A tArtAlomból:

Gödtől Würzburgig . . . . . . . . . . . . . 2

Ajándékok, amik nem kerülnek pénzbe

Kell egy csapat! . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Astellas Gyermeknap . . . . . . . . . . . . 8
Mi-skolctapolcáztunk . . . . . . . . . . . . 9
Tomi története . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Párizsi beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . 16
Én is nyaraltam . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X. Szervdonációs Európa-Nap . . . . 22
Buona Sera! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kivették a mandulámat! . . . . . . . . . 26
Új Trappancsok . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Karácsony a nagyvilágban . . . . . . . . 34
Versek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A Télapónak ki ad ajándékot? . . . . 38
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt

Dózsa Dávid (13 éves vesetranszplantált ) 2008. szeptember 6.-án Würzburgban, a Művese kezeltek és Szervátültetettek Európa Játékának gálaestjén átvehette a játékok legeredményesebb férfi
versenyzőjének járó kupát. Öt egyéni, és két váltóban szerzett aranyérem büszke tulajdonosa.
Azonos éremszámmal Krucsó Zsolt májtranszplantált, és Szabó József művese kezelt úszók szintén a legeredményesebbeknek járó kupa tulajdonosai.
De most Dávidról írunk, akit másfél hónappal az esemény után meglátogattunk otthonában.
Dávid ül egy széken, jobbra számítógépes játék, balra a TV-ben megy éppen valami (mi is?), kiskutyája ugrál körülötte, madarai csivitelnek, szóval elfoglalt a fiatalember…

Gödtől-Würzburgig

- Szia Dávid! Hiányzik már az úszás?
- Háááááááát! Igen, a múlt héten már elkezdtem.
- Úgy érzed, hozzátartozik az életedhez az
úszás?
- Igen, hozzátartozik – mondja egész határozottan.
- Az edzést, vagy a versenyt szereted jobban?
- Csak a versenyt. Persze tudom, hogy edzés
nélkül nincsen verseny – somolyog és rebegteti a szempilláit „dávidosan”
- Most Vácra járunk edzeni, de hidegnek tartjuk az ottani vizet, akik odajárnak, mind
dideregnek – mondja András, Dávid apukája.
- Milyen ott az edzés, hasonló a Fradihoz,
Aninéni edzéséhez?
- Ááááááá, egészen más – görbül le fitymálóan Dávid szája.
- Mi fontos neked egy jó edzőnél?
- Ani a Fradiban szigorú volt, és nekem ez
kell, de a váci edzőm nem az, meg a csoportban nálam kisebbek vannak, akik nálam
gyengébb úszók – panaszkodik Dávid.
- Szüksége van Dávidnak olyan edzőtársra,
akivel jóban van, akivel – ha nem is beszélgethetnek úszás közben – szívesen van
együtt, és bizony nagyon kell neki az Ani szigora is – mondja Kriszta, Dávid édesanyja.
- Nekem nagyon jó, hogy Vácra jár most
Dávid, mert 10 perc alatt ott vagyunk, és az
edzés alatt horgászhatok. A Fradi nagyon
messze van, sok időnk ment el a bejárással,
iskolaidőben ez nagyon nehéz – kardoskodik
Vác mellett András. De mindegy, a lényeg az,
hogy ússzon!
- Meg tudjátok fogalmazni, miért fontos,
hogy Dávid ússzon?
- Önmagában már az is fontos, hogy az
egészsége érdekében sportol. Izmos, sportos

mal, nincs is olyan
nagy különbség,
én megnéztem!
Mindenesetre
azt tanácsolom,
maradjatok ennél
az edzésmennyiségnél, nem kell
túlzásba vinni. A
tanulás legalább
ennyire fontos!
Úgy látom, Dávid
ettől nem annyira
boldog, inkább az úszást választaná! J
- Würzburgban a záró banketten nagyon
büszke voltam rá, mikor átvette az EB legeredményesebb sportolójának adományozott
kupát. Ez nagyon nagy siker, három év úszás
után - dagad a büszkeségtől András .
Gratulálunk Dávidnak, és szüleinek is!
alkata, állóképessége lett, de mindent összevetve csak az egészsége miatt is megérte.
Sokkal ritkábban beteg, akár azt is mondhatom, hogy ritkábban, mint az „egészséges”
osztálytársai, és a vérnyomása teljesen stabilizálódott –vágnak egymás szavába lelkesen
András és Kriszta.
- És biztos az önbizalmad is nőtt a sportsikereknek köszönhetően. Felnéznek rád az
osztálytársak, igaz?
- Háááááát, nem tudom – szerénykedik
Dávid.
- Nem igazán mérik az ő sporteredményeiket
azonos mércével, mint az egészségesekét,
meg sok az irigység is…Sokan sportolnak az
osztályban, de kiemelkedő eredményeik nincsenek - elmélkedik Kriszta. De azért az osztályfőnök megemlítette Dávid sportsikerét, és
gratuláltak neki.
- Nézegetted már a veled egykorú úszók eredményeit, hogy mennyire vannak a Te legjobb
idődtől?
- Messze van, persze, de ők naponta kétszer
edzenek, az életük csak ebből áll jóformán.
- Azt gondolom, ahhoz képest, hogy Dávid
csak 3 éve úszik, és csak heti 2-3 alkalom-

Szalamanov Zsuzsa

Würzburg, záróbankett, a kupával és Krucsó Zsolttal
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Ismét lehetőségem volt a
magyar transzplantált sportoló
csapattal világot látni. Idén
Würzburgban volt az Európa
bajnokság.
Ennek nagyon örültem,
mert szeretem a német nyelvet,
és még sohasem jártam
Németországban, és ez volt az
első Európa bajnokság, amin
részt vettem.
Kicsit izgultam (ismét),
mivel a többieknek már nagy
tapasztalatuk volt a nemzetközi
versenyek terén. Én meg e téren
még zöldfülű voltam. A Városligetben volt a találkozó 2008.
augusztus 30.-án. Egy jól felszerelt busszal mentünk. Az út 12
órás volt, de három óránként
megálltunk pihenni.
Nagyon sokan voltunk, de
mindenki örült, hogy ismét
együtt lehet a csapat. Reggel 10
óra körül érkeztünk meg a szállodához. Ismét ajándékkal leptek meg minket. Minden versenyző kapott egy hátizsákot,
pólóval, kitűzővel, kulaccsal.

Este megnyitó ünnepségre
mentünk. Minden ország képviselői nemzeti színű ruhában
sorakoztak. Jó volt látni, hogy
különböző országokból mennyi
sportoló jött el.
A megnyitó ünnepséget
előadás, koncert, vacsora majd
tűzijáték zárta. Másnap elkezdődtek a versenyek:
Hétfő: ping-pong
Kedd: úszás, golf darts
Szerda: tollas, tenisz
Csütörtök: kerékpár, röplabda
Péntek: atlétika, bowling
Szombat: atlétika
Nagyon jól éreztem magam
az úszóversenyen. Sok-kal
barátságosabb volt, mint amilyennek elképzeltem. Szerin-tem
mindenki nagyon jól teljesített
magához képest. Öt versenyszámban kellett indulnunk. Örülök, hogy sikerült egy ara-nyat is
bezsebelnem...?
Szinte minden sportág
helyszínére kimentünk szurkolni.
Ezáltal hamar kiismertük a helyi
tömegközlekedést.
Szabadidőmben vásárolgatni mentem, megnéztem a
környék szebb épületeit, a várat,
hidakat. Sajnos elég rossz volt
az idő, esett. A Gálavacsorára is
esőben mentünk. Vacsora mellett értékelés is volt. Igazán csak
ott szembesültem azzal, hogy
mennyi magyar transzplantált
sportoló van. És nem akármilyen eredménnyel zárult az
Európa bajnokság. A magyar

csapatból 5 embert is érintett „A
LEGEREDMÉNYESEBB...“ jelző.
A záró este fantasztikus volt.
Sok finomság volt, és arról is
gondoskodtak, hogy a felszedett kalóriák rögtön le is menjenek a táncparketten. Már kicsit vártam a haza utat, mert nagyon hiányzott már a barátom, meg anyuék.
A visszaút szintén 12 órás
volt, ami még mindig nagyon
hosszúnak és soknak tűnt, de

A buszon, hazafelé...

megérte, mert rengeteg élménynyel gazdagodtam, és ezt szerintem mások nevében is kijelenthetem. Ismét büszke lehetek
arra, hogy e csodálatos csapat
tagja lehetek!!!
Köszönöm!
Jenny

Köszönjük a támogatók
segítségét!

Alsónémedi Önkormányzat

Mátranovák Önkormányzat

Kell egy csapat! 9.
oVSZK transzplantációs
Immungenetika
A transzplantációs centrumok és a Szervkoordinációs
Iroda után a Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium került sorra, hogy
bemutatkozzon.
Mi a háttérben dolgozunk, velünk nem nagyon
találkoztok, csak halljátok az
orvosoktól, hogy elkészült a
HLA vizsgálat, várólistára
kerülhettetek, vagy negatív
lett a keresztpróba, nincs
akadálya az átültetésnek.
Személyesen esetleg
akkor találkoztok valakivel
közülünk, ha vérvételre jöttök. A kezdetektől – 1969-től
– itt, Budapesten, a XI. kerületben működik ez a csapat,
amelyik felett a névtábla sok-

szor változott, de a feladat és
a szándék mindig ugyanaz
volt: segíteni a szervátültetésre szoruló betegeket.
Most, ugyanúgy, mint a
Szervkoordinációs Iroda, mi
is az OVSZK központi telephelyén dolgozunk. Nagyon
jó érzés látnunk a Trappancs
újságban azoknak az arcát,
akiknek neve már ismerős a
várólistáról, akiknek ismeretlenül is szurkoltunk, és
együtt örülhetünk a sikeres
átültetéseknek. A mi munkánk ehhez a folyamathoz
több ponton kapcsolódik, ezt
szeretnénk most bemutatni
nektek.Egyik fő feladatunk
1971 óta a vese-várólista
fenntartása. Kezdetben csak

kartonon, lyukkártyákon, ma
már egy számítógépes adatbankban szerepelnek a várólistára kerülő, az átültetett
betegek és a donorok adatai.
Minden adatukat naprakészen tartják a várólista
koordinátorok:
Schwarcz
Ferencné, Anikó és Stolmár
Enikő. A beérkező információk egy része a kezelőorvostól közvetlenül érkezik: a lakcímváltozást, új telefonszámot, a dialízis-állomások
közötti váltást tőlük tudjuk
meg. Az alkalmasság megítélése már a kezelőorvos és
a területi bizottságokban dolgozó orvosok közös feladata, így ezeket a döntéseket
csak a területi bizottságok
értesítése alapján rögzíthetik.
Az a fontos, hogy amikor
riadó van, minden alkalmas
betegnek esélye legyen arra,
hogy a szelekció során megjelenjen a listán, viszont azok
a betegek, akik egészségi
állapotuk miatt rosszabbul
járnának az átültetéssel, az
adott alkalommal ne szerepeljenek a választható betegek listáján.

A várólistára kerülő betegek és donorok immunológiai tulajdonságainak kivizsgálását, a tipizálást a laboratóriumunk végzi
(ilyen labor van még Debrecenben, Pécsett
és Szegeden is). Minden egyes sejtünk
egyéni azonosító tulajdonságokat hordoz,
amelyek nagyon sokfélék lehetnek. Ezeket a
tulajdonságokat, melyeket HLA-nak neveznek, a szüleinktől örököltük, mindegyik fajtából, így a HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR,
HLA-DQ típusból is várhatóan kettőt-kettőt
hordozunk. Mivel két szülődtől öröklöd a

tulajdonságokat, fele tulajdonságod biztosan
megegyezik apuéval, anyuéval. Ha vannak
testvéreid, annak esélye, hogy pont ugyanazokat a tulajdonságokat örököltétek, 25%.
Két idegen ember tulajdonságainak
az egyezése csak véletlenül következhet be,
ennek nagyon kicsi az esélye. Ezek a tulajdonságok jellemeznek téged, és ha más
ember veséjét ültetik át neked, az eltéréseket
az immunrendszered felismeri, és „védekezik” ellene, megpróbálja kilökni. Minél kisebb
az eltérés, annál kevésbé lép fel ez a reakció. A reakció során, de akár egy vérátömlesztés hatására is, HLA-ellenes ellenanyagok termelődhetnek, amelyek egy következő
találkozás során már veszélyt jelenthetnek.
Ezek az ellenanyagok növelik átültetés esetén a kilökődés kockázatát, ezért
jelenlétüket folyamatosan vizsgálnunk kell.
Ez a vizsgálat a PRA, vagyis panel reaktív
antitest, ami azt mutatja meg hogy a 20-50
különböző HLA típusú paneltaggal vizsgálva,
milyen arányban lesz pozitív a reakció.
Amikor már donor van kilátásban, akkor már

A Csapat

a donor sejtjeivel
tudunk keresztpróbát végezni, ami
már nem általánosságban, hanem célzottan azt mutatja ki,
ez a beteg ezzel a
donorral sikeresen
transzplantálható-e.
A várólistára
kerülő betegek HLA
tipizálását előzetesen végezzük el, és
azt is folyamatosan
vizsgáljuk,
hogy
vannak-e HLA ellenes ellenanyagok a
vérükben.
Amikor
szervriadó
van, a donor tulajdonságait
egybe kell vetni a várakozó
betegek tulajdonságaival. A
vércsoport mellett a HLAtípusban is egyeztetnünk kell
a donort és a recipienst. A
Laboratórium munkaidőn túl
is készenlétben van, hogy
amikor riadó van, minél rövidebb idő alatt el tudjuk
végezni a kivizsgálást, és
elküldhessük a szelekciós
listát a transzplantációs centrumokba. A HLA-tipizálást az
asszisztensek:
Cserkuti
Csilla, Kertész Lászlóné, Era,
Schmidt
Lászlóné,
Ani,
Sinkovichné Bak Erzsi, Szendrei
Zsuzsa és Tóth Anna végzik.
Amikor a munka nehezén túl
vannak, a biológusok: Rajczy
Katalin, Padányi Ágnes,
Garamszegi Mónika, Hossó
Adrienn, értékelik velük közösen az eredményeket,
majd ezt követően rögzítik a
számítógépbe a donor adatait. Ennek alapján készül el
az első szelekciós lista,

amely az immunológiailag
legjobban egyező 50 beteget
sorolja fel. A keresztpróba
leolvasása ezután történik:
minden beteg savóját összehozzuk a donor mintájával:
akié reagál vele, annak pozitív lesz a keresztpróbája.
Ebből tudjuk meg, hogy
annak a betegnek nem szabad átültetni a vesét. A végleges listát elküldjük a
transzplantációs centrumokba, ahol a betegek átültetése
történik. Előfordulhat, hogy
olyasvalaki szerepel a lista
élén, aki már immunizálódott, ilyenkor az ő biztonsága érdekében megismételjük
friss mintával a keresztpróbát. Akinek ilyenkor még várnia kell, biztos nem esik jól,
de a legkisebb kockázatot is
ki kell zárni: a cél a sikeres
átültetés, a hosszú távon
megfelelően működő vesével.
Az eredmények faxolása után együtt szurkolunk,
hogy sikerüljön a műtét.

Azt, hogy végül ki kapta a
vesét, a koordinátorok rögzítik az adatbázisban.
Mint láthatjátok, sok kis csapatból áll össze az a nagy
csapat, akik vigyáznak rátok,
és mindent elkövetnek, hogy
boldog, egészséges emberpalánták legyetek.

Dr. Rajczy Katalin

Astellas Gyermeknap
a transzplantációs Alapítvány
és a trappancs Egyesület rendezésében

Nagy előkészületek előzték meg a mi első megjelenésünket a TRAPPANCS őszi hétvégéjén.
Ott kezdem, hogy Lukács Dani anyukájával
annyit emaileztünk, hogy ihaj.
Aztán ott volt még, hogy nehezen meggyőzhető
gyermekemet is rávegyem, menjük el végre! Mivel
ez szinte lehetetlennek tűnt, néhány próbálkozás
után feladtam és kiötöltem, hogy akkor Szarvadi
Adrit veszem rá, kísérhessem el Miskolcra, talán
neki lenne kedve. És volt… néhány nap után Adri
valahogy hatott a csemetémre, mert beadta a
derekát és így Máté is elindult. És néhány nappal
az indulás előtt Szarvadi anyuka is csatlakozott a
„delegációhoz”, örömünkre! Persze miért is ne
ezen a héten jött volna a köhögés. Ám ezt kézenközön hozzám került Török Márti féle módon sikerült kikúrálni. Tényleg hatásos szer a lándzsás
útifű!!!!
Lukácsék vállalták, hogy összeszednek
mindannyiunkat és így együtt érkezünk Miskolcra.
Az idő nem nekünk kedvezett, de mentünk. Mi
pécsiek együtt…

A „pécsiek“

A nagyszerű GPS segített, hogy sokkal többet lássunk útközben, mint azt elvártuk…J
Megérkeztünk. A szállodában már kis csapatok verődtek össze, akik ismerték egymást. Mi
is igyekeztünk szóba elegyedni, ami vasárnapra
már elég jól ment. A programok jónak ígérkeztek,
és ami nagyon fontos volt, a kaja is megfelelt az
ízlésünknek. Bár a megmaradt szendvicseknek is
hasznát vettük, hiszen elég későn (vagy inkább
korán?) kerültek ágyba csemetéink.
Az éjszakai programokról mi felnőttek lemaradtunk, nem így a Timinek szervezett meglepiről.
Jó érzéssel töltött el, hogy a sebtében kitalált
közös verseléshez percek alatt lett vállalkozó gyerek. Köszi fiúk és lányok! J
A szombat reggel ugyanolyan szomorkás idővel
fogadott. Vigasztalódni a bőséges reggelivel tudtunk, és azzal, hogy a gyerekek azért feltalálták
magukat és egymást!!
Lillafüred gyönyörű! A sétát a vízeséshez
kicsit összehúzott kabátban tettük meg. Az ebéd,
bár finom volt, elég kevésnek tűnt, kivált a fiúknak.
Ám ezt sikerült megoldanunk azzal, hogy a
néhány adag repetából egyet nekünk is sikerült
megkaparintanunk, és ezt még egy adag diós
palacsinta is tetézte.
A vasútállomáson apró ajándéktárgyak
vásárlásával és az autókon hagyott piros ajándékcsomagok vizsgálásával töltöttük el az időt. A kisvasút kocsijában a szenes kályha melege mellett
kellemes perceket töltöttünk el. A látvány sem volt
elhanyagolható. Néhány pillanatra a napocska is
világított, de sajnos feladott ezzel a szokásával,
mire Diósgyőrbe értünk.
Aztán jött a barlangfürdőzés. Nos erről nem
is tudok mit mondani, hiszen aki ott volt tudja,
nagyon klassz volt. A barlangokon átforgatott víz
néha elsodort egymástól minket, élveztük a
Csillagtermet, a meleg vizet. Kevésbé volt élvezhető a zuhogó eső, ám az anyukák hatására az
apukák feláldozva magukat elkutyagoltak az

autókért, ezzel szárazságot biztosítva a többieknek. Mégis vannak még Úriemberek!
Jucusi-buli.
Azt hiszem, ez a program
is megtalálta a közönséget. A
fiúk - emlékeim szerint - izgatottan várták, és láttam, hogy
nagyon tetszett nekik a műsor.
Kivált a táncos lányok az ő mozgásukkal. Ez a része még az
apukáknak is tetszett. És ismét
éjszakába nyúlt, hogy gyereke-

inket ágyba terelje az őse, vagy
a fáradtsága. Azt hallottam,
hogy voltak vándorlók is, de
erről csak hallottam, mivel saját
pihenésemmel voltam elfoglalva. És persze a somlói galuska
is adott némi teendőt éjszakára…
Vasárnap reggel a mi kis
csapatunk már a hazafelé vezető utat választotta. Sok óra és
kilométer volt előttünk.
Ahogy reméltem, kellemes hét-

mI SKolCtAPolCÁZtUNK
Amikor trappancsok lettünk (nemisolyanrégen…),
úgy éreztem: hívni kell, vinni kell mindenkit.
Mindenkit ,aki trappancs, csak még nem élte át e
közeget J Ééééés jött az alkalom … az őszi találkozó. Miskolctapolca nekünk, pécsi régió-belieknek messze van. Kilométerben. De ha úgy döntünk, hogy megyünk, akkor mit számítanak a kilométerek??? A döntés megszületett, ennek eredménye kettő új trappancs a csapatban. Akik nem is
annyira újak, csak eddig csigaházukban bujkáltak. J
Napfényes Baranyából indulva, átkelvén Somogyon, Tolnán, Fejéren, Pesten, Hevesen, sötétesős Borsodba érkeztünk. Először egy szőlőhegyre, de hamar rájöttünk,hogy nem ez az úticél
(miután felülbíráltuk a navigációt, hamarosan odataláltunk a Park Hotelbe J)
Régi-új ismerősök… új trappancskáink részéről
félve várt találkozások… de azt hiszem, nem csalódtak. Erről meg is kérdeztem őket:
„Ójaj...hát szóval furcsa volt.Bár az ilyen helyzetek ,mikor valaki elsőként van valahol, az mindig
olyan kis izé dolog... Először nem is nagyon találtuk meg annyira a közös hangot..., vagy csak nem
akartuk, nem tudom..! Aztán mire oda jutottunk,
hogy elmegyünk a Barlangfürdőbe, addigra egész
jó kis csapat jött össze, olyannyira, hogy már nem
a saját szobánkban aludtunk. Összegezve jó volt!
J”
(best of Szarvadi Adri)

végi időtöltés volt, jókedvű gyereksereg, kiváló programok. Én
azt hiszem, találkozunk még!
Örülök annak, hogy mi
„pécsiek” (akik közül senki nem
pécsi J) is részesei lehettünk a
többiek által már megtapasztalt
közösségnek. Köszönjük!

Kákonyiné Böbe

„Bár eleinte nem igazán akartam elmenni,
azért nem bántam meg, hogy mégis ott voltam.
Alapjában véve jó volt a társaság, néhány gyerekkel sikerült megismerkednem. A barlangfürdőzést
kimondottan élveztem, csak baromi messze volt, és
elég vacak volt az idő, el is áztam. A névnapi
s(z)ör(p)ömet a Timi érkezése miatt nem tudom , megittam-e? De azé’ jó vót!”
(best of Kákonyi máté)

Naszóval, első este jól megleptük a Timit 18.
szülinapja alkalmából J. Volt Iván-féle sziporkázó
vetítés, meg Böbe-verselés, meg gyerekektől
virág- és csóközön. Aztán megtapsoltuk érmes
trappancsainkat, akik sport terén kiválóskodtak
Würzburgban.
A fárasztó út utóhatásaként mi nyugovóra tértünk. Az ifjak pedig hemzsegni indultak…J Állítólag aludtak is valahol, ki itt-ki ott…(??)
A másnapi programot esőkirály némileg felülbírálta. Tocsogva annyira nem lett volna kellemes
felfedezni Lillafüredet,ezért délelőtt
társasági
életet éltünk a
szállóban. Ebédidőre megkegyelmezett az időjárásfelelős, így a
vízesést is meg
tudtuk csodálni.
Miközben egészséges adag ebé-

Jucus buliján a kicsikkel

dünket fogyasztottuk, álruhás
mikulások settenkedtek autóinkhoz… pedig nem tettük ki a
cipőinket, jók se voltunk az év
során, ennek ellenére mégis
hoztak ajándékot.
(Úgy gondolom, ez a tény némi
reményt adhat vásott gyermekek
számára J)
A visszautat kisvasúttal tettük
meg, nosztalgiáztunk a kályha
mellett, és elméletben már
Zsuzsával, és a jelenlévőkkel a
következő találkozót szerveztük…

Délután barlangfürdeni indultunk. Ez szerintem mindenkinek
tetszett, a víz kellemesen meleg
volt (előtte úgyis hideg vizet
élveztünk égi áldás formájában,
várakozás közben). Sejtelmes
félhomály… majdnem ismerős
arcok… (legalábbis nekem…
szemüveg nélkülJ).
Fürdőzés után vacsira és bulira
készültünk.
Lizák-apuka szervezésében
Jucus igyekezett táncra buzdítani a gyerekeket, de a fiúk galád
módon a sötét sarokba húzódtak. A lányok viszont megmentették a Trappancs becsületét Az
este során sok új belépő is
jelentkezett tagként a Trappancs
Egyesületbe, egyre többen leszünk, és ez nagyon jó!!!!!
Éjszakába nyúló beszélgetés után lassan elcsendesedett a szálló (Timi még tett

pár kört a biztonság kedvéért).
Reggelre esőkirály visszavonult palotájába, így semmi
akadálya sem volt a Diósgyőri
vár és az Aggteleki cseppkőbarlang terv szerinti meglátogatásának. A program alternatív volt,
így mindkét helyen képviselve
volt a Trappancs csapat. Mi sajnos a harmadik alternatívát voltunk kénytelenek választani,
vagyis hazaindultunk. A távolság volt a kényszerítő tényező…
Útközben tovább szervezgettük
a téli találkozót (hiszen oly
régen találkoztunk már, nem?)
Újra átkeltünk Hevesen, Fejéren,
Pesten, Tolnán, Somogyon éééés
…az esős Baranyába érkeztünk.
A szervezőknek - segítőknek finanszírozóknak ezer köszönet.
Télen találkozunk!
Lukácsné Pintér Anikó

Az őszi trAPPANCS hétvége idén számomra meglehetősen gyanúsan kezdődött: titkos sürgés-forgás, gondosan elrejtett, de itt-ott mégis felbukkanó virágok ütöttek szöget a fejembe. Nem tudtam, hogy
mi készülődik, nem tudtam, hogy mikorra esedékes, csak abban voltam biztos, hogy VALAMI, amiről
nem tudok (és ez hogy lehet?!). A titokról érkezésünk estéjén a vacsora után lehullt a lepel.
Az Iván által készített szenzációs nyári tábori film bemutatójára gyűltünk össze – legalábbis én ezt
hittem. Ehelyett saját magamat láthattam viszont a gyerekprogramokon készült fényképeken, születésnapi aláfestő zenével, Iván megszokott zseniális filmkészítő technikájával (amit természetesen Zsuzsa
kellő szigorral felügyelt), majd a film végén a sok-sok TRAPPANCSkám
állt sorban előttem – itt megoldódott a korábban feltűnt virágok rejtélye
is -, születésnapi puszikkal, virágokkal, rajzokkal, majd a gyerekek ismét
egy csapatot alkottak a színpadon, és Kákonyi Böbe vezetésével versmondásba kezdtek. A vers életem különböző szakaszairól szólt, utólag
felgöngyölítve a szálakat, Édesanyám instrukciói alapján Kákonyi Böbe
ragadott tollat és ihletet, és alkotta meg a nagy művet.
A kockákat összerakosgatva már tudom, hogy a titkos szervezkedés a
„zAlapítvány” irodájában kezdődött, ahova még Édesanyámat is becsalogatta Zsuzsa és Iván, majd e-mailen és telefonon folytatódott – ennek
a részleteiről nem sokat tudok, de azt hiszem, hogy ez nem is baj.
Felejthetetlen estében volt ismét részem, ha az élet rögös útján időnként
úgy érezném, hogy kudarcot vallok, csak becsukom a szemem és látlak
Benneteket, ahogy sorban álltok boldog mosollyal előttem, és ez mindig új erőt fog adni:
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!!! Feszt Tímea

Őszi hétvége
Sajnos a 2008-as nyarat jórészt kórházban
töltöttük Donáttal. A miskolctapolcai hétvége
volt az első kiruccanás, ahová a hosszas
betegeskedés után elmerészkedtünk, és azt
hiszem nyugodtan nevezhetném álmaim hétvégéjének is, hisz egész nyáron arra vártam,
hogy minden visszatérjen a normális, nekünk
megszokott kerékvágásba.
Mire megérkeztünk, a vacsora egy
részét már feltálalták. A barátok, jó ismerősök,
sorstársak éhségüket már részben csillapítva,
kedélyesen társalogtak az asztaloknál.
Mindenkinek volt valami mondanivalója, élménye, újabb tapasztalata, esetleg aggodalma,
amit asztaltársaival meg akart osztani. Az
újabb, közénk csöppent tagok érdeklődve
figyelték a társaságot. A gyerekek - mint egyfajta perpetuum mobilék - közül néhányan az
asztalok körül szaladgáltak. A szülők nem
parancsolták vissza őket azonnal a helyükre.
Itt mindenki jól ismeri a másikat, és ez senkit
sem zavar, hisz ők még csak gyerekek, és
nem tudják kivárni a vacsora végét, hogy
találkozhassanak a terem másik végében ülő
rég látott barátaikkal.
És így volt teljes ez az alapítványi
összejövetelekről már jól ismert kép, ami
fogadott bennünket, mikor beléptünk az
ebédlőbe: derűs csevegés, szaladgáló gyerekek, elnéző felnőttek és az ízlelő bimbókat
ingerlő várakozás a következő fogásra.
Vacsora után következett Timi szülinapja. A gyermekek szájába híres költőink
adták a sorokat, hogy méltóképpen felköszönthessék az ünnepeltet. Volt köztünk
anyuka, aki tollat ragadott, hogy saját maga
faragta rímekkel tegye még ünnepibbé a jeles
eseményt. Iván bácsi figyelmét nem kerülte el,
hogy Timink nemcsak egy hihetetlenül aktív,

energikus, leleményes, mindenkiről gondoskodó, segítőkész, szeretetteljes ember, de
ugyanakkor egy igazán vonzó, hús-vér nő is.
És ennek kifejezésére nincs is alkalmasabb
módszer, mint Iván bácsi műfaja, az önmagukért beszélő képek.
Másnap a lillafüredi kisvasút dupla
öröm volt mindannyiunk számára. A vacogó
társaságot szinte eufórikus öröm töltötte el,
ahogy átjárta a kocsik melege. Felengedve, a
kellemes kis kocsikban vidáman zakatolhattunk vissza Miskolctapolcára. Az apukák, akik
zajos kis csemetéiket az anyukákkal együtt
felpakolták a vonatra, csak egy kis rövid ideig
jutottak lélegzethez. Visszatérve kocsijaikhoz
várta őket az igazi meglepetés – és ezt nem
az alapítvány szervezte -, mikulás csomagokat kaptak a tilosban parkolásért.
Donát a délutáni fürdőzős programot
várta a legjobban. Igazi vízi pocok lévén, nyáron az volt a legnagyobb fájdalma, hogy nem
mehetett strandra. A lubickolás mellett ez az
első pillanatra labirintusnak tűnő, zegzugos
hely kitűnően alkalmas volt arra is, hogy pillanatok alatt eltűnhessen az éberen óvó, vigyázó anyai és apai szemek elől, és függetleníthesse magát aggódó szüleitől. Úgy vetette
bele magát a víz nyújtotta örömökbe, mintha
az egész nyarat akarta volna bepótolni.
Bennünk pedig a még mindig meglévő
feszültséget kezdte oldani az öröm, hogy lám
csak a mi kisfiúnk is itt lubickol valahol a többiekkel. Kezdtük élvezni, hogy lazíthatunk.
Talán nincs olyan nagy szüksége rá, hogy
minden pillanatban mellette legyünk, sőt
„ciki’’, hogy állandóan a nyomában járunk.
Az igazi meglepetést az esti zenés-táncos buli

Felszállás a kisvasútra

hozta. Donátunk, aki talán a
mai napig sajnálja, hogy az
első két iskolai évét lány padtárs mellett kellett lehúznia, és
a szünetekben átadni saját
padfelét is a barátnők Barbie
babáinak és annak a sok idegesítő, számára semmirevaló
leányjátékokhoz nélkülözhetetlen csillogó-villogó színes
„kacatnak’’, ezen az estén
sorra táncoltatta a szebbik
nemet, sőt kifejezetten élvezte a társaságukat.
A vasárnapi programot illetően teljesen határozatlanok
voltunk. Mi felnőttek ennyi
jókedv és vidámság után már
a reggeli hazautazást fontolgattuk. A nyári események
után a „négyen együtt otthon’’ program is tökéletesen
boldoggá tett bennünket. (És
még hátra volt öt óra autóút!).
Júliának nagyon kellemes
emlékei voltak Agg-telekről,
így ő oda akart menni. Donát
az előző héten épp egy
lovagkorról szóló könyvet lapozgatott. Természetesen ő a
diósgyőri várat akarta megnézni. Mivel Donátunk volt a
legerőszakosabb (mint általában), Diósgyőrben kötött ki a
család.
Azt hiszem ez volt a legjobb választás számunkra,
mert nagyon jól éreztük
magunkat.

Mondhatnánk úgy is, hogy ez
volt a hab a miskolctapolcai
tortán. Főleg Donátnak! Egy
hagyományőrző társaság várjátékokkal teszi igazán színessé, érdekessé, derűssé a
diósgyőri várba látogató turisták programját. A látogatók
közül választ a király királynőt
és fegyverhordozót. A királynő a társaság igazán nőies,
romantikusabb külsejű hölgyei közül kerül ki, a fegyverhordozó tisztséget viszont
ki kell érdemelni. Ügyességgel, fürgeséggel be kell bizonyítani az arra való alkalmasságot. Mikor megkérdezte a
király, ki szeretne egy kis
ügyességi próbán részt
venni, persze hogy Donátunk
volt az első, aki jelentkezett a
megmérettetésre, és becsületes küzdelemben, diadalittas
arccal elsőként ért fel a várba
vezető hosszú lépcsősor legmagasabb fokára.
Elégtételt
szerzett
magának az egész nyári
kényszerpihenőért. Igazán
komolyan, feladattudattal élte
bele magát új szerepébe, és
foglalta el helyét a király mel-

lett. Igazán fontos, férfiakhoz
illő pozíciót töltött be. Ilyenre
mindig is vágyott. Ha igazán
korhű akarok lenni, a krónikaírók valahogy így rögzítették
volna a várban történteket:
Szalmási fia, Donát, megküzdve kemény ellenféllel az
becsületes
küzdelemben,
elsőként jutá fel az diósgyőri
vár lépcsőjének legmagasabb
fokára, s elnyeré az dicső vár
király urának fegyverhordozója címet, ezzel öregbítve hírnevét az Trappancs Egyesület
küzdő népének.
A mi kis vitézünk igazán kitartóan kísérte a látogatókat király ura oldalán a vár
különböző helyszíneire. A
király és alattvalói valóban
korhű környezetbe varázsol-

Donát mint apród

ták a látogatókat, így egy igazán igényesen
kivitelezett, humorral bőven fűszerezett játék
részesei lehettünk. Közben sok érdekeset
megtudtunk, tanultunk, jókat derültünk.
Hazaérve a régi pénzeink közé betettük Nagy Lajos dénárját. Sajnos a gyerekek
kérdésére, hogy mit lehetett kapni egy dénáron, nem tudtunk választ adni, de legalább
már már azt is tudják, milyen pénz volt Nagy
Lajos korában. Köszönjük a diósgyőri vár mai

„urának’’, hogy nagylelkűségét bizonyítva
vendégül látta a Transzplantációs Alapítvány
tagjait.
Nagyon köszönjük mindenki munkáját,
akik a miskolctapolcai hétvége megszervezésén fáradoztak.

Kiss Gabriella

F i a t a l o k- A g g t e l e k e n
Vasárnap a csapat egyik felével az Aggteleki-Cseppkőbarlang (más néven Baradla barlang) irányába
indultunk. Ki egyszerűbben, ki bonyolultabban, de végül mindannyian odaértünk.
A barlang bejáratánál néhányan megtorpantunk és végiggondoltuk, hogy vagyunk-e ennyire bátrak....
Én úgy döntöttem, hogy klausztrofóbia ide vagy oda, ezt látnom kell, majd valahogy átvészelem.
Így is lett, bár Petra anyukáját (Anikót) teljesen kisajátítottam (bár ezt Petra nem annyira bánta), mert a
bátorító kézfogására végig nagy szükségem volt.
De megérte legyőzni a rettegést: a sziklatömbből kidomborodó Teknősbéka alak, melynek páncélján egy Sas bontogatja szárnyát, vagy a Hangversenyterem látványa és akusztikája páratlan élményt
nyújtott. A barlangban élő 21 denevérfajból sajnos egyet sem láttunk
A barlang magyarországi szakasza
17 km-es meseország óriási cseppkövekkel, földalatti patakkal, sziklacsarnokkal, az egy órás túránk –
melyen a csoportvezetőnk részletes
beszámolót adott mindenről – villámgyorsan elrepült, és bár annak
örültünk, hogy újra megláttuk a
fényt (a kijáratnál), annak nem,
hogy ilyen gyorsan elrepült ez az
óra.
Köszönjük az Aggteleki
Cseppkőbarlang Igazgatójának a
csapat számára biztosított térítésmentes belépőt! A hétvége nagyon gyorsan elrepült, rendkívül jól éreztük magunkat, reméljük, hogy
jövőre sem lesz akadálya az őszi találkozónknak.
Feszt

Köszönjük Dr. Grózli Csaba, köszönjük ASTELLAS!

tomi története
1993 szeptemberében boldog kismama voltam, hiszen terveztük, és nagyon vártuk második gyermekünket, Tomit. Elsőszülöttünk –
Andris – ekkor 2 és fél éves volt.
A 28. hetes ultrahang vizsgálatnál kezdődött a kálváriánk, ugyanis ekkor megállapították, hogy a normál méretnél jóval nagyobbak
a baba veséi. Talán polycisztás - hangzott el a
diagnózis. Ezt hosszadalmas vizsgálatok
követték, míg végre a 34. héten megindították
a szülést, és 2700 grammal világra jött Tomi.
Egyből elkezdték vizsgálni, hogy mitől
nagyobbak a veséi, és kiderült, hogy a húgyvezetékben elzáródott a billentyű, ami miatt
visszafolyt a vesékbe a vizelet, illetve a nagy
nyomás miatt tágultak ki a vesék. Felhelyeztek
egy hólyagkatétert, és inkubátorostól átvitték
az I. sz. Gyermekklinikára. Ezt 4 hét múlva
kivették, abban bízva, hogy a billentyű nem
záródik vissza. Sajnos visszazáródott, így a
hólyagnál készítettek egy kivezetést, ún. sztómát. Megtanultam, hogyan kell felhelyezni a
sztóma-zsákot, illetve hogyan gyógyszerezzem, és végre karácsony előtt hazahozhattuk
Tomit. Ez volt ám az igazi karácsonyi ajándék!
Rendszeresen jártunk vérvételre, de a vesék
csak nem akartak jobban működni. Fél éves

A táborban a műtét után

korában beégették a billentyűt, ami a bajt
okozta, és az első szülinapja előtt bezárták a
sztómát. Aznap éjszaka újra meg kellett műteni, mert nem tudott pisilni, ekkor közvetlenül az
egyik veséből vezettek ki nyílást, majd egy
másik műtéttel a másik veséből. Kiderült, hogy
az uréterek hólyagba vezető szakaszánál ún.
másodlagos szűkületek alakultak ki, tehát emiatt nem tudott rendesen üríteni, és emiatt nem
tudtak a veséi jobban működni. Ez alkalommal
4 hétig voltunk kórházban, közbeesett az első
születésnapja. Egy macit kapott a nagymamájától, aki azóta mindenhova elkísérte, megjárt
néhány műtőt is.
Ezen a télen vettük észre, hogy elkezdett
görbülni a bokája. Két és fél évesen egy neves
professzor megműtötte a bokáját, de egy év
múlva még rosszabb állapotba került, ún. álízület alakult ki. Ekkor a professzor közölte,
hogy a vesebetegsége miatt görbül a csontja,
és nem tud mit tenni. 4 évesen beírattuk oviba
- fél napra -, mert nagyon vágyott gyerekek
közé, és szerencsére örömmel fogadták a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Másfél év múlva
olvastam egy újságcikket Dr. Marchalkó Péter
orthopéd orvosról, aki Ilizarov-keret felhelyezéssel álízületet is gyógyít, és egyből fel is vettem vele a kapcsolatot.
Tomi egyik lábán másfél évig, másik
lábán fél évig volt ez az Ilizarov-keret. Közben
úgy döntött Szabó András doktor úr, hogy el
kellene kezdeni a dialízist, és a katéter beültetéssel egyidőben a mellékpajzsmirigyek egy
részét is eltávolították, mert az általuk termelt
hormon akadályozta a kalcium beépülést a
csontokba. Tomi szeptemberben úgy kezdte
az első osztályt, hogy 2 sztómája volt, mindkét
lábán Ilizarov-keret, és a hasában katéter, amin
keresztül dializáltuk, naponta 4-szer. Nagyon
nehéz időszak volt ez, csak a remény tartotta
bennünk a lelket, hogy lesz ez még jobb is.
Tomi alapjában véve egy kiegyensúlyozott,
jókedélyű gyerek, gyakran adott nekünk is erőt
az, hogy nem fogja tragikusan fel a helyzetét.
Az iskolába nagyon jól beilleszkedett, csak felsőben merültek fel problémák a társaival.
Végre levették az Ilizarov kereteket, és Tomi
lassacskán elkezdett újra járni.

és kiszolgálásban részesültünk. Feszt
Timi, a koordinátorunk mesét olvasott, rengeteget fényképezett – filmet
készített a képekből, és CD-n hazahozhattuk –, leste minden kívánságunkat, Anikó és Editke nővérek kártyáztak Tomival, Szabó Joe doktor úr
sakkozott, Tomi itt evett először kórházi ételt, és még sorolhatnám a rengeteg kedvességet, amit kaptunk.
Sajnos 3 nap múlva újabb műtét
következett, mert nem javultak Tomi
értékei, és kiderült, hogy a beültetett
vese uréterének egy szakasza elhalt.
Másnapra, mintha kicserélték
volna, vidám lett, jó étvágyú, és rohamosan elkezdett javulni. Ez az én
javulásomat is meggyorsította, hiszen
csak érte izgultam, és mikor láttam,
hogy ő jól van, megkönnyebbültem.
Mi már egészen jól voltunk, amikor
október 24-én, Taschek Adrinak volt
veseriadója. Feszt Timivel együtt
végigizgultuk a szülőkkel – Esztivel
és Zolival – a műtétet és a következő, nehéz napokat. Timi, Tomi, Adri,
és mi szülők is itt kötöttünk életre
szóló barátságot.
Azóta volt még néhány csontműtét,
illetve az első évben kilökődés, amit
sikerült visszafordítani.
Végvári Tamás grafikus által készített tabló
Én a számolásban elvesztettem rég a fonalat,
Három és fél év dialízis következett, köz- összesen kb. 27 műtéte volt Tominak.
ben felmerült a lehetőség az élődonoros átül- Idén elkezdte a gimnáziumot, ahol pillanatok
tetésre. Az első körben kiderült, hogy én alatt szerzett barátokat, és nagyon jól érzi
vagyok alkalmas a keresztpróba szerint, bár magát.
A rehabilitációban nagy segítségünkre
édesapja is vállalkozott volna rá. A kivizsgálás
rendben ment, jó lett minden eredményem. Az van a Transzplantációs Alapítvány által szerveorvosok még azon tanakodtak egy ideig, hogy zett Mi is nyaralunk! tábor, ahol sorstársakkal
bezárják-e a sztómákat, illetve kivegyék-e a együtt élvezhetjük a fantasztikus programokat,
veséit. Sallay Péter doktor úr – kezelőorvos – tapasztalatokat cserélhetünk, és azt érezhetjük,
javaslatára, nem vették ki a veséket, így elke- hogy nem vagyunk egyedül. Idén ötödik alkarülhettük a gépi dialízist. A sztómák bezárásá- lommal került megrendezésre, javaslom minra 2003 tavaszán került sor.
denkinek, aki még nem volt, kicsiknek, nagyokA transzplantáció 2003. október 14-én nak egyaránt.
történt, Járay professzor úr vezényletével. A Én mindenkinek jó egészséget, és sok-sok
Transzplantációs Klinikán szállodában éreztük örömöt kívánok!
Törökné Fellner Márta
magunkat, mert soha nem látott figyelemben

trAPPANCS Közgyűlés
2008. szeptember 19-én került sor a TRAPPANCS Egyesület vezetőségválasztó közgyűlésére,
melyen a választás után név- és székhely változtatás is történt.
A TRAPPANCS Egyesület új neve:
trAPPANCS Szervátültetett Gyermekek rehabilitációs és Sportegyesülete
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 132/b. VIII/52.
Elnöke: Feszt Tímea Diána
Alelnöke: Szlobodáné Gerebics Anikó
Elnökségi tag: Gyurkóné Bambek Valéria
Elfogadta a felkérést a titkári posztra Taschek Eszter,
az egyesület könyvelését pedig Lukácsné Pintér Anikó
vállalta.

LÉGY TE IS EGYESÜL ETI TAG!
A TRAPPANCS Egyesületnek jelenleg 43 szervátültetett gyermek- és 46 pártoló tagja van.
Minden szervátültetett és szervre váró gyermeket és családját szeretettel várunk Egyesületünkbe.
Az éves tagdíj a szervátültetett gyermekeknek 1200 Ft, a pártoló tagoknak 2400 Ft.
A belépési nyilatkozat a http://trappancs.extra.hu oldalról letölthető, a trappancs@hotmail.com
e-mail címen minden további kérdésre válaszolunk.

Ismét Disneylandben jártak a
trappancsok
Szülők és gyermekek izgatottan gyülekeztek október 1-én az I. számú
Gyermekklinika előtt. A szülők agyonféltegetett kis csemetéik miatt aggódtak, hogy fognak boldogulni nélkülük
az elkövetkezendő három napban,
míg gyermekeik a rájuk váró három
napos élmények miatt égtek lázas
izgalomban.
Már maga a repülés is nagy
élmény volt, hisz mindegyik gyerkőcnek ez volt az első repülőútja. A western stílusú szállodáról eddig csak az
előző csoportok beszámolójából
olvashattunk a Trappancsban, de
most, hogy már mi is kipróbálhattuk,
garantáltan állíthatjuk, hogy nagyon
klassz. Az ellátás kifogásolhatatlan, itt
a legválogatósabb gyerek is többször

visszatér a svédasztalokhoz, hogy
csemegézhessen a gazdag ételkínálatból.
Kemény legényeink (fiúk) és a
náluk jóval szelídebb kisasszonyaink
(lányok) természetesen külön szobában pihenhették ki a sok újdonság
okozta fáradalmakat. A „Ki alszik az
emeletes ágyon?” állandó probléma
hamar megoldódott. Kicsit több
időbe telt, míg Bercinek és Donátnak
sikerült takarókat szereznünk, nekik
ugyanis egy kétszemélyes ágyon egy
közös, kétszemélyes takaró jutott,
aminek használata mindkettejükből
egyértelmű tiltakozást váltott ki.
Második napunkat a Disneyland
Parkban töltöttük. A Fő utca varázslatos épületei között sétálva az ember-

nek az az érzése, mintha valóban a
mesék világába cseppent volna.
Lépten-nyomon hírességekbe botlottunk: Plútó, Pán Péter, Hook kapitány,
Hófehérke, Micimackó és még
sokan mások a Disney mesék sokaságából, amelyek azt hiszem egy
gyermek életéből sem maradhatnak
ki. A fokozatosságot igencsak betartva Mosoly Alapítványos kísérőnk,
Jászkúti Berci először a szelídebb
izgalmakat, ám nem csekélyebb
élményeket nyújtó helyekre vezetett
bennünket. Fantasylandben bejárhattuk azokat a mesés helyeket, amelyeket a Pan Péterből ismerhettünk
meg. Együtt repültünk Dumbóval, a
hatalmas fülű kiselefánttal. Találkozhattunk az összes furcsasággal, akikkel Alíz is Csodaországban. Ízelítőt
kaptunk a „széles nagyvilág ’’ különböző helyszíneinek és kultúráinak
sokaságából. Láttuk Pinokkió ember-

ségét próbára tevő állomásokat.
Frontierlandben a bányavasút vitte el
a pálmát, bár kemény legényeink
tábora itt már kezdett gyengülni, és
volt, aki a fantasztikus száguldás és
rémisztő kanyarok helyett inkább az
édes pihenést, és az ugyancsak élvezetes szórakozást kínáló nézelődést
választotta. Disneylandben képtelenség a látvánnyal betelni. Akármerre
mész, tátva marad a szád. Az Indiana
Jones filmek világát idéző romok
között is szívesen száguldoztak volna
a magukban még elég bátorságot
érző, de sajnos 1m 4O cm alatti
kemény legényünk, Donát és kisaszszonyunk, Lili, de itt sajnos kényszerpihenőre ítélték őket. Ők is elégtételt
szerezhettek viszont az Űrmisszióban
(a fokozatossági skála másik végére
helyezném), ahonnan sokan úgy
szálltak ki, hogy megfogadták: - Ide
soha többé nem ülök be!
A napunk a Disneyland Parkban
a mesehősök zenés-táncos felvonulásának megtekintésével zárult.
Egy igazán bőséges, mindenki igényeit kielégítő, finom vacsora után
egy éjszakába nyúló városnézés
következett Párizsban. Párizs, a
művészetek fővárosa gyönyörű épületeivel az esti fényben káprázatos,
egészen pazar. Az utcákon, hangulatos kis kávéházakban nyüzsög az
élet. A látogató csak kapkodja a fejét,
azt se tudja, merre nézzen, nem bír a
látvánnyal betelni. Azt gondolod, itt
senki nem is akar aludni menni,
nehogy lemaradjon valamiről. Az
Eiffel toronynál szálltunk ki a buszból,
hogy megnézzük a torony esti, zenés
fényjátékát. Megérte. Már éjfélt ütött
az óra, mire az aprónép úgy igazán
western stílusban álomra hajtotta a
fejét. Bevallom az aggódó szülőknek,
ezen az estén a fürdést nem tettem
kötelezővé, gondolván, az élményekbe és sok látnivalóba belefáradt apró-

ságok hadd térjenek mihamarabb
nyugovóra, jobb, ha nem terheljük túl
őket. Nos, a fáradtságot illetően
tévedtem. Ezek a sokat megélt vadnyugati keménylegények időt és
fáradtságot nem sajnálva még aznap
este is összemérték erejüket az ajándékboltokban beszerzett, Walt Disney
filmekből már jól ismert fegyverekkel.
Akik napközben ilyenekkel nem vértezték fel magukat, kreativitásukra
hagyatkozva üres flakonokkal védték
magukat.

Harmadik napunkat a Disney
Stúdióban töltöttük, ahol egy kis ízelítőt kaptunk a filmkészítés világából,
és töretlen kedvvel és lelkesedéssel
próbáltuk ki az újabb „király”, esetenként „állati jó" játékokat. A skála itt is
a meséstől a „csak kifejezetten erős
idegzetűeknek" - ilyen több is akadt a
csoportunkban- „ajánljuk” fokozatig
terjedt. Aladdin repülő szőnyegétől a
hollywoodi toronyig, ahol a liftben
ülők kipróbálhatták, milyen a gravitáció sebességénél is gyorsabban
zuhanni. Állati jó! Jártunk Némó nyomán, utaztunk a Golf áramlattal.
Kifejezetten ajánlom a jövő évi csapatnak. Király! A napunk a Disney
Stúdióban egy kaszkadőr show megtekintésével zárult. Méltó befejezéseképpen egy háromnapos párizsi ill.
disneylandi útnak, mindenki elköltötte az ajándékozásra szánt pénzét. Azt
hiszem minden családba került egyegy Eiffel torony, vagy valamilyen
Disney figura.

Köszönet Annának, hogy megörökítette ezeket a felejthetetlen napokat.
Nagyon jól sikerültek a képek.
Elismerésem Lilinek, akinek bátorsága neme és kora ellenére csak egy
helyen ingott meg, azóta már biztos
megbánta. Nagyon vagány a lány.
Bence elnyerhetné a legmegfontoltabb vásárló díjat. Szerencsésen
ötvözte a kellemest a hasznossal. Az
általa vásárolt játék Buzz kapitány
fegyverei közül való, egy gombnyomással többszörösére hosszabbítható, a végén fogásra is alkalmas szerkezettel. „A nagymamám is használhatja majd, ugyanis nehezen mozog
már”- mondta.
Berci volt az, aki a Mosoly
Alapítványnak adott interjúiban korának megfelelő komolysággal, igazán
választékos szóhasználattal adott
hangot a disneylandi kirándulással
kapcsolatos elégedettségünknek.
Dani és Donát vagányságukkal és
temperamentumukkal, fejükön a
Disneylandben vásárolt, már egy nap
után viseletesnek tűnő cowboy kalapjukban (többször is ráültek véletlenül),
négy lábon járó reklámai lehettek
volna a Ceyenne Hotelnak, ahol volt
szerencséjük két éjszakára meghúzni magukat.
Végül, de nem utolsó sorban
azt hiszem hazatérve én is nyugodtan
hajthattam álomra a fejem. Minden
gyermek egyben maradt, gyógyszereket hiánytalanul bevette, a napi két
liter folyadékot (inkább többet) garantáltan megitta, és mindannyian jól
éreztük magunkat. Küldetésem telje
sítve.
Nagyon köszönjük a Mosoly
Alapítványnak a lehetőséget, és kísérőnknek, Jászkúti Bercinek a gondoskodást és igazán szakszerű
(FOKOZATOSSÁG!) vezetést.
Kiss Gabriella

Tõlem-Nektek
Kovács Anna rovata
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Hónapok óta szorongtam,
hogy minden jól sikerüljön,
szép idő legyen, sokan jöjjenek el, ne botoljak meg a
lábamban, és ne akadjon
össze a nyelvem.
Szinte minden sikerült, alig
akarom elhinni!
Az idő olyan ragyogó volt,
amilyen csak a korombeli
(vén)asszonyok nyara lehet!
Az emberek 9 órakor már
elkezdtek szivárogni az FTC
Népligeti Sporttelepére, és 10
órára, a kezdésre már
Tolnától - Baranyáig (vagy
pontosabban Debrecentől Pécsig, és Szegedtől –
Nyíregyházáig)
mindenki
megérkezett, aki el akart
jönni. Aki nem jött el, sajnálhatja!
Sikerült neves sportolókat –
olimpikon úszókat, ismert
focistákat – meghívnunk a
délelőtti barátságos sportvetélkedőre, azonban betegség
miatt többen nem tudtak
eljönni (pl. Verrasztó Zoltán,
Evelin, Dávid és Mutina

Dara Eszter olimpikon is eljött

Ágnes) pedig nagyon lelkesen szervezte az edzősebész-olimpiai ezüstérmes
úszó - édesapa, Dr. Verrasztó
Zoltán a találkozót.
Mindenesetre megoldottuk az
úszó-váltót, nem a szokványos 4x50 m, hanem 6x50 m
freestyle, azaz szabadúszás
volt, mindenki azt úszott, amit
szeret, illetve tud. A csapatok
összetétele sem mindennapi
volt. Együtt úszott orvosprofesszor, dializált beteg, és
egészséges gyermeke, szervátültetett gyerek, és egészséges testvére, hepatológus
gyermekgyógyász és kisfia,
gyermekkardiológus, tüdőgyógyász,
transzplantáló
sebész,
aneszteziológus,
szervre váró és szervátültetett
felnőtt, csontvelőtranszplantált, valamint Güttler Károly
kétszeres olimpiai ezüstérmes, Szepesi Nikolett, Dara
Eszter olimpikonok, és a jó
ég tudja, még ki mindenki…
Kissé olaszos volt a rendezés, nagy zűrzavar, és hangzavar, és kevesebb érem a
kelleténél (ugyanis 4 fős váltókra számoltam, de annyira
jól érezte magát mindenki,
hogy Toronyi doktornő (Bp.-i
Transzplantációs Klinika orvosa) már úszóedzésre is akar
járni!
Eztán a focisok vették át a
terepet, és ez szintén jó kis

A délelőtti program megnyitója

móka volt! Több hölgy bizonyította kiváló labdarúgó
képességét, Bicskei Bertalan,
egykori szövetségi kapitány is
megdicsérte játékukat (lehet,
hogy helyük lenne a magyar
válogatottban is?). Rúgták a
labdát (meg egymást) fiatalok,
idősebbek, profik és félprofik,
orvosok, dializáltak, transzplantáltak, koordinátorok, és
mindenki nagyon élvezte.
Egyik transzplantált sportolónk, aki több órát utazott
azért, hogy részt vegyen a rendezvényen, azt mondta, hogy
megérte! Sose gondolta volna,
hogy valaha együtt focizik
Bicskei Bertalannal, Zsivoczky
Gyulával, Dajka Lászlóval.
Esküszöm, ők is élvezték…

Szenohradszky doktor irányít

A futball-csata összes résztvevője

Jó volt a gulyásleves, és a túrós csusza is
lecsúszott. Bárki repetázhatott volna, ha bírta
volna..
Délután 3 órától az élődonorok tiszteletére
szólt a Celebrate! Énekegyüttes, majd a megnyitó beszéd után Dr. Alföldy Ferenc sebészprofesszor vette át a Szt. Kozma és Damján
díjat. Ezt a díjat mostantól kezdve minden
évben annak a személynek ítéli oda a
Transzplantációs Alapítvány kuratóriuma, aki
a hazai transzplantáció érdekében kimagaslóan sokat tett. A Pro Vita kitüntetést 38
ember vette át az egészségügyi minisztertől,
Dr. Székely Tamástól. Néhányan nem tudtak
eljönni, ők postán kapják meg. Pro Vita díjat
múlt év óta kapnak azok az önfeláldozó
emberek, akik egyik veséjüket, vagy májuk
egy darabját adományozzák szerettüknek
(barát, szülő, gyerek, testvér, házastárs, élettárs), és ezzel életet mentenek.
A díjátadások után a Vígszínház kiváló művészei, Börcsök Enikő és Hegedűs D. Géza színészek kedveskedtek a vendégeknek dalokból, és versekből összeállított kis műsorral.
Tudni kell, hogy ez sem egészen véletlen,
Enikő is kétszeresen vese transzplantált!

Dr. Alföldy Ferenc átveszi a díjat Szalamanov Zsuzsától

A Celebrate! Énekegyüttes,

Köszönjük az Egészségügyi Minisztérium,
a Novartis Hungária
Kft, a Wyeth Kft támogatását, a művészek
karitatív fellépését, a
Népligeti Sportlétesítmény vezetőjének és
munkatársainak, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda vezetőjének és munkatársainak segítségét.

A miniszter adta át
a díjakat

Szalamanov Zsuzsa

Szalamanov Zsuzsa köszöntője

A legvégére
maradt büfé a
finom pogival
és édes sütikkel már csak
hab volt a tortán, és a jó
kis beszélgetések színtere.

Kóka Zoli abbéli kívánságát teljesítette a
Csodalámpa Alapítvány, hogy a torinói Juventus
labdarúgó csapatot láthassa élőben játszani. Zoli
az alábbiakban számol be nem akármilyen élményeiről.

Buona sera!
(délután így köszönnek az olaszok)

Hazaértünk Olaszországból, óriási élmény volt
számunkra ez a hétvége! Egy örök élmény!
Mondhatni elég kalandos útban volt
részünk, eléggé fárasztó volt ez a 3 nap, alig aludtunk pár órát, és gyakorlatilag így sem volt időnk
szinte semmire a meccsen kívül...
Kezdődött azzal az egész, hogy... Pestről
Rómába tök sima utunk volt, csak a repülőjegyen
szereplő B terminál helyett az A-ról indultunk.
Kicsit féltem az első repüléstől, de egész jó volt,
aztán Rómából 1 óra múlva indult volna a gép
Torinóba. De nem indult. Itt kezdődött minden...
a járatunk törölve lett, a csomagjaink kb. 1 óra
keresgélés után lettek meg, magyarul senki nem
tudott, az angollal pedig mindhárman hadilábon
állunk, de amikor már majdnem minden kötél szakadt, elkezdtünk activityzni, és ezzel a módszerrel
magyaráztuk el, hogy mit akarunk! Közben itthonról kaptuk az infót, hogy a légitársaság, amivel utaznánk, privatizálás előtt áll, és sztrájkolnak,
ezért nem tudtunk elmenni. Hosszas herce-hurca
után kaptunk jegyet egy másik járatra, amit beszállás
közben ismét töröltek ideiglenesen, mert Torinóban
akkora vihar volt, hogy nem indulhatott el a gép.
Nem sokkal később mégis elindult, de szóltak, hogy Milánóban szállunk le, és onnan visznek
át minket buszszal. Út közben
ismét bemondták, hogy mégiscsak mehetünk egyenesen Torinóba.
Nagy volt a
Sikerült bejutni!
megkönnyeb-

bülés, de nem tartott tovább tíz percnél, mert
ismét szólt a pilóta, hogy a végleges verzió az
lesz, hogy Genovában szállunk le, és onnan visz
majd egy busz a torinói repülőtérig. Csak tájékoztatásképpen jelzem, hogy Genova-Torino 200 kmre van egymástól!!!
Leszálltunk Genovában, ahol egyetlenegy
busz volt Torino felé, amire természetesen mi már
nem fértünk fel! Órákat vártunk egy másik buszra,
amely 100 km-ről jött azért, hogy elvigyen minket
másik 200-ra. Nem tudom, mennyire ismeritek az
olaszok vezetői képességeit, szerintem elmebetegek, viszont baromi jól vezetnek, a busz a 200
km-t 2 óra alatt tette meg. A reptérre vittek minket,
onnan taxival mentünk a szállodához (ahonnan
szóltak, amikor még Rómában voltunk, hogy időben menjünk, mert ha nem, akkor kiadják másnak
a szobát), amiben ismét lepergett előttem életem
filmje...
Városon belül, 50-es táblánál 140 km/h!!!,
piroson „csak” háromszor mentünk át egy út alatt,
meg hasonlók... Aztán elértünk a szállodához este
fél 7 helyett hajnal 3-kor, ami zárva volt. Egy telefon,
és az éjszakai portás beengedett, bejelentkeztünk,
és mehettünk aludni. Ez volt az első napunk, a
második nap is egész jó volt.
Megnéztük a Delle Alpit, hogy hova kell
meccsre menni, majd az indulás előtt néztük meg
a jegyen, hogy az Olympicoban lesz, ami a város
másik végében van... Éppen odaértünk, de a

kapunál közölték velünk, hogy
mivel bérletes jegyünk
van, ezért mi a stadion
másik oldalán mehetünk be...
Negyedóra
séta
után odaértünk, és a
biztonságiaknak
mai
napig
nem
tudom, hogy magyaráztuk be, hogy mi a videó
kamerát csak fotózás céljából
visszük be – beengedtek, de
Sikerült!!! Így a meccsről kb. 1520 perces videó is készült.
Maga a meccs... nem lehet
szavakba önteni, hatalmas
élmény, és tényleg nem lehet
elmondani: ezt át kell élni!!! A TVben szinte semmi nem jön át
abból, amennyit Nedved, Sissoko dolgozik a pályán, meg az a
légkör... Nem volt teltház, sőt
kicsit csalódott is voltam, mert a
stadionnak kb. csak a háromnegyede telt meg, vagy inkább még
annyi sem, bár a hangulatra így
sem panaszkodhatunk, baromi
hideg volt bent, és tényleg nem
tudom, mit mondhatnék még, ezt
át kell élni!!!
Hazafelé már majdnem
minden rendben volt, „mindössze” az ALITÁLIA, az olasz
légitársaság jelentett csődöt, és
külföldre már senkit nem vittek,
így majdnem Rómában maradtunk. Szerencsére volt egy
Malév gép a reptéren, amire
még felfértünk mi magyarok,
akik éppen hazafelé tartottak,
így másfél órás késéssel elindultunk, haza.
Most itt vagyok újra, és
próbálom érthetően leírni az
élményeimet, de nehezen
megy, mert a varázslat még
tart.

Még egyszer köszönöm a
Csodalámpa Alapítványnak ezt
a felejthetetlen hétvégét, és
köszönöm Tar Zoltánnak azt is,
hogy nagyon jó barátra találtam személyében.

Kóka Zoltán

Az ajándék mez próbája

A Stadion előtt

Kivették a mandulámat!
– Egy csepp emberség
A Szent Imre Kórház Fül-orrGégészeti osztályán jártunk
A mandulakivétel nem tartozik a kellemes élmények közé – ez mindanynyiunk számára nyilvánvaló. Akik
nem estek át rajta, azok remélik,
hogy soha nem is fognak, akik
pedig nem úszták meg, azok életük
egyik legkellemetlenebb élményeként tartják számon. A TRAPPANCS
csapat tagjai közül többen a Szent
Imre Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán estünk át ezen a műtéten,
ahol az ott dolgozók embersége,
kedvessége és természetesen szakértelme jelentős mértékben tompította a kellemetlen élményeket.
Köszönjük!
***
Teljesen világos, hogy nincs
az a gyermek, aki szeretne egy
torokmandula kivételt, még senki
sem jött mesélni arról, hogy ez
milyen jó élmény volt. A műtétet
persze a felnőttek szokták eldönteni, szülők és gyermekorvos karöltve, kivéve, ha egy gyerek elég
rámenős és nagyon ellenáll.
Ilyenkor néha a felnőttek is megtörnek. Büszkén mondhatom, nekem
sikerült – vagy félszáz mandula-

Dr. Horvai Géza

gyulladás dacára elértem, hogy
gyermekkoromban ne vegyék ki a
mandulámat. Később, orvosként is
sokszor volt mandulagyulladásom,
de hát az a legkevesebb, hogy az
embernek illik tudni saját magát
meggyógyítani.
Ez egészen 36 éves koromig
sikerült is, akkor egy már negyedik
hete tartó betegségnél fel kellett
ismernem, nem megy tovább.
Dr. Horvai Gézát már adjunktus kora óta ismertem a Fül-OrrGégészeti klinikáról, a II.sz
Belklinikáról sok beteget küldtek
hozzá. Még művese-kezelésre járókat is szívesen fogadott, noha ettől
az orvosok általában „fázni” szoktak. A Belklinika művese osztályáról,
és azon kívül is, akiket hozzá küldtem, mindenki elégedetten és gyógyultan érkezett vissza, a betegek
révén a jó személyes kapcsolatunk
is kialakult.
Nem lehetett kérdés, akihez
bizalommal küldtem a betegeket,
én is bizalommal fordulhatok.
Így történt, hogy 1995-ben
megkerestem, már mint a Bajcsy
Kórház osztályvezető főorvosát,
hogy mit szól a manduláimhoz.
Barátságosan és kollegiálisan
mosolyogva, szó nélkül adott egy
közeli dátumot. Talán, ha nem fordulhatok hozzá, jobban féltem
volna, – kicsit így is – és pár nap
múlva helyi érzéstelenítéssel túl is
voltam a műtéten. Általában nehezen hiszik el nekem, de a műtét
még annyira sem volt kellemetlen,
mint a legegyszerűbb fogorvosi
akciók. (az utána lévő 10 nap gyógyulás
persze
felejthetetlenül

A kórház előcsarnoka

pocsék volt, de ez felnőttkorban
kötelező.)
Néhány évre rá kislányom
orrmandula műtétjére is megkértem, mert tudtam és éreztem, nála
kell a legkevésbé aggódnom érte,
és így is volt.
A saját tapasztalataim után
sosem voltam gondban, ha jó fülorr-gégészt kellett ajánlanom.
Dr. Remport Ádám

Dr. Remport Ádám

***
Rövidke kis történetem úgy kezdődött, hogy a horkolásom miatt mindenki a padlásra menekült, és még
saját magam is felkeltem miatta...
Aztán mivel anyuék már nagyon
fáztak a padláson, valami megoldást kellett találni... Kiderült, hogy a
manduláim okozzák a bajt, ezért
rábeszéltek a mandulaműtétre.

A Szent Imre Kórházban találkoztunk Horvai doktor
bácsival. Amikor először megláttam, nagyon kedves és
mosolygós volt, elmondta, hogy mi fog velem történni.
Ezután az altatóorvosra vártunk, türelmesen álltam a
folyosón, amikor egyszercsak az egyik szobából megjelent Péter bácsi. Elmondott minden olyan dolgot, ami
az altatással kapcsolatos. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a műtétkor bevihetem a kedvenc
plüss kismackómat magammal.
Aztán eljött a műtét napja. Péter bácsi bejött a szobába, hogy indulunk, és mondta, hogy a műtőben elalvás
után fogom megkapni a branült, ennek nagyon örültem. Horvai doktor bácsi már bent várt és biztatott,
hogy ne féljek.
Ébredés után nagyon fájt a torkom, de ők azt mondták,
hogy napról napra jobb lesz. A mai napig őrzöm azt a
matricát, amit Péter bácsitól kaptam a kezemre, az van
írva, hogy: „CSAK ÍGY TOVÁBB!”
Köszönök mindent, és ... csak így tovább! J
Taschek Adri
***
Remport Ádám doktor közel 3 évi könyörgése (és a
folyamatos mandulagyulladásaim kezelése) után szántam rá magam, hogy felkeressem Dr. Horvai Géza
Főorvos Urat, a Szent Imre Kórházban, aki rendkívül
kedves volt, de a diagnózist – krónikus mandulagyulladás – csak megerősíteni tudta, és a rettegett mandulaeltávolításra azonnal kaptam egy közeli időpontot...
Próbáltam arra koncentrálni, hogy Adri is kibírta, talán

nekem is sikerülni fog, valamint
hogy Remport doktor SAJÁT
bőrén tapasztalta, hogy túlélhető
ez a dolog, és szintén saját
tapasztalata alapján küldött a legjobbhoz.
A műtét napja nagyon gyorsan eljött – kellemes meglepetésekkel együtt. A gégészeti osztály
köszönhetően
profizmusának
nem volt időm „halálra rettegni”
magam, mert villámgyorsan a
műtőben találtam magam, ahol
egy mosolygós aneszteziológus
aszisztens vett gondjaiba, amire
az osztályon kapott „málnaszörpnek” köszönhetően nem is
nagyon emlékszem.
Az első emlékképem az ébredés, fájó torokkal –
ebben viszont semmi váratlan nem volt, hiszen a
három év időhúzás (amit nem ajánlok senkinek!!!) alatt
volt időm megtudni mindent a mandulakivételről.
Az osztályon dolgozó ápolónők türelmes segítsége (= sikertelen könyörgés az ivásért), embersége,
megértése nagyon sokat segített. Ezúton is köszönöm!
Feszt Tímea
***
Miután Szabó Attila doktor bácsi az I.sz. Gyerekklinikán
megcsinálta az alvásvizsgálatot, azt javasolta,hogy
rövid időn belül vetessük ki a garatmandulámat, mert
már nem csak a horkolásomat okozza a nagysága,
hanem azon felül légzéskimaradást is mutatott ki a
teszt.
Mivel anya tudta, hogy nem olyan régen
Taschek Adri és Feszt Timi is átesett ezen a műtéten,
őket kérdeztük meg, hogy hová és kihez menjünk. Ők
azonnal a Szent Imre kórházban Horvai Géza gégész
doktor bácsit javasolták. Kértünk időpontot, és megkerestük Őt. Amikor bementünk a vizsgálóba, és a doktor
bácsi leültetett magával szembe a székbe, egyáltalán
nem féltem, mert egy kedves, aranyos bácsival találtam szembe magam. Amikor megvizsgált, Ő is rögtön
azt mondta, hogy tényleg nagyon nagyok a manduláim, és
minél előbb ki kellene venni, igaz tudja, mennyi mindenen
kellett már keresztül mennem a transzplantációig, de ezt a
kis műtétet ahhoz képest már észre sem veszem.

Elmesélte úgy, hogy én is megértsem - gyereknyelven,
hogy mi fog történni velem a műtőben, mit és hogyan
fog csinálni. Azután elküldött az altatóorvoshoz, hogy
beszéljük meg vele az időpontot, és az altatással kapcsolatos tudnivalókat. Először azt hittem, hogy a télapó bácsival találkoztam, csak nem piros, hanem fehér
köpenyben. Remélem Péter bácsi nem haragszik meg
ezért (azt Ő kérte, hogy ne doktor bácsinak, hanem
Péter bácsinak szólítsam), de a fehér szakálláról, és a
kedves, mosolygós arcáról először ez jutott eszembe.
Amikor pedig hozzám szólt, akkor már biztos voltam
benne, hogy nem tévedtem, Ő tényleg az a bácsi lehet,
akit a gyerekek imádnak.
Megbeszéltük az időpontot, hogy mikor kell befeküdnünk, és már azt is tudtuk, hogy egy kétágyas szobában leszünk anyával. A műtőbe úgy emlékszem csak
Péter bácsi kísért - igaz már egy kicsit kába voltam -,
mert Horvai doktor bácsi már bent várt minket. A műtét
napját jóformán átaludtam, így, mivel nem ittam eleget
aznap, Péter bácsi egy infúziót kötött be a vesém miatt.
Napjában többször is bejöttek meglátogatni mind a
ketten, mikor kinek volt éppen szabad két perce.

Nagyon köszönöm nekik azt a sok kedvességet, bátorítást, és nem utolsósorban a türelmet, amivel megkönnyítették azt a pár napot. Ami ha nem is volt
nagyon fájdalmas, de kellemetlen pillanatai azért voltak.
Trappancsok, ha bármilyen problémátok van a mandulátokkal, bátran forduljatok Horvai Géza doktor
bácsihoz, aztán majd Ő eldönti, hogy kell-e találkoznotok Péter bácsival, vagy sem.
Kóros Viki
***
Egy TRAPPANCS társunk, Kóka Zoli, a lapzárta perceiben fekszik a Szent Imre Kórház Fül-Orr-Gégészeti
Osztályán, Horvai Főorvos Úrnál. Cikket írni még nem
tud, mert a nyelésre koncentrál, SMS-ben annyit írt,
hogy „minden rendben, manduláim kint vannak,
nagyon kedves mindenki (mikor fogok tudni nyelni?)!”
(Összeállította:Feszt Tímea)

mónika & Patrik
Október 28-án Böcskei Virág és Feszt Timea segítségével
sikerült találkoznom egyik nagy kedvencemmel, Ullmann
Mónikával egy budapesti kávéházban. A művésznő
nagyon kedves volt és sokmindenről tudtunk beszélgetni
Nagyon megörültem az ajándékainak és annak is, hogy a
közeljövőben is fogunk még
találkozni vele!! KÖSZÖNÖM
NEKI EZT A CSODÁLATOS
DÉLUTÁNT!
És nagyon köszönöm nektek is
Virág és Timi!

Patrik

Palóc Kupa
Kórós Viki az úszásban elért eredményeiért megkapta a salgótarjáni Palóc Úszás Alapítvány kupáját.
GrAtUlÁlUNK!

Gyerek-Arc kiállítás
Az I. Gyerek ArC kiállításra 700 beérkezett rajzból választották ki a legjobb ötvenet, amelyekből óriásplakátot nyomtattak és kiállították a Bakáts téren.
A legjobb ötven rajz között szerepelt Domonkos Ági rajza, TRANSZPLANTÁCIÓ címmel.
Gratulálunk az alkotónak!

Az 1 %-ról:
Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonainknak, barátainknak, ismerősöknek,
ismeretleneknek, – akik az SZJA 1 %-val alapítványunknak szavaztak bizalmat.
Ebben az évben az APEH értesítése szerint 4.185.700 Ft kerül átutalásra, melyet ismét a szervátültetett és átültetésre váró gyermekek rehabilitációs nyári táborára fordítunk.
A 2007-ben befolyt 2.261.000 Ft összeget a gyermekek 2008. évi táborozására fordítottuk.

Támogassák továbbra is alapítványunkat
adójuk 1 százalékával!
Adószámunk: 19667063-1-43

látogassa weblapjainkat!
www.transalap.hu (Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért)
www.trappancs.extra.hu (TRAPPANCS Szervátültetett Gyerekek Egyesülete)
www.szervatultetes.hu (Információk a szervátültetésről)

Kedves Gyerekek és Szülők!
Ismét két taggal bővült a Trappancs csapat. Egy gyermek májátültetés és egy veseátültetés történt az elmúlt időszakban.
Két aranyos beszélgetés velük:
Július: J. Ivett 16 éves, új májat kapott. Kóbori dr. magyarázza
Ivettnek:- Olyan a különbség a régi és az új máj között, mintha
egy Trabantot kicserélnénk egy Jaguárra.
Mire Ivett: - Értem, és ezért lett egy Mercedes jel a hasamon!?
Augusztus: C. Zsolt 13 éves, vesét kapott. Zsoltikával műtét
előtt beszélgettem a veseátültetésről, hogy hova kerül a vese
stb. Egyszer csak felkapta a fejét: Csak egy vesét kapok? De hát
nekem mind a kettő rossz!
Fogadjátok Őket szeretettel!
Jelenleg 13 gyerek vár vesére, 3 májra.
Maléth Anikó
koordinátor

Kovács Anna (15) felvételeiből

Párbeszéd
- Néha leejtem a kanalamat - vallotta be a kisfiú.
- Én is - felelte az öregember.
- Bepisilek - suttogta a kisfiú.
- Velem is előfordul - nevetett az öregember.
- Sokszor elsírom magam - mondta a kisfiú.
- Én is - bólintott az öregember.
- De az a legrosszabb - panaszkodott a fiú -, hogy a felnőttek nem is törődnek velem. És érezte a
ráncos öreg kéz melegét.
-Tudom, mire gondolsz - válaszolta az öregember.
/Shel Silverstein/

recept az újesztendőhöz
Végy 12 hónapot, tisztítsd meg alaposan a keserűségtől, zsugoriságtól és mindenféle aggodalmaktól.
Oszd mindegyiket 30 illetve 31 részre úgy, hogy a készlet pontosan fussa egy évre.
Minden egyes napot külön kell elkészíteni.
A hozzávalók pedig:
egyharmad munka, kétharmad derű és humor.
Aztán tégy hozzá három evőkanál optimizmust, egy kiskanál béketűrést,
egy pici iróniát, és egy csipetnyi tapintatot.
Az egészet pedig bőségesen öntsd le szeretettel!
Az így elkészített fogást díszítsd fel apró figyelmességgel és tálald fel minden nap vidáman!
Jó munkát!

Ami igazán fontos
Néhány éve a Seattle-i speciális olimpián történt. Kilenc testi vagy szellemi fogyatékos sorakozott fel
a százméteres síkfutás indítóvonalán. Eldördült a startpisztoly, s a mezőny megindult – ha nem is
vágtában, de a verseny boldog izgalmával.
Azaz nem az egész mezőny, mert egy fiú mindjárt az elején felbukott, majd még néhányszor, utoljára hangosan sírva fakadt.
A többiek meghallották a sírást, lelassítottak, megálltak, aztán egytől egyig visszafordultak.
Egy Down-kóros lány lehajolt hozzá, és megpuszilta:
- Ettől mindjárt jobb lesz!
Akkor mind a kilencen összefogózkodtak, és együtt sétáltak el a célig.
Az egész stadion felállt, és tíz percig ünnepelt.

(internet)

Anglia: októbertől elkezdik feldíszíteni az utcákat, a házakat
pirosba és zöldbe öltöztetik.
Angliában általában enyhe a tél,
sokan pólóban sétálnak az utcákon szilveszterkor is, habár egyidőben látni meleg kabátot viselőket is.
December 24-én együtt
díszítik a fát a családdal, majd a
gyermekek ( gyakran a felnőttek
is) az utcán éneklik el a megtanult karácsonyi dalokat, ezért
cukorkát kapnak ajándékba.
Este várják a Mikulást, süteményekkel és portóival. Az óriási
zoknik ott lógnak az ágyak
végében. Az ajándékokat 25-én,
a templomi Istentisztelet után
bontják ki. Az ünnepi ebéd
elmaradhatatlan része a karácsonyi puding, ami egyáltalán
nem olyan, mint nálunk a
puding. A gesztenyével töltött
pulyka sem hiányozhat az asztalokról.
***
Írország: december 13-án kezdik az ünneplést, ezt nevezik
Little Christmas-nek, azaz Kis
Karácsonynak. Karácsony napján gyertyákat állítanak az ablakokba, feldíszítik a karácsonyfát,
whiskyt készítenek a Télapónak,
a rénszarvasainak pedig répát
és elmennek a misére.
December 25-én elfogyasztják az ünnepi ebédet, és
kibontják a várva várt ajándékokat. Karácsony másnapján rend-

szerint lóversenyre mennek
vagy az utcán énekelnek, mulatnak. Vidéken még mindig elterjedt a Wren Boy-ok, az ócska
ruhákba öltözött fiúcskák mutatványa. A gyermekek házról
házra járnak, énekelnek és
zenélnek egy kis aprópénz
reményében.
***
Ausztria: a bécsi utcákon karácsonyi zene szól, a főtereken
óriási karácsonyfákat állítanak.
December 16-ától a Bécsi
Szimfonikusok karácsonyi koncertsorozatát élvezhetik az
érdeklődők.
Ugyanúgy 24-én ünnepelnek, a fát is aznap díszítik,
olyankor a nagyszülők sétálnak
a gyerekekkel. A városok és falvak ünnepi díszbe borulnak.
Bécs híres a „kis Jézus búcsúja"
nevű karácsonyi búcsúról. A
városháza körül elterülő varázslatos karácsonyi parkról, ahol a
rengeteg játék és színes program mellett jégpálya és kisvasút
várja a gyerekeket, akik, mielőtt
a vonatra felszállnak, levelet
írnak a Jézuskának.
***
oroszország: Oroszországban
a gyerekeknek sokat kell várni,
hogy felállíthassák és feldíszíthessék a fenyőfát. Náluk ugyanis, december 25-26
helyett csak január 6-án, vízkeresztkor

tartanak nagy ünnepet. A szegényebb emberek is hónapokig
takarékoskodnak, az ünnepi
vacsora miatt.
Az előétel a népszerű
zakuszki, a blini (kis élesztős
lazaccal, kaviárral töltött palacsinta) vagy a grúz eredetű,
virágformájú töltött káposzta. A
tehetősebbek a fekete Beluga
kaviárt, a szegényebbek a „szegények kaviárjának" nevezett
padlizsánkrémet fogyasztják.
A gazdag és sűrű szoljanka
leves, vagy a csípős scsí mellé
pirozskit, káposztával, darált
hússal töltött vodkás tésztát esznek. Főételként a férfiak által
készített perzsa eredetű pilaf áll,
ez birkahúsos vagy zöldséges
sáfrányszínű rizs. A vacsorát
desszertként sajttorta, kuglóf
vagy egy szelet orosz-krémtorta
zárja.
***
Németország: Az utcákat és
üzleteket itt is korán feldíszítik.
December 4-én, Borbála napján
a vázákba aranyesőágakat raknak, amelyek karácsonyra kivirulnak. Szentestére feldíszítik a
fát, megajándékozzák egymást,
a gyerekek úgy hiszik, a
Karácsonymanó lepte meg őket.
A karácsonyi asztalon sok
helyen ott a libasült vöröskáposztával, krumplival és a püspökkenyér. A gyerekek január 6án királynak öltöznek, és így járják az utcákat, miközben minden kapura felírják a királyok
neveinek kezdőbetűit.
***
Egyesült Államok: Jellegzetes
amerikai ünnep a Hálaadás,
amely november utolsó csütörtökén van. Minden család
összegyűlik ezen a napon és

pulykák milliói sülnek a konyhákban. Ilyenkor emlékeznek az
1620 novemberében az újvilágba érkező zarándokokra.
A következő héten kezdődik a karácsonyi készülődés. A
Fehér Ház előtt hatalmas karácsonyfát állítanak, amelyen a
gyertyákat az elnök és a felesége gyújtják meg. A családok
közösen töltik a szentestét, az
ajándékokat pedig Santa Claus
hozza. Amerikában a karácsony
népünnepély.
Ajándékozási lázban égnek, az áruházak hatalmas árukínálatot és reklámhadjáratokat
zúdítanak az emberekre, karácsonyi show-kat és felvonulásokat is rendeznek. A zoknikat a
kandalló fölé akasztják, Santa
Claus ebbe teszi az ajándékokat
karácsony estéjén.
***
Csehország: úgy tartják, hogy
szenteste csodák történnek,
ezért az éjszaka megsúghatja a
jövőt. Karácsonykor a Mikulás
hozza az ajándékokat, az ő
érkezését a gyermek Jézus jelzi
kis csengettyűjével.
***
Dél Afrika: Itt nyár van karácsonykor. A kiadós ebéd elfogyasztása után a családok felkerekednek, hogy meglátogassák
barátaikat. A vendégségben általában finomságokat ajándékoznak egymásnak, ezeket díszes karácsonyi dobozokba
csomagolják.
***
Finnország: A Télapó, „Joulu
Pukki", mint tudjuk a lappföldi
Rovaniemi városában él, ami
Finnország északi része. Saját
irodával, sőt postabélyegzővel
rendelkezik. A gyerekek minden

karácsonykor levelek tömegével
halmozzák el. Télen igen rövidek a nappalok, így hát a gyerekek már karácsony délelőttjén
útnak indulnak, hogy karácsonyfát keressenek az erdőben. A fenyőt kivágják, hazaviszik, majd feldíszítik.
Este az egész család együtt
megy a temetőbe, hogy elhunyt
hozzátartozóik sírjaira gyertyákat
helyezzenek el. A karácsonyi
vacsora lazaccal kezdődik, majd
sajtleves és sült rénszarvashús
követik egymást. Desszertként
tejszínes szilvakrémet fogyasztanak.
***
Franciaország: Már december
elején fénybe borulnak az utcák.
A városok főterén fenyőt állítanak, az út menti fákon sok ezer
kis színes égő világít. A kirakatok már jóval karácsony előtt
megkapják ünnephez méltó
ruhájukat, az áruházak pedig
rengeteg játékkal várják a gyerekeket.
Az éjféli mise után következik az ünnepi vacsora, amelyen
libamáj, szarvasgomba, vadak,
halak, gesztenyés liba, vagy
pulyka kerül felszolgálásra.
Desszertként fehér vagy fekete
pudingot és tradicionális francia
fatörzset tálalnak, amelyet piskótatésztából készítenek.
Franciaország déli részén
némileg eltérnek a karácsonyi
szokások. Az éjféli mise után, a
halászok hallal teli kosarat
helyeznek az oltár elé
a kis Jézus iránti
tiszteletük
és
szeretetük jeléül.
Ezután a családok
hazatérnek otthonaikba, ahol elfo-

gyasztják az ünnepi vacsorát.
Előételként Boudin blanche-t,
tejes, világos színű kolbászt sütnek, amelyet sült, cukros almával tálalnak. Provance-ban a
karácsonyi vacsorán nem tálalnak húsételt. Ízletes halételeket
fogyasztanak különleges mártásokkal, amelyhez forralt bort isznak.
Specialitásuk közé tartozik az
articsókás omlett és a 13 különböző finomságból álló desszert,
házanként más-más recept szerint. Ez jelképezi Krisztus és a
tizenkét apostol utolsó vacsoráját. Nivernaise-ben disznótoros,
Elzászban libamáj és savanyúkáposzta, Roussillonban libamáj, osztriga, pulyka, nyúl az
ünnepi vacsora. Bretagne-i specialitás, hogy a liba nyakának
bőrét megtöltik, megsütik és
burgonyapürével tálalják.
***
Új-Zéland: nyár közepe van
ekkor. A legtöbben ezen a
napon kimennek a tengerpartra,
vagy máshol piknikeznek a szabadban. A meleg időre való
tekintettel az ünneplők általában
hideg sonkát esznek, amit a felnőttek jégbe hűtött sörrel, a gyerekek üdítővel öblítenek le.

forrás: Internet

tamkó Sirató Károly: KorSZAKVÁltÁS
Messze, messze Afrikában
a Zambézi folyó partján
élt egy apró hottentotta.
Kinn játszott a folyóparton
sziklák között, a homokba ’.
Talált egy különös követ…
- Mi lehet ez?… - latolgatta,
latolgatta
fontolgatta
az apró kis hottentotta:
eldönteni mégsem tudta.
Arra ballag Öregapó,
a Legbölcsebb Hottentotta.
Hozzá rohan,
megkérdezi:
- Őregapó!
Mi ez a kő?
Itt találtam a homokban.
Nézi, nézi Öregapó,
a Legbölcsebb Hottentotta:
Mi ez a kő?
Azt sem tudod?
Ide hallgass édes fiam!
Ez egy ős-kőkori fegyver!
Egy szakóca.
Egy marokkő!
Lehet harmincezer éves…
Egyik ősöd pattentotta!
Bámul a kis hottentotta…
Kezében az ős szakóca.
lehet harmincezer éves,
egyik őse pattentotta…
- Ám éppen kezébe illik!
Harcol vele. Csapkod. Vagdos.
Csillog-villog, mint a szikra.

- Öregapó!
Bölcsek-bölcse!
Te Legnagyobb Hottentotta
Szép ez a kő,
jó ez a kő!
Pattints nekem még egy ilyet…
… ide a másik markomba!
- Hogy még egy ilyet pattintsak?…
Hová gondolsz, édes fiam?!!
Messzi múlté ez az ipar…
Hát hol élsz te?
Más divat jár Afrikában!
Hát nem tudod:
réges-régen nem élünk már
a – P a t t i n t o t t K ő k o r s z a k b a n!
- Hát hol élünk? Öregapó!
- Hogy hol élünk?
Ide figyelj:
a – K a t t i n t o t t F é n y k o r s z a k b a n!
Imígyen szólt Öregapó,
a Legbölcsebb Hottentotta.
És mivelhogy alkonyodott
s éj szállt volna
a
bungalovra
(nyelvével egy nagyot csettint!)
s a villanyt
fel
-k a t t e n t o t t a !
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Fenyőfa tetejére kerül
Mikulás segédje
Kedvelt ünnepi sütemény
Az alatta kapott csók örök szerelmet ígér
Három királyok egyike
Karácsonyi asztal dísze
Repülő szánhúzó
December elején minden gyerkőc nagyon várja
Ablakon „terem”

A rejtvény megfejtését énekeljétek el karácsony estéjén!

(G. Anikó)

És a Télapónak ki ad
ajándékot?
Tarcsai Szabó Tibor írása
(forrás: http://www.tarcsaiszabo.hu/

- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Már csak egyet
alszunk, és itt a Télapó! - rontott be lelkesen a kis
ház ajtaján Boglárka.
- Szervusz, kislány! - köszöntötte az öregember,
elnézően mosolyogva Boglárka szeleburdiságán.
- Gyere ide és mesélj, mit kértél a Télapótól!
Boglárka fürgén odaszaladt az öreg Kapusihoz,
és kényelmesen az ölébe fészkelte magát.
- Nagyon jó voltam az idén - mondta, és ujjain
számolni kezdett. - Jól tanultam, jól is viselkedtem, sokat segítettem anyunak és apunak, mindig
szót fogadtam - itt egy kicsit megakadt a felsorolásban -, vagy legalábbis majdnem mindig helyesbített -, de azért igazán jó voltam, és ... és
most biztosan megkapom, amit szeretnék...
- És mit szeretnél?
- Egy csodálatos, nagy babát. Akkora mint én tárta szét apró kezeit a kislány - gyönyörű szőke
haja van, kék szeme, és ... és meglátod, nagyon
megszereted majd te is.
- Aztán arra gondoltál-e már, hogy a Télapónak ki
ad ajándékot? - kérdezte váratlanul Kapusi bácsi.
- A Télapónak? - csodálkozott Boglárka. - De hát
neki nem kell ajándék, hiszen tele van a puttonya
mindenfélével. Azt vesz ki belőle magának, amit
csak akar.
- Azért az nem úgy van ám, Boglárka! A Télapó
egész évben gyűjti a sok ajándékot a gyerekeknek, tömi tele a puttonyát. A végén aztán semmi
sem marad neki, hiszen
nem magáért gyűjtöget,
hanem a gyerekek örömére. Te szeretsz ajándékot kapni, Boglárka?
- Igen, nagyon!
- Na látod! Szegény
Télapó is biztosan örülne,
ha valaki gondolna rá. De
hát a Télapónak ki ad
ajándékot!? - ismételte
meg a kérdést Kapusi
bácsi, és mosolygó

szemmel, várakozva nézett a kislányra, aki láthatóan elgondolkodott a hallottakon.
- Szegény Télapó! - mondta kisvártatva Boglárka.
- Tényleg nagyon rossz lehet neki!
- Gondold csak el - folytatta az öreg -, milyen
magányos lehet a Télapó egész évben. Még a
gyerekek se gondolnak rá, csak ilyenkor, amikor
ajándékot várnak tőle! Aztán ha megkapták - el is
felejtik hamar, mintha ott se járt volna.
- Jó estét, Kapusi bácsi! - nyitott be az ajtón váratlanul egy magas, bajuszos fiatalember, furcsa, kis
zöld kalapban. - Mit szól, milyen szép fehér telünk
van! Így aztán biztosan idetalál a Télapó a szánjával, igaz-e kislány?
- Szervusz Kálmán! - köszöntötte az öreg. - Mi
járatban erre, hol még a madár sem jár?
Legfeljebb csak ilyen pelyhes kiscsibe - pillantott
Boglárkára szeretettel.
- Csak benéztem, hátha meggondolta magát a
festmény ügyében.
- Nem eladó! - rázta meg a fejét Kapusi bácsi.
- Ugyan már, minek az a téli tájkép magának,
mikor itt van az igazi, hamisítatlan hórengeteg!
Csak ki kell néznie az ablakon!
- Mondtam már neked Kálmán, hogy ez emlék
apámtól. Ez az utolsónak festett képe maradt
csak meg az egész gyűjteményből. Ezt pedig
nem adom el.
- Hát, ha mégis meggondolná magát, csak szóljon! Tudja, hogy bármikor jó árat adok érte mondta a fiatalember, majd megemelte kalapját
és távozott.
- Milyen képről beszéltetek? Megnézhetem? ugrott fel Boglárka.
- Gyere, megmutatom.
A szomszéd szobában Boglárka még sosem járt.
Egyszerű kis szobácska volt, középen, a fal mellett egy öreg, rozoga ágy terpeszkedett méltóságteljesen, felette egy festmény, díszes keretben.
A kép egy téli tájat ábrázolt. A szikrázó hóval borí-

tott fenyőfák büszkén ágaskodtak az ég felé, s a
magasból letekintve őrizték a fehérben pompázó
dombokat.
Boglárka meghatottan álldogált az ágy lábánál,
egy kopott karosszék mellett. Kezét az öregember
tenyerébe csúsztatta, s halkan suttogott. - De
hiszen ez a Télapó otthona! - és szinte hallani
vélte a rénszarvasok húzta szán dallamos csengőit.
- Bizony! - mondta Kapusi bácsi. - Ha ránézek
erre a képre, nekem is gyakran eszembe jut a
Télapó. Néha úgy érzem, mintha én ülnék a szánon, s száguldanék csilingelve, egyenesen ide...
a gyerekekhez...hozzád...
- Na, elég az ábrándozásból! - váltott hirtelen
hangnemet az öregember. - Ideje hazamenned!
Gyere, elkísérlek! Gyorsan sötétedik, édesapád
már biztosan vár.
Valóban, Boglárka apja a kertkapuban álldogált.
- Adjon Isten, jó estét! - üdvözölte meleg hangon
Kapusi bácsit, s eszébe jutottak szülei, akik hajdanán ugyanígy várták őt téli estéken a ház előtt.
Mert az öreg Kapusi bizony őt is a térdén ringatta
valamikor, s ő hosszú, boldog estéket töltött nála,
csodálatos történeteit hallgatva.
- Jó estét neked is, fiam! Aztán mit hoz a Télapó
ennek a kis fruskának? - bökött Kapusi bácsi a
házba szaladó kislány felé. - Mert nagyon várja
ám a holnapot!
- Tudom - sóhajtott Boglárka édesapja. - Egy óriási babára vágyik. Nagyon csalódott lesz szegény,
mert sajnos nem vehetjük meg neki. Tudja Kapusi
bá', a gyárnak nehezen megy, kevés a munka, és
hát meg kell néznünk alaposan, mire költjük a
pénzt. Ilyen drága babára sajnos most nem telik.
Talán jövőre.
- Pedig hát szomorú lesz a kisasszony a hőn áhított baba nélkül - mondta elgondolkodva Kapusi
bácsi. - De talán a Télapó majd megkönyörül rajta
- tette hozzá rejtélyesen. - Na, minden jót fiam, és
nyugodalmas jó éjszakát!
- Minden jót! - búcsúzott az édesapa is, és szeretettel nézett a lassan elbicegő öreg után.
"Gondolkoztál-e már azon, hogy a Télapónak ki
ad ajándékot?" ötlöttek föl hirtelen Kapusi bácsi
egykori szavai. Eszébe jutott az a hosszú, emlékezetes éjszaka, amikor órákon keresztül faragta
a Télapónak szánt sípot. De régen is volt már!

- Képzeld! - fogadta a felesége, mikor belépett a
házba. - Ez a lány a fejébe vette, hogy ajándékot
készít a Télapónak! Talán azt hiszi, hogy így biztosan megkapja a babát.
Az édesapa elmosolyodott.
- Hagyd csak, hadd csinálja! Legalább megtanulja, hogy nemcsak kapni jó, de ajándékozni is legalább akkora öröm.
Boglárka nagy odaadással dolgozott egész éjjel.
Egy rajzlapot vett maga elé, és a Télapó otthonát,
a fehéren szikrázó, havas tájat festette meg. A kép
közepén ott pompázott a rénszarvasok húzta
szán, rajta a vidáman integető, piros ruhás
Télapóval.
Mikor elkészült, óvatosan belegöngyölte a képet
a csizmájába, és a csillogóra tisztított lábbelit a
ház ajtaja elé tette.
Másnap reggel Boglárka izgatottan rohant öreg
barátjához.
- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Nézd csak, megkaptam a babát!
- Igazán gyönyörű - dicsérte az öregember. Majdnem olyan szép, mint te vagy.
Boglárka titokzatosan odahajolt Kapusi bácsihoz.
- Én is készítettem ám egy ajándékot a
Télapónak! Hogy ne érezze olyan egyedül magát!
De most szaladok! - mondta, és már fogta is a
kilincset. - Megmutatom a többieknek is a csodálatos babámat! Csókolom! - intett, és már ott sem
volt.
Az öreg Kapusi derűsen nézett az önfeledt kislány
után. Egy darabig még álldogált az ablakban,
gyönyörködött a behavazott tájban, majd hálószobájába ment és kedvenc karosszékébe telepedett. Pillantását az ágy fölötti falra vetette.
A falról hiányzott a kép. Helyében egy gyermeki
elfogulatlansággal festett papírlap függött: egy téli
táj, középen a vidáman integető Télapóval. Hosszú ideje ez a legszebb teled, Télapó!
- suttogta maga elé Kapusi bácsi, és a meghatottság könnycseppei lassan gördültek alá évgyűrűktől barázdált arcán.

A szerző

molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

William Shakespeare

Egy terület, két csapat bátor fiú és labdajáték. Molnár Ferenc ezt a három
dolgot egyszerűen,
de mégis tökéletesen használta fel a
könyvében. Egyik
oldalon a kedves,
bátor Pál utcaiak,
akik úgy védték a
grundot, mint a hazájukat. És a Vörösingesek, az
erős Vörösingesek, akik emelt fővel viselték a
vereséget.
Boka, Nemecsek, Csónakos, Geréb, Kolnay,
Barabás, Richter.... hét okos, ügyes fiatalember,
akik még csak iskolások ugyan, de már tudják: az
élet nem mindig habos torta. De nem ám!
Harcolni kell azért, amid van, és azért, amit nem
akarsz elveszteni. És ők harcoltak a Pál utca és a
Mária utca közötti üres telekért.
Szóval róluk szól a mű. Ez az ifjúsági regény kötelező olvasmány, de akiknek nem – azoknak is
érdemes lenne elolvasniuk.

Shakespeare, William: rómeó és Júlia
***
A történet arról szól, hogy miként gyűlöli egymást két
család Veronában. Bepillanthatunk a Montague-k és
a Capulet-ek életébe. Az események hamarosan
nem várt fordulatot vesznek, mert Montague-ék fia
beleszeret ősi ellenségük lányába, Júliába. Rómeó
küzd Júliáért, mely küzdelemben a lány dajkája segíti a szerelmeseket. Rómeót azonban száműzik, s
ettől kezdve Júlia áll a középpontban. Ellentétes
érzelmek között őrlődik. Szerelmes Rómeóba, de
Rómeó az, aki megölte a bátyját. Bonyodalmak és
félreértések sorozata indul el, mely Júlia férjhez adásával látszik kicsúcsosodni. Ekkor Júlia Lőrinc baráttól kap egy italt, melytől tetszhalott lesz. Rómeó, nem
tudván az igazat, öngyilkos lesz. A halálba menekül
Júlia után. Mind a ketten meghalnak, de ezzel elérik
(sajnos már későn), hogy a két család megbékéljen
egymással.
Ez olyan mű, amit jó látni színpadon, de csak akkor
élheti át igazán az ember, ha el is olvassa.

montgomery, lucy mand:
Anne otthonra talál
Egy Avonlea nevű kanadai falu két lakója,
Matthew Cuthbert és Marilla Cuthbert úgy döntött,
hogy örökbe fogadnak egy kisfiút, aki segít majd
nekik a ház körüli munkában. „Sajnos” nem úgy
sül el a dolog, ahogy várták.
A fiú helyett ugyanis egy szeplős, vörös hajú,
cserfes lány érkezett hozzájuk a vonattal, Anne.
Az első meglepetés és bizalmatlanság ellenére
végül mégiscsak sikerül a testvérpár szívébe
belopnia magát. Diana személyében hamar új
barátra lel. Ezzel a lánnyal sok – sok kalandba
keveredik, de a végére minden jóra fordul. Anne-t
felveszik a Királyi Akadémiára, ahol nagyon jól
tanul. Tanár lesz belőle, s ott helyben, az avonleai
iskolában tanít. A történet folytatása a könyvsorozat további részeiben olvasható
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