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Félek
Ködös hajnalon
csontot ér a hideg,
testem megremeg,
lelkem didereg…
félek!
Gépek hangjai
-agyamban szól a hangmonitorokon
hullámos vonal…
nézem.
Kis kezét fogom,
arcát figyelem.
Itt vagyok vele,
hát segíts Istenem!
Kérlek!
Kinyitja szemét,
szép szája mosolyog.
Erõt ad nekem,
beteg gyermekem!
Érzem…
Õ küzd az életért,
én küzdök ellenem.
Õ tudja: sikerül,
én félek: talán nem…
Szégyen!
Agyam átmosom,
erejét átveszem.
Tanítasz élni
én drága gyermekem!
Értem!
2005. november
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Kedves Trappancs!
Köszönjük, hogy házhoz jöttél! Üdvözlünk mi mindannyian,
akik trappancsosok vagyunk. És mindazoknak akik még nem
azok üzenem, hogy eljön a Ti idõtök is. Ezért is jó, hogy így az
újságunk oldalain is találkozhatunk. Hiszen mi mindannyian
végig jártuk azt az utat, ami még elõttetek van. Nos, mi egy
csapatba tartozunk.
Jómagam donor anyuka vagyok, aki kisfiának adott vesét. Õ
vese-rendellenességgel született, és kamaszkorában kellett
elkezdeni a dialízist.
Sok minden történt vele, velünk a több mint egy év alatt, de
erre most nem térek ki. Ma már szakközépiskolába jár, hiszen
teheti...
Három hónap alatt hízott 16 kg-ot és nõtt vagy 10 cm-t.
Én szívesen írogatok apró verseket, egyebeket. Vannak
olyanok, amik olyan gyerekekrõl, gyerekeknek szólnak,
amilyenek ti is vagytok.
És szólnak azokról, akik értetek, veletek vannak.
Szívesen küldök néhányat, hogy olvashassa mindenki, aki
kedvét leli benne.
Szeretettel:
Kákonyi Ferencné (Böbe)

VIKI TÖRTÉNETE
Juhász Viktória, született 1999. 03. 08-án, éppen
nõnapkor, éppen abban a fél órában, amikor a fogadott szülészünk egy hivatalos fogadáson vett
részt és még rajta volt az öltönye, mikor szinte az
utolsó pillanatban „beesett” a szülõszobába,
hogy világra segítse õt. Aznap sokan születtek,
de Viki volt a legnagyobb baba, pár gramm híján
4 kiló. Nem csoda, hiszen végig jól érezte magát
odabenn a méhemben, gyarapodott, az ultrahangos-, és vérvizsgálatok szerint teljesen jól és
egészségesen fejlõdött, mindent megkapott, amire egy magzatnak szüksége lehet. A bajok pár
nappal a születése után kezdõdtek, mert bár szinte minden újszülött besárgul, az õ esetében ez
nem múlt el egyszerû lámpázással. Elõször meg
sem ijedtem, mert bár nagyon bántott, hogy míg
a többi anyuka szinte mindvégig együtt lehet a
babájával, tõlem egyre hosszabb idõkre elviszik a
picit. Mondani nem nagyon mondtak semmit,
csak egymás közt sutyorogtak, meg szánakozva
néztek rám a nõvérek is. Viki a sárgaság miatt
szinte állandóan aludt, szopni nem is igen akart.
Mire beindult a tejem közölték, hogy mostantól
nem szoptathatom a picit, mert megérkeztek a
véreredményei és lehet, hogy tejcukor allergiás.
Közben már mindenki, akivel együtt szültem, hazamehetett, egyre jobban eluralkodott rajtam a
pánik, akárcsak a családom többi tagján.

A legborzasztóbb nap az volt, mikor minden elõzetes bejelentés nélkül Vikinek hûlt helyét
találtam a szülészeti inkubátorszobában, mert
mint kiderült már átvitték a koraszülött osztályra,
nekem meg szinte kitették a szûrömet a szobámból, mert kellett a hely. Rohantam az összes holmimmal a hátamon, az alig gyógyulófélben lévõ
gátmetszésemmel és a könnyeimmel küzdve,
hogy lássam, hová a vitték a picit. Persze felajánlottak egy ágyat egy borzalmasan lerobban kórházi szobában, hogy egy épületben lehessek Vikivel, de én mellette akartam lenni, még ha egy
széken kuporogva is. Itt végre „beszélhettem”
egy orvossal, akit a folyosón kaptam el, mert sehol máshol nem volt elérhetõ. Minden bevezetõ
nélkül a nyakamba zúdította, hogy „Anyuka a
gyerek súlyosan beteg, de lehet, hogy meg lehet
operálni!” Nekem, akinek eddig csak azt mondták, hogy a sárgaság természetes dolog és lehet,
hogy csak az anyatejre érzékeny a baba, ez maga volt a jeges hidegzuhany. Fõleg így, kutyafuttában, a folyosón megtudni, hogy nagyon nagy a
baj.
Az hogy mi a probléma, csak késõbb derült ki, mert különféle vizsgálatokat rendeltek el,
többek között egy izotópos CT is. A vizsgálatot
végzõ doktornõ (talán az egyetlen érzõ emberi
lény az ottani orvosok közül) nem is nagyon mert
a szemembe nézni, úgy mondta, hogy nagyon
sajnálja. Ekkor már nagyjából elmondták nekünk,
hogy mi okozza a sárgaságot, hogy nagy valószínûséggel nincsen epekivezetés Viki szervezetébõl, de ha szerencsénk van, akkor
csak egy elzáródásról van szó, ami
megszüntethetõ. A
CT eredménye ezt
a reményünket is
megsemmisítette.
Ott ültünk a kiságya
mellett, körülöttünk
csupa tenyérnyi koraszülöttel, akiknek
abban a pillanatban
nagyságrendekkel
több esélyük volt a
túlélésre, mint a mi
csodaszép 4 kilós,
örökké alvó Csipkerózsikánknak.
Egész nap vele voltunk, éjszaka 3

óránként bejártunk, hogy ha nem is szoptathatom, legalább a tápszert tõlünk kapja, ha egyáltalán hajlandó felébredni az evésre. Pár nap telt el
a születése óta, mégis egy örökkévalóságnak
tûnt a következõ napot is kivárni, mikor a gyerekosztály fõorvosához voltunk hivatalosak, hogy
megtudjuk, mit tehetünk.
Nem kívánom senkinek, még az ellenségeimnek sem, hogy átéljen egy ilyen beszélgetést. A lényege az volt, hogy az orvos, mintha
csak egyetemi elõadást tartana, a májcirrózis halálig tartó kínszenvedéseit ecsetelte nekünk, amitõl jobb ha megkíméljük magunkat és inkább haza se visszük a gyereket. A mai napig nem fér a
fejembe,- pedig azóta volt elég idõm lehiggadni hogy hogyan mondhat ilyet bárki is egy frissen
szült anyának, aki amúgy is zaklatott lelkiállapotban van. Még ha ez is lett volna az igazság, akkor
is tudni kéne ezt valahogy másképp a szülõk tudtára adni, nem leforrázni õket, és a száraz tényekkel eltiporni a remény utolsó csíráit is . Mert igen,
én a beszélgetés elejétõl fogva abban reménykedtem, hogy közli velünk a fõorvos, hogy nagy
tévedés történt, és Vikinek semmi baja, csak elnéztek valamit a laborban. De nem így történt, sõt
rosszabbat hallottunk, mint amit legszörnyûbb
rémálmainkban elképzeltünk volna.
Szerencsére nemhogy elvesztettük a reményt, mondhatni ettõl a kegyetlen bánásmódtól
új erõre kaptunk és követeltük (ekkorra már elszabadultak az indulatok), hogy elvihessük Vikit egy
másik kórházba, hogy ott is megvizsgálják. És ettõl a ponttól kezdtek jobbra fordulni a dolgok. Bár
a fõorvosnak fogalma sem volt arról (vagy elfelejtett nekünk említést tenni róla), hogy létezik
gyógymód az ilyen betegségben szenvedõ gyerekeknek is, hogy ekkorra már magyar gyerekek
is kijutottak külföldi májcentrumokba transzplantációra, az egyik osztályos orvos tudta, hova kell
küldenie, hogy kapjunk még egy esélyt.
Az I. számú gyerekklinikára kerültünk,
ahol minden vizsgálatot
újra elvégeztek Vikin. Az
eredmények hasonlóak
voltak, sõt további fejlõdési rendellenességet is találtak az epeút atrézia mellett - a hasi szervek rossz
irányban kezdtek el forogni az embrionális fejlõdés
során, így a gyomor, a máj
és a lép egy oldalra került,
- mégsem voltunk már an-

nyira elkeseredve, mint korábban. Itt ugyanis az
elsõ perctõl kezdve mindenki emberként bánt velünk, kedvesek voltak és õszinték. Elmondták,
hogy komoly a probléma, de legvégsõ esetben is
van segítség, a májátültetés, ami ugyan nem egy
egyszerû és kockázatmentes beavatkozás, de
vannak már babák, akiknek sikerült. És a transzplantáció elõtt még van egy-két gyógymód, ami
ha nem is véglegesen oldja meg a bajt, kitolja a
májátültetés idejét, addig is erõsödik, fejlõdik Viki.
Itt éreztünk elõször egy kis megkönnyebbülést,
hogy nincs minden veszve, és igenis nekünk sikerülni fog!
Szõnyi doktorral éppen a Kasai mûtétet
követõ, a sebésszel folytatott nem épp felemelõ beszélgetés után találkoztunk elõször. Viki
egy nap híján egy hónapos volt ekkor. Rákóczi
doktor végezte az ideiglenes epekivezetés kiépítését a bélbe és nem sok reményt látott rá,
hogy hosszú távon mûködjön az epekiürülés,
sõt a májon belül is károsodott, kifejletlen
epeutakat talált. Eléggé el voltunk keseredve,
mikor a mûtõ elõtt bemutatott bennünket
Szõnyi doktornak, aki értetlenül nézett ránk és
megkérdezte, hogy miért szomorkodunk, hiszen a transzplantáció bármikor megoldható.
„Nézzék, - mondta - éppen ott szalad egy májtranszplantált kisfiú!” - és rámutatott a lépcsõn
felfelé futó, makk egészségesnek tûnõ kisgyerekre. Ettõl kezdve nem láttunk okot a sírásra, ha
másnak sikerült, miért ne sikerülne a mi kis Vikinknek is?
A remek sebészi munkának, és valószínûleg a szerencsének is köszönhetõen az epekiürülés a mûtétet követõ napokban sem szûnt meg,
sõt egyre jobbá vált. Így nem is olyan sokára a
hosszú kórházi hetek után elõször hazavihettük
Vikit a saját kiságyába. Ez számunkra maga volt a
csoda, hiszen sokszor fordult meg a fejünkben a
keserû gondolat, hogy ez a pillanat talán sosem
érkezik el. Már ránk fért egy kis pihenés, mert Attila bár Ajkán dolgozott,
minden nap munka után
bejött a kórházba, hogy ha
csak egy fél órára is, de
együtt lehessen velünk. Kimerítõ idõszak volt ez az
egész családnak.
Persze azért nem
ment minden simán az ezt
követõ idõszakban sem,
Viki a mûtét elõtt
mert a sikeres Kasai mûtét
sem jelentett gyógyulást a

pici számára, csupán megadta neki az esélyt a
fejlõdésre, hogy még erõsebben indulhasson neki a transzplantációnak. Az orvosok azt mondták,
hogy mi, szülõk annyit segíthetünk neki a gyarapodásban, hogy etetjük, etetjük és etetjük. Lehetõség szerint 2-3 óránként. Csak hát sajnos Viki
nem volt egy nagyevõ. Amint átléptük a lakásunk
küszöbét elaludt és fel sem bírtuk ébreszteni. Elõfordult, hogy az éjszaka közepén végsõ kétségbeesésünkben levetkõztettük és megfürdettük,
mint az esti fürdéseknél, mert olyankor mindig
éber volt, így egy pár korty tápszert belé tudtunk
diktálni. Aztán újra mély álomba merült, így a következõ etetésnél egy újabb trükk alkalmazásával
kellett megint „belecsempésznünk” pár gramm
folyadékot. Persze az sem maradt mindig a pocijában, mert minden baja tetejébe még a gyomorszája is nyitott volt, így ha picit megmozdult, az
összes beleimádkozott tápszert visszabukta. Így
etetések után le sem mertük tenni, inkább felváltva a Mamával ölben tartottuk, míg úgy nem éreztük, hogy most már elmúlt a „bukásveszély”.
Sokat köszönhetünk Mátyus doktornak a
klinikán és az újszülött sebészet akkori nõvérgárdájának, mert bármi gondunk volt, õk mindig „befogadtak” bennünket, lehetett az az éjszaka közepe, vagy akár ünnepnap, szinte második otthonunkként jártunk vissza hozzájuk.
Voltak azért nyugodtabb idõszakok is,
amikor Vikinek nem volt sem magas lázzal járó
epeútgyulladása, se nem fenyegette kiszáradás a
nem evés/nem ivás miatt, ilyenkor ugyanúgy éltünk, mint egy egészséges babával. Éppen egy
ilyen idõszakban fogant meg második kislányunk, Panna. Mivel tudtuk, hogy egyszer sor kerül a transzplantációra, és potenciális donorok leszünk, nem szedtünk semmilyen gyógyszert, ha
nem volt muszáj, hogy óvjuk a májunkat Viki számára. Így a fogamzásgátlót is számûztük, s úgy
tûnik az egyéb védekezésbe egy kis hiba csúszott. Elõször kétségbe estünk, hogy mit kezdünk
még egy babával, hiszen Viki még egy éves sem
volt, nem tudhattunk, hogy nem romlik –e az állapota, nem kell –e a terhességet végig a kórházban töltenünk vele, stb. Arról nem is beszélve,
hogy mi lesz, ha még egyszer beteg babánk születik. Bár az Yvemark szindróma, ahogy Viki betegségét orvosi nyelven hívják, nem öröklõdik, a
magzati fejlõdés korai szakaszában külsõ hatásra – Viki esetében ismeretlen okból - alakul ki,
mégis rettegtünk attól, hogy újra babát vállaljunk.
Aztán Szõnyi doktor mondott valamit, ami meggyõzött arról, hogy lehet, hogy ennek így kellett

történnie. Õ azt mondta, hogy lehet, hogy éppen
ez az a pillanat, amikor ennek a második babának a világra kell jönnie, talán a sors alakította így,
hogy megfoganjon, hogy Vikinek lehessen testvére. És neki lett igaza. Pannával való terhességem alatt egyetlen egyszer sem kellett Vikivel befeküdni a kórházba, apróbb fertõzésektõl eltekintve problémamentesen fejlõdött.
Mindannyiunk nagy megkönnyebbülésére Panna teljesen egészségesen született 2000.
10. 16-án, hasonlóan lehetetlen idõpontot választva az elõbújásra, õ sem akarta megvárni
még a szülészorvos megérkezik. Mivel a szülészben és a csecsemõs nõvérekben továbbra is
megmaradt a bizalmunk, és reméltünk, hogy
nem kerülünk újra a gyerekosztályra, Panna is
ugyanott látta meg a napvilágot, mint Viki. A nõvérek emlékeztek rám, elõször nem is mertek Vikirõl érdeklõdni, hiszen az orvosok annak idején
meggyõzték õket is a menthetetlenségérõl. Alig
hittek a szemüknek, mikor a szöszi, nagy szemû,
vigyorgó 1,5 éves babáról megmutattam a fotókat. Elkérték a képeket, hogy megmutassák mindenkinek, akik annak idején nem hittek a gyógyulásában, hogy a következõ ilyen esetnél legyen
kinek a történetén okulva mibõl reményt önteni
egy zokogó házaspár szívébe.
A nyugalmunk Panna születése után kb. 6
hónapig tartott. Már egy ideje Viki egyre rosszabbul evett, ami keveset bele tudtunk mesélni, játszani, bolondozni, az is szinte azonnal átszaladt
rajta. Nagyon hamar szobatiszta is lett emiatt,
mert csípte szegényt a bilirubinos pisi, az egyre
nagyobb mennyiségû világosodó kaki. Fél napját
a bilin töltötte, mesekönyvet nézegetve, a nap
többi részében is inkább pihengetett, elüldögélõs
játékokat játszott. Egy újabb epeút gyulladás úgy
tûnt végleg elzárta az ideiglenes epekivezetést,
kezdõdött újra a kórházi élet. Ekkor már nehe-

Viki Hamburgban

zebb volt a dol- csolni a mobiltelefont, ha megcsörrent, mindanygunk,
mert nyian összerezzentünk, majd miután kiderült,
Pannát nem vi- hogy nem a kórházból hívnak, csalódottan, bár
hettem be a kicsit megkönnyebbülve lélegeztünk fel.
belosztályra.
Nem telt el pár hét, és egy este megérkeBár a Ronald zett a várva várt hívás. Felkészítettek bennünket
ház befogadott arra, hogy Viki csak a második a mûtétre váró
minket, Attila gyerekek között és csak akkor transzplantálják,
n a p k ö z b e n ha az elsõ mûtétrõl marad megfelelõ méretû májdolgozott, így darab, de ugyanúgy elõ kellet készíteni õt is, mert
egyedül a két bármelyik percben jöhettek érte is. Egy átizgult éjgyerekkel csak szaka után Burdelski professzor bejött, leült Viki
nagyon nehe- ágyára és megnyugtató hangon elmondta, hogy
zen boldogul- nem mertek kockáztatni a megmaradt májdarabA kórházban
tam. Volt hogy bal, inkább várjuk meg a következõ szervet.
rá kellett bízÍgy telt el két hónap egy olyan idegen vánom a picit egy másik beteg gyerek édesanyjára, rosban, ahol szinte sosem sütött a nap, minden
amíg Vikivel átszaladtam a vénás gyógyszert be- nap esett az esõ és egy másik magyar ugyancsak
adatni.
transzplantációra váró családon kívül senkit nem
A rossz eredmények miatt azonban ismertünk. Így természetesen a Karácsonyt is kint
Szõnyi doktor nem látta értelmét tovább halogat- töltöttük, még fát is állítottunk. Vettünk egy déni a szervátültetést, így megindította az ilyenkor zsás normandiai fenyõt, ami már a kertünkben nõ
szokásos hivatali folyamatot. Alig két hónapon tovább, mert Attila kocsival hazahozta ennek a
belül már megkaptuk a kiutazás idõpontját. Mivel szokatlan Karácsonynak az emlékére. Sajnos hiákorábban már több transzplantált gyerek család- ba kértünk a Jézuskától új májat Vikinek, még
jával beszéltünk, úgy terveztük, hogy 2,5-3 hónap nem érkezett el a mi idõnk. Arinak és Attilának pealatt mi is megjárjuk Hamburgot, ezért úgy hatá- dig haza kellett jönnie Magyarországra, mert bár
roztunk, hogy az egész család kiutazik. Felvettük a munkaadóik nagyon segítõkészek voltak, ennél
a kapcsolatot a hamburgi tolmácsokkal, Csík Sa- többet már õk sem maradhattak távol a munkányival és Martini Biankával akik nem hivatalosan a ból. Így kénytelen voltam Pannától is búcsút venmagyar transzplantált gyerekek és családjaik ni, akire ezután a Mama és a Papa vigyázott, és
mindenesei és segítõi a kórházban és a kinti élet- aki átszervezte az itthoniak jól megszokott életét.
ben. Õk segítettek kibérelni egy lakást, ahová Egyetlen éjszakát sem aludt át ettõl kezdve. Pan2001 novemberében költöztünk. Ari, a húgom is na képes volt rávenni a Mamát, hogy hajnali egyvelünk tartott, hogy amíg mi a kórházban Vikivel kor még furulyázzon neki, mert akkor éppen ez
vagyunk, legyen, aki vigyáz Pannára.
volt minden vágya. Szegény Mama sokat küzdött
Kiérkezésünk másnapján jelentkeznünk vele, mindenkit megviselt ez az idõszak.
kellett a kórházban, ahol hamarosan hidegzuIdõközben Viki egyre gyengébb lett, már
hanyként ért bennünket, hogy vércsoportjaink kü- csak babakocsiban tolva tudtam hosszabb sétára
lönbözõsége miatt eleve kizárt, hogy donorok le- elvinni õt. Ekkorra már az albérletet feladtuk, és a
hessünk. Csak egészen pici babák esetében kórház melletti apácaotthonban laktunk a másik
kockáztatják meg, hogy botranszplantált
kisfiú
nyolult eljárással más vércsocsaládjával. Innen naportú májat ültetnek a szervegyon hamar beértünk a
zetbe, de Viki ekkor már 2,5
kórházba, ha bármi
éves volt. Mivel azonban bár
gond volt. Elõször a
látszólag még jó állapotban
rotha vírus döntött le
volt Viki, az eredményei azt
mindannyiunkat a lámutatták, hogy a mája a végbunkról, még szerensõ stádium felé közeledik, felcse, hogy Apukám épvették a várólistára. Megkezpen akkor látogatott
dõdött az idegtépõ várakozás.
meg minket egy hétre,
Viki Pannával a mûtét után
Egy percre sem mertük kikapígy tudott segíteni Viki

ellátásával, mikor éppen rajtam volt a betegség sora.
Aztán 2002 február 6-án este Attila otthonról telefonált, hogy most hívták Hamburgból,
hogy megérkezett a máj és menjünk gyorsan a
kórházba. Valami miatt az õ telefonszáma maradt
meg a rendszerben, így a magyarországi mobilt
riasztották, erre nem is számítottunk. Így az otthoniak is az elsõ perctõl kezdve végigizgulták az
eseményeket. Most már Viki volt az elsõ a sorban, így nagyon gyorsan zajlott minden. Vizsgálat, beöntés, átöltözés, aztán indulás a mûtõbe.
Az utolsó ajtóig vele maradhattam. A kezemben
altatták el. Aztán azt sem tudom, hogy jutottam
vissza szállásunkra, alig találtam ki a kórház alatt
húzódó folyosólabirintusból. Aludni sem tudtam,
egy másik anyukával virrasztottam, aki abban reménykedett, hogy pár hónapos, nagyon rossz állapotban lévõ pici babáján talán éppen a Viki mûtétjébõl megmaradó májdarab segíthet.
Kora reggel hívtak az intenzív osztályról,
hogy mehetek, mindjárt magához tér Viki. Közel 8
órán keresztül operálták, de mint mondták, minden rendben zajlott, az életfunkciói is rendben
vannak. Az intenzíven a látvány már annyira nem
döbbentett meg, mert korábban segítettem a másik magyar családnak tolmácsolni és láttam micsoda mûszerrengeteg és csõmennyiség van rákötve a picikre. Csak Viki volt nagyon sárga, amin
kicsit meglepõdtem, mert azt hittem, rögtön Hófehérkével találkozhatom. Aztán jött az ultrahangos
orvos és elkezdtem félni. Nem tetszett, ahogy
csóválta a fejét és az sem, hogy a mindig elfoglalt
Burdelski professzor egyre többször jön be megnézni Vikit. Aztán jött az újabb hidegzuhany, nem
jó a keringés a májban, vissza kell vinni Vikit a
mûtõbe. Újabb hosszú órák következtek. Közben
Attila már repülõre ült és útban volt hozzánk. Végre jött a hívás az intenzívrõl, hogy mehetek, mert
Viki már ébredezik. Most talán még sárgább volt,
mint elõtte. Elmondták, hogy újra felnyitották a
pociját, átmosatták a májat, de a májban egy
trombózis keletkezett a beültetés során, ami nagy
valószínûséggel maradandó károsodást okozott
a szervben. Így rátették Vikit a sürgõsségi listára,
pár napon belül új szervet kell kapnia. Pedig azt
hittük már túl vagyunk rajta, hogy végre fellélegezhetünk. De mégsem keseredhettünk el, mert
közben láttuk, hogy mi még mindig szerencsések
vagyunk, még mindig van egy esélyünk. Ezen a
napon, a szomszéd szobában halt meg annak az
anyukának a babája, akivel Viki mûtétjének éjszakáján virrasztottam. Õ már nem volt transzplantál-

ható állapotban.
A z
új májdarab
még
aznap éjszaka megjött,
így
február
8-án újratranszplantálták Vikit.
A hasfalat
nem zárták
vissza,
hogy
fiA nyári táborban a Balatonnál
gyeljék a
keringést,
csak pár napra rá véglegesítették a varratot.
Ami ezek után történt már mind szép és
jó. Bár a CMV vírus, egy makacs gomba és sok
más kellemetlen „apróság” miatt még április 3-ig
élvezhettük a hamburgiak vendégszeretetét. Viki
hasán belül a nagy „szervi zsúfoltság” miatt a májon belüli keringés a mai napig nem tökéletes, sõt
a májfunkciós értékek is eltérnek a normálistól,
ami miatt már kétszer kellett kiutaznunk kontrollvizsgálatra, mégis felépült, rohangászik, rosszalkodik, óvodába jár és boldog. Akárcsak mi. A legboldogabb mégis Panna volt, mikor végre hazajöttünk hozzá. Attól a naptól kezdve, hogy Viki
visszaköltözött hozzá a szobába, mintha kicserélték volna, õ is nyugodtan átaludta az éjszakát.
Biztos vagyok benne, hogy bár az orvosok, nõvérek, család, barátok, támogatók és mi is
mindent elkövettünk, hogy a lehetõ legkevésbé
sérüljön a gyerekek lelki világa, mély nyomokat
hagyott bennük ez az öt hónap. Mindketten viszszahúzódóbbak és ragaszkodóbbak az átlagosnál, de reméljük, hogy ahogy a nagy Mercédesz
jel Viki pocakján, úgy a rossz emlékek is elhalványodnak majd idõvel.

U.I: Viki azóta jól van, és
már iskolába jár...

Juhászné Erdélyi
Zsuzsanna
2004

Védelem
megelõzhetõ fertõzõ
betegségek ellen

Dr. Kulcsár Andrea a fertõzõ betegségek szakorvosa, csecsemõ- és gyermekgyógyász vagyok. 2001 óta védõoltási szaktanácsadóként is dolgozom a
Fõvárosi Szent László Kórházban.
- Tudod, mi a védõoltás?
- Tudod, hogy vagyunk képesek védekezni súlyos fertõzések ellen?
- Miért fontos számodra a
védõoltás?
Megpróbálok válaszolni Neked
ezekre a kérdésekre.
A szervezet immunrendszere végzi a fertõzések elleni küzdelmet. Ha szüleidet vagy nagyszüleidet megkérdezed, olyan
betegségekrõl mesélhetnek neked, amelyek régi idõkben nagyon veszélyesek voltak: torokgyík, szamárköhögés, tetanusz
fertõzés.
Számos olyan betegség
van, amire nincs orvosság a mai
napig:
kanyaró,
rubeola,

mumpsz, gyermekbénulás, májgyulladás. Van gyógyszerünk,
de ettõl függetlenül a betegség
igen súlyos lefolyású lehet és kezelés ellenére súlyos következménnyel járhat: bárányhimlõ,
gennyes agyhártyagyulladás,
influenza. Ezek ellen a betegségek ellen ma már védõoltással
védekezhetünk. Az oltás során
felkészül az immunrendszered a
harcra, ellenanyagok képzõdnek, és a kórokozók elpusztulnak, mielõtt a betegség kialakulhatna.
A transzplantáció után fokozott fertõzés veszélynek vagy kitéve. A beültetett szervtõl, csontvelõtõl a szervezeted meg akar
szabadulni, mert immunrendszered „idegenként” ismeri fel. A beültetett szerv, csontvelõ harcol a
bennmaradásért szervezeted ellen. Olyan gyógyszereket kapsz,
melyek az immunrendszered
mûködését visszaszorítják, hogy
a kilökõdési reakciók csökkenjenek. Az a baj, hogy fertõzéskor
a kórokozók elleni küzdelmet is
az immunrendszer vezényli.
Baktériumok, vírusok felismerése, elpusztítása az immunrendszer feladata. Elképzelheted, ha
hiányzik a fegyver, nem tudsz mivel harcolni, súlyos fertõzés alakulhat ki szervezetedben, ami a
beültetett szerv vagy csontvelõ
épségét veszélyeztetheti. Amikor
a mûtét után kikerülsz a steril
(kórokozómentes) környezetbõl

a nagyvilágba, fokozottan ügyelned kell a tisztálkodásra. Szûk
családi körben is nehezen megoldható, hogy fertõzésmentes
légkörben élj. Nem beszélve arról, hogy nekünk az volt a célunk, hogy teljes értékû életet élj,
iskolába, gyermekközösségbe
járj, éld a veled egykorú gyerekek életét. Sok gyermek kis helyen, sok egymásnak átadható
fertõzést is jelent, még akkor is,
ha idõközben csökken az a
gyógyszermennyiség, amit immunrendszer-gátlónak szedsz.
Bár saját védekezõ rendszered
kezd feléledni, továbbra is esendõbb vagy a többieknél.
Na, ezért vagyok én, hogy segítsek Neked a kórokozók ellen
harcolni!
Ha Te túl vagy egy csontvelõ átültetésen, akkor a kórházi
kezelés után 6 hónappal már készen állsz arra, hogy legalább
egy védõoltást kapj. Az elsõ oltásod, fél évvel a transzplantáció
után október és március között,
az influenza elleni oltás. Egyéb
oltások tekintetében teljesen
tiszta lappal indulsz. Hiába kaptál már a beültetés elõtt oltást, az
elõkészítés és utókezelés alatt
kitöröltük az immunrendszered
emlékezõtehetségét, mindent újra kell kezdenünk! Oltás szempontjából ma született bárány
vagy! Az én feladatom eldönteni,
hogy a Te esetedben mikor és
mivel kezdjük az oltási sorozatot.

Igen, sorozatot. Mindenképpen
több oltást fogsz kapni, sõt alkalmanként lehet, hogy nem is
úszod meg egy szúrással. Képes vagyok akár két-három oltást is beadni egyszerre! Elsõ alkalommal életkorodnak, egészségi állapotodnak és a beültetett
csontvelõ eredetének (saját vagy
idegen) megfelelõen elkészítem
az oltási tervedet. Ha csontvelõd
mûködése a transzplantációt
végzõ doktorod szerint megfelelõ és nem kell immunrendszergátló gyógyszert szedned, az elkészített terv végrehajtását a beültetés után 12-18 hónappal elkezdjük, és azon leszek, mielõbb
be is fejezzük! Ha minden a terv
szerint halad, két éven át többször találkozunk.
Ha azon szerencsés vagy,
aki új májat vagy vesét kapott,
akkor némileg más a helyzeted.
A Te immunológiai emlékezõtehetséged megmaradt, csak fel
kell frissítenünk! A szervátültetés
elõtt kapott oltások emlékképeit
felelevenítjük, emellett újabb védõoltásokat kapsz. Bizonyos
szempontból nehezebb dolgom
van Veled, mert folyamatosan
szeded azokat a gyógyszereket,
melyek immunrendszer-gátlók.

Örülök, ha Veled már találkoztam mûtét elõtt, mert jobb eredményt érhetünk el, ha akkor teljesítettünk egy oltási sorozatot,
amikor nem kaptál még erõteljes
immunrendszer-gátló gyógyszert. De ne csüggedj, 6 hónappal a mûtét után számodra is
lesz javaslatom, elkészítem az oltási tervedet, elkezdjük a sorozatot! Ha csökken a gyógyszermennyiség, befogadtad az új
szervedet, és az is elfogadott Téged, akkor a beültetés után két
évvel még tovább bõvíthetjük az
oltásokat!
Joggal vagytok felháborodva azon, hogy mi történik a steril
falakon kívül 6 hónapig! Hiszen,
fertõzés szempontjából is ez a
legveszélyesebb idõszak a
transzplantáció után, de ekkor
még nem lehet aktív védekezésre késztetni elnyomott immunrendszeredet.
Jó hírem van számotokra! A
csontvelõ- és szervátültetett betegek családtagjai úgy segíthetnek a fertõzések elkerülésében,
hogy a tisztálkodási és érintkezési szabályok betartásán túl védõoltásokat kapnak fertõzõbetegségek ellen! Ez vonatkozik szüleitekre, nagyszüleitekre, sõt a

testvéreitekre is kortól függetlenül! Ne búsulj, amíg Te nem kaphatsz oltást, adok helyetted
azoknak, akikkel együtt élsz!
Ha szüleidnek vagy Neked kérdésed van, nyugodtan hívjatok
fel a 455-81-00 telefonszámon!
Küldhetsz
email-t
az
andrea.kulcsar@laszlokorhaz.hu
címre!
Várlak Benneteket idõpont
egyeztetés után (455-8100/ 8256
m) a Fõvárosi Szent László Kórház Védõoltási Szakambulanciáján (1/b épület) csütörtökön 9-12
óra között!
Szeretettel:

Ö

Kulcsár Andrea

römmel értesültem a Trappancs nevû, a szervátültetett
gyermekeket összefogó egyesület megalakulásáról. Nagy szükség
volt az egyre szaporodó kis sporttársaink egyesületi szinten való
támogatására, hiszen a „nagyok” utánpótlása részben tõlük
várható. Kis barátaink formálódó közössége remélhetõen sok
örömet fog okozni tagjainak, támogatóinak egyaránt.

Sok sikert kívánok jövõbeni munkátokhoz.
Székely György
elnök
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

jól sikerült Keszler Balázs 17. szülinapi bulija. Mindenesetre én
nem halottam, hogy
szétverték volna a
szállodát, és másnap
reggel mindannyian
idõben sorakoztak az
állatkerti sétára.
Ebben az állatkertben teljesen természetes környezetben
élnek az állatok, és
szinte minden fajta
megtalálható, amirõl csak valaha is hallottunk.
Láthatóan jól érzik magukat, mert mindenhol újszülöttekkel, kölyökállatokkal találkozhattunk,
már pedig csak ott szaporodnak, ahol jól érzik
magukat.
A társaság szanaszéjjel szóródott, de idõrõl-idõre összefutottunk, és újságoltuk egymásnak, hol, mi látható. Úgy vettem észre, mindenki
nagyon élvezte. Az egész csapat találkozott a
mosómedve etetésénél, ami 10 órakor kezdõdött,
és tényleg igazi látványosság volt.
A Dzsungel Szálloda éttermében ebédeltünk, majd a sportolni szándékozó gyerekek (15)
és szüleik megalapították a TRAPPANCS Sportegyesületet, megválasztották a tisztség-viselõket.
Sajnálhatja, aki nem tartott velünk, mert
csuda jó hétvégénk volt!

Szeretem az állatkerteket
Szeretem az állatkerteket, illetve az állatokat, akik
benne laknak. Sokfelé jártam a világban, és sok
állatkertben megfordultam. De meg kell, hogy
mondjam, a Nyíregyháza-sóstófürdõn található Állatpark tetszett mind közül a legjobban.
Szeptember közepén kétnapos hétvégi
programot szerveztünk a szervátültetett-, és az átültetésre váró gyerekek és családjaik számára
Nyíregyháza-sóstófürdõn. Elsõ nap ki-ki érkezett,
ahogy és amikor tudott, majd fél kettõkor találkoztunk a Múzeumfalu bejáratánál. Jó érzékkel
választottuk ki ezt a napot, mert ezen a hétvégén
tartották a skanzen területén a „Kóstolja meg Magyarországot” programot. Hát, megkóstoltuk…
Annyit kóstolgattunk, hogy alig bírtuk megenni
este a kitûnõ vacsorát az Állatpark területén lévõ
Hotel Dzsungel éttermében.
A mesterszakács ígéretéhez híven valóban kitett magáért, csak arra nem számítottak,
hogy 100 ember nem tudja magát „önkiszolgálni”
a nem ilyen létszámra méretezett étteremben.
Kiss Tünde, Bence anyukája azonban feltalálta
magát, és profi módon terített, felszolgált, és még
élvezte is.
A csoport fele - igyekeztünk úgy beosztani, hogy lehetõleg a kisebb gyerekek - a Dzsungel - ben szálltak meg, a másik fele a Hotel Sóstóban. Vacsora után a Sóstó éttermében gyülekeztünk, és hatalmas kuncogások (vagy inkább
vihogások??? ) kíséretében néztük meg a nyári
táborról készült filmösszeállítást. Szétosztásra került a friss-ropogósan megjelent TRAPPANCS újság, és megbeszéltük, ki szeretne januárban
Svájcba utazni a TACKERS sítáborba.
Késõbb szépen hazavonult mindenki a szállására, mert bizony hosszú volt a nap, és elfáradtak a
kicsik. Nem úgy a nagyok, mert hiszen õk
szülinapot ünnepelni gyûltek össze. Úgy tudom,

U.i. Fenyõ Tomi ne sajnálja, mert õ nagyobb „élményben" részesült. A Fenyõ család Tomi
veseriadója miatt nem tudott velünk tartani.
Szalamanov Zsuzsa

Szloboda Petra felvétele

Kell egy csapat 2.
Az I. sz. Gyermekklinika Vese- és
Mûveseosztálya
Ez az a rovat, aminek valószínûleg sok évre elõre foglalt helye van a lapban, hiszen nagyon sokan segítenek a gyerekeknek és nekünk is. Megpróbálok idõrendi sorrendben haladni, így esett ebben a számban a
választás az I. sz. Gyermekklinika Veseosztályára.
Hetekig törtem a fejemet, hogy ezt a feladatot
hogyan tudnám megvalósítani. Interjúzás? Mindenkivel? Ahhoz nem elég az újság terjedelme…
Aztán megszületett az ötlet: írják meg a gyerekek! Hiszen õk a leghitelesebb forrás. És õk lelkesen írtak…
Köszönöm Ingridnek, Vikinek, Zadrinak, Petrának, Tündinek, Balázsnak, Tominak, Dávidnak,
Andinak, Icának, Verának és Kangának, hogy kérésemre azonnal tollat ragadtak, valamint köszönöm
mindannyiuk nevében a Gyermekklinika Veseosztályának, hogy a gyerekek jókedvûen mesélnek Róluk. Az ott
dolgozó kollégáknak termé-szetesen lehetõséget biztosítunk e lap keretein belül a „visszavágóra”.

Feszt Tímea

Az I.sz. Gyerekklinika vese-, mûvese osztály nagyon sokáig a második otthonom volt.
1999-ben, mikor a betegségem kezdõdött, a
veszprémi kórházból egyenesen Pestre küldtek,
és itt "tárt karokkal" vártak. Egybõl tudtam, hogy
itt nagyon jó kezekben vagyok.
Sallay doktor úr, Reusz doktor úr, és Szabó doktor úr: Õk hárman mindent megtettek, és megtesznek értem, ami csak orvosi szempontból lehetséges.
4 évig Sallay doktorhoz tartoztam, és bármi problémám volt, mindig fordulhattam hozzá.
Míg dialízisre jártam sokszor odaült mellém, és
sokat beszélgettünk. Mély, csendes hangjával
mindig megnyugtató érzést keltett bennem.
Reusz doktor úr 2004 óta az orvosom. Hozzá is
bármikor bizalommal fordulhatok. Mindenben segít, amiben csak tud, mindig pozitívan áll a dolgokhoz, és ez mindenki másra is jellemzõ. Egy

nagyon közvetlen ember, akivel bármikor lehet beszélgetni.
Szabó Attila doktor úr: Egy komoly, nagyon barátságos, és odaadó orvos, aki mindig ott van, ha
szükség van rá, és megtesz mindent, ami tõle telik.
Mind a vese, mind a mûvese osztály nõvérei nagyon sokat tettek értem. Mindig ott voltak,
ha kellett valami, mindig és mindenben segítettek,
hogy lelkileg és fizikailag is jobban, érezzem
magam. A sok-sok év alatt nemcsak mint egy
osztály nõvéreit, hanem jó barátokat, és kedves
embereket ismertem meg személyükben. Ez
sokat jelent, és jelentett is számomra, hogy
mindig „barátként" kezeltek, és úgy is beszéltek
velem.
Köszönettel tartozom Ildinek, kis Ildinek,
Erikának, Katinak, Marcsinak, Bettinek, Ibi
néninek, Éva néninek, és Zsuzsának, hogy
mindig mellettem voltak, és támogattak.
Tilhof Ingrid
Amikor beteg lettem és kiderült, hogy a
vesémmel van a probléma, Sallay doktor bácsi
volt az, akit a veseosztályon elõször megláttam és
Õ kezdte el a kezelésemet is. Õ egy nagyon halk
szavú, aranyos doktor bácsi, engem inkább a
télapóra emlékeztet. És amit még szerettem nála,
hogy sosem adott szurit. Az osztályon azután
megismertem még Szabó Attila doktor bácsit is,
aki állandóan viccelõdött velünk, mindig
megdicsért valamiért és addig nem ment ki a
kórtermünkbõl, amíg mosolyt nem csalt az
arcunkra. Jó pont még Neki is, hogy tõle sem
kaptam szurit. Ezért is nagyon megszerettem
ezeket a doktor bácsikat.
Hát a nõvérkékrõl ezt már nem tudom elmondani,
mert õk „állandóan" csak szurkáltak. Hol a
branülre fogták, hol pedig a vérvételre, hogy
szúrni kell. Ez eleinte nem nagyon tetszett, sokat
sírtam, hisztiztem emiatt, de ahogy telt az idõ és
hozzászoktam a sok szurihoz, úgy õk is egyre
aranyosabbak lettek. Persze addig is azok voltak,

szigorúbbnak néz ki, de mi már,
akik ismerjük milyen akkor,
amikor velünk együtt táncol,
bohóckodik, tudjuk mögötte
teljesen más bácsi bújik meg.
Megjegyzem szurit Õ sem adott
még…Hát ez a veseosztály,
most már nem félek kontrollra
sem menni, mert tudom, hogy
ott mindenki szeret és ha szurit
adtak az Nekik is fájt annyira
mint nekem.
Köszönök Nekik mindent.
Kórós Viktória
***
Az 1 számú gyerekklinika mûvese osztályára járok
dialízisre.
Legszívesebben
mindenkirõl írnék de mivel
másnak is adok helyet az
de nem nekem. Bármit kértem újságban: megpróbálok rövid
tõlük mindenben segítettek és lenni.
állandóan azt nézték, hogy
Nagyon rendes mindenmivel könnyíthetnék meg a ki ezen az osztályon: nõvér meg
kórházban töltött napjainkat. orvos együttvéve. Kiemelni nem
Szeretném megköszönni nagy tudok senkit, hogy róla írjak mert
Ildinek, Katinak, kis Ildinek, mindenkirõl egy véleményem
Marcsinak, Bettinek és Erikának, van: NAGYON RENDESEK! A
hogy olyan türelmesek voltak „társaimról" pedig nem is
amikor
hisztiztem
és
a beszélve mindenki jó fej, örülök,
sírásaimmal a munkájukat hogy meg-ismerhettem õket!
nehezítettem.
A Igaz jobb lett volna más úton…
transzplantációm után Reusz De mindenki reménykedik
doktor bácsi vett a kezei alá. Õ erõsen!!!
egy nagyon vicces doktor bácsi,
***
aki a Balcsin velünk együtt
Reusz doktor bácsiról
lubickolt és fröcskölt minket. A sokminden eszembe jut. Sokat
fehér köpenyében egy kicsit segít nekünk ha betegek
vagyunk, de
akkor is velünk
van
ha
bulizásról van
szó.
Vicces amikor
biciklivel jön
meg a veseosztályra és tök
laza
szerkóban
érkezik.
Nyáron a Balatonon is sokat
1.sz. Gyermekklinika Mûveseosztály
bohóckodott.

Nagyon örülök, hogy Õ az én
orvosom.
Az összes nõvérrõl
tudnék írni, de én most a kis Ildit
szeretném pár sorban említeni.
Tele van kedvességgel, és
szeretettel. Szigorú is tud lenni,
de mindig jogosan. Emlékszem
mikor egyik alkalommal bent
kellett feküdnöm a korházban,
engedte
hogy
segítsek
vattabucikat gyártani. Sõt még
egy szilvesztert is együtt
buliztunk végig. Nagyon jó volt.
Kis Ildi az egyik, aki
engem mindig megszúrhat.
Persze a többiek is, de õt
nagyon szeretem. Egyszer
automatikus vérnyomásmérõt
kaptam, mert nagyon magas
volt a vérnyomásom, és én
nagyon bepánikoltam, mert a
gép nagyon felpumpálta a
karomat. Nagyon féltem a
vérnyomásmérõtõl, mert annyira
fájt, hogy el kezdtem sírni
miatta.
Azóta nagyon utálok
minden vérnyomásmérõt. Este
bent kellett maradnom a
kórházban, mert belázasodtam.
És Õ ott maradt mellettem, és
egész este vigyázott rám.
Köszönök neki (is) mindent:
Andi
***
Éva anyánk mindig azt
mondja, hogy ne egyél ne igyál
annyit kezelés alatt, meg
ilyesmik... olyan anyánk helyett
anyánk!!
***
Sallay doktor úr néha
annyira morcosan jön be
leleteket
nézni,
hogy
a
gyomrom összeszorult, hogy
vajon mit fog mondani De
egyébként nagyon jó orvos és
szerettem hozzá járni!
***
Mikor
hashártyagyulladásom volt, és a vese-

osztályon feküdtem, nem fájt a
hasam, és kétszer annyit ettem,
mint máskor. Ha a Sallay doktor
bácsi
arra
jött,
mindig
csodálkozva
nézett
a
szemüvege mögül, hogy már
megint eszem.
Tomi
***
Zsuzsa nénirõl szeretnék
írni, a Gyerekklinika mûvese
osztályáról. A dialízis alatt Õ
szúrt a legjobban, habár a
többiek is ügyesek voltak.
Zsuzsa néni is aranyos volt. Sok
kérdésemre válaszolt, bár a sok
„blablával"
az
õrületbe
kergettem. Olyan, mint az anyu,
nem
szereti
a
Cartoon
Networkot. Mostanában is
szívesen megyek meglátogatni
Õt, Õket.
***
Alig 2 éve járok a
veseosztályra, de olyan alkalom
nem volt, hogy fájdalmat okozott
volna. Véletlenül nem sikerül a
szúrás
majdnem
Õ
sír
helyettem.
Mosolya, kedvessége elfeledteti

azt
is,
hogy
kórházban
v a g y o k !
K ö s z ö n ö m
Neked Csini Kati!
***
Dr. Szabó
Attila - a Tök jó
fej! Komoly, aggódó, precíz orvos.
A
Balatonon
1.sz. Gyermekklinika Veseosztály
megismerhettük
egy olyan arcát
amit még mi nem láthattunk.
Reusz dokiról a kispárna
Vidám, felhõtlen a gyerekekkel jut eszembe, mert ha azzal ment
és barátkozó a szülõkkel. A KI- el este, tudtuk, hogy nyugovóra
MIT TUD-ban zsûritagként egy hajtja a fejét, és kezdõdhet az
mókás értékelést hallhattunk éjszakai kavalkád. Bár ez reggel
tõle minden résztvevõ gyerekrõl. mindig kiderült (amikor még
aludtunk), és sajnos volt egy
***
sajátos ébresztési módszere, az
2 éve kaptam az új ágyat
felemelte
és
egy
vesémet, azóta járok az I. sz. határozott mozdulattal le is tette.
Gyermekklinikára Reusz doktor Hát ilyenkor nem volt túl
bácsihoz. Amikor a véremet népszerû.
leveszik, utána mindig hozzá
***
megyünk, hogy megvizsgáljon,
Volt
egyszer,
hogy
mindig nagyon kedves és egyméteres hóban építettünk
vicces. Többször is hóembert, felhasználva a vese velünk
tartott
a osztály
évi
széntabletta
nyaralásokon. Reméli, készletét, de reggel munkába
hogy lesz valami téli jövet mindenkit a hóember
kirándulás, és sokat üdvözölt!
táncolhat velünk!
Attól sem riadtunk vissza, ha
éjszaka éhesek voltunk, hogy az
Egyszer, mikor orvosokkal és nõvérekkel palabent feküdtem, akkor csintát süssünk.
történt:
ebédeltem, Azt hiszem ezt hívják egy nagy
valami rántott dolgot. Azt CSALÁDNAK nõvérekkel, orvohittem rántott husi (az a sokkal és persze velünk, akik
kedvencem!!!),
jött közben felnõttek lettünk.
Sallay doktor bácsi, és A
gyerekklinika
dolgozói
megkérdezte: „csak nem szemében viszont még ma is
májat eszel?"
gyerekek vagyunk és ez
Rájöttem,
mi
nem szerintem így van jól.
stimmelt azzal a rántott
dologgal... nem hús volt,
***
hanem máj... valamiért
16
éve
mikor
rögtön otthagytam...
odakerültem az akkori fõnõvér
Erzsi néni úgy fogadott, hogy ***
„Te vagy a P. Vera, már nagyon

vártunk”, ezzel a mondattal kezdõdött a karrierem
az I. számú Gyerekklinikán és ez még ma is tart.
Dollyról: hát nem igazán voltunk
szimpatikusak egymásnak elsõ látásra, és lám mi
lett belõle: életre szóló BARÁTSÁG!!!
Összegezve: Nekem az I. Gyerekklinika és
a Transzplant is a második otthonom lett.
***

1.sz. Gyermekklinika Veseosztály

Kedves, aranyos, bár néha szigorú,
pláne mikor azt mondja,
szívesen lát a kórházban.
De mikor hazaenged,
a kedvem ismét csudajó,
és örültem, hogy szigorú.
Volna álom, lenne csoda.
Volna csoda, lenne valóság.
Volna valóság, lenne álom.
Melyik nincs? Miért nincs mindhárom?
Van álom, van csoda.
Van csoda, van valóság.
Van valóság, van álom.
Van mindhárom.
Amit a legfontosabb ember tett e világon.

Török Tomi rajza

Egy kiállítás mellékhatása
Az Árnyék és Fény c. fotókiállításunk a Duna Plaza-ban szerepelt. Egy ismerõsöm öt és fél éves kislánya
Hanna is végignézte az édesanyjával. A végén sírva mondta: - Én nem akarok ilyen beteg lenni! Rövid
magyarázat után megnyugodott és, azóta szó nélkül megeszi az almát, a zöldségeket, lelkesen fogat mos,
és szót fogad...
Tarján Iván

A
várvavárt
Disney utazás

Ahogy megjött a gépünk máris felszálltunk, és újból a felhõk között találtuk magunkat, mintha egy
gyönyörû álom lett volna.
Mindannyiunk nevében köszönöm a Mosoly Alapítványnak, a kísérõinknek, és mindenki másnak,
aki lehetõvé tette ezt a csodás utazást.
Dózsa Dávid

Disneyland csodái
1. nap
Reggel találkozó a gyerekklinikánál a csapattal. Onnan pedig kivitt minket Zsuzsa-néni, és Iván bácsi a Ferihegyi repülõtérre.
Ott sajnos egy órát késett a gépünk, de amikor
megjött, akkor nagyon örültünk, izgatottak voltunk, talán még senki sem repült közülünk.
Amikor végre megérkezett a gépünk, akkor 2 órás buszút várt minket. Még aznap bementünk a Disney-be és kipróbáltunk néhány dolgot,
de sajnos hamar beesteledett.
De az este sem telt el unalmasan, mert ugyebár
gondoltam, ha már úgyis itt a Hallowen, vittem
egy pár álarcot, és jól megijesztettük a lányokat.
De utána már aludtunk is, hosszú volt a nap.
2. nap
Reggeli után mentünk a várva várt Disneybe. Kipróbáltuk a szellemvasutat, kalózhajót , a 3D mozit és még sok mást, érdekesebbnél érdekesebb játékokat, amit el sem tudtam képzelni,
hogy léteznek. De aztán mentünk az autó-motor
kaszkadõrshowra, és a stúdióba. Aztán pedig
egy kisvonatra szálltunk, ami körbevitt minket a
stúdióban. És ekkor történt csak a meglepõ dolog! Egy részen, ahol földrengést szimuláltak, elöntött minket a víz, szó szerint! Ilyen sok csodás
dolog mellett hamar repül az idõ és már mentünk
is vacsorázni. De ekkor még nem volt vége a napnak, vacsora után indultunk is busszal Párizsba,
ahol megnéztük a Notre Dame -ot, a Diadalívet és
az Eiffel tornyot, ami csodálatosan csillogott az
éjszakában. 11 órára haza is értünk a szállásra,
és már aludtunk is.
3. nap
A harmadik nap hamar eljött. Reggel 7kor keltünk és reggeli után irány a hazautazás.

A TRAPPANCS csapat

Most, ha megengedik, elmesélem a Párizsban szerzett élményeimet. Október 4-én indultunk repülõvel Ferihegy 1-rõl. Heten voltunk,
három fiú és négy lány, Franciaországba, vagyis
Eurodisney-be mentünk. A repülõn odafelé épp
az ablak mellé kerültem. Gyönyörû volt a kilátás!
A felhõkben utazni olyan volt, mintha a
menyországban lennénk. Amikor leszállt a gép,
busszal utaztunk tovább a szálló felé. Jó kis vadnyugati szállodába kerültünk. Kicsomagolás után
irány Disneyland! Rövid sétát tettünk a „Meseországban”, ízelítõnek nagyon érdekes volt. Egy kicsit el is fáradtam. Másnap az egész napot ott töltöttük. Szinte minden játékot kipróbáltunk (Peter
Pan, Szellemvasút, Karib-tenger kalózai…). Este
jól bevacsoráztunk és újabb buszos kirándulás
következett – szinte éjszakába nyúlóan – de megérte. Párizsba indultunk városnézésre: Eiffel torony kivilágítva, Diadalív, Notre Dame, elég, ha
csak a nevüket említem ugye?
Csodás élményben volt részünk. Este 11-kor
küldtünk SMS-t haza, amikor buszoztunk vissza a
szállásra. Muszáj volt kihasználni az estét is. (Mivel csak két nap volt az egész…) Éjjel kettõkor fürödtünk meg és még egy órát fent voltunk 3-ig.
Nem hagytuk a Dórit aludni.

Gyors alvás után következett a reggeli,
majd újra buszra szálltunk, és a repülõtérre mentünk.
A gép – ugyanúgy, mint idefelé – kb. 1
órát késett. A repülés nagyon nagy élmény volt,
mert ez volt az elsõ repülõutam. (remélem lesz
még…)
Mikor Magyarországra értünk, nekem nem volt
kedvem leszállni, mert egyáltalán nem hiányoztak
az „õsök”!
Szeretném külön megköszönni az Alapítványnak, a szervezõknek, a kísérõknek, hogy
ilyen felejthetetlen élményhez juttattak bennünket.
Köszönettel:
Tárnoki Virág

Ui: Annyira pakoltunk hazafelé, hogy a fogason
hagytuk a kabátunkat. Otthon kissé le is szidtak
érte…

****

Disneyland-ben szerzett élményeim
Egy szép szerda reggeli napon elindultunk Budapestre. Iván bácsi kivitt minket a repülõtérre, mert Párizsba, azaz Disneyland-be készültünk.

A reptéren átvizsgáltak minket. Nagyon izgatottak voltunk az út elõtt, hiszen életünkben
elõször szálltunk repülõre. Egyszer csak látjuk,
hogy megérkezett a várva-várt gépünk. Szép színes volt, lila és rózsaszín.
Amikor a repülõgéphez értünk, a torkomban dobogott a szívem, nagyon féltem.
Aztán beszálltunk és a gép egyszer csak elindult
felfelé. Furcsa volt, de nagyon tetszett. Kinéztünk,
és szinte mindent láttunk. Gyönyörû szép volt az
ég és csodálatosak a felhõk. Odafelé sajnos nem
volt olyan szerencsém, hogy ablakhoz kerüljek,
de visszafelé igen!
Nos, elérkezett a leszállás ideje. Mindenki
rágott valamit, nehogy beduguljon a füle.
Megérkezés után busszal indultunk a
szálláshelyre, Disneyland felé. Menet közben
láttuk a szebbnél-szebb kastélyok kiemelkedõ
alakjait. A szállással nagyon meg voltam
elégedve. Aznap délután már megnéztük a
„gyerekbirodalmat”.
Sokunknak tetszett a „Kalózós” játék:
beültünk egy többszemélyes csónakba, és
mentünk a vízen, amikor egyszer csak „puff”
hihetetlen gyorsassággal elindultunk lefelé.
Másnap hulla fáradtan ébredtünk az esti
szórakozás után. Reggeli, mosakodás, irány
Disneyland. Nagyon jól éreztük magunkat.
Szuper volt a mesefigurák felvonulása, a sokféle
játék. A szellemvasutat nem mertem bevállalni…
Este, vacsora után újabb program
következett: városnézés Párizsban.
Nagy élményben volt részünk. Azok a híres
épületek, amiket eddig csak a TV-ben láttunk,
teljes életnagyságban tündököltek elõttünk, esti
fényükben: Eiffel torony, Notre Dame, Diadalív.
Jól elfáradtunk, alig aludtunk valamit. A sok
élmény szinte sokkolt bennünket.

Másnap sajnos indulás haza. A repcsi megint késett, így délután négykor landoltunk
Ferihegyen. Öröm volt találkozni szüleinkkel, de jó lett volna még ott maradni is.
Köszönjük az Alapítványnak ezt a lehetõséget, a kísérõknek a türelmet, a kitartást.
Köszönettel:
Tárnoki Dóra
Ui: Én is ott hagytam a kabátomat, mint a húgom. Nem tapsoltak meg érte…

2004. évi személyi jövedelemadójukból az állampolgárok 1 700 000 Ft-tal támogatták alapítványunkat,
mely összeget a szervátültetett- és az átültetésre váró gyerekek 2006 évi nyári rehabilitációs táborára
fordítottunk.
2005. évi személyi jövedelemadójukból az állampolgárok rendelkezése szerint alapítványunk
2 600 000 Ft támogatásban részesült, mely összeget teljes egészében a 2007. évi nyári gyerektáborra
fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek, aki a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civil
szervezetet tisztelte meg bizalmával, és adója 1 %-át nekünk ajánlotta.
Kérjük, a 2006. évi SZJA 1 %-ot ismét alapítványunk számára, a szervátültetett-, és átültetésre váró
gyerekek rehabilitációjára ajánlják fel!

Adószámunk: 19667063-1-43

Amennyiben félreérthetõ volt az
elsõ TRAPPANCSBAN megjelent írás,
szeretnénk mindenki számára világossá
tenni, hogy a Gyereknapot nem az
alapítvány, hanem a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége rendezi
2003 óta, az ASTELLAS PHARMA
(FUJISAWA) támogatásával.
A helyreigazítás a Szövetség
kérésére történt.
(szerk.)

Utazásunk Svájcba
(TACKERS tábor 2006. január 14-21. – Anzére, Svájc)

Azon szerencsések közé tartozunk, akik a
„Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért” segítségével egy hétig a Tackers tábor lakói
lehettünk.
A tábor célja: a világ minden részérõl meghívja, illetve fogadja a transzplantált gyermekeket.
a tábor szervezõi mindvégig azon munkálkodtak,
illetve arra törekedtek, hogy a szervátültetett
gyermekeknek egy hét felszabadult örömöt és
boldogságot adhassanak, mintegy kárpótlásul a
sok szenvedés, betegség és kórházi kezelés
után.
Olláry Boglárka (20 éves, tanuló) vagyok.
Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnökének megtisztelõ felkérésére boldogan igent mondtam, miszerint én kísérhettem a 2
magyar májtranszplantált gyermeket: Olláry Dezsõ (15 éves) és Witzl Donát (13 éves) fiúkat. A fiúk mûtétje 2004. végén történt 3 hét eltéréssel. A
kórházban ismerkedtek meg s késõbb barátság
szövõdött a „két kis sorstárs” között. Istennek hála a sorsuk az operáció óta jól alakult, szépen fejlõdnek s egészségüket visszakapva élhetik a
„normális” fiatalok életét, jó tanulók.
Ehhez a pozitív életérzéshez nagyban hozzájárult
ez a sítábor, ami a festõi Anzére nevû síparadicsomban található Svájcban. A világ különbözõ
országaiból 5 és 15 év közötti gyermekeket fogadtak. Ragyogó alkalom volt ez a kapcsolatteremtésre, mert a különbözõ kultúrákból jött fiatalok átadhatták egymásnak történeteiket és tapasztalataikat. A kommunikáció angol nyelven
folyt.
Lehetett itt síelni, de mi hárman magyarok a
snowbordozást választottuk. A tanárunk Skóciából érkezett, aki nagyon kedvesen és türelmesen
tanította meg nekünk az extrém

sport alapjait. A sportprogramok után délutánonként remek és változatos programokat kínáltak
vendéglátóink, amit nagyon élveztek a gyerekek.
(pl.: kézmûves foglalkozások, rajzolás, festés,
tánc, disco, korcsolyázás, hócsúszkázás, vitorlázó repülés…)
A legjobb program az volt, amikor a gyerekek
egy kisrepülõs túrát tettek a város felett s a legnagyobb szenzáció, hogy találkozhattunk a világhírû színésszel: Roger Moore-ral. Még az angol
BBC híradó emberei is ott voltak, hogy riportot
készítsenek a gyerekekkel.
Az utolsó nap (péntek) este a tábor szervezõi egy
fantasztikus zárópartit rendeztek, tûzijátékkal.
A kitartó 5 napos snowbordozásunk jutalmaként
még érmet és elismerõ oklevelet is kaptunk.
Kipihenten, felszabadultan, lebarnult arccal, boldogan tértünk vissza Budapestre. Megjegyzem, a
két fiú azonnal visszament volna a következõ járattal Svájcba.
Köszönet illeti a MALÉV jeles képviselõit, akik ingyenesen rendelkezésünkre bocsátották a repülõjegyeket.
Köszönet továbbá a két alapítványnak és a
szponzoroknak is.
Remélem jövõre jóval több transzplantált gyermeknek lesz lehetõsége e csodálatos utazásra
Olláry Boglárka

TACKERS annyit jelent, mint Transplant
Adventure Camp for Kids, vagyis
Kalandtábor Transzplantált Gyerekeknek.
Liz Schick, aki a tábort kitalálta és vezeti,
maga is májtranszplantált, és kiváló síelõ, sõt
a kalandot sem veti meg, megmászta már a
Mount Everestet is.
2007. január 6-13. között megrendezésre
kerülõ kalandtáborba négy fiú utazik, és
kíséri õket önkéntes segítõként Tilhof Ingrid,
vesetranszplantált fiatal, egyetemista hölgy,
aki kitûnõen beszél angolul, franciául.
Remélem, a következõ számban olvashatjuk
élménybeszámolójukat!
(Ez elõfeltétele az
utazásnak)

Nicholas története
Kedves Olvasók! Kedves Gyerekek!
agyon örülök a felkérésnek, hogy ebben az új
újságban, mindjárt a második számban
olyasmirõl írhatok, ami nagyon nagy hatással volt
annak idején nemcsak az olasz, de a Föld számos más országában is a szervátültetés megítélésére. Ez az igaz történet egy Nicholas Green
nevû, hét éves amerikai kisfiúról szól, akinek a
szerveivel hét olasz beteg ember életét mentették
meg, illetve tették sokkal jobbá. A hét beteg többsége tinédzser volt.
1994-ben Nicholas a családjával Olaszországban töltötte vakációját, amikor egy napon valamilyen szörnyû félreértés kapcsán egy ismeretlen banda kezdte üldözni a család kocsiját Szicíliában, miközben lövöldöztek is rájuk. Ezalatt
Nicholas hátul aludt az autóban. Amikor az édesapának sikerült lerázni támadóikat, megkönnyebbült, s azt gondolta, hogy kisfia még mindig alszik. Azonban Nicholast egy eltévedt golyó a fején találta el és soha többé nem tért magához.
Életét már nem tudták semmilyen módon megmenteni. A szülei felajánlották kisfiuk szerveit
transzplantáció céljára, függetlenül attól, hogy
külföldön voltak.
Napok alatt elterjedt Olaszországban,
majd világszerte a szerencsétlenül járt kisfiú,
Nicholas története. De nem csak róla szóltak a
hírek, hanem arról a hét emberrõl is, akik a
szerveket kapták. A szülõk minden keserûség
nélkül nyíltan beszéltek a riportereknek a nagy
veszteségrõl, ami õket érte és a szervek felajánlását illetõ döntésükrõl is. Emiatt a következõ évben ötszörösére emelkedett azoknak a száma,
akik elõzetesen – még életükben - beleegyeznek
haláluk esetén szerveik kivételébe: egy úgynevezett donorkártyát írtak alá – az ottani törvényeknek megfelelõen. Ezzel egyidõben csak Olaszországban közel megháromszorozódott a szervátültetések száma is. Azóta, ennek következtében
ezrek (nagy része gyermek) vannak életben jelenleg is, ami másképp nem történhetett volna
meg.
A Green család létrehozta a „Nicholas
Green Alapítványt”, amely folyamatosan próbálja
a figyelmet ébren tartani a világszerte meglévõ
szervhiányra (transzplantáció céljából). Nicholas

N

ajándéka címmel filmet
készítettek,
amelyet csak az
Egyesült Államokban 30 millióan láttak, s amelyet Magyarországon
is
többször vetítettek a
tévében. Érdemes
m e g n é z n i !
Reginald
Green,
Nicholas édesapja
könyvet is írt, amely
30.000 példányban
kelt el az elsõ kiadás
kapcsán.
A történet röviden ennyi, azonban az édesapa nyilatkozatát is fontosnak tartom, hogy
mindenki
megismerje egy olyan ember álláspontját, akit egy tragikus esemény kapcsán vissza nem fordítható,
hatalmas veszteség ért:
„Nicholas hét recipiense ugyanolyan volt,
mint sok más hasonló, akik szintén transzplantációra várnak – egy édesanya, aki soha nem látta
tisztán gyermeke arcát, egy cukorbeteg, aki
gyakran esett kómába, egy 15 éves kisfiú, aki súlyos szívbetegsége miatt senyvedett, s emiatt
ugyanakkora volt, mint a hétéves Nicholas, egy
kiemelkedõ sportember, akinek éleslátását a homály váltotta fel, és két gyermek, akik hetente
többször órákat töltenek dialízis gépen. Továbbá
ott volt Maria Pia, egy életvidám, 19 éves lány, aki
szintén halálán volt azon az éjjelen, amikor
Nicholast lelõtték. Jelenleg egészséges, megházasodott, s két gyermeke született, melyek közül
az egyiket Nicholasnak hívják…
Ez a hét ember nem gazdag, nem híres
és az életükre rányomta bélyegét a szenvedés,
amivel minda n n y i a n
szembe kellett,
hogy
nézzenek. Õk
most úgy érzik, újjászülettek.

Tulajdonképpen mindenki lehetséges donor, s
ebbõl a történetbõl láthatja, micsoda hatalmas
ajándék van a kezében. Egyetlen döntés
megmenthet családokat a teljes összeomlástól,
embereket, gyerekeket a haláltól. Ilyen hatalmas
következményekkel járó cselekvés kapcsán a
donor családok gyakran eltöprengenek, vajon
nincs-e valamilyen más megoldás.
Egyetlen hasonló döntés sem csökkenti a
fájdalmat. Az érzés, hogy egy szerettünk

Nicholas Kupa
Már négy alkalommal került megrendezésre a hétéves donor,
Nicholas Green emlékére szervezett emlék-verseny a világ transzplantált gyermekei számára. A
magyar gyerekek eddig két alkalommal vettek részt rajta, elõször
2003-ban Bormioban, ketten,
majd 2005-ben Zakopanéban,
amikor is négy gyermek szüleit sikerült rábeszélni arra, hogy engedjék el a gyerekeket a táborba.
Azt hiszem, hogy sem a szülõk,
sem a gyerekek nem bánták meg
a részvételt! Egy életre szóló élményt hozott mindannyiuknak.
A Nicholas Alapítvány
egyik célja a donáció népszerûsítése, s egy ilyen gyermek rendezvény igazán alkalmas arra, hogy a
médiában pozitív hír legyen. A
Nicholas emlékére rendezett kupára Ausztráliától - Kanadáig érkeznek gyerekek, hogy részt vegyenek ezen az emlékhéten és a
versenyen.
A rendezvényt minden alkalommal megtiszteli Nicholas
édesapja, Reginald Green is.
Igazán nagy élmény volt a
vele való találkozás, s nemcsak
minket felnõtteket, de a gyerekeket is megérintette az a természetesség, ahogyan a fiáról beszélt, s
ahogyan feleségével együtt saját,
személyes tragédiájukat - fájdal-

hiányzik, egész életünk során megmarad.
Azonban a szervdonáció tesz valamit a serpenyõ
másik oldalára.
Egész hátralévõ életünk során egyfajta
büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy
elveszített szerettünk megmentett egy másik
kétségbeesett helyzetben lévõt, akin rajta kívül
senki más nem tudott volna segíteni.”
Dr. Szabó Joe

rülmények
között
kell
megküzdenie a pályával. Ez az
igazi próbatétel, de talán a legnagyobb élmény is, amikor egy hét
felkészülés után végig kell menni a
meredek pályán a kitûzött kapuk
között, vagy sífutásban teljesíteni
kell a távot a kihúzott nyomban.
Az eddigi
Nicholas
Kupákat
a World Transplant
Games
Federation
(Szervátültetettek
Világjátékának
Szövetsége) támogatásával és
koordinálásával rendezték meg,
és tavaly a WTGF Tanácsa úgy
döntött, hogy ezután a Téli
Világjátékokkal egyidõben kerül
majd megrendezésre. Így a
következõ alkalomra még egy
kicsit várni kell, pontosan 2008
márciusáig, amikor is Finnországban Rovaniemiben a
Nicholas emlékére összejövõ
gyerekek és a felnõtt transzplantált
sportolók
együtt
találkozhatnak
és
versenyezhetnek majd.
Berente Judit

mukon felülemelkedve - pozitív
irányba tudták fordítani. Sokaknak
példát adtak nagylelkûségbõl,
megbo-csátásból és emberségbõl.
Az egy hét alatt a kezdõket
szakképzett oktatók tanítják meg a
síelés alapjaira, felszerelést és
megfelelõ ruhá-zatot is biztosítva
számukra. Míg a kezdõk a hóekét
gyakorolják, a haladók edzéséken
vehetnek részt. Bormioban, az
alpesi
sízés
tudományát
tanulhatták meg a gyerekek, míg
Zakopanéban
a
sokkal
fárasztóbb, de nagy élményt
nyújtó,
sífutás
alapjait
is
elsajátíthatták a résztvevõk.
A sportoláson kívül sok
érdekes kulturális programot is
szerveztek, úgy mint város-nézés
vagy a sítörténeti kiállítás
megtekintése, de a világ legerõsebb emberével
is össze-mérhették
e r e j ü k e t
kötélhúzásban, és
esti
tábortûznél
ismerkedhettek
egymással a sok
nemzet résztvevõi.
A
hét
mindig egy versennyel
zárul,
A magyar csapat, középen Reginald Green
melyen mindenNicholas apukája
kinek azonos kö-

Süssünk valamit!
Trappancsok!
Szeretnétek sütni valami finomat de minden olyan „nehéz” és „bonyolult”?
Én sem vagyok nagy konyhatündér…. Pontosabban próbálkozom, hol sikerül, hol nem… De van
egy sütirecept, amit nem lehet elrontani (csak ha ottfelejted és leég…. Nekem már sikerült!)
A Nagymamákat külön kérem, hogy most azonnal hagyják abba az olvasást….
Ez a recept gyerekeknek szól… :
Elõveszed a turmixgépet. Két tojást beleütsz egy pohárba, majd átöntöd a turmixgépbe.
Utána szórsz 2 pohár lisztet és 2 pohár kristálycukrot, majd 2 doboz tejfölt, 1 sütõport, 3-4
evõkanál kakaót, ha van otthon darált dió akkor abból is 2-3 kanállal mehet bele. Utána
bekapcsolod a turmixgépet, kb. 1-2 perc alatt jól összekeveri (ha elakad, KIKAPCSOLOD és
kanállal megkevered).
Utána vagy egy kivajazott tepsibe öntöd a turmixgépbõl a folyékony masszát, vagy
kibéleled sütõpapírral a tepsit (a sütõpapírt is be kell kenni vajjal, különben leég, ezt is
kipróbáltam…) és abba öntöd. Berakod a tepsit a forró sütõbe, és kb. 15 perc alatt kész a süti.
Ha kihûlt (ha melegen piszkálod, szétesik elemeire - naná hogy ez is saját tapasztalat) félbe tudod
vágni és meg lehet kenni a közepét lekvárral. Kis kockákra vágod,
szórsz rá egy kis porcukrot vagy vaníliáscukrot és kész a süti.
Amit Te csináltál! :
(Ha valakinek SZÉP lesz, írja majd meg, hogy csinálta...
Nekem mindig nagyon finom és nagyon ronda)
TimiMami

Utazzunk Velencébe!
Na nem egészen az itáliai Velencébe, csak a hazai Velencei tó partján fekvõ Velencére. De
higgyétek el, ez is csodás lesz! Nem lesz gondola, de - reméljük - lesz fakutya (majd ha fagy).
Nem lesz Velencei karnevál, de lesz farsangi jelmezes bál. És még ez-az-amaz….Természetesen
fedett uszoda, jakuzzi, szauna kényeztet bennünket a saját parttal rendelkezõ gyönyörû
szállodában.
Megtekinthetõ: www.hoteljuventus.hu Tehát, jelentkezzetek a háromnapos bulira!
Helyszín: Hotel Juventus, Velence, Tópart u. 34.
Idõpont: 2007. február 17-19. (szombattól-hétfõig)
Költség: gyerekeknek ingyenes, felnõtteknek 12.000 Ft (teljes ellátás)
Jelentkezés: csak írásban, dec. 31.-ig
Részvételi díj befizetése: 2007. jan. 31.-ig

Ez a felhívás csak a 18 év alatti gyerekeknek és szüleiknek szól!

Gyerekek levelei
Jézuskához és
Istenhez
Kedves Jézuska! Tavaly
egy kishúgit kaptam Tõled,
az idén valami hasznosabb
ajándékot szeretnék...
Kedves Jézuska! Nagyon szép dolog volt
Tõled, hogy odatetted a karácsonyfa alá a
villanyvasutat, de máskor az elemet se felejtsd
el..., ja és apunak is hozhatnál még egyet, mert
mindig Õ akar játszani a mozdonnyal...
Kedves Isten!
A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni.
Nem baj?
Marine
Kedves Isten!
Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy
trükk?

Kedves Isten!
Coe atya a barátod, vagy csak üzleti
kapcsolatotok van?
Donny
Kedves Isten!
Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyáért
imádkoztam.
Joyce
Kedves Isten!
Hogyhogy az utóbbi idõben nem találtál fel egy
új állatot se?
Csak a régiek vannak.
Johny
Kedves Isten!
A nyaralás alatt végig esett.
Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat
mondott Rólad, amit nem szabad.
Remélem, nem fogod bántani.
A barátod (nem mondom meg ki vagyok)
Kérlek küldj nekem egy pónilovat.
Eddig még sose kértem semmit.
Utánanézhetsz.
Bruce

Kedves Isten!
Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak
véletlenül alakult így?
Norma
Kedves Isten!
Elmentem egy esküvõre, és csókolóztak a
templomban. Ez O.K.?
Neil
Kedves Isten!
Nekem a Miatyánk a kedvencem.
Egybõl megírtad, vagy sokat kellett törnöd a
fejed?
Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom.
Lois

Kedves Isten úr!
Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét
olyan könnyen.
Rajtam három öltés van, és kaptam injekciót is.
Janet

Élet a Messengeren
Trappancsok!
Minden házifeladat kész? Nincs kedved olvasni? Anyának sem tudsz már segíteni?
Van otthon internet?
Gyere az MSN messengerre! Koraesténként sokan gyûlünk ott össze a TRAPPANCS
csapatból. „Találkozhatsz” a tábori barátaiddal, elmesélheted, mi volt az iskolában, minek örülsz
vagy éppen mitõl vagy szomorú. VÁRUNK! (Ha segítség kell, vagy nem tudod a többiek címét,
keress meg!) Timimami

Vidám oldal
AZ ELEFÁNT
Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, de csak a
felnõtt elefánt, mert egy igen kis elefánt például jóval
kisebb, mint egy igen nagy víziló. Az elefánt
úgynevezett állatkertekben fordul elõ, a föld minden
nagyobb városában, amiért is az elefánt hazája
széles e világ, amiben a mûvészhez hasonlít.
Állatkert nélkül csakis Indiában és Afrikában fordul
elõ, amiért is azok, akik elefántvadászatra indulnak
Pilisvörösvárra, kénytelenek néhány nyúllal beérni.
Az elefánt igen rosszkedvû állat, már kicsiny
korában állandóan megnyúlt orral járkál, ezért aztán
az orra úgy is marad, és ormány nevet vesz föl.
Jókedve úgyszólván csak akkor van, ha ütik, mert
bõrének vastagsága miatt az ütést nem érzi, s ezen
jóízût röhög.
Az elefánt hangja trombitaharsogáshoz
hasonlít, ami megtévesztõen hasonlít ahhoz, amirõl
az olvasókönyvek mint az elefánt hangjáról szólnak,
s amirõl azt mondják, hogy hasonlít a
trombitaharsogáshoz. Az elefánt fûvel, szénával,
kölessel és rizzsel táplálkozik. Barbár erkölcsérõl
tesz tanúbizonyságot, hogy megjelenik a
rizsföldeken, telezabálja magát, és fizetés nélkül
távozik. Az elefánt testi ereje óriási, hallatlan nagy
terheket elbír, de tízszer annyit õ sem bír el. Az
elefánt igen sajátságosan iszik, beledugja ormányát
a vízbe, éppen úgy, mint a nagyorrú kávénénikék a
kávéba, de aztán a kávénénikéktõl eltérõleg
teleszívja az ormányát, és azt nem hagyja csak úgy
visszacsöpögni a kötényére, hanem igenis
belespricceli a szájába, amiben bizony a disznóhoz
hasonlít, nem mintha a disznó is így tenne, hanem
mert ez már mégiscsak illetlenség. Az elefánt

JÓPOFA

betegségei közt leggyakoribb a nátha; képzelhetõ,
mekkora náthája szokott lenni. Az elefánt igen okos
állat, volt például egyszer egy szabónak egy
elefántja, ez olyan okos volt, hogy amikor a szabó
elment hazulról, az elefántot otthon hagyta, és a
kaput bezárta, az elefánt, mikor idegenek akartak
bemenni a szabó udvarába, nem eresztette be õket,
mert nem is tudta volna kinyitni a kaput, meg nem is
tudta, hogy be akarnak menni. Az elefánt az
állatkertben a hátán egy trónusszerû alkotmányt
cipel, amibe egy leány és egy férfi beleül, és a
szerelemrõl csevegnek, ekkor az elefánt az
úgynevezett elefánt szerepét játssza. Az elefántot
robbanó golyóval vadásszák, amire nagyon dühös.
Életkora igen magas, egy tudós egyszer sokáig
figyelt egy elefántot, amint az kétszáz évet élt
egyfolytában. Persze elõbb is meghalhat, de csak
akkor, ha valami olyan különös baj történik vele,
amit egy elefánt se bír ki.
(Nagy Lajos: Képtelen természetrajz) 1918

Hogyan nevezik:
... a kakukk drogját?
- Kakukkfû!!!

- Örökké akarok élni! Eddig sikerült!
- Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy megettük
az utolsó kannibált!
- Már majdnem megvettem a "Pozitív
gondolkodás elõnyei" címû könyvet, de aztán
arra gondoltam, ugyan, mire lenne ez jó?
- Óriási ötletem volt reggel, de nem tetszett.

... a borostás papot?
- Szõrzetes.
... az ukrán horgászt?
- Nedumáj Pontienko.
... a lassú postást?
- Levéltetû

A kis gyufaáruslány
írta: Hans Cristian Andersen
Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már
sötétedett; az esztendõ utolsó napját mutatta a
naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány
járta a sötétedõ utcákat, hajadonfõtt és mezítláb.
Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán,
de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs
nagy volt, igen nagy - az édesanyja hordta valamikor
-, s ahogy két arra vágtató kocsi elõl a járdára ugrott,
egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az
egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, majd
bölcsõnek használja, ha megházasodik, a másikat
pedig meg sem találta a szegény kislány.
Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát
kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis
kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött
benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott.
Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál
gyufát sem vettek tõle, és alamizsnát sem adott neki
senki. Éhesen és hidegtõl reszketve vánszorgott
tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó
hópelyhek tapadtak szépen göndörödõ, hosszú,
szõke hajára, de nem is gondolt vele.
Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba
pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep
volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek
folyton csak ez járt az eszében.
Behúzódott egy zugba, egy kiszögellõ ház
sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott
még jobban didergett, majd megvette az isten
hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap
egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel
fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tetõ
hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be
szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket.
Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó
lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha
kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz
s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné a
kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy
szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a
lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a
kislány boldogan tartotta fölébe a kezét.
Csodálatos láng volt az! A szegény kis
gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejû,
rézcsövû vaskályha elõtt ülne - olyan jó volt nézni a
tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát

is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a
pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltûnt a
vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben
egy gyufacsonkkal a kezében.
Elõvett egy másik gyufát, meggyújtotta.
Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett
rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta
üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába.
Hófehér terítõvel letakart, nagy asztal állt odabenn,
finom porcelánedények csillogtak rajta, s a közepén
aszalt szilvával, meg almával töltött sült liba illatozott.
S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer
csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában,
bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint
ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a
puszta, hideg fal.
Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörû
szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat,
mint amit karácsony este a gazdag kereskedõ
szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a
fal alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak

hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak
kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy
levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp
láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a
magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott
csupa tündöklõ csillag lett belõle. Egyszer csak
kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot
hasított a sötét égen.
- Valaki meghalt! - mondta a kislány; emlékezett rá,
hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s
aki már rég meghalt, egyszer azt mondta:
„Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az
Isten színe elé.“
- Megint odadörzsölt egy szál gyufát a
falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt
körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott
nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis
unokájára.
- Nagyanyó! - kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt
hagysz, ha a gyufa végigég, eltûnsz, mint a meleg
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kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörûséges szép
karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó!
És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész
csomag gyufát, hogy marassza a kedves
nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet
árasztott, mintha a nap sütött volna.
A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen
erõs. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele;
magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség,
félelem, ahol csak öröm van és fényesség.
A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus
lányt a házszögletben: kipirult arca mosolygott, de
élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal
teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek
újesztendõ reggelén, körülötte egy halom
gyufásskatulya és sok-sok elégett gyufaszál.
- Melegedni akart szegényke! - mondták az
emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörûséget
látott, s milyen fényesség vette körül, amikor
nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét
világot.

„A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak,
hogy tetszik neked az inge, erre õ ezután minden nap
csak azt hordja majd.“
Nóri - 7 éves

Egy tudományos felmérés részeként kutatók
megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról,
hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre adott válaszok
mélysége és komolysága sok esetben a kérdezõket is
„A zongoravizsgámon egyedül voltam a
meglepte.
színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy
mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az õ szájában
biztonságban van a neved.“
Zsolti - 4 éves
„A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a fiú
pedig borotválkozó arcszesszel bekeni magát, aztán
elindulnak, hogy szagolgassák egymást.“
Karesz - 5 éves
„A szeretet az, amikor anyu kávét fõz
apának, de belekortyol mielõtt odaadná neki, csak a
biztonság kedvéért, hogy ellenõrizze, hogy biztosan
finom-e.“
Dani - 7 éves

„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában
van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok
kicsomagolását, akkor lehet meghallani.“
Robi - 7 éves

közönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak
õ mosolygott. Ezután már nem féltem.“
Csilla - 8 éves
„A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös,
de anya akkor is azt mondja neki, hogy sokkal
helyesebb, mint Robert Redford.“
Krisztián - 7 éves
„Tudom, hogy a nõvérem szeret engem.
Onnan tudom, mert nekem adja az összes régi
ruháját, és emiatt neki el kell mennie, majd újakat
venni.
Laura - 4 éves
(internet)

