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Kedves Olvasóink!
Örömmel tölt el, hogy szép tavaszi hírekkel köszönthetem az olvasókat: felejthetetlen volt
ismét a Transzplantációs Alapítvány jóvoltából megrendezésre került téli találkozónk
Balatonvilágoson, ennek bizonyítékai megtalálhatóak néhány oldallal késõbb.
Ezenkívül, a tavaszi szél vize(lete)t áraszt: új vesét hozott a nyuszi a TRAPPANCS csapat testnevelõtanárának, mindannyiunk barátjának, Jani „bácsinak”, akinek ezúton kívánok
az egész csapat nevében nagyon nagy szeretettel gyors gyógyulást!
A harmadik örömhír pedig az, hogy a kiadással kapcsolatos problémáink a 2008-as évre
megoldódtak, mert Dr. Grózli Csaba vállalta, hogy az idei újságok nyomdaköltségét az
Astellas Pharma Kft állja. Köszönjük!
Remélem, hogy a sok színes olvasnivaló között ezúttal is találnak olyat, ami az Önök
szívének is kedves.
Feszt Tímea Diána
Szerkesztõ

Májat kaptam Kielben
Léna
Stöhr Lénának hívnak, 2006. szeptemberében
születtem Sopronban. Magyarországon én
vagyok a legfiatalabb élõdonoros transzplantáción átesett baba. Kilenc hetes voltam, amikor
apukám Kielben májat „adott" nekem.
Születésem igazi csoda volt szüleim számára, ugyanis anyukámnak azt mondták az
orvosok, hogy soha nem lehet kisbabája. Szép,
nyugodt terhesség után nagyon nehezen, arccal
felfelé láttam meg a napvilágot. Németországban
az így születetteket különleges „csillagnézõ"
babáknak hívják. Anyukám nagyon várta, hogy
végre vigyenek hozzá, de sajnos az intenzív
osztályra kerültem. Itt kezdõdik betegségem
története, amit most nem részleteznék.
Vizsgálatok sora következett, majd Budapestre irányítottak minket, a nagyon kedves, lelkiismeretes Szõnyi doktor úrhoz. Anyukám végig
mellettem volt. Nyolc hetes koromra végre
májátültetésre alkalmas állapotba kerültem.
Apukám önzetlenül segített
rajtam.
Természetes
volt számára, hogy
vállalja a donorságot, amit sajnos
a munkahelye
nem tolerált,
elbocsátották.
November 9én megtörtént
a várva várt
mûtét. Anyukám nagyon
aggódott mindkettõnkért, ami
feleslegesnek bizonyult. Az operáció
után az új májam azon-

nal mûködni kezdett, bõröm sárga
színe kivilágosodott.
Apukámnak a mûtét után fájdalmai
voltak, de ennek
ellenére nagyon
hamar megerõsödött. Hasán egy „L"
alakú heg látható, amire viccesen azt szokta
mondani, hogy „kitetováltam" õt.
Visszatérve Budapestre, a klinikán kezeltek
még pár napot, majd végre hazamehettünk. Ez
nagy élmény volt, ugyanis születésem óta most
elõször vihettek haza szüleim.
Most már minden rendben van, szépen
fejlõdök, a gyógyszereimet olyan ügyesen
veszem be, mintha valami finomság lenne.
Budapestre járunk továbbra is kontrollra,
valamint gyógytornára, készségfejlesztésre.
Veronika
Kislányunk három hónapos korában vált
egyértelmûvé a májtranszplantáció szükségessége.
Veronika 2007. április 20-án született, bátyja
- Kálmán - két évvel korábban, április 21-én. Az,
hogy Verus betegsége miatt Kálmánkára kevesebb idõ jutott, már az itthoni kórházi kezelés
(Kasai mûtét) alatt gondot okozott. Hogy a bátyó
lelkében nagyobb törések ne történjenek, mindenképp családostul akartunk menni Kielbe.
Sajnos Verus állapota hirtelen rosszabbra fordult,
és a kiutazás sürgõs lett. Kálmi mellé fél nap alatt
kellett kísérõt találnunk, végül egy közeli rokon
vállalta a feladatot. Sajnos ebben a nagyszülõkre
nem számíthattunk. A gyerekeknek útlevelet kellett csináltatni, és az OEP-en keresztül el kellett
intézni a repülõjegyeiket ugyanarra a gépre.
Ebben Marjai Anna maximálisan a segítségünkre
volt. Kálmi és a kísérõ minden költségét magunknak kellett állni.
Itthonról német nemzetiségû tolmács segítségével felvettük a kapcsolatot a Ronald
Házzal, ahol nagyon készségesnek mutatkoztak, és megígérték, hogy kiutazásunk után néhány napon belül biztosítanak helyet mindannyiunk számára. Ez nagyon fontos volt
ahhoz, hogy a család kint is együtt tudjon
maradni. Ezért mertük vállalni a közös kiutazást.

Kielbe érkezve örömmel tapasztaltuk, hogy a
kórház felkészült a testvérek fogadására is, a
gyerekosztályon látogatóként még a kórterembe
is bemehetnek, az étkezõben
pedig játékok és mesekönyvek segítenek lefoglalni a gyerekeket.
A kórházi koordinátor (Sarah), bár
nem ígérték biztosra, foglalt szállást Kálminak és a
kísérõnek egy közeli szállodában,
mert a McDonald
házban még nem
volt hely, de a várólistán rajta voltunk.
A szálloda
78 EUR/éjszaka áron adott
szállást (a harmadik, legfelsõ
emelet legutolsó szobájában). Ez ottani viszonylatban egy közepes ár.
A harmadik nap után átköltöztünk egy, a
város szélén lévõ, kultúrált, de jóval olcsóbb turistaszállóra (Bekpek Kiel, kb. 26 EUR/éj/fõ), ahol
volt mosási és fõzési lehetõség is, bár a
zuhanyzó és a WC közös volt. A szállást busszal,
egy átszállással könnyen meg lehetett közelíteni,
a bérlet ára 16 EUR/hét/fõ. (A tömegközlekedés
nagyon jó.)
Amikor személyesen odamentünk, a Ronald
házban azzal fogadtak az irodán, hogy minden
nap menjünk érdeklõdni, mert nem tudják megmondani, hogy mikor szabadul fel szoba,
miközben a német bentlakók folyamatosan
cserélõdtek. Így a telefonos ígéretekkel szemben
10 napot kellett várnunk a szobára. Sajnos kisfiunk már nem költözhetett be velünk, mert õt - a
kísérõ alkalmatlansága miatt, és mert ilyen
sokáig kellett várnunk a kórházhoz közeli,
gyerekbarát, olcsó szállásra - egy hét után haza
kellett küldenünk.
Ez lelkileg nagyon megnehezítette az amúgy
sem könnyû mûtét elõtti napokat. Azt gondoljuk,
hogy a mûtét után egy héttel már kísérõ nélkül is
elboldogultunk volna, hiszen a Ronald Házban
két nagy játszószoba is van rengeteg játékkal,
babakocsik a sétához, és akkorra már a donor is
tudott volna felügyelni a nagyobb gyerekre, még
ha nehezet emelni nem is lehetett egy jó darabig.
Miután Verus 3 héttel a mûtét után kikerült az
intenzív osztályról, édesapja hazautazott a nagy

tesóhoz, akit addig a nagyszülõk próbáltak igazgatni, több-kevesebb sikerrel, de sajnos a szülõi
távollétet õ is megszenvedte. Ma már jól
vagyunk, és a családi harmónia is helyre állt.
Péter - A Donor élete
Amikor kiderült, hogy a kisfiamnak - Péternek májátültetésre lesz szüksége, akkor a
következõket beszéltük meg a feleségemmel:
Mindketten jelentkezünk donornak. Ha csak
az egyikünk lenne jó, akkor az vállalja. De ha
mindketten jók lennénk, és az orvosok ránk
bíznák a választás lehetõségét, akkor én, azaz az
apa vállalom ezt. Férjként és apaként Isten elõtt
enyém a kiváltság és a felelõség, hogy mindent
megtegyek azért, hogy a Péter éljen, és boldog
életet éljen.
Kielbe érkezésünkkor a feleségemmel
kezdték a kivizsgálást, mert az Õ vércsoportja
azonos a Péter vércsoportjával, de én sem lettem
kizárva, mert az én vércsoportom nullás, ami mindenhez jó. Egy hét után a feleségemet kizárták,
mert egy komoly kockázati tényezõt találtak nála.
Elkezdõdött az én kivizsgálásom, amely három
hosszú hétig tartott. A német orvosok a rájuk
jellemzõ alapossággal, és precizitással vizsgáltak
meg, majd megszületett a döntés: jó leszek
donornak.
A mûtét a következõ héten szerdán, 2007.
december 19-én volt. Öt nappal késõbb már
kiengedtek a kórházból, ekkor írtam egy e-mailt
az otthoniaknak, rokonainknak és barátainknak,
ebbõl idéznék pár gondolatot röviden:
„Ma reggel jöttem ki a kórházból...
A Peti jól van, jól mûködik az új máj. Miután már
nem az a probléma, hogy hogyan kúszok ki WC-re
az infuziós állvánnyal, elkezdtem én is boldog lenni
és örülni. Nagyon örülök a Petinek. Csak az a gond,
amikor túl boldog vagyok, akkor elkezdek sírni, ettõl
pedig rázkodik a hasam, ami most nem túl jó.
Tegnap voltam a Gyermekklinikán a Péternél is.
Tudjátok mint fedeztem fel? Gyönyörû kisbabánk
van! A szemefehérje fehér és nem világoszöld, a
bõre színe normális rózsaszín és nem sárga. Peti
ébren volt éppen, a feleségemmel - Marikával - játszottak. Tudjátok: MEGÉRTE.
Ez nem is lehet kérdés. "
A szüleimnek azt mondták a rokonaink,
hogy én egy hõs vagyok, hogy ezt megtettem.
Én nem vagyok hõs, az Úr Jézus a hõs. Jézus
nélkül ez nem ment volna.

Kata
Zahoray Kata Emma vagyok,
két éves múltam novemberben.
A szüleim születésem után a
szülészetrõl egyenesen a Bókay Gyermekklinikára vittek. A
véreredményeim nagyon rosszak voltak.
Szerencsére a
kórházban a
legjobb kezekbe kerültem. Hamar
kiderült, hogy
epeút elzáródásom van,
és Kasai mûtétre lesz szükség. Sajnos az
elsõ, de a második
mûtét sem hozta meg az elvárt
eredményt.
A májam fokozatosan és
lassan ment tönkre. Egyetlen
megoldás maradt: a májátültetés.
Aztán egyszer csak szüleimmel a repülõn voltunk.
Persze minden kivizsgálás elõlrõl kezdõdött. Sebaj, csak haladjunk, mert az idõ volt a legnagyobb ellenségem. Jó volt,
hogy Hamburgban is mindenki
segítõkész, és közvetlen volt.
Egyik nap jött a jó hír a
doktor bácsitól. Mamim mája jó
lesz! Szüleim sírtak örömükben, de láttam arcukon a fájdalmat, teli aggodalommal.
Akkor már elég nehezen viseltem a csúnya bõrviszketést,
különösen a nagyobbodó pocakomat.
Nagyon utáltam a gyomorszondát is, de ettõl talán még
rosszabb volt a táp, amit
muszáj volt nyelnem...
Nyolc és fél hónap szenvedés után végre eljött a nagy
nap, 2006 augusztus kilencedike. Nehéz, és hosszú nap

volt ez mindenki számára.
Másnap, miután
magamhoz tértem, úgy
éreztem magam, mintha kicseréltek volna.
Papám virított ágyam
mellett könnyes és mosolygós szemekkel.
Mamit kerestem,
de nem láttam sehol.
Éreztem, hogy itt van a
közelben, és minden
rendben van vele is.
Rengeteg csõ meg
gép vett körül, de ez
volt az „élet".
Két nap múlva Mami is átölelt, tudtam,
hogy minden rendben
van.
Késõbb jöttek az
utókezelések, a sok
infúzió, meg egyéb ellenõrzések. Nagyon igyekeztem, gyorsan felépültem, és megerõsödtem.
Végül is a kint eltöltött
három hónap nagyon
hosszú volt, de bizony
megérte!
Új lehetõséget kaptam az életre, amit ma
mindenkinek meg szeretnék köszönni. Elsõsorban Mamimnak a
májat, amit tõle kaptam.
Köszönöm a segítséget
minden nõvérkének, orvosnak,
kórházi dolgozónak, minden
családtagnak, barátnak és ismeretlennek.
Különös köszönettel tartozom Szõnyi Doktor Bácsinak is,
akitõl önzetlenül rengeteg emberi biztatást, és orvosi segítséget kaptam.

Timivel Szilvásáváradon

Mégegyszer köszönök mindent
Nektek!
Kata
A lovon Szilvásáváradon

Kell egy csapat 7.
DEOEC 1.sz. Sebészeti Klinika

Ve sét k aptunk De br ecenben!
A vesém 7évig probléma nélkül mûködött,
amíg meg nem emelkedett a salakanyag
szintem 2003-ban.
Majd 2005.március
17-én magas kreatinin
(600-700) és 8,8-as kálium miatt be kellett feküdnöm, és megmondták, hogy kezelésre kell
járnom. El kellett készíteni a fisztulát, amit
Dr. Fedor Roland doktor
úr csinált meg. Nagyon
A sebészeti klinika épülete
aranyos volt a mûtét
során, õ és az ott lévõ
mûtõsnõk is!
2005. április 15-én elkezdtük a dialízist
Zsarnai Ágnesnak hívnak, 21 éves vagyok! Már
születésem óta vesebeteg vagyok, egy vesével Szikszón: ott is nagyon aranyosak és segítõkészek voltak az ott dolgozó nõvérek és orszülettem és az is multicisztás volt!
1994. áprilisában hasi dialízisre kerültem, vosok. Heti 3 alkalommal jártam az esti mûszakakkor voltam 6 éves. Nagyon nehezen viseltem, ban dialízisre, hogy tudjam folytatni az iskolát.
mert többet voltam kórházban, mint otthon, mert 1 év 8 hónapig jártam kezelésre. 2006. november
állandóan hashártyagyulladásom volt. Gyakran 9-én be kellett feküdnöm Debrecenbe, hogy kiaz ünnepeket és a születésnapomat is ott töltöttem. De ez a nehézség és szenvedés 1996.
október 29-e estéjén megszûnt, ugyanis hívtak,
hogy mennem kell Debrecenbe, mert veseriadóm van.
Elvégezték a vizsgálatokat, és elõkészítettek a mûtétre majd október 30-án megtörtént a
nagy beavatkozás! Dr. Asztalos László adjunktus végezte el a mûtétet, 6 hétig feküdtem bent.
Hat héten keresztül nagyon rendesek és odafigyelõk, segítõkészek voltak az orvosok és a
dr. Szabó László
dr. Asztalos László
klinikán dolgozók!

Néhányan az osztály nõvérei közül

vegyék a leállt transzplantált vesémet. A mûtétet
Dr. Kincses Csaba fõorvos végezte el. Azt
mondták, hogy a mûtét után legalább egy hétig
bent kell maradnom: ez sajnos nem így lett... de
megérte, mert 2006.december elsején Dr. Szabó
László Doktor úr bejött a szobámba, hogy
elmondja, veseriadóm van és hogy elvállalom-e.
Én gyors döntést hoztam és rámondtam,
hogy igen. Életem elsõ legnagyobb egyedüli
döntése volt. A szüleimet már kész tények elé állítottam. Nagy szerencsém volt, mert amíg bent
feküdtem, sokszor kérdeztem, hogy mikor
kaphatok vesét újra, és erre azt mondták, hogy
várnom kell türelmesen, legalább 3 hónapot, ha
nem többet, de ez hála Istennek nem így lett.
Megtörtént a csoda, és a mûtét után megváltozott az egész életem! A mûtétet Dr. Asztalos
László adjunktus úr végezte el.
Nagyon féltem és ideges voltam, mert 2006.
szeptemberében is volt egy riadóm, de sajnos
nem sikerült, mert akkor kiderült, hogy a vese
beteg volt, pedig már elõkészültünk a mûtétre...
nagyon csalódott voltam... De most már 1 év 3
hónapja nagyon jól érzem magam! Remélem
nagyon sokáig így marad!
Szeretnék ezúttal is köszönetet mondani
azoknak a Szülõknek, akik felajánlották a vesét,
és ezzel másképp élhetem az életemet!
Köszönöm még Dr. Asztalos László adjunktus
Úrnak, Dr. Fedor Rolandnak, Dr. Szabó
Lászlónak, és a Klinika összes dolgozójának!

Elõször is azt kell bevallanom, hogy én nem szerettem volna, hogy Debrecenben transzplantálják
a gyereket... hanem inkább Pesten.
Aztán kellemesen csalódtam, mivel én is
végig bent voltam a gyerekkel, még éjszaka is,
ezért tudtam olyan jó kapcsolatba kerülni az ott

Örültem a második vesémnek...

dolgozókkal. Szinte „elõny" volt, hogy Lilike olyan
kicsi, mert mindenki csodálta, és a kedvébe akart
járni. A Transzplantációs osztály a Sebészeti Klinikán egy kis külön szeparált, önálló részleg, egy kis
sziget. Két külön részlegre oszlik: az egyik részleg
az intenzív részleg, a másik oldal meg a visszakerült betegek oldala. Az osztály amúgy nagyon kicsi
volt, négy szobából és egy kis folyosóból állt, ami
azért volt rossz, mert nem volt hely sétálni, mozogni.
Az orvos, aki mûtötte Lilikét Dr. Asztalos
László, egy határozott, katonás (már-már doktor
Hausos-jellegû) orvos. Eszméletlen tudással rendelkezik és látszik rajta, hogy élete az osztály. Ünnepek alatt, hétvégén, éjszaka, teljesen mindegy,
õ bejön vizitelni bárkihez, akivel valami gond van,
az éjszaka közepén is, ha kell.
Éjszakánként többször is csörgött a telefon
mindennap, mert a doktor úr telefonált, hogy minden rendben van-e? Mondom, olyan katonás jellegû volt Õ, úgy rendezte az osztályt. A fõnõvér Bettike volt, nagyon aranyos kedves fiatal nõvér.
Volt egy ápolónõ Gabika, õ pedig könyveket, rajzolni valót hozott nekünk és a szobatársunknak.
Aki legtöbbet szenvedett velünk, mert mindig akkor voltunk rosszul, amikor õ volt szolgálatban, egy ápolósrác, Nagy Attila, õ is nagyon fiatal,
még nincs 30. Nagyon kedves és nagyon segítõkész volt. Mindig ott volt mindenki, amikor gond
volt. Volt ott egy másik diplomás nõvér, Éva, õ viszont pillanatok alatt rendet teremtett mindenhol,
nagyon sokat jött be beszélgetni hozzánk, õk ketten - Éva és Attila - még éjszaka is. Ott ültek és vigyáztak ránk, ha nem volt más, tõlünk rosszabbul

lévõ beteg. Nagyon - nagyon segítõkész volt mindenki, egy éjszakára haza kellett jönnöm a nagyobbik
lányomhoz és az éjszakás nõvér, akkor a nõvér helyettes Esztike volt és még éjszaka is költötte a gyereket, hogy igyon (mert amúgy nem ivott éjszaka).

Részlet Linter Jánoska és
édesanyja levelébõl...
Fontosnak, és különlegesnek tartjuk a Trappancs címû, mindent
feltáró, elmondó, hol békésebb,
hol fájóbb történeteket megjelenítõ lapot.
Eddig még nem volt szerencsénk sehol sem találkozni
ezzel az újsággal, de Jánoska
örömmel számolt be a személyes
találkozás történetérõl. Elmondta,
hogy lehet írni, rajzolni, és hogy
fénykép is készült róla, s talán
meg is fog jelenni valamelyik
soron következõ számban. Fontosnak tartotta azt, hogy éreztették
vele, hogy mások is felfigyelnek
rá, és hogy érdeklõdnek csupán
emberi figyelembõl iránta. Milyen
bátrak azok a beteg gyerekek, a
gyógyulóban lévõ betegek, szeretteik, akik megtört lelkük fáradt
érzéseit jó mélyre elrakják, és felszínre hozzák az írásokon
keresztül. Ahogy életüket, küzdelmeiket bemutatják, értelmet
adnak életüknek, megköszönve
ápolóknak, és orvosoknak az
áldozatos, emberfeletti munkájukat.
A Linter Jánoska nevet
kaptam édesanyáméktól, 1993.
június 11-én születtem Nyíregyházán, rendes idõre, szép
súllyal, szõke pihékkel a kobakomon. Születésem után néhány órával kénytelen voltam
Debrecenbe költözni, elhagyva
édesanyámat, gyógyulásom érdekében. A doktorbácsik és nénik hamar rájöttek, hogy veséimmel súlyos bajok vannak, és
közölték édesanyámmal, hogy

Mindenkinek - akiket külön nem említettem, azoknak is! - nagyon köszönjük még egyszer!

súlyos, és nehéz évek elõtt állunk
mindketten, és hogy kilátástalanul araszolgatunk majd minden
egyes születésnap felé évente.
Attól az idõtõl kezdve
még egy darabig Debrecenben
maradtam, majd - nehéz évek
után - felkerültem az 1. sz. Gyermekklinikára.
Újra egy állomás, ahová a
családom reménykedve hozottvitt, látogatott, sírt, örült, szeretett,
szenvedett. Budapest volt a legnagyobb esély betegségem
kezelésének. Itt nagyon sok
orvost ismertünk meg, beteg
gyerekekkel találkoztam, ezeket
az emlékeket édesanyámtól
tudom, de vannak saját emlékeim is, amiket már én is megtartottam az emlékezetemben.
Megéltem sok jót és sok rosszat.
A legrosszabb mégis az volt,
amikor heteket feküdtem az
osztályon édesanyámtól 360 kmre, és csak néhány naponta
tudtam megnyugtató közelségét
érezni, hiányzott kedves hangja,
gondoskodása.
Az osztályon dolgozó
ápolók igyekeztek – bennünket,
beteg gyerekeket – az egyébként
is családias, megnyugtató környezetben megtartani. Emlékszem egy szõke hajú ápoló
nénire, Reginának hívják, aki
Janó-Manó-nak nevezett, mert
nem nõttem sehova sem, csak
sürögtem-forogtam, hol itt voltam, hol ott. Hol a padlón
csúszkáltam, hol az ablakban álltam. Csak egyetlen egy nõvérkét
nem szerettem, de tényleg nem,
õ megpofozott, mikor sírtam az
édesanyám után. De köszönet

Lizák Liliána és anyukája

mégis neki, mert etetett, itatott,
gyógyszert adott, és mindennel
ellátott.
Sallay doktort és Mátyus
doktort soha el nem felejtem, és
még sok mások emlékét, arcát
szívembe zártam, és egész
Budapestet is, mert édesanyámmal sok nevezetességet láthattam idõközben. Mert azért kirándulgattam is, két utazás között.
Vonattal jártunk fel.
Ezt követõen súlyosbodott az állapotom, hónapról
hónapra. Kezelõorvosom Dr.
Sallay Péter felvette a kapcsolatot
a debreceni orvosokkal, mûvese
kezelés ügyében. Minden rendben zajlott, az átadás, átvétel, az
elhelyezkedés. Szabó doktor vett
át a mûvesén, ahol az értékeim
hamarosan rendezõdtek, az ápolók végig mellettem, a közelemben voltak.
Ez az állapot 2004 márciustól augusztusig tartott, de
nem nagyon bírtam már a kezeléseket.

Linter Jánoska

Augusztus 3-án délelõtt csörgött
a telefon, Debrecenbõl hívtak.
Épp a kertben voltam édesanyámmal paprikát és paradi-

csomot szedtem. Innentõl aztán
felgyorsult minden. Mentõ jött,
Debrecenbe vittek, megkezdõdtek a vizsgálatok, az elõké-

Kabai Krisztina a debreceni
transzplantációs koordinátor.
Az Õ kedvenc
gyermek-történetei:
Józsika és a piros sziv-párna
Egy hajnalban riadóztattuk, egy Nyiregyháza melletti
kis faluból érkezett. 10 éves volt, de mivel születése
óta vesebeteg, apró termetével az óvodában is
elveszett volna a többiek között. Ijedten sétáltak be
apjával az osztályra, nem lehetett eldönteni, melyikük
volt a rémültebb.
A kisfiú kezében egy jókora sziv alakú piros
plüss kispárnát szorongatott - ahogy beszélgetni
kezdtünk, lassan megnyugodott, csak azt
kérdezgette, pontosan hány szúrás is lesz, mert neki
nehezen szoktak vénát találni. Mondtam, hogy ha
ügyes lesz, akkor most csak egy. Ezek után
apukájához fordulva közölte: – Tessék apu, fogd
meg, neked most már jobban kell! – és mint egy felnõtt, besétált a kezelõbe. A transzplantáció másnapján meglátogatta anyukája is, akkor Józsi hozzáfordulva azt mondta: – Most már hazaviheted a többieknek, tudom, hogy hiányzik nekik..– és odaadta a
kispárnát, mert azt közösen kapta három gyerek.
Gyuszi és a „komoly barátnõ"
Dializisrõl érkezett hozzánk a borsodi 12 éves fiú, akit
egész „ udvartartás" kisért – szülõkön kívül nagybácsi, nagymama és egy vékonyka kislány is üldögélt
az osztály zsilipelõjében. A mûtét elõtti injekciók
beadásakor közölte: – Én már mindent tudok ám az
ilyen vesés dolgokról, hogy hova teszik be a hasamba, meg ilyesmi. Kérdeztem, hogy honnan nézett

Kabai Krisztina koordinátor

születek a veseátültetésre, majd a
nagy mûtét...

utána, könyvbõl vagy látta az oktatófilmet a mûvese
állomáson? – Á, dehogy, – mondta –, nem tudok én
olvasni, anyáék montdák meg a doktor bácsi… Aztán
megjelent a beteghordó, hogy betolja fekvõkocsin a
mûtõbe, hirtelen eszébe jututt valami. – Még tessék
várni – fordult hozzám – Katival még nem beszéltem.
– Õ kicsoda, kérdeztem. – A komoly barátnõm, már
két hete járunk – sorolta a fiatalember – ott ül kinnt,
mûvesés, mint én. Majd tessék neki is valami vesét
keresni, jó?..
Gizus és a sárga kutya
8 éves lányka jött hozzánk átültetésre. Erõsen
kapaszkodott anyukájába, nem akarta a kezét sem
adni vérvételre. Kollegainõim attól féltek, nem sikerûl együttmûködésre bírni, mert a kezelõbe sem
akart bejönni. Leültem hozzájuk a zsilipelõbe. Rám
se akart nézni, édesanyja hiába biztatta. Akkor
eszembe jutott valami – egyik betegünk adott az
osztálynak egy sárga kis plüss kutyát. Kihoztam a
kiskutyát, leültem az anyuka oldalához és
elkezdtem neki magyarázni a plüss állaton mutatva,
mit is szoktunk riadókor csinálni. Mi történne a
kiskutyával, ha õ is vesét kapna...
A vérvételtõl az orvosi vizsgálaton át eljutottunk egészen a mûtétig. Elõször lesütött szemmel
figyelt, majd lassan, óvatosan egyre közelebb jött,
kérdezgette, hogy és ez, amit csináltok, nem fáj a
kutyusnak? – Csak egy kicsit, a mûtét után – mondtam, de kap fájdalomcsillapitót és soha többé nem
kell mûvesére mennie… A nõvérkék a tálaló-ajtó
résén kilesve figyelték, mire is jutunk – ezt Gizus is
észrevette – odaszólt nekik – Most már elõbújhattok, én se félek tõletek. És ezek után szépen lezajlott a vérvétel minden gond nélkül.
Gizusnak pedig 6. éve mûködik a veséje.

Marika és Julika a szakrendelõben

Sziasztok Trappancsok!
A történetem elejét ismeritek,
hiszen az aligai táborban még
együtt voltunk. Hogy ez után mi
történt? Ti elmentetek haza,
családomat: Mónit és Bencét
elvittem egy kis kikapcsolódásra
Orfûre, én pedig még aznap este
visszaindultam Budapestre, azzal a feltett szándékkal, hogy
másnap felkeresem azt a dialízis
állomást, ahová majd egyszer,
valamikor kezelésre fogok járni.
Ez így is történt. Az
újpesti Nephrocentrum Alapítvány állomásán már nagyon vártak, sõt mint kiderült, május óta

többször is kerestek.
Így mikor megérkeztem,
egy kis kivizsgálás és
beszélgetés után már
ott is feküdtem a kezelõben, a hosszú évek
utáni elsõ művesekezelésemen. Aztán
azon a héten még
háromszor. Komoly
feladat állt elõttem
az elkövetkezõ idõszakban, hiszen sikerült „komoly, módszeres fogyókúrával" elérnem az
57, 5 kilógrammos
„ideális" testsúlyt.
Ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a járás is komoly
nehézségeket
okozott, persze
ezt ügyesen lepleztem,
ha valaki látta. A heti 3-szori kezelés „felemelõ" érzését nem
igazán szeretném ecsetelni, hiszen sokan közületek ugyanebben a cipõben jártatok, és
tudjátok mi a dörgés.
Szeptembertõl kezdõdött a munka, és elkezdtem járni
heti egy asztalitenisz edzésre. Ez
a fizikai fellendülésem mellett
fõleg a lelkemnek tett jót.
Módszeresen elkezdtem
némi izomzatot építeni meglévõ
csontvázam köré. Rengeteget
ettem, sokszor, sokat. A dialízis
állomás doktorai partnerek
voltak súlyom emelésében, így
fokozatosan gyarapodott testsúlyom, egyre jobb erõben

voltam, és mind a munkába,
mind a kezelésekre kerékpárral
jártam egész december közepéig, átlagosan heti 100 kilométert tekerve...
A 2008-as év elsõ megmérettetése asztaliteniszben
március 1-én Szegeden volt.
Természetesen én is indultam a
transzplantáltak között, és sikerült megnyernem az egyéni
versenyt. Ekkor már nyomtam a
72 kilót. Nagyon örültem ennek
a sikernek, mert ez bizonyította
számomra, hogy amit egy kicsit
elrontottam a nyáron azt mostanra sikerült helyrehoznom és
ezek után azért, mert csenevész
vagyok nem fog elmaradni a
várva várt mûtét.
Március 3. Új hét, új hétfõ, újra munka. Délelõtt bementem az iskolába, de mikor
beértem, és próbáltam üdvözölni diákjaimat, kollégáimat, észrevettem, hogy ez nem megy,
mert egyáltalán nincs hangom.
Irány haza, holnap doki,
aztán majd lesz valahogy.
Délután kezelés. Már a félidõnél
jártam, mikor megszólalt a telefonom, és egy általam ismeretlen szám jelent meg a kijelzõn. Na, ki a fene az már megint? Biztos nyertem, vagy vegyek valamit - fordult meg a
fejemben. Felvegyem?
Végül is épp nincs sok dolgom.
Felvettem.
– Hogy érzed magad? –
kérdezte Maléth Anikó, a klinika
koordinátora. Lenne itt egy
vese! Na rögtön kivert a víz!
Patakokban ömlött rólam min-

denhol. Ezer gondolat száguldozott a fejemben. Ilyenek, mint:
riadó, nincs hangom, lehet, hogy
pont most vagyok beteg, ha most
nem, mikor lesz legközelebb,
nincs is összepakolva a cuccom,
stb.
– Hát tulajdonképpen jól! - recsegtem a telefonba, mert sok
hangnak nevezhetõ még ekkor
sem nagyon hagyta el torkom.
Anikó rögtön át is adott Remport doktornak, aki kifaggatott,
a hogyan kezdõdöttõl a hol, mit
érzekig, és elmondta a további
teendõket.
Szóltam Erzsikének, aki
aznap kezelt, hogy szeretném
hamarabb befejezni a kezelést,
mert riadóm van és mennem
kell. – „Persze, már megint
hülyéskedsz"- jött a válasz.
Én „soha" nem szoktam
hülyéskedni. Mármint ezzel
nem!

Bement a doktornõhöz, és már
vigyorogva sietett vissza.
Innen aztán felgyorsultak az események. Kezelés
vége, sok sikert kívántak a többiek, kocsiba be, irány a klinika.
Új portásunk megpróbálta elmagyarázni, hogy hova is kéne
mennem, de megnyugtattam,
már voltam itt „egyszer".
Tû, szúrás, röntgen, vizsgálatok, betadines fürdõ, gyógyszerek, borotválás. Itt vagyok a
mûtõben. Kovács János doktor
nyugodtan ül egy lépcsõszerû
valamin. Õ fog mûteni! Sok jót
hallottam már felõle.
Mindenki tette a dolgát. Abszolút nyugodt voltam, éreztem,
hogy biztos minden sikerülni
fog. El fogok aludni!- mondtam.
– Aludjon csak, aludjon – jött a
válasz.
Itt fekszem a szobában.
Valami csõ van az orromban,

biztos oxigén. Az ajtóban látom
a feleségem és a testvérem.
Integetek. Folyamatosan csak
az érdekel, hogy pisilek-e. Ezt
többször szóvá is teszem a
körülöttem sürgõ nõvérkének.
Megnyugtat. Reggelre pisiltem
5,9 litert.
Ma, a mûtét után hét
nappal itthonról írom ezt a levelet. Boldog vagyok, hogy újra
van új vesém, és új lehetõségeim.
Trappancsok! Készüljetek a nyárra, vigyázzatok magatokra! Azért tanuljatok is addig
még.
Ez úton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a történetben
bármilyen módon részt vettek.
KÖSZÖNÖM!
Szendi János

Nyirati Lili, 2008. január 22-én
kaptott másodszor májat, és
azóta szerencsére jól érzi
magát, arcszíne is sokkal
egészségesebb lett.
Azt szeretné, ha nyáron
jöhetne a balatoni gyerektáborba.
Mi is szeretnénk!

Tõlem-Nektek:
Kovács Anna rovata

A REMPORT BAND

TÖRTÉNETE

Van egy ország, abban volt egy gimi, abban a gimiben volt három csintalan diák. Ez a három diák nem más volt, mint R. Gyuri, T. Szili és R. Ádi. Õk hárman együtt zenéltek, Szili és
Ádi gitáron, Gyuri pedig dobon.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Balatonvilágosi hétvége
Kisfiam, Tamás az esemény közeledtével egyre
növekvõ izgalommal várta, hogy végre elérkezzen az indulás napja. Tudom, hogy ezzel nem volt
egyedül, mert már korábban lelkesen újságolta,
hogy az MSN-en a barátok személyes üzenetében mind gyakrabban volt olvasható utalás a közös hétvégérõl. Szinte mindenki megkezdte a visszaszámlálást és
várta a Balatonparti találkozást.
Aztán eljött a
hõn áhított nap.
Abban a szerencsés helyzetben
voltunk, hogy ez
alkalommal földrajzilag közel esett a „telelés"
helyszíne a lakhelyünkhöz, így
rövid autózás után el is értük úti
célunkat. A Balaton, mint mindig, most is csodaszép volt, továbbá a szálláshely is minden
igényt kielégített a szép és rendezett parkjával, barátságos,
otthonos szobáival. Gyermekeim figyelmét - érthetõ módon nem a környezet varázsa kötötte le. Rögvest egymás nyakába borultak a rég
látott barátokkal és felfedezõútra indultak a
szállodában. A gyors felderítést követõen Tomi örömmel újságolta: „ – Tök zsír! Van csocsó és biliárd is!" Ezek mindegyike alaposan
ki is lett használva az elkövetkezõ két napban,
mivel szinte a napnak minden szakában számosan nyüzsögtek körülöttük.
Számunkra az elsõ közös étkezés a vacsora volt - a késõ délutáni érkezésünk okán,
- melynek során még családunk legifjabb és ételek tekintetében legválogatósabb tagja is elégedetten állapította meg, hogy ízletesen fõznek.
Vacsora után Timi - kihasználva az alkalmat,
hogy viszonylag nagy létszámban van együtt a
társaság - szolgálati közleményben tudatta a tervezett programot. Ezt követõen „útilaput kötött a
gyerekek talpára": menetleveleket osztott szét közöttük, és ismertette az általa felállított csapatok
tagjait, megnevezte a segítõket. Mivel a csapatok
összetételének tekintetében lehetetlen lett volna
mindenkinek a kedvére tenni, kissé óvatosan kér-

deztem meg Tomit arról, meg van-e elégedve?
Erre csupán annyit felelt: minden rendben lesz,
fõként akkor, ha a segítõk is azt teszik majd, amit
õ mond.
Az este további részében a szülõk
Trappancs közgyûlésen vettek részt. Ennek keretében ismertetésre került a sportegyesület pénzügyi beszámolója, valamint az elkövetkezõ idõszak célkitûzései és megvalósításra váró programjai. Eközben a gyereksereg kisebb csoportokba verõdve folytatta a beszélgetést, késõ
éjszakába nyúló bulizást, cseppet sem törõdve azzal, hogy másnapra is kellene erõt tartogatni.
Ezek után - némelyek számára talán túl gyorsan is - ismét szép nap virradt, ám fiaimban
nyoma sem maradt az esti élénkségnek. Talán
kevésnek bizonyult az alvás? Tomi csupán a
reggeli említésére kezdett barátkozni a felkelés gondolatával, de - mentségére szólva - mire a várva várt délelõtti úszás következett, már jókedvre derülve
és kellõen erõre kapva csatlakozott a többi gyerekhez. Bemelegítés, majd ezt követõen különbözõ úszás feladatok végrehajtása - és talán mind közül a legizgalmasabb, – a gyöngyhalászat következett.
Elképesztõ ügyességgel fóka módjára, víz
alá merülve - oldották meg a gyerekek a számomra a medence
szélérõl szemlélve meglehetõsen
nehéznek tûnõ feladatot. Tomiban
most is erõsen
munkálkodott a
gyõzni akarás, és elégedetten nyugtázta a játék
végeztével, hogy neki három darabbal több
üveggyöngyöt sikerült felhozni a mélybõl, mint a
tesónak.
A gyermekek részére az ügyességi vetélkedõk sora akadályversennyel folytatódott délután,
ahol különféle tréfás, találékonyságot, leleményességet és csapatmunkát igénylõ feladat megoldásával tehettek szert további jutalompontokra.
A feladatok között akadt egy kissé rendhagyó
próbatétel is; egy transzplantációt és a mûtét körüli bonyodalmakat kellett minden csapatnak el-

játszania a sebész orvos, az altató orvos, a gyermekükért aggódó szülõk, a nõvér és a szervátültetésre váró beteg szerepét megformálva. Minden egyes produkció videofilm formájában megörökítésre, és még ezen a délutánon egy közös
mozizás alkalmával bemutatásra is került.
A szülõk is kivehették részüket a jutalompontok gyûjtésébõl a számukra rendezett Activity vetélkedõ során, amely párhuzamosan zajlott a
gyermekek akadályversenyével. Kipróbáltuk és
összemértük leleményességünket a játék által
éppen megkívánt kommunikáció, vagyis a csupán rajz általi, más szavakkal történõ körülírás,
avagy csak mutogatással történõ közlés terén.
Mindeközben a csapattársak a hiányos információk alapján történõ rejtvényfejtés terén mutattak fel kimagasló teljesítményt. Az egymás után születõ jó megfejtésekkel arányosan vált a hangulat egyre
derûsebbé és oldottabbá,
olyannyira, hogy a játék vége
felé akadt olyan versenyzõ,
aki önként vállalt nehezítésként a „körülírós" feladványt
is inkább elmutogatta. Szoros küzdelem után kialakult a
végsõ sorrend, de az elismerés minden résztvevõt egyaránt megilletett.
Ezután a már említett közös mozizás következett,
amelynek során levetítésre
kerültek a nemrég készült
„mûtõs" rövidfilmek. A közönség jókat derült, a felnõttek
körében akadt, aki a könnyeit törölgette - hol a meghatódottságtól, hol pedig a nevetéstõl -, amint viszontláttuk a valós élményekbõl
merített, a gyermekek humorával fûszerezett, és
sajátos látásmódjuk által átformált, színre vitt és
megfilmesített jeleneteket. Minden produkció
nagy sikert aratott és az értékelés során valamennyi a maximális pontszámot kapta.
Este, a vacsorát követõen került sor a gyermekek egyéni teljesítményének összesítésére,
majd az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra, amelynek keretében értékes és hasznos
ajándékok találtak gazdára.
Jó érzés volt látni a sok elégedett arcot, és jó
volt együtt örülni a gyerekek által elért eredményeknek és sikereknek.

Ezzel még mindig nem ért véget az izgalmas
programok sora, mert következett a farsangi bál
és jelmezes felvonulás, amelyet bizonyára komoly otthoni elõkészületek - szabás-varrás, barkácsolás - elõztek meg, hiszen nagyon jól sikerült, ötletes maskarák készültek. A gyerekek pedig nem csupán magukra öltötték a képzeletbeli
lények jelmezét, hanem teljesen át is lényegültek
katicabogárrá, kannibállá, pókemberré, különbözõ - harcos, vagy éppen békés természetû - szereplõkké.
A jelmezesek felvonulása után kezdetét vette az önfeledt hancúrozás, amelyet Tomi a körünkbõl figyelve e szavakkal kommentált: „– Na,
végre, a pókember lefegyverezte a katonát! Most
meg éppen a tigris fogja leharapni a pókember
fejét!" Persze - talán említeni sem kell - mindez csupán játékból és a szerep
kedvéért történt.
Az idõ haladtával egyre
jobb zenék kerültek elõ,
majd a „táncparkett" is benépesült, és késõ éjszakába nyúlóan tartott a bulizás,
a remek hangulat. Fiaim
megint csak elveszítették
idõérzéküket, hallani sem
akartak pihenésrõl, alvásról
és az a gyanúm, hogy bajos lesz majd az ébredés,
másnap reggel beigazolódni látszott.
Vasárnap délelõtt kötetlen program keretében ki-ki
játékkal, beszélgetéssel,
vagy éppen kellemes sétáTomi jelmezben
val múlatta az idõt. A Balaton mindig képes olyan jelenséget, látványt, képet mutatni, amely szokatlanul szép, vagy éppen különleges, aszerint, hogy
éppen melyik évszakban járunk, milyen az idõjárás, és mely napszakban, megvilágításban nézi a
szemlélõ. Sokakat ihletett meg, és késztetett
fényképezésre a tó az elénk táruló, szemet gyönyörködtetõ látványával.
Végezetül a közös ebéd után nem maradt
más hátra, mint a búcsúzás. Sok szép élménnyel
gazdagodva az együtt töltött hétvége után, a közelgõ nyári táborozás reményével vettük hazafelé
az irányt.
Tomi, Andris, Márti, Józsi

Kedves Szülõtársaim!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy az utazási költségtérítés
pozitívan változott 2008. január 31.-tõl.

Személygépkocsival történõ, egészségügyi
intézménybe való utazás esetén ismét
támogatják a kísérõ (csak 1 fõ) úti költségét is 21 Ft/km összeggel.
Amennyiben a gyermeknek a kórházban kell maradni, a kísérõ haza,
illetve visszaútját 18 Ft/km
összeggel támogatják.

Orvos-szülõ fórum: 2008. február 10-én, a Balatonvilágoson eltöltött farsangi hétvégén

sikeres beszélgetés zajlott Dr. Reusz György, Dr. Remport Ádám kezelõorvosok és a transzplantált gyerekek szülei között.
Olyan kérdések hangzottak el, melyek mindannyiunkat
érdekeltek, és akadt kérdés, melyet másik szülõ
válaszolt meg.
A következõ témákban tettünk fel kérdéseket:
- a kivizsgálások ütemezése, szervezése
- a beültetett szerv átörökli-e az alapbetegséget?
- védõoltások
- a vitaminok elõnyei, hátrányai
- tanulási problémák lehetnek-e a gyógyszerektõl?
- a beültetett szervvel átvihetõk-e a donor szokásai?
- mennyi az optimális napi folyadékbevitel?
- mikortól orvosi probléma a bepisilés?
- elhagyható-e a szteroid?
- szerv-klónozás
Szeretnénk hagyománnyá tenni ezt a fórumot, viszont a személyes találkozókat csak ritkábban tudjuk
meg szer vez ni, ezért biz ta tok min den kit, hogy
amennyiben kérdése van, juttassa el hozzám, illetve jegyezze fel, – ha nem sürgõs,
hogy a legközelebbi találkozón meg tudjam kérdezni.
Üdvözlettel: Törökné Fellner Márta
Elérhetõségeim:
tfmarta@freemail.hu,
06-30-409-8130

R ö v i dp á l y á s Ús z ó Eu r ó p a - b a j n o ks á g , D e b r e c e n
2007. december 12-e ritka nap volt az életemben. A Magyar Transzplantált Úszóválogatott tagjaként
lehetõséget kaptam a 11. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság helyszínén bemutatkozó úszásra.
50 m hátúszást választottam, ahol kipróbáltam új Speedo úszófelszerelésemet.
Rajt elõtt ugyanúgy mutattak be bennünket a közönségnek, mint a nagy nemzetközi versenyzõket.
Úszás után megnéztük a délutáni döntõket. A magyarok ott is remekeltek.
A döntök után találkoztunk Egerszegi Krisztinával, aki türelmesen és kedvesen tûrte a
fényképezkedést velünk, és ami nekem fontos, elsõ edzõmmel Besenyi Istvánnal, aki megtanított az úszás
fortélyaira, és most Debrecenben folytatja a munkáját.
Kellemesen elfáradtam, és a 4 órás utat szinte végig aludtam hazáig.
Gyurkó Alexandra

Köszönjük
az A&A Kft
elnök-vezérigazgatójának,
Andrusch János úrnak, aki nem
elõször, és reméljük, nem is utoljára
felszerelte úszóinkat a Speedo
kiváló termékeivel.

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának
megfelelõen) tartanak.
A Biblia szerint Jézus - nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával
megváltotta minden ember bûnét, feltámadásával pedig gyõzelmet aratott a halál felett. Az
eredetileg zsidó ünnep (héberül
pészah) az egyiptomi fogságból
való szabadulás ünnepe volt.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlõség idején tartott termékenységi ünnepekkel
is, melynek elemei a feltámadás,
az újjászületés.

Magyarország
A magyar hagyományok
szerint Nagyszombaton a várakozás óráiban készülnek a szebbnél
szebb hímes tojások, majd a feltámadási körmenetre indulnak az
emberek. Húsvét vasárnap istentisztelettel és ételszenteléssel köszöntik az ünnepet. Ezen a napon ebédre a távoli rokonok is
egybegyûlnek. Hétfõn már a locsolkodásé a fõszerep, amit az
esti órákban mulatság követ.

Kolumbia
A Húsvétot vasárnap, a feltámadás napján ünneplik. Mindenki
részt vesz a szentmisén, amelyre
a lányok fehérbe öltöznek. A fõterek fáit füzérrel díszítik, a feltámadt Jézusról körmenetben emlékeznek meg. A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak a kukoricából készült ételek, a banánlevélbe töltött húsos zöldségek, a
szószos fogások, valamint a kukoricából, rizsbõl erjesztett különleges italok: a „chicha" és a
„guarrús".

Ciprus
Nagypénteken már készen vannak a festett tojások és indul a
körmenet.
Elkészítik a „Flaounes" elnevezésû húsvéti süteményeket,
amelyek sajttal, mazsolával töltött kalácsféleségek.
Szombat
éjszaka
feldíszített
fák lyák kal
vonulnak
az utcákra
a ciprusiak. Vasárnap pedig
bárányt sütnek a szabadban.

Lengyelország
Nagyszombaton a családok kis
kosarakban viszik a sonkát, a
kolbászt, a kenyeret, a süteményt és a festett tojásokat a
templomi szentelésre. A vasár-

napi mise után a terített asztalnál
fogyasztják el reggelire a kosárkák tartalmát. A hagyományos
lengyel sütemények közül a
„mazurek" és a „babka" kerül az
asztalra. Hétfõn sok-sok vízzel
locsolkodnak.

Olaszország
Húsvéti süteményeik a történelmi hagyományoknak megfelelõen lisztbõl, tojásból, cukorból és
olíva-olajból készülnek.
Hogy a gyerekek számára
kívánatossá tegyék a tésztát, galamb, baba, lovacska, nyúl és
harang formára sütik. Belsejükbe igen gyakran ajándékot is rejtenek. Hasonló meglepetésekkel
töltik meg a nagy, díszes csokoládékat is.

Bulgária
A régi hagyományok szerint a
Húsvétot három napig táncmulatsággal, játékokkal ünneplik,
miközben jut idõ arra is, hogy az

emberek az egészségükért
imádkozzanak. Az ünnepi asztalon a sült hús mellett ott a helye
a kalácsnak és a tojásnak is. Az
elsõ piros tojással a gyerek arcát
szokták bedörzsölni, hogy minél
egészségesebbek legyenek. Jut
egy tojás a veteményesbe is,

hogy megvédjék a termést a jégesõtõl.

Jeruzsálem
A világban sokféleképpen, ám
egyazon gondolatiság jegyében
ünneplik a húsvétot. A jeruzsálemi zarándokok - Jézushoz hasonlóan - keresztet visznek, miközben végigmennek a Via
Dolorosán, a fájdalmak útján.
A Fülöp-szigeteki Cutud városában tizenegy férfi pokoli kínokat áll ki, miközben keresztre
feszítteti magát nagypénteken.
Kéz- és lábfejükön átütött szögeken lógnak órák hosszat a keresztfán a perzselõ nap alatt a
vezeklés jegyében.

Vatikán
A Vatikánban, a lateráni bazilikában a hagyományos lábmosással kezdõdik a nagycsütörtökön
a húsvét. Az utolsó vacsorára
emlékezvén, az egyházfõ jelképesen tizenkét papjának a lábát
mossa meg.
Elõtte a Szent Péter dómban tartott istentiszteleten megáldják a szent olajat. Csütörtökön már némák maradnak Róma
harangjai, miként a világ katolikus templomainak harangjai is
„Rómába mennek", és csak a feltámadás perceiben szólalnak

meg újra. Nagypénteken kerül
sor a hagyományos keresztútra
a Colosseumnál: a pápa ezzel
emlékezik, emlékezteti a világot
Krisztus gyötrelmeire. A fény bevitele a templomba, a Lucernarium ugyancsak a zsidó vallási
hagyományból származtatható:
a szabbátlámpás meggyújtása
közben hangzik el az Istent dicsõítõ ima.
Vasárnap tízezrek gyûlnek
össze a római Szent Péter téren,
hogy meghallgassák a pápa
húsvéti üzenetét és részesüljenek az Urbi et Orbi (városnak,
világnak) szóló áldásában.

Spanyolország
Itt hangos jókedvvel feledtetik a
Semana Santa, a nagyhét bánatát: flamencót járnak vidéken,
városban egyaránt. Aragóniában

viszont a világon egyedülálló
szokás dívik: a nagypénteki
dobolás. A Semana Santa
Madridban
különösen
látványos: az óváros szûk utcáiban
kanyargó körmenetben vezeklõk
százai magas, csúcsos süvegálarcban cipelik keresztjüket, jó
néhányan méteres vasláncot,
béklyót erõsítenek bokájukra,
hogy kínjaikkal méltó módon
emlékezzenek a Megváltó keresztútjára.
Sevillában õsi hagyomány,
hogy a különféle cofradías-ok,
vallásos egyesülések tagjai, akik
általában egy-egy városrészben
egymás közelében élnek is, a
rájuk jellemzõ színû, szabású

öltözékben vesznek részt a
húsvéti körmenetben. A cofradías-tagok is lépést tartanak a
korral. A Jaén városban élõk
például az interneten tájékoztatják egymást, hogy az idei
nagyhéten hol és milyen színû
öltözékben találkoznak majd.

Húsvét-sziget
Miként van Karácsony-sziget,
akként Húsvét-sziget is létezik.
Õslakói polinézek, ma mintegy
3000-en élnek a kellemes, örök
tavaszt idézõ, 166 négyzetkilométeres földdarabon. Annak a
111 szigetlakónak a leszármazottai õk, akiket csodával
határos módon nem hurcoltak el
(miként 1500 társukat) a perui
rabszolga-kereskedõk. Elõtte a
helybéliek maguk is véres
háborút vívtak egymással, véget
vetvén a virágzó moai-kultúrának, melynek máig látható,
évezredes titkokat õrzõ tanúi a
hatalmas, nemegyszer 10 méter
magas, csupán felsõ testû
tufakõszobrok. A sajátos név
eredete meglehetõsen egyszerû: a Jacob Roggeveen holland
tengernagy vezette expedíció
1722. április 6-án, éppen húsvét
vasárnap lépett ott partra.
Hogy milyen arrafelé a
húsvét? A misszionáriusok alapos munkát végeztek: római
katolikus hitre térítették a Húsvétszigetieket, akik a húsvétnak
leginkább a kellemes napjait
élvezik. A vasárnap reggeli mise
után ünnepi ebéd, „curanto"
következik: „umu"-ban, földbe

vájt polinéz tûzhelyen sült párolt hal, hús, zöldség.
A sziget fõvárosában, Hanga Roában a „Tapati", a
februárban esedékes polinéz ünnepség a legfõbb
esemény, de a Húsvét is igen közkedvelt ünnep.
Ilyenkor felcsendülnek a szépséges polinéz dalok
az õsi rapa-niu nyelven.
Forrás: www.nana.hu

A macskafogó egér

Kukac-sors

(Mûfordítás)

Megtudhatod most, ha e tárgykörben kutatsz,
mért él föld alatt a rút esõkukac.
Rágódott rég egy kérdésen a földigiliszta:
Miért utálja õt az ember, hiszen olyan tiszta?
Nem volt képes felelni rá sok oktalan állat,
hogy terem az emberszívben undor és utálat.
Végül megsúgta egy csendes esti órán
a svábbogár, azaz német ajkú csótány:
- Hörl mal zu! Én tudok esztet! Nekem van a lakás
Srévizavi a ház mellett, bei dem szemétrakás.
Én látok, ha spacírozni pemászok a házba:
tetejüktõl talpukjáig fel vannak ruházva.
Hogyha téged nézlek, so én magamnak is restellem.
Nem szégyellsz te magad, du Schwein, így anyatojt
mesztelen?!
Nix toll, nix szõr, csupasz potroh mutogatja!
Muszáj neked strimfli húzni, egy ink meg egy katya!
- Ingem, gatyám sohasem lesz, én ezt meg nem érem!

Egy jókora macskát
fogott az egérke,
Nagy munka, nem mondom,
de mégis megérte.
- Engedj el - könyörgött
a macska riadtan szegény jó szüleim
aggódnak miattam!
És bár a cirmosnak
a könnye is megeredt,
nem tudta meghatni
A kevély egeret.
- Bekaplak! - ugrott rá
az egér ordítva...
(eredetibõl fordítva).

- Szólt a kukac, s föld alá vitte a szemérem.

A csodacsiga
Egy csiga azt leste a magas buckáról,
hogy ki jégre megy, elhasal, bukdácsol.
Figyelte csak egyre, dideregve, fázva,
mert érdeklõdését roppant felcsigázta.
Majd töprengve egy-két hetet,
alkotott egy elméletet:
- Talpon marad a síkoson,
ki csak araszolva oson.
És hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt,
jégre ment, és estig csúszott is egy métert.
Látjátok! Nem esem! Csúszó csoda
vagyok! –
szólt ki diadallal, aztán odafagyott.

Romhányi József írásai

Húsvéti készülõdés
Egy kora tavaszi napon nyúlapóék jóízûen
ebédeltek, amikor az anyóka szeme rátévedt a
naptárra. – Nézd, apó! Mára ígértük a tyúkanyónak, hogy elhozzuk a húsvétra szánt tojásokat.
Tüstént indulnunk kell, nehogy ránk esteledjen.
Én hozom a tojástartót, te meg légyszíves hozd
addig a szekeret. Amikor már jó ideig gyalogoltak, nyúlanyónak feltûnt, hogy nyúlapó
mennyire szótlan.
– Mi baj van apó? Miért vagy ennyire
csöndes?
– Emlékszel, hogy tavaly az utolsó percig
dolgoztunk, hogy elkészüljünk a tojásokkal? Annyira
siettem, hogy elfelejtettem
kimosni a festéket az ecsetekbõl.
– Akkor bajban vagyunk apó. Nincs már annyi
idõnk, hogy elutazzunk a
városba másikat venni. Törjük
a
fejünket,
hogy
mit
csináljunk. Már sötétedni
kezdett az ég, amikor elérkeztek a tyúkanyó óljához.
– Jó estét, Kapirga. Ne
haragudj, hogy ilyen késõn
értünk ide. Ugye nem adtad
oda másnak a tojásokat, amit
megrendeltünk?
– Persze, hogy nem,
hiszen minden évben hozzánk jöttök. Nézzétek már minden tyúk elhozta a
tojását, kivéve a kopasznyakút. Szegénykével a
többiek már eddig is csúfolódtak, most meg rá
kell várni. Gyertek, addig tegyük be a többi tojást
a tartóba. Amikor végeztek, benéztek a tyúkólba,
hogy elvihessék az utolsó tojást is. De a
kopasznyakú
csak
ücsörgött
szomorúan a kosáron, és látszott
rajta a nagy igyekezet. – Nem baj,
tyúkocska. Egy tojással több
vagy kevesebb, nem hiszem,
hogy számítana. – Kérlek, ne
menjetek el. Így is bántanak a
többiek, hogy ilyen csúnya a
nyakam. Ha nem tudom odaadni nektek a tojást, elkergetnek az
ólból, és földönfutó leszek. Nyúlanyóék nagyon megsajnálták a

szegény kis kopasznyakút, és megbeszélték,
hogy innen addig el nem mennek, amíg az utolsó tojást is magukkal nem vihetik. Mire
felébredtek, észrevették, hogy a kopasznyakú
tyúknak nagyon jó a kedve. – Nézzetek csak ide!
És lássatok csodát, amikor felállt a kosárról,
olyan nagy és annyira szép, formás tojást láttak,
amilyet eddig soha. Nyúlapóék kivitték a hatalmas tojást a szekérre, és igencsak kimelegedtek,
mire be tudták helyezni a tojástartóba.
Megköszönték a tyúkoknak a fáradozásukat, és
amikor megfogták a szekér rúdját, hogy elinduljanak, rájöttek, hogy a nagy súlytól meg sem
tudják mozdítani. – Várjatok egy kicsit – mondta
a kopasznyakú tyúkanyó – , elszaladok az istállóba, és megkérem a lovat, hogy
legyen a segítségetekre. Hamarosan jött is vissza egy szép
erõs hátaslóval. – Üljetek fel ti
is, apóka – nyerítette a paci –
Nekem ez igazán nem teher. Az
úton, miközben a patkók
egyenletes kopogását hallgatták, megszólalt az anyó:
– Hogy fogjuk ezt a rengeteg
tojást megfesteni, ha még egy
rendes ecsetünk sincsen? A
többi nyuszitól sem kérhetünk,
most nekik is sok a munkájuk.
– Nem tudom Fánika. De azt
megígérem, hogy máskor jobban odafigyelek, hogy minden
rendben legyen, mire jön a
tojásfestés ideje. Nem sokára
elértek a házukhoz és megitatták a lovat, köszönetet mondtak a segítségért, és
már éppen búcsúzni készültek, amikor a paci azt
kérdezte: – Apóka! Van a háznál egy jó éles olló?
– Persze, hogy van. Miért kell neked?
– Hozd csak ki, majd meglátod. Amikor
Gerzson papa megjelent az ollóval,
a paci arra kérte, vágjon le egy tincset a farkából, ecsetnek! Nyúlapóék nagyon meghatódtak. Besiettek a házba, és még aznap
nekiláttak a munkának. Néhány
hét múlva megfestették az összes
tojást, kivéve azt az egyet, amelyik
olyan szép nagy volt, hogy nem
tudták kiszedni a tartójából...
(internet, Lovas Judit
gyûjtése)

RAJZOLNI NEM OLYAN NEHÉZ!
Az alábbi feladatokat Grätzer József SICC címû könyvébõl kölcsönöztük. Próbáljátok ki, és
meglátjátok, egy kis türelemmel és gyakorlással egész jó rajzoló válhat mindenkibõl.
Próbáljatok hasonló feladatokat kitalálni. Jó szórakozást!

REJTVÉNY
...húsvétkor a locsolók kapják...(megfejtendõ a zöld oszlop tartalma)
Beküldte: Szloboda Petra
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Itt fogunk nyaralni
Téli sport
A hét egyik napja
Ez alapján készülünk a suliba
Húsvéti állatka
Szülinapi édesség
Húsvétkor õket várják a lányok
Noé …….
Kedvenc évszakunk
Õ írta az Altató címû verset

Erich Kästner: A két Lotti.
Ez a könyv egy ikerpárról szól, akik 9
évesen találkoznak elõször a Bühl-tavi táborban.
Hamarosan kiderítik, hogy õk valójában
testvérek, sõt ikrek. A táborozás végére megegyeznek abban, hogy szerepet cserélnek. Ám ez
nem is olyan egyszerû, hiszen egy másik városba, idegenek között kell úgy viselkedniük, mintha
mindig is ott éltek volna. A két lány mindenre
képes, hogy egyesítse a családot! Vajon sikerül-e
nekik? Akit érdekel a befejezés, olvassa el a
regényt.

Arany János: Toldi
Ajánlom elolvasni nemcsak
azért, mert kötelezõ olvasmány, hanem azért is, mert
meseszerûen mutatja be az
emberi
természetet:
a
jólelkûséget, az áldozatvállalást, a gonoszságot és az
irigységet. S mint minden
mesében, itt is elnyeri a jó a
méltó jutalmát!
A mû fõszereplõje Toldi Miklós, aki
nemes és jószívû. A vágyát, hogy katona
lehessen, elfojtja azért, hogy édesanyjának segítsen. Testvére, György, a király szolgálatában áll.
Öccsét parasztnak nevelte, mert irigyelte annak
erejét, nemes szívét. De végül több bonyodalom
után, feljutott Budára és vágya is teljesül, a király
vitéze lesz.

arra készteti, hogy megszökjön és elinduljon
haza.
Ha elolvassátok ezt a könyvet, megtudhatjátok,
hogy Lassie megtalálja-e a haza vezetõ utat?

Huzsvai Dóra – Rose Kinga:
Harry Potter tesztkönyv kezdőknek
és haladóknak
Mind a hét kötetet olvasta? Úgy érzi úgy ismeri a
varázsvilágot, mint a tenyerét? Akkor lássuk!
Tudja például Hagrid keresztnevét? Vagy hogy
mivel keresi a kenyerét Mr. Dursley?
Azt persze egy gyerek is rávágja, mennyibe került Harry varázspálcája vagy hogy hány
ember van egy kviddics-csapatban... Kötetünk a
legavatottab rajongók számára is tartogat
kihívást.

Eric Knight: Lassie hazatér

Padisák Mihály: Éljen a számûzetés!

Egy elszegényedett családról szól a
történet, akiknek nincs egyebük, mint egy
hûséges skót juhászkutyájuk, Lassie. Amikor a
család már annyira elszegényedik, hogy már
ennivalóra sincs pénzük, kénytelenek eladni. Az
otthonától több mint 300 mérföldre viszik el.
Honvágya, szeretete és gazdájához való hûsége

Mire is vágyik egy kamasz? Mindenekelõtt
önállóságra. Kanóc is bizonyítani akar önmaga
és környezete elõtt. Szigonnyal cápára vadászni
az Adrián, egyedül gyõzni le a nagy halat olyan
próbatétel. Mely férfivá avat!
Hogy meddig jut el a felnõtté válás útján,
kiderül ebbõl az izgalmas regénybõl.

