki, te, versem,
az emberekét!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
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Új szervvel!
Új életek!
Tamás vagyok, 17 éves. 2017 09 22.-én kezdtek el dializálni. Viszonylag hamar, 2018. 02. 27.-én kaptam új vesét, édesanyámtól.
Azóta minden sokkal jobb, főleg, hogy nyugodtan ihatok! Székesfehérvárra járok suliba, hegesztőnek tanulok.
Szabadidőmben szeretek a kutyáimmal lenni (bár most még nem nagyon lehet), mostanában egy videojátékon játszom, a DarkOrbit-on.
Sokat sétálok. Kicsit nehezen viselem, hogy még nem lehetek annyit
emberek között, mint szeretnék, de lassan már az az idő is eljön. Hálás
vagyok az orvosoknak és a nővéreknek és persze a családomnak, hogy segítettek átvészelni ezt az időszakot!

s

Dávid

Tamás

Vidéki Lászlónak hívnak, 14 éves vagyok, és minden rendben volt,
amíg nem kaptam egy vírusfertőzést, ami ráment a szívemre.
Így műszívre kerültem november 28-án, decemberben pedig felkerültem a transzplantációs várólistára és ez év januárjában kaptam új szívet,
amivel boldogan élem mindennapjaimat. Kedvenc hobbim a horgászat és
várom, hogy mihamarébb jó idő legyen, és a családdal pecázni mehessek.

Laci

s
Laura, 9 éves. Idén január elején derült ki, hogy Laura veseelégtelenségben szenved. Pár nappal ezután
elkezdődtek a kivizsgálások, hogy az édesanya alkalmas-e donornak. Versenyfutás folyt az idővel és a kreatinin szinttel. Hathéttel később sikeres élődonoros
vesetranszplantáción esett át Laura. Édesanyja és Laura
is jól vannak.

Laura

s
Isti 7 éves, januárban kapott új májat. Azóta nagyjából
végig kórházban volt, a gyógyszereit állítják be. Sajnos még
mindig rossz a vérképe és a pulzusa is magas. Ő jól érzi magát,
jókedvű és mozgékony kisfiú.
Illencsik Mária,
koordinátor (Szeged)
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Isti

Luca receptje

Répatorta
HOZZÁVALÓK:
30 dkg cukor
3 csésze reszelt sárgarépa
(3-4db)
10 dkg durvára darált dió
/ mogyoró / mandula, ami
van
2 teáskanál sütőpor
1 teáskanál szódabikarbóna
1,5 dl olaj
4 tojás
4 evőkanál narancslé

1 teáskanál vanília
kivonat vagy egy vanília
rúd belseje
csipet só
fahéj, gyömbér, szerecsendió ízlés szerint

A KRÉMHEZ:

500 g mascarpone
15 dkg cukor
1 teáskanál vanília
kivonat
1 narancs héja és leve
Két külön keveréket készítünk, az egyiket a követ-

kezőkből:
cukor, olaj, narancslé, vanília,
tojás
A másik:
liszt, sütőpor, szódabikarbóna, só, fahéj, gyömbér, szerecsendió
A két keveréket alaposan összekeverjük és hozzáadjuk a répát és magvat
(ami van)
180 fokot középső rácson kb. 40 perc alatt megsütjük (tűpróba).
Ezalatt összekeverjük
a krém hozzávalóit, ha szilárdabb krémet szeretnénk,

tehetünk bele egy adag keményre felvert tejszínhabot
meg egy csomag zselatin
expresszt is.
A kihűlt tortát kettévágva megkenjük a krémmel
vagy csak a tetejére kenjük,
én inkább úgy szeretem. Érdemes a formából csak másnap kivenni, amikor már
megszilárdult kicsit a krém.
Ezt a tortát azok is
imádni fogják, akik nem
édesszájúak!
Kőműves Luca

májtranszplantált cukrász,
az alapítvány önkéntese
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“Mi is nyaralunk“ tábor
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