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BEKÖSZÖNTÕ
Sikerült, végre megszültük! Igaz, hogy
kétszer kilenc hónapig
hordtuk ki a bébit, és
lehet hogy „kicsi is,
meg zöld is”, de a
MIÉNK!
2005. márciusában,
az alapítvány februárban választott új kuratóriumának elsõ ülésén már eldöntöttük,
hogy kell egy újság,
ami a szervátültetésre váró, valamint a transzplantáción már átesett gyerekeknek, és szüleiknek szól.
Hogy miért tartott ilyen sokáig az elsõ szám megjelenése?
Több oka is volt ennek, de elsõsorban a piszkos
anyagiak. Támogatónk még most sem jelentkezett a lap elõállítására, meg pályázaton sem sikerült nyernünk, de úgy döntöttünk, lesz, ami lesz…
ÉS LETT!!! Mielõtt a lap nyomdába került volna,
értesítést kaptunk, hogy nyertünk a Nemzeti Civil
Alapprogram (NCA) pályázatán, és az Astellas
cég is felajánlotta támogatását.
Lám, csak merni kell belevágni a dolgokba…
Örülnénk, ha újságunkat mások is szívesen forgatnák, s így információhoz juthatnának a mi kis
világunkról. Ha olvasnák olyan szülõk a története-
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inket, akiknek egészséges gyerekük született,
akik nem ismerik a betegségünkkel járó gondokat, és olyan lényegtelen dolgokon problémáznak, amin mi csak mosolyogni tudunk…
Örülnénk, ha az intenzív osztályok orvosai, nõvérei az újságunkban olvasottak hatására többet
gondolnának azokra, akik donorra várnak, és többet tennének azért, hogy rövidebb ideig kelljen
várniuk az életet jelentõ transzplantációra.
De elsõsorban azt szeretnénk, ha Ti örülnétek az
újságnak, ha rólatok és nektek szólna. Ehhez a Ti
segítségetek is kell!
Várunk érdekes történeteket szülõktõl, gyerekektõl, ami rólatok szól, vagy ami olyan élmény volt
életetekben, amirõl úgy gondoljátok, másnak is
érdemes elmesélni.
Várunk ötleteket, milyen rovatok legyenek az újságban. Például, mit szólnátok levelezõ (vagy
egyéb) partnerkeresõ rovathoz? Legyen-e „orvos
válaszol” rovat, ahol a beküldött kérdéseitekre közölnénk szakorvos válaszát. .
Remélem, a „kicsi és zöld” újság majd szépen fejlõdik, beérik, és hamarosan igazi nagy újság lesz
belõle, amelyhez mindenki hozzájuthat, aki kíváncsi ránk. Természetesen térítésmentes a hozzájutás, és egyenlõre negyedévenként tervezzük a
megjelenést.
Jó szórakozást és hasznos idõtöltést kívánok
mindazoknak,
akik
kezükbe
veszik
a
TRAPPANCS-ot!
Szalamanov Zsuzsa
a Transzplantációs Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Kell egy csapat!
Kell egy csapat. Akik valóra
váltják az álmainkat, akikkel a
legkószább ötletekbõl is tervet
lehet kovácsolni, és akik a
terveket valósággá varázsolják.
Nagyon szerencsés vagyok,
mert nekem megadatott. Három
év alatt lett több mint száz
gyermekem: a TRAPPANCS
csapat, akikkel rengeteg közös
élménnyel vagyunk gazdagabbak, ám e programok nem
jöhettek volna létre, ha nem
mozdul minden pillanatban
egyszerre a háttér-ország, A
CSAPAT:

felhívott, hogy mit szólnék egy
szeptemberi szombati naphoz,
amikor
a
gyerekekkel
elhajóznánk egy programokkal
teli hajón Visegrádra ebédelni,
majd vissza. A szót tett követte,
ebbõl lett a Gyermekhajó, mely
háromszor
került
megrendezésre - nagy sikerrel.
Zsuzsa néni ekkor még nem
tudta, hogy elindult a lavina…
Pár
hét
múlva
már
a
szervátültetett
gyermekek
nyaralásával "támadtam" meg,
ekkor sem telt el két nap, mire
telefonált, hogy a Club Aliga
szerintem megfelelõ hely-e,
mert ott volna egy hét
táborozási lehetõség. Majd
újabb két nap múlva jelentkezett
Iván bácsi, hogy megrajzolta a
tábor logóját, nézzem meg….

Zsuzsa néni:
Szalamanov
Zsuzsa, a Transzplantációs
Alapítvány
a
Megújított Életekért elnöke,
aki szervátültetettként (11
éve él új vesével) saját bõrén
tapasztalta meg a betegséget
és a gyógyulást. Azt szokták
mondani, hogy én vagyok a
"lelke"
a
TRAPPANCS
csapatnak, ha ez így van
(remélem!), akkor Zsuzsa néni a
motorja. Erre a legjellemzõbb
történet a kezdet: kontroll
vizsgálatra
várva
ült
a
Transzplantációs
Klinika
ambulanciája elõtt a padon,
amikor lehuppantam mellé
beszélgetni és felvetettem neki
az ötletet, hogy kellene egy
gyermeknapot szervezni a
szervátültetett gyermekeknek.
Mondta, hogy "tényleg", és hogy
"milyen jó ötlet", majd másnap

Iván bácsi:
Tarján Iván, az
Alapítvány
egyetlen
munkatársa.
Fotómûvész
és operatõr,
az Õ alkotása
az "Árnyék és a
Fény" fotókiállítás a
szervátültetésrõl, mely kiállítás
negyedik éve járja az országot.
A szervátültetett sportolókkal a
kapcsolata 30 éves, számos
hazaiés
világversenyen
fényképezte, illetve videózta
õket. A felvett anyagokból több
szívszorító
rövidfilmet
varázsolt,
egyik
legjelentõsebb
operatõri alkotása a
Rozi címû dokumentumfilm, mely
egy szervátültetésre

váró fiatal nõ mindennapjait,
küzdelmeit mutatja be, és mely
a 33. Magyar Filmszemlén
2002-ben a zsûri különdíját
kapta.
A gyermekekkel nem volt
kapcsolata, amikor elõször
kísértem át a gyermekmûvese
osztályra, látszott, hogy nem
mer közeledni a gyerekekhez.
Ez az elsõ nyári táborban is így
maradt, messzirõl nézte õket,
de ha egy 20 év alatti
emberpalánta három méteren
belül megközelítette, azonnal
elmenekült. (Az elsõ táborban
ott volt velünk az Árnyék és a
Fény kiállítás. Az egyik délután
Iván bácsi rémülten rohant
utánam,
hogy
csináljak
"valamit", mert a gyerekek
vizipisztollyal lövik a kiállítás
képeit. Õ ugyan ott volt és látta,
de nem mert rájuk szólni…)
A második táborban már nem
menekült,
sõt
óvatosan
barátkozni
is
kezdett
a
gyerekekkel, az idei harmadik
táborban pedig már a "fején
táncoltak", esténként együtt
kezelték
a
technikai
berendezéseket a kisfiúkkal,
délelõttönként meg a kislányok
fûztek neki gyöngybõl karkötõt,
miközben
Iván
bácsi
folyamatosan kattogtatta a
fényképezõgépét…

Tomimama:
Törökné Fellner Márta. Kisfia 13
éves, veseátültetett, édesanyja veséjét kapta három
éve októberben. Márti
sikeres
pályázatírásának köszönhetõ,
hogy a 2006-os "Mi is
nyaralunk" táborban az

összes egészséges testvér és
ingyen vehetett részt, valamint
reméljük, hogy a folyamatban
lévõ pályázata is kedvezõ
elbírálásban részesült, így
biztosítja az õszi TRAPPANCS
találkozó anyagi hátterét.

Julcsi néni:
Schneiderné
Szabó
Júlia.
Zsuzsához hasonlóan Õ is
tapasztalatból ismeri a
vesebetegséget.
14 éve veseátültetett,
Szolnokon él.
Õ
az,
aki
b á r m i k o r
vonatra/autóba
száll, és bemegy
az Alapítvány irodájába,
és
elvégzi
a
felhalmozódott adminisztrációs
munkát,
amikre
idõnként
nekünk nem marad idõnk, és
amik nélkül nem lehetnének
közös programok.

Lelkesen terjeszti a "zöld
karkötõt" és minden táborban
lehet
számítani
önkéntes
munkájára.
Nagy csapat, ugye látják?
Az újság ötlete több mint egy
éve pattant ki a fejembõl, de
mint annyi minden, ez is
megvalósítatlan maradt volna
Nélkülük. De hála Zsuzsa néni
erõszakosságának és Iván
bácsi kreativitásának, holnap
lesz az elsõ TRAPPANCS
lapzártája. Vagy már ma, hiszen
közben hajnal lett, a cicám
tombol, mert nem vele játszom,
de mit is írhatnék még azon
kívül, hogy…. KELL EGY
CSAPAT!
Ui:
Külön köszönjük Dr. Remport
Ádám és Dr. Szabó József
tanácsait,
ötleteit,
kritikai
megjegyzéseit, bátorítását, õk
azok, akik mindig hittek

bennünk, és mindig segítenek,
ha kérjük.
Hálás köszönettel tartozunk az
I. sz. Gyermekklinika és a
Transzplantációs
Klinika
dolgozóinak, akik lehetõvé
teszik, hogy a szervátültetett,
illetve szervre váró gyermekek
részt vehessenek a közös
programokon.
Köszönjük MINDENKINEK, aki
tett valaha valamit értünk.
Legfõképpen pedig köszönöm a
TRAPPANCSOKNAK,
hogy
ilyen rendkívüli csapatunk van…

Feszt Tímea
(Timimami)

Kedves Szülõk!
Törökné Fellner Márta vagyok, kisebbek fiam Tamás 12 éve vesebetegséggel született. 2003 októberében sikeres élõdonoros transzplantáción
esett át, egyik vesémet kapta meg. Azóta jól van, és ez által az egész család élete megváltozott, kiteljesedett. 2005 januárjától a Transzplantációs
Alapítvány kuratóriumának egyik tagja vagyok, legfõképp a transzplantált ill. a transzplantáció elõtt álló gyerekek szüleinek érdekeit kívánom
képviselni. Ebben az újságban elindítok egy rovatot, ahova várom a kedves szülõk problémáit, észrevételeit, javaslatait. 12 év tapasztalatával mögöttem talán tudok tanácsot adni sokféle témában, amin mi már túljutottunk, ez lehet akár iskolai ápolási, társadalmi, családi probléma. Amenynyiben személyesen nem tudok tanácsot adni, javasolok megfelelõ szakembert az adott témában.
Természetesen válaszolok minden levélre, és az újságba csak akkor kerül bele, amennyiben meghatalmaz erre a levélíró. A leveleket várom a tfmarta@freemail.hu e-mail címre, illetve a
szerkesztõségbe.
Üdvözlettel: Törökné F. Márta

4. Astellas
Transzplantált
Gyermekek
Napja

A

(2006. június)

gyermekek mindig kiszolgáltatottabbak a
felnõtteknél ráadásul nagyobb szabadságra van szükségük, így bármely kötöttség
megélése nehezebb és fájdalmasabb is számukra. Lelkük sajátossága azonban a könnyebb felejtés, a mosoly, a nevetés olyan körülmények között is, amelyre mi, felnõttek nem lennénk képesek.
Ez adta az alapgondolatot, amikor Feszt Timivel
és Szalamanov Zsuzsával - akkor még, mint a
Fujisawa cég vezetõje- elhatároztuk, és megvalósítottuk, hogy legyen minden évben egy nap a
transzplantált gyermekek napja. Így vezetett az
elsõ hajókirándulás Kara Judit szervezésének köszönhetõen Visegrádra. Fantasztikus volt látni,
ahogy a gyermekek szinte az elsõ pillanattól
kezdve kinyíltak és fáradhatatlan jókedvvel vetették bele magukat a programok sokaságába. Nem
lehetett nem észrevenni, hogy a gyermekeknek,
(de talán a szülõknek még inkább...) szüksége
van a hasonló helyzetben lévõ társak megismerésére, barátságok kötésére, tapasztalatok cseréjére, egymás segítésére, hiszen senki sincs egyedül. A társadalmat nem lehet egészséges és életvitelében részlegesen korlátozottakra osztani, hiszen itt az egészséges testvérek játszottak együtt
az egészséges transzplantált gyermekekkel.
Csak a szülõ tudta, ki kicsoda.

Aztán jött a második, majd a FujisawaYamanouchi cég egyesülésével megalakult
Astellas gyógyszergyár támogatásával a harmadik és negyedik gyermeknapi rendezvény. Fantasztikus látni, hogy a gyermekek az új szerv birtokában évrõl-évre micsoda fejlõdésen mennek
keresztül. Nem egy kezelõorvos mondta nekem,
hogy nem hitte volna kis betegérõl azt a mozgást,
önfeledt jókedvet, amelyet itt tapasztalt. Számukra ez is a gyógyításba vetett hit megerõsítése
Hiszek a gyermekekben és abban, hogy egy kis
közösség, ha akar, sokat tehet önmagáért, egymásért.
A Transzplantációs Alapítvánnyal régóta
kapcsolatban vagyunk- legemlékezetesebb közös
programunk az "Árnyék és fény" fotókiállítás országos körútja, amelyben a szervátültetettek életét, a szervátültetés fontosságát mutattuk be az
átlag embernek - így az Astellas azonnal igent
mondott a „Tappancs“ támogatására. Legyen ez
egy olyan fórum, amely segíti és összefogja ezen,
kicsi de bõvülõ közösség mindennapjait. Egyben
itt mondanék ismételten köszönetet azon mûvészeknek, akik ingyen és nagy lelkesedéssel vettek részt a gyermeknapi rendezvényen.
U.I. Jövõre találkozunk az 5. Astellas
Gyermeknapon!

Dr. Grózli Csaba
Astellas Pharma

A Tárnoki lányok

Tárnoki Virág

Tárnoki Virág:
A vesebetegségem története
Tárnoki Virág vagyok, 10 éves, balatonlellei lakos. Két testvérem van, Dóra (14) és a húgom
Sára (2). A Dórit mindig vitték vérvételre, mert
étvágytalan, sápadt és vékony teste volt, lelassult a növekedése. Elvittük Pécsre, ott mondták, hogy az orvos veseelégtelenségre gyanakszik. Az orvos több vizsgálat után azt mondta,
hogy vigyük el a Reusz György professzor úrhoz mert õ a pécsi orvost tanította. Május utolsó hetében szerdán elvitték anyuék a Dórit
Pestre. Aztán én is kezdtem sápadt és fáradékony lenni. Pestre vittek engem is a SOTE I.
Gyermekklinikára. Késõbb vérvétel és vizsgálatok után a viziten kiderült, hogy hasi dialízisre
van szükségem. Aztán amikor megkaptam a
hasamba a Tenkhoff katétert, dializáltunk. Augusztus 17-én jött a mentõ és vitt, mert hogy
van vese, ezért kapok egyet. Gyors gyógyulás
alatt, most jól vagyok. Kevesebb a gyógyszeradagom is. Nagyon jól érzem magam, kívánok
minden beteg embernek ilyen gyógyulást!

Tárnoki Dóra:
A vesebetegségem története
Tárnoki Dóra vagyok, 7/b osztályos tanuló.
Balatonlellén lakom. Most elmesélem a vesebetegségemrõl szóló történetet.
Nagyon fáradékony voltam, alacsonyabb, mint
az osztálytársaim. Sápadt és vékony. Ezért elvittek vérvételre. Több helyen is jártam, de csak
annyit mondtak: vérszegénység. Aztán Pécsen
részletesen kivizsgáltak, és akkor derült fény a
vesebetegségemre. Elküldtek Pestre, a Gyermekklinikára, a veseosztályra. Ez egy szerdai
nap volt. Pontosan emlékszem rá. Egy ideig
kórházban kellett maradnom, mert beállították a
gyógyszereimet.
A húgomat, Virágot is megvizsgálták és kiderült, hogy sajnos neki sokkal súlyosabb az állapota. Rajta pedig nem is látszott semmi. Be is
raktak a hasába egy Tenkhoff-katétert, más néven csövet, és elkezdõdött a dializálása. Az
egész család, és én is nagyon büszkék voltunk
rá, ahogy elviselte.
Ahhoz képest nem kellett sokáig várni, hiszen
mikor éjszakai öblítésre tértek volna át, augusztus 17-én megkapta a vesét. Azóta is jól van.
Közben nekem kicsit magasabb lett a
kreatininom. Az orvos úgy gondolta, hogy szerencsésebb és biztosabb lenne, ha én is kapnék csövet a hasamba. Nehezen akartam elfogadni, de megbékéltem vele. Amikor berakták,
kicsit fájt a hasam. A szüleim és mindenki büszke volt rám. Én is rosszabbra számítottam.
Azóta öblögetjük a hasamat és remélem, nekem is olyan szerencsém lesz, mint a húgomnak, és hamarosan kapok vesét.
A mi történetünk
2005 áprilisáig minden úgy zajlott életünkben,
ahogy az a „Nagykönyv”-ben megíródott: szerelem, házasság, lakás, gyerekek, óvoda, iskola, bõvítés, munkahelyek, stb. S mindezidáig
azt hittük, hogy van három egészséges gyermekünk.
S aztán – mint derült égbõl a villámcsapás -,
érkezett a diagnózis: veseelégtelenség.
Nagyobbik lányunkat vittük kivizsgálásra
sápadtsága, vékonysága, alacsony termete
miatt (jelenleg 13 éves). A pécsi Gyermekklini-

Tárnoki Dóri

kára kerültünk, ahol elõször szembesültünk a
tényekkel. Vérvétel után azonnal megállapították, hogy a kislány vesefunkciós értékei roszszak. (Eddig soha nem néztek nála vesefunkciót, pedig már többször volt vérvételen.) Egy
kedves, szimpatikus pécsi nefrológus irányított
bennünket a SOTE I. Gyermek-klinikára Budapestre, Dr. Reusz György professzorhoz. Ezért
mindig hálásak leszünk neki.
Még mindig reménykedtünk, hátha valamit elnéztek, összekevertek, stb. De sajnos nem így
lett. Pesten is beigazolódott, hogy beteg a lányunk veséje. Bizonyos ideig még gyógyszeresen kezelik (míg el nem éri az 500-as értéket a
kreatinin-szintje), aztán dialízis, amíg nem kap
vesét – szörnyû volt ezt hallani. Fõleg legelõször. Most már hónapok után tudunk írni róla
(valamelyest).
Beállították a gyógyszereit, s közben javasolták: ha van testvér, õt is meg kellene vizsgálni.
A testvér – akirõl beszélek – jelenleg 10 éves
kislány. Nála is gyors vérvétel, eredményre várakozás. Már a laborból telefonáltak a háziorvosnak, hogy nagyon rosszak az eredmények
(800-as kreatinin!). Telefon Pestrõl, azonnal vigyük. Rajta igazán semmi nem látszott: mozgékony, vidám kislány. Talán az utóbbi 1-2 hétben,

akkor kicsit mintha fáradékonyabb, fehérebb
lett volna. Azonkívül semmi. Irány Budapest –
veseosztály – vele is.
Én már akkor a nagyobbik lánnyal bent voltam,
jöhetett volna haza, de „szolidaritásból” megvárta a tesóját. Édesapjával pénteki napon érkeztek.
Ezt a napot soha nem felejtjük el, ez volt életünk legszörnyûbb napja. A vizsgálat, majd az
eredmények megléte után – orvosi vizit, aztán
minket szólítottak. 4-5 orvos + a nõvérek + a
gyakorló orvostanhallgatók (kb. 10-12-en) leültettek bennünket az elõtérben (miután minden
„egyéb” embert kiküldtek), és elmondták mindazt, amit errõl a betegségrõl tudni kell, mire
számítsunk, stb. A legszörnyûbb mégis az volt,
hogy a középsõ lányuknál úgy kellett dönteni,
hogy 2 nap múlva megkapja a Tenkhoffkatétert, mivel dialízisre szorult már akkor.
A hasi dialízist választottuk. Egy kisebb mûtéttel megkapta ezt a „katétert”, mi pedig megtanultuk a „mûveletet”, s otthon naponta négyszer
átöblítettük a hasát. Jól tûrte, s közérzete, állapota, étvágya is pozitív irányban változott. Próbáltunk alkalmazkodni az új helyzethez, a nyári
programokat nem adtuk fel. Népitáncolt, xilofonozott, stb. Megbeszéltünk augusztus végére
egy idõpontot a veseosztályon Kati nõvérrel,
hogy az iskolakezdés miatt áttérnénk az éjszakai automata dialízisre. 22-ére volt idõpontunk
– a betanulásra.
De közbejött valami: 17-én – mintha valami angyal szállt volna közénk – megszólalt reggel a
telefon: veseriadó! Rohanás, csomagolás, 10
percbe még ami belefért- közben a 10 éves kislányunk sírt a mentõben: nem akar mûtétet, jó
neki ez a csõ (most már nem ezt mondja!) – 1
óra múlva már a Transzplantációs Klinikán voltunk. Vizsgálat, ismerkedés, stb., minden rendben ment. Délután 5 órakor mûtötték. Megszerette az orvosokat, nõvéreket, példaértékûen
bántak vele. Apukája vigyázott rá, egy szobában alhattak. Gyorsan gyógyult, jók lettek az
eredményei, 12 nap után itthon lábadozott tovább. S közben tanultunk, nehogy lemaradjon
az iskolában. Nem lett magántanuló, velem tanult, a tanító nénik eljöttek dolgozatot íratni, feleltetni, s késõbb már õ ment, mert nagyon
hiányzott a közösség. Mindent úgy tettünk,
ahogy mondták: háromszori vérnyomás, illetve
lázmérés, folyadékmérés, tisztaság, maszk,

stb. Kitûnõ bizonyítvánnyal fejezte be a félévet. Próbálunk úgy élni, mint mások, ha nehezen is,
Aztán még megvártuk a március végét a de talán sikerül. Az emberben sajnos mindig
járványok miatt, s igazán akkor kezdett újra megfogalmazódik egy kérdés, amire nem
tudjuk a választ: Miért pont „én”?
iskolába járni.
Azóta is jár, jól van, jól eszik – egyszóval jól érzi Köszönjük, hogy meghallgattak.
magát. Egy fülgyulladása volt, azonkívül semmi
Tárnokiné Szilvia
betegség nem érte el télen. Ez is azért mert
„vagánykodni” akart egy kicsit a szélben. A
nagyobbik tesónak is már volt riadója, sajnos Ui: És tényleg miért pont mi? A családban egyik
mindkétszer náthás volt. Egyik októberben, a ágon sincs vesebeteg, nem is tudunk róla, hogy
volna,
a
génekrõl
még
nincs
másik márciusban. Közben az õ eredményei lett
kicsit romlottak, így januártól õt is dializáljuk. eredményünk…
Márciusban kapott éjszakai gépet (majdnem
egy hétig tanultam a kezelését, féltem is tõle (Dóri 2006. június 4-én Budapesten sikeres
kicsit), azóta õ is jobb közérzetnek örvend. veseátültetésen esett át. A szerk.)
Persze a megoldás, az
nála is a vese lenne, de
sajnos
nem
volt
s z e r e n c s é n k .
Reméljük, hogy vége
lesz
ennek
a
„ m e g f á z ó s ”
idõszaknak, és megcsörren majd újra a
telefon!
Bízunk benne, bízni is
kell, mert anélkül ezt
nem lehetne végigküzdeni.
Van még egy gyermekünk, aki szintén
kislány: 2 éves. Õt is
vizsgálják félévente.
Nem tudjuk, mi lesz
vele, csak reménykedünk, hogy nem
Virág a nyári táborban az „ügyeletes“ szépségkirálynõvel...
örökölte.

FIGYELEM!
A gyerekeknek rajz-, illetve fotópályázatot hirdetünk "AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET" címmel.
Pályázni a természetben készült fotókkal, illetve a szerzett élmények alapján készült
rajzokkal lehet.
Egy pályázó 2 db alkotást nyújthat be október 31.-ig. Külön értékeljük a 4-12, és a 13-18 éves
pályázók mûveit. Kérjük a kedves szülõket, hogy gyermekeiket hagyják érvényesülni, és
NE KÉSZÍTSÉK EL HELYETTÜK A KÉPEKET!
A díjazott képeket és rajzokat a TRAPPANCS újságban közöljük.

Mi is nyaralunk!
Gyerektábor a Balatonon
Az idei év nyarán harmadszor ért az a
megtiszteltetés,
hogy
segíthettük
feleségemmel, Szendi- Káldi Mónikával azt a
kitûnõ
kezdeményezést,
amely
a
szervátültetett, és dializált gyerekeknek és
fiataloknak ad lehetõséget arra, hogy õk is
élvezhessék a nyár örömeit, és együtt
táborozhassanak, sportoljanak. A tábor célja
a kikapcsolódáson és a szabadidõ hasznos
eltöltésén kívül, a gyerekek megismertetése
volt különbözõ sportágakkal, illetve ha valami
komolyabban érdekli õket, akkor abban
segítséget tudjunk nyújtani a további
képzéshez, fejlõdéshez.
Kissé döcögõsen indult a tábor, mivel a
„nagyok” úgy gondolták, hogy a szobában az
ágyon fekve töltött idõ is hasznos cselekvés.
Nem értettünk egyet! A sikeres rábeszélés
után rendszeresen részt vettek a reggeli
átmozgató tornán, a délelõtti úszó
edzéseken, majd a délutáni röplabdázás, és
tollaslabdázás is remek hangulatban telt.
Rendszerint a vacsora utáni foci sem
maradhatott el, így aztán mondhatom, hogy
kellemesen elfáradtunk a nap végére. Nagy
sikert aratott a gyerekek körében a most
elõször kipróbált kajakozás is. Sokan, fõleg a
fiatalabb korosztály képviselõi rendkívül
ügyesen
manõvereztek
az
MK-1 típusú hajókkal, ami ennek a
korosztálynak a versenyhajója. Nagy sikerrel

Szendi János

zajlott a tábor végén az akadályverseny és a
tollaslabda bajnokság. Sokan megígérték,
hogy elkezdenek rendszeresen sportolni.
Remélem ezek az ígéretek valóra is válnak,
és a megfelelõ szintek elérése után részt
tudnak venni a szervátültetettek részére
rendezett hazai, és nemzetközi versenyeken.
Erre már jó példaként elõttük állhat Viki, Lóri,
Szandi, Dávid példája, akik úszásban Pécsett
a Szervátültetettek és Mûvesekezeltek IV.
Európa Játékán képviselhették hazánkat.
Reméljük,
hogy
jövõre
mindenkivel
találkozunk a táborban, akik már voltak, és
olyanokkal is, akik most jönnek majd elõször.
A viszontlátásig mindenkinek jó erõt és
egészséget, kellemes edzéseket kívánunk!
Szendi-Káldi Mónika
Szendi János és a kis Bence

Ismerkedés a kajakkal

T RA P I

H

TÁBOR,

azudnék, ha azt mondanám, hogy az
aligai transzplantációs gyerektábor
álmaim tábora volt.
Egy éve ugyanis még rémálmomban sem jött
elõ olyasmi, hogy valaki a családunkban
olyan beteg legyen, hogy transzplantálni kell,
fél évvel késõbb pedig - a gyorsan lezajló
betegség miatt frissen májtranszplantált
kisebbik lányom mellett,- álmodni sem
mertem, hogy még valaha nyaralni is
megyünk. Még a kórházban mondták, hogy
várnak a táborba, mi fásultan bólogattunk, de
nem hittük, hogy oda is eljutunk valaha.
De eljött a nyár, a kisasszony
majdhogynem kicsattanó egészségben, a
család többi tagja pedig nagyon kíváncsian
indult el a táborba. Mi, szülõk leginkább a
többi szülõre voltunk kíváncsiak, tõlük vártunk
választ arra, hogyan lehet és kell
transzplantált gyerekkel élni. Vagy legalább
megtudni, mások hogy csinálják. És persze a
gyerekekre, akik reméltük, hogy reményt
adnak nekünk is. A nagylányunk a többi
gyereket várta, néhányukat már futólag
ismerte a gyereknapról és nem tartott annyira
az új társaságtól, mint máskor, mert már a
gyereknapról hazafelé menet azt mondta
nekünk, hogy ha hisszük, ha nem, itt senki
nem beképzelt. De egy gyerek sem ám!
A tábor aztán nagyon sok téren
megnyugtatott, de meg is rendített minket.
Láttuk a sok életvidám gyereket, kicsiket és
nagyokat is. Sokukról azt hittem az elején,
hogy õ biztos egy egészséges tesó, míg ki
nem derült, hogy transzplantált gyerek.
Teljesen vidáman, gondtalanul, sõt idõnként
fékevesztetten játszottak, aminek én nagyon
örültem. Láttuk azután a sok éve
transzplantált nagyokat, akik minden téren jól
fejlõdnek. Megismertünk olyan sorsokat is,
hogy a miénket kezdtük szerencsés, könnyû
esetnek érezni. Láttunk olyan családokat is,
akiktõl kitartásban és emberi tartásban példát
kell, hogy vegyünk és elveszettebb

2006, Aliga

pillanatainkban
rájuk
visszagondolva
merítünk erõt.
A tábor programjai a régi táborozóknak
ismerõsek voltak, a Balaton viszont
szokatlanul szuper volt. Az elején még
egyfolytában
fegyelmeztük
a
kis
csemeténket, hogy ne nyissa ki a száját
fürdéskor, ne legyen vizes az arca, ne is
nevessen, mert a szájába megy a víz. Ebbõl
a lehetetlen tilalomsorból a végére annyi
maradt, hogy köpd ki, ha víz megy a szádba.
A nagylányunk nem is tétovázott, csak néha,
levegõvételkor láttuk, mindig egy kagylóval
gazdagabban. Egyébként nem nagyon jött a
víz fölé.
Számunkra két program marad
nagyon emlékezetes. Az egyik az úszás, amit
mindkét gyerek nagyon élvezett és hála a
kedves úszó edzõknek, nagyon sokat
fejlõdtek is. A nagy lánykánk önbizalma ettõl

Luka Timi 3 éves

sokat nõtt és az úszók között barátokat is
talált, sõt úgy döntött, hogy õsztõl úszni jár. A
mi lelkünknek is jót tett, mert a saját
kislányunkon
is
láthattuk,
hogy
a

Timi apuval a Balatonban

gyakorlatban is lehetséges az uszodát
fertõzés nélkül megúszni, amit pedig nem
hittünk volna.
A másik program a karaoke. Én
megkönnyeztem ezt az estét. Nem Kodály
miatt lett könnyes a szemem, bár bizonyára õ
is forgolódott a sírjában, hanem a gyerekek
témaválasztásai miatt. Hiába, az idegeim
még mindig nem a régiek! Aztán a vége felé,
az elbulisodás idején már én is rendbe jöttem,
mert megint kitört a gyerekekbõl a féktelen
életkedv.
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom,
hogy a táborban pszichológusok és
gyógypedagógusok is dolgoztak. Sok
probléma megoldásában lehet óriási
szerepük. A következõ években biztosan még
többen fognak hozzájuk fordulni. Én a
nagylányomat ugyan idén még nem tudtam
rábeszélni, hogy nézzen be hozzájuk, pedig
biztos hasznos észrevételeik lettek volna,
mert egy nem transzplantált tesó is legalább
úgy megsínyli a családi történéseket, mint a
beteg testvér. Ezt több szülõ is, akikkel
beszélgettem, megerõsítette. Õ inkább a
jósnõhöz ment, ahonnan ragyogva tért vissza
és kicsit zavarosan (hogyan máshogyan?)
beszélt nekem szerelemrõl, EGY fiúról,
közeljövõrõl és arról, hogy mindehhez kétség
nem férhet, hiszen a gömbben bugyborékolt
a víz. Aztán el is elszaladt, de még visszajött
és azt mondta, hogy „ja, anya, és még azt is
mondta, hogy az özvegység elkerül”- és ettõl

Bogyor Áron és Smigura Gergõ

volt a legboldogabb. Bennem meghûlt a vér,
aztán belegondoltam: mennyire nézõpont
kérdése a dolog. Ugyanúgy, mint másban is.
Hát a mi nézõpontunkat tudta ez a
tábor megváltoztatni, ami nagyon ránk fért.
Köszönjük.

Mezei Piroska
Luka Timi és Ági anyukája

A jósnõ: Dr. Vámos Eszter

Balatonvilágos,
Club Aliga 2006
Már egy hónapja, hogy a táborban
voltam, de még mindig frissnek tûnik az
élmények sokasága, amelyeket buzgón
gyûjtögettem ottlétem alatt. A táborlakókkal
átbeszélgetett éjszakák, a közös programok
és a balatoni fürdõzések. Voltak akik az elsõ
napon közömbösnek tûntek számomra, de a
második éjszakától kezdve elkezdõdött az
ismerkedés, az egy hét alatt sok új barátság
és komoly kapcsolat is kialakult. Az elsõ
komolyabb lépés arra, hogy megismerjük
egymást az volt, mikor elmeséltük
élettörténeteinket egymásnak, ezek között
voltak transzplantációs és riasztásos emlékek
is. Mindenki meglepõ nyugodtsággal beszélt
gondjairól, és könnyedén nevetett régmúlt
rossz emlékein. Egy jó kis csapat jött össze.
Legtöbbükel tartom, tartjuk is a kapcsolatot.
Nagyon tetszett, ahogyan a felnõttek (30.
életévüket betöltöttek) összefogtak minket.
Kellemes emlékeim közé tartoznak az
éjszakai beszélgetések a reggeli tornák, és
az összes többi sporttal kapcsolatos program,
(kivéve a kajak, mert az nekem nem ment túl
jól), a társas játékok, a közös étkezések és a
nyugodt esti séták a Balaton-parton.
Amennyire féltem a táborba utazásom
elõtt, hogy milyen lesz majd, hogyan tudok
majd beilleszkedni a többiek közé, annyira

Mezei Gergõ

pozitív emlékekkel távoztam onnan, igen
nehéz szívvel.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
megköszönjem a magam és társaim nevében
a
szervezõknek
és
az
alapítvány
támogatóinak, hogy biztosították számunkra
együtt egy önfeledt „all inclusive” hetet.
Sziasztok, jövõre találkozunk.
Mezei Gergõ László
Hajdúböszörmény

A nagyok csoportja az uszodában

EGY

ESÉBE ILLÕ TÁBOR…

2006. júliusában immáron sokadszorra került megrendezésre a transzplantált gyermekek
rehabilitációs tábora. E kiváló
kezdeményezéssel
és
a
Transzplantációs Alapítvánnyal
egy
érdekes
szakmai
összefonódás révén kerültünk
kapcsolatba.
Érdeklõdésem
2001-tõl - az SE I. sz.
Gyermekklinika
nefrológiai
osztályán töltött idõ következményeként - irányult a vesebeteg
gyermekek
gyógypedagógia gondozása felé. E
tábor lehetõséget nyújtott arra,
hogy kollégáim segítségével
szakmai, emberi támogatást adhassunk - egy sokkal személyesebb kapcsolat révén - a
krónikus beteg, transzplantált
gyermekek
és
családjaik
számára.
Saját korábbi tapasztalataink és
kisebb-nagyobb
vizsgálódásaink kezdeti eredményeihez
hasonló igények kerültek elõ az
Alapítvány
munkatársainak
segítõkész zsebébõl: az érintett
szülõk több esetben jelezték,
hogy nem csupán gyermekük
egészségének
megõrzése,
visszakapása jelent számukra
komoly feladatot. A betegség
következtében kialakult különleges állapot az egész család
életében hatalmas változásokat
idéz elõ, gyermekeik számára
mind
pszichológiai,
mind
pedagógiai szempontból - a
többi egészséges gyermeknél
jóval hangsúlyosabban érvényesülõ - nehézségeket jelenít
meg.
Így
világossá
vált
számunkra a feladat: segítõként
támogatni a tábor során e
családokat, megismerni prob-

lémáikat, hogy a késõbbiekben
egy
személyre
szabott,
hatékony
ellátáshoz
való
eljuttatás megtörténhessen - ha
szükséges - nem csupán a test,
a szervek rehabilitációjával.
Éppen ezért egyetértettünk
azzal, hogy egy rehabilitációs
táborban a rehabilitáció minden
területének érintése szükséges.
Hivatásunkból adódóan pszichológiai-pedagógiai-gyógypedagógiai támogatás nyújtásával juttathatjuk közelebb a
gyermekeket és családjaikat az
adekvát ellátás eléréséhez. A
tábor erre sok szempontból
kiváló,
más
nézõpontból
azonban kevéssé alkalmas. Így
a sikere is kettõs: egyes
esetekben a szervezettségünk
hiánya
mutatkozott
meg,
máskor pedig egészen hatékonyan tudtunk együttmûködni
a tábori élettel. Pont a tábor
sokszínûsége (gazdag, színvonalas programok, gondos,
odafigyelõ, tapasztalt, személyes
kapcsolatban
álló
szervezõk, stb.) teszi pótolhatatlanná ezt a nagyszerû
hazai
kezdeményezést. A
kettõség jegyében azonban
egyes esetekben éppen ez a
bensõségesség, zártkörûség
nehezíti meg a megfelelõ
pedagógiai-pszichológiai rehabilitálódást. Mindezek ellenére
azt gondoljuk, hogy elsõ
alkalom lévén eredményesnek
mondható, hogy a tábor minden
kis lakójával rövidebb-hosszabb
idõt együtt tudtunk tölteni.
Tizenöt
gyermekkel
és
szülõjével - akik saját jelzésük
alapján igényt tartottak segítségünkre, - pedig mélyebb

pontokig is eljutottunk (szakmai
vizsgálatok,
a
gyermekek
életútjának,
problémáinak
részletes megismerése, a
szülõk
gondjaira
fordított
figyelem), s az itt igényelt
részletes, írásbeli, szakmai
visszajelzés és a jövõre
vonatkozó ellátási segítségnyújtás még most is folyamatban van. Azt gondolom,
ezzel hatalmas lépést tettünk a
vesebeteg és más krónikus
betegségben szenvedõk valóban
komplex
ellátásának
megindulása felé.
Engedjenek
meg
néhány
gondolatot arról, mi hogyan
éltük meg ezt a néhány napot.
Az elsõ napokban teljesen
jogosan érezhetõ volt egy kis
bizonytalanság,
mintha
a
Balaton két partján álltunk
volna: a szakemberek és a
szülõk, gyermekeikkel. Ezt
elsõsorban a szülõk reakcióiból
gondoltuk, a gyermekekkel való
kapcsolatteremtés könnyedén
áthidalódott. Természetes állapot volt ez: idegenek voltunk, s
ez egy családias, zárt körben
hamar feltûnõvé válik. A
harmadik
naptól
azonban
megtört a jég, s hirtelen
áthajóztunk ugyanarra a partra.
A szülõk félve ugyan, de
elkezdték jelezni problémáikat,
s rájöttek, egy ilyen élethelyzetben (máskor sem) a
gondok megjelenése nem hogy
nem szégyen, hanem szinte
elkerülhetetlen. Sokan felismerték ezt, sokan megkerestek
minket, sokakat nem is tudtuk
teljes körûen ellátni az idõ
rövidsége miatt. S éppen ezért
sokakkal folyamatos kapcsolattartás indult el, és kell is, hogy
elinduljon. Voltak, akik a tábor
után kerestek fel minket, s így
egyre szélesebb körûvé válhat

annak megértése, ami a mi
elsõdleges célunk volt: a
krónikus beteg, s különösen a
vesebeteg gyermekek élete a
kezelések, a transzplantáció
után is a lehetõ legnagyobb
mértékben kell, hogy hasonlítson
egészséges
társaik
életére: ugyanúgy kell iskolába
járni, ugyanúgy vannak barátok,
szórakozás, ugyanúgy kell majd
késõbb dolgozni, családot
alapítani stb.. Nem szabad,

hogy
a
másság
érzése
eluralkodjon az egész család
életén
annál
nagyobb
mértékben, mint amennyire ez
az adott állapotból és az
élethelyzetbõl szükségszerûen
következik. A táborban is jól
láthatóvá vált hogy, az a szoros
egység, melyben a családtagok
élnek, néhol nem könnyíti meg a
gyermek önállósodását.
Remélem a Vesébe illõ
táborban jövõre is találkozunk!

Addig is sikeres tanévet
kívánunk
minden
kedves
transzplantált gyermeknek és
családjának!
Vargáné Molnár Márta és
munkatársai
Vargáné Molnár Márta
gyógypedagógus
fõiskolai tanársegéd
ELTE-BGGYFK
06-20-3133-659
varmol@barczi.hu

Köszönjük a 2006. évi „MI IS NYARALUNK“ tábor megvalósításához nyújtott segítséget:
- az 1%-felajánlók, a karkötõk terjesztésében részt vállalók, továbbá a táborban önkéntes
munkát végzõk, valamint
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KARKÖTÕ
Alapitványunk zöld szilikon-karkötõt csináltatott, melynek belsõ oldalára szitázással a
„KÖSZÖNJÜK AZ ÉLETET” felirat, külsõ felére mélynyomással a www.szervatültetes.hu
felirat került.
A karkötõ terjesztésével három célunk van:
1./ A karkötõt viselõ személy kifejezi egyetértését a szervátültetéssel
2./ A karkötõ felhívja a figyelmet a honlapra, mely korrekt ismereteket nyújt
a laikusok számára (reklámhordozó)
3./ A karkötõért kapott adományt (min. 300 Ft)
a szervátültetésre váró és szervátültetett
gyerekek táborozására fordítjuk.
Terjesztésére jelentkezni lehet az Alapítványnál.
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2006. augusztus. 13 és 20-a között
Pécs adott helyszínt a Mûvesekezeltek és
Szervátültetettek IV. Európa Játékának.
Hajdúszoboszlón egyhetes kemény
edzõtáborban készültek az úszók a megmérettetésre. Különleges volt ez az edzõtábor,
mert 10-13-14 éves gyerekek naponta kétszer, a felnõttekkel együtt úszták a hosszakat, végezték a szárazföldi edzéseket.
Büszke vagyok rájuk, bírták a tempót a
felnõttekkel. Büszke vagyok rájuk, mert mindannyian a nyári táborban mindennapos
úszásoktatás és finoman erõszakos gyõzködésünk hatására kezdtek szeptemberben
úszóedzésekre járni. Büszke vagyok rájuk,
mert olyan eredményeket értek el, amit mi,
felnõttek hosszú évek kemény munkájával
sem tudtunk elérni.

18 ország sportolói a Széchenyi téren

Köszönjük a Szendi házaspárnak, akik a kezdõlökést megadták a balatonaligai tanmedencében, Pécsi Aninak, aki a Fradiban eddzi
Dózsa Dávidot, Czakó Lórit, Lovas Juditot,
Kórós Vikit, és Bessenyei Istvánnak, aki
Gyurkó Szandit Veszprémben eddzi. Köszönjük a szülõk áldozatkészségét, mert a gyerekeket Törökbálintról, Gödrõl, Mátranovákról,
Alsónémedibõl hozzák hetente háromszor
Budapestre, illetve Herendrõl Veszprémbe.
Azt hiszem, most már biztosak benne
mindnyájan, hogy megérte. Látni kellett volna
mindenkinek a szülõk, edzõk, és vadidegen
emberek, a harkányi strandolók meghatódását, amikor a Himnusz háromszor is a gyerekeknek szólt, és õk álltak nagy komolyan a
dobogón. Talán õk maguk sem hitték el…
Nagy boldogság volt számomra nyakukba akasztani az érmeket, és átadni az
úszószövetség elnökétõl, Gyárfás Tamástól
kapott pulikutyákat.
Olyan volt, mint az igazi EB!
U.i.
Viki aznap éjszaka a címeres pólóban, érmekkel a nyakában, magához szorítva a pulikutyát aludt. Vajon mit álmodott?
Szalamanov Zsuzsa

Lovas Judit vitte a magyar zászlót

A

ugusztus 13-a vasárnap, Pécs. Egész
évben Ani néni azért dolgozott velünk,
hogy a Pécsen megrendezésre kerülõ
IV. Európa Játékokon indulni tudjunk. Házi
versenyeket rendezett nekünk, de a legkeményebb a Hajdúszoboszlói edzõtábor volt.
Mondhatom, hogy mindenkibõl kihozta a maximumot. Ez persze nem mindig tetszett a
csapatnak, de végül is beláttuk, csak ha keményen dolgozunk, akkor tudunk eredményt
felmutatni. Ezt Pécsen be is bizonyítottuk úgy
gondolom. 18 országból 360 résztvevõvel
kezdõdött el a játék Pécs fõterén, ahol az ünnepélyes megnyitón országonként vonultunk
föl transzplantáltak és dializáltak. A magyar
csapat a végén zárta a sort, udvariasan magunk elé engedve a vendég országokat. A
szüleink és a hozzátrtozóink könnyes szemmel integettek nekünk, mert hát egy pár éve
még õk sem gondolták volna, hogy még az
élettõl ekkora ajándékot kapunk, Magyarországot képviselhetjük a játékokon. Voltak
köztünk asztaliteniszezõk, atléták, tollaslabdázók, teniszezõk, dartsozók, kerékpározók,
bowlingozók és úszók. Hétfõn és kedden Ani
néni még két laza edzést tartott nekünk. A mi
versenyünk szerdán került megrendezésre a
Harkányi strandon lévõ úszómedencében.
Nagyon érdekes volt, mert a mi versenyünket
is hivatalos versenybírók segítették, mi ilyet
eddig csak a tv-ben láttunk. Zengett a strand
területe a szurkolóktól, ugyanis a strand vendégei a szüleink és azok a társaink, akiknek

Gyurkó Alexandra a legfiatalabb versenyzõ

Anni néni az úszók edzõje

aznap nem volt versenye mind nekünk szurkoltak. Hõsiesen teljesítettük a távot mell, hát
és gyorsúszásban. Ezek után Ani néni még
úgy gondolta kipróbál minket váltóban is.
Szalamanov Zsuzsa néni adta át nekünk az
érmeket, és olyan puli kutyát is kaptunk,
amilyet az úszó
EB-n kaptak a
versenyzõk.
A
szüleinknek újra
adtunk okot a sírásra, mert a dobogón állva nekünk szólt a magyar
himnusz.
Mindnyájunk nevében szeretném
megköszönni Ani
néninek, a türelmét, a fáradságos
munkáját, a sikereinket és a bizalmát! Köszönjük
Berente Judit né-

ninek a szervátültetettek és mûvesekezeltek
Európai Sportszövetsége elnökének, hogy lehetõséget adott nekünk arra, hogy indulhassunk ezen a versenyen! Köszönjük
Szalamanov Zsuzsa néninek, aki már olyan
mintha a nagymamánk lenne, hogy összetartja a mi kis csapatunkat és minden segítséget
megad ahhoz, hogy sportolhassunk.
Köszönjük a Speedo-nak a támogatását aki
fürdõköpenyt, úszószemüveget és úszósap-

Zsuzsa néni is részt vett az EB-n.

- Örömmel számolunk be arról, hogy az idei sporttábor
ismét "szerencsetáborként" mûködött, ezúttal a 18
éves D. Gyuri fejezte be a nyaralást a harmadik napon,
de tette ezt boldogan, hiszen veseriadója volt. A
sikeres vesetranszplantáció után jelenleg már
otthonában lábadozik.
- Augusztusi jó hírünk is van: Dani (12) és Tomi (13)
"vesetesók" lettek: Daninak tavaly nyár óta volt
szüksége hasi dialízis kezelésre, Tomi pedig három
hónapja járt hemodialízis kezelésre a budapesti
Gyermekklinikára. Augusztus közepén kaptak új
vesét, mindketten jól vannak és megígérték, hogy
hamarosan írnak és rajzolnak a TRAPPANCS-nak.
Kedves Trappancsok!
Szeptember 17.-én szándékaink szerint megalakul a
szervátültetésre váró és szervátültetett gyerekek
Sportegyesülete TRAPPANCS néven. Tagja lehet
minden 18. életévét még be nem töltött gyermek, aki
rendszeres sportolásban kíván részt venni.
A 18 évet betöltött fiataloknak javasoljuk a lakóhelye
szerinti megyei, regionális, vagy országos,

kát biztosított nekünk a versenyre! Köszönjük
Gyárfás Tamás bácsinak, hogy az érmek mellé mi is kaphattunk puli kutyust!
És nem utolsó sorban köszönjük a felnõtt
úszótársainknak, hogy lelkesítettek és
buzdítottak minket! További sok sikert
kívánunk nekik mi is!
Kórós Viktória
(13 éves vesetranszplantált)

Kórós Viki az 50 méteres gyorsúszásban
szervátültetetteket tömörítõ sportegyesületbe való
belépést.
Belépéssel, jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosítás:
Szalamanov Zsuzsa (06/30/242-8558), vagy
Feszt Tímea (06/20/922-5738)
- Az „Árnyék és Fény“ fotókiállítás 2006. szeptember
19-én 17 órától lesz látható Salgótarjánban, a Megyei
Könyvtárban. A következõ állomás Gyöngyös lesz.

Ha többet akar tudni rólunk:

www.transalap.hu

***

Ha többet akar tudni a szervátültetésrõl:

www.szervatultetes.hu

Vidám oldal
ESZPERENTE
Eszperente: - nyelvezet, mellyel emberek rengeteg „e“-t elzengve mekegnek szellemesen,
esetleg ellenszenvesen
BOCI, BOCI TARKA: - Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke fekete pettyekkel tele, sem
szerve, mellyel zengzeteket felvegyen, sem szerve, mellyel legyeket elhessegessen
Iskola: - szeptember elseje reggelen ezer s ezer gyerek megy egy helyre, mely helyen
nyelveket, neveket, embereket, helyeket s egyebeket tesznek fejedbe. S ezeknek fejedben
helyet kell keresned. E nyelveket, neveket, embereket, helyeket s egyebeket eszes emberek,
melyek nem szeretnek nem eszes gyereket, helyeznek te fejedbe, eszedbe. S ezt nem
felejtheted el.
Ikrek: - Ketten lettek egyszerre.
Állatkert: - Ketrecek helye, melyekben ezer beste leselkedve hever. Emberek, gyerekek
mennek, nevetnek s esznek pereceket, melyeket eme ezer meg ezer beste szerfelett kedvvel
enne meg, de nem lehet
Sárkánymese
Egy hétfejû sárkánykölök csúnyán összevesztek.
Rájuk szólt az anyja, de õ nem maradtak veszteg.
Bár már egy sem emlékeztek, hogy min kapott össze,
Végül leharapta egymást, önmagát is közte.
Ja, hogy hol itt a tanulság? Szájbarágom, tessék:
Minden fejtúltengés vége teljes fejetlenség.

A babonás fekete macska
A fekete macska búsan bandukolt.
Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.
Tizenharmadikán, s persze pénteken
lett kunkori dísze ilyen éktelen.
Azért vesztett el abból egy darabkát,
mert az úton maga elõtt szaladt át...

A harkály szerencséje
Harkály kopácsolta a fa vastag kérgét,
úgy találom-formán. Sikert nem remélt még.
Bizony néha az is kevés,
ha egy tucat lyukat bevés,
mert mire az asztal terül,
a lakoma elmenekül.
De alig koppantott kettõt, avagy hármat,
a szerencse hozta már az aranytálat:
Egy tudatlan féreg ült a kéreg alatt,
s kikiáltott: "Szabad!"
(Romhányi József versei)

A róka, a medve és a szegény ember

E

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegény ember. Ez a szegény ember egy
reggel két tehenével elindult a földjére
szántani. Amint az erdõ mellett megyen, egyszer
csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy
az erdõbe megnézni: vajon mi lehet az? Hát látja,
hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
- No, még ilyet se láttam életemben - mondja a
szegény ember, és olyan jóízûen kacagott rajta,
hogy majd kipukkadt.
- Ejnye, veszett-hordta embere, hogy mersz te
rajtam kacagni? - rivallott rá a medve. - No, ezért
meglakolsz. Tehenestõl együtt megeszlek.
A szegény ember bezzeg most már nem kacagott.
Nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg, vagy
ha
már
csakugyan meg
kell
lenni,
legalább estig
ne egye meg, ameddig
felszántja
a
földjét,
szegény házanépe hogy ne
maradjon kenyér nélkül.
- No, hát estig nem
bántalak, de akkor megeszlek!
Avval a medve elment a dolgára, a szegény
ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit
gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne
megengesztelni a medvét... Délfelé odavetõdött
egy róka: észrevette, hogy a szegény ember búsul,
kérdezte tõle, mi a baja, talán segíthetne rajta.
A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
- Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én
segíteni. Kutyabajod sem lesz. De mit fizetsz, ha
megsegítelek?
A szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert
nemigen volt mibõl, s a róka is sokat kért. Végre
kilenc tyúkban s egy kakasban egyeztek meg.
Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem
tudta, hogy honnan teremti elõ; de mégis
megígérte.
- No, most már, szegény ember, hallgass reám!

Mikor a medve estefelé idejõ, én megbúvok a
bokorban, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak.
Akkor a medve azt kérdi: mi az? Te azt mondod:
vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér,
hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes
zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne
mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s
kérdem: mi van abban a zsákban? Te azt mondod:
szenes tõke. Én nem akarom elhinni, s azt
mondom: vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te
fejszét fogsz, s úgy
vágod fejébe a
fejszédet, hogy
a
medve
m i n d j á r t
szörnyethal.
A szegény ember
megörvendett a jó
tanácsnak, s követte
is. Minden úgy
történt, ahogy a
róka mondta: a
medve pórul
járt,
s
a
szegény ember
megszabadult
tehenestõl.
Nem
megmondtam, hogy így
lesz? - mondta a róka. Tanuld meg ebbõl,
szegény ember, hogy
többet ésszel, mint
erõvel. De nekem
most dolgom van,
hazasietek. Holnap
elmegyek hozzád a
kilenc tyúkért és a kakasért. Jó
kövérek legyenek! Otthon légy, mert különben
megkeserülöd.
A szegény ember szekerére vetette a medvét,
vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól

aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert már túl volt ungon-berken. Nagyot kacagott rajta,
megtanulta tõle: többet ésszel, mint erõvel!
s még talán most is kacag, ha meg nem halt.
Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott
(Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese)
az ajtón a róka, s kérte a kilenc tyúkot és az egy
kakast.
- Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de
nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház
közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák.
- Te szegény ember! Mi tesz úgy, talán csak nem
kopó?
- Bizony, komám, kopó az, mégpedig két kopó. Itt
aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek
ide. Megérezték a szagodat, ki akarnak rohanni,
alig tudom már tartani õket.
- Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom,
maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka

Viccek:
- Ha a cápa a tenyeredbõl eszik, a lábadból is fog.
- Nem minden arany, ami hörcsög!
- A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami ihatóvá teszi a füvet.
- Ketten jönnek kifelé az erdõbõl. Az egyik futva, a másik medve

Rejtvény
1. HAVON TESZI
2. BÍRÓ ESZKÖZE
3. KÖNYVET LAPOZ
4. FIGYELÕ ESZKÖZ
5. OKTAT
6. A HÓ TESZI MELEGBEN
7. LOMBOT ALKOTJA
8. SZÉPSÉG
9. ÍRÓESZKÖZÖKET REJT
10. GYERMEKEK OLVASMÁNYA
11. IDE JÁRSZ
12. MÉG NEM ISKOLÁS
13. ÜT
14. MUZSIKA
15. ZÁR
16. SÁRKÁNY A MESÉBEN
17. DAL
18. TANTÁRGY
A rejtvényt Bencsik Judit készítette
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