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Kényszerpihenő
Talán a békés, utcai séta nem számít extrém sportnak, talán az egész élet annak
számít. Nem tudom. Az én utcai sétám – egy hó és jég nélküli napon – mindenesetre a traumatológiai ambulancián végződött: törés – gipsz és a szigorú utasítás: tilos ráállni. A fekvőgipszben egy lábon ugrálva sok mindent átértékel az
ember ... az egyébként egyszerű, mindennapi dolgok is bonyolulttá, sőt, megközelíthetetlenné válnak, a segítségül hívott két mankóról pedig mindig az jut
eszembe: Török Tomi ezt hogy csinálta zokszó nélkül évekig?
Vártam a tavaszt, és most is várom, bár az első felét még szobafogságban
töltöm. Az optimizmusom és a jókedvem természetesen töretlen (ebcsont
beforr). De ha végre lekerül a lábamról a gipsz (természetesen rózsaszín), akkor
új nézőpontokkal, megújult lelkesedéssel csodálkozom rá az égre, a madarakra, a világra, és örömöt
szerez majd a mindennapokban az is, hogy oda tudok MENNI mindenkihez!
Addig pedig marad az olvasás élménye, ezt a tevékenységet és ezen lapszámot is jószívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe:

Feszt Tímea

Ádám 2003

augusztus 1jén született.
A kórházból
egészséges
csecsemőként hoztuk
haza, de sajnos hamar
Transzplantáció után séta, Hamburg
kiderült,
hogy ez nem
így van. Ádám bőre enyhén ugyan, de sárga volt, a
háziorvos megnyugtatott minket, hogy ez nem veszélyes, el fog múlni. 3 hetes koráig normál csecsemőként
működött, talán egy kicsit aluszékonyabb volt, mint az
átlag.
Később a hasa körte formájúra változott, és a
hason kirajzolódtak az erek, de a háziorvos erre is azt
mondta, hogy normális. 3 hetes korában megállapította a háziorvos, hogy Ádámnak lágyéksérve van.
Bejelentkeztünk az 1-es számú gyermekklinikára, majd
a megbeszélt időpontra bevittük. A műtétre nem került
sor, mert a műtét előtti rutinszerű vérvétel eredménye
rossz lett. Meg kellett ismételni a vizsgálatot, de annak
sem lett jó az eredménye, így számos más vizsgálatra
került sor. Éreztük, hogy nagy baj lehet, de abban
reménykedtünk, hogy hátha valami tévedés. A vizsgálatok azt feltételezték, hogy Ádám biliaris atresiaval született. Ez azt jelenti, hogy epeútjai nem működnek, az
epe a májban pang, és előbb-utóbb végzetes májzsugor alakul ki. Ádámot akkor Dr. Bókay János kezelte,
nagyon nagy odaadással gondozta, biztonságban
éreztük őt a felügyelete alatt.
Hat hetes korában sor került a Kasai műtétre
Verebély doktor úr vezetésével. Ez 3 és fél órás műtét
volt. Az előzetes vizsgálatok eredménye beigazolódott,
Ádám epeútjai nem voltak átjárhatók, így a bent maradt
méreganyag elkezdte tönkretenni a májat. A májon
bemetszéseket tettek, hogy epeutakat alakítsanak ki,
egy bélkacsból pedig új epevezetéket készítettek a máj
és a bélrendszer közé, hogy a méreganyag távozni
tudjon. Van, akinél ez a műtét teljesen megoldja a
problémát, van, akinél csak segít kivárni a transzplantációt. Sajnos mi nem a legszerencsésebbek közé tartoztunk, mert Ádám májában elindult a májzsugor viszszafordíthatatlan folyamata. Ezek a mesterséges epe-

utak állandóan be akartak záródni, mint ahogyan egy
seb be akar forrni. Ez állandó epeút-gyulladást eredményezett, ami miatt antibiotikumot kellett szedni. A
májban kialakult cirrózis miatt nem lehetett tudni,
hogy ez a máj mennyi ideig tudja kiszolgálni a szervezetet.
Ádám betegségének oka ismeretlen. Ez a betegség gyógyíthatatlan, halálos volt mindaddig, míg a
szervátültetés nem jutott a mai szintre. Ádám ekkor 6
hetes volt. Nem értettük, hogy egy egészséges terhesség után ez hogy lehet. Rengeteg kérdést tettünk fel
Bókay doktornak, aki mindig türelmesen válaszolt. Az
osztályon mindenki úgy kezelte Ádámot, mintha saját
gyereke lett volna.
Kezdtünk beletörődni, hogy Ádámot előbb-utóbb
transzplantálni kell. Erről eddig szinte semmit nem tudtunk. A Kasai műtét után, a májműködés intenzív beindítását elősegítendő, szteroidot kapott (Solu-Medrol),
de Ádám szervezete sajnos egyből reagált (az egyébként alig 10%-ban előforduló) mellékhatásra, és kialakult egy gyomorvérzés. Először az orra kezdett vérezni, majd a száján keresztül szondán vezették ki a vért,
majd aznap az összes pelenkája csurom vér volt.
Szerencsénkre a klinika orvosainak és ápolóinak
összehangolt munkája megmentette Ádámot. Estére
leállt a perifériás vérkeringése. Pillanatok alatt ott volt a
megfelelő vér. Intenzív osztályra került. Itt nagyon féltem, hogy elvérzik és elveszítem. Aznap este Dr. Szabó
Miklós volt az ügyeletes, láttam rajta, hogy ő is mindent
meg fog tenni Ádámért. Ádám itt nagyon küzdött az
életéért, nagy volt benne az életösztön. Reggelre stabilizálódott az állapota, visszamehettünk Bókay doktorhoz.
Ödémás lett, keringési zavar lépett fel és oxigént
kapott. Néhányszor elveszítette az eszméletét, de mindig vártunk a csodára, hogy egyszer meggyógyul és
hazamehetünk. Mindeközben Rota vírus gyanú miatt
bekerültünk a László kórházba, Kulcsár Andrea doktornőhöz. Ő is nagy szeretettel kezelte Ádámot.
(Kulcsár doktornőt az évek során annyira megszerette
Ádám, hogy ha hozzá megyünk védőoltásra, ugrál örömében.) Ez a vírusfertőzés hamar rendeződött.
Egyszer csak átküldtek minket a Transzplantációs
Klinikára, Kóbori doktor úrhoz. Ekkor kezdődtek a vizsgálatok, hogy lehet-e transzplantálni Ádámot, és melyikünk alkalmas donornak.
2003. december végén utaztunk Hamburgba, az
Eppendorfi Klinikára. Nagy érdeme Bókay doktornak,
hogy sikerült olyan állapotba hozni Ádámot, hogy szinte azonnal transzplantálni lehetett. Az én vércsoportom, stb. egyezett Ádáméval. 2004. 02. 19-én a májamnak két bal oldali lebenyét beültették Ádámba. Ő ekkor
hat és fél hónapos volt. Amikor vittek minket a műtőbe,

nem féltem,
éreztem,
hogy minden
jól fog sikerülni. Viszont
én is megtudtam,
hogy
mennyire fájDr Burdelsky, Ádámmal
dalmas egy
májműtét.
Csak remélni tudtam, hogy Ádámnak nincsenek akkora fájdalmai, mint nekem.
Transzplantálás után, amikor viszontláthattuk egymást Ádámmal, nem akartam hinni a szememnek,
mintha kicserélték volna. A beesett szemű, sápadt,
beteges kinézetű gyerek helyett, egy egészségesnek
látszó gyerek feküdt a kiságyban. Láttam a kis szemecskéin, hogy jól van. Kikerültünk az intenzív osztályról, de Ádámnak nagy fájdalmai lettek és hányt. A
transzplantáció után egy héttel bélelzáródás miatt újra
műtötték. Ezután nagyon gyorsan javult az állapota, és
viszonylag hamar felépült. Megtanultuk a gyógyszerezést, és húsvétkor hazajöhettünk. Kisebb-nagyobb
megszakításokkal hat és fél hónapot voltunk kórházban. Transzplantáció után dr. Szőnyi László osztályára
kerültünk. Biztonságban érezzük magunkat az ő felügyelete alatt is. Nagyon jól át tudja érezni, hogy ez a
transzplantált állapot milyen terhet ró a családokra,
mindenben segítségünkre van, bármikor hívhatjuk, ha
valamiben nem vagyunk biztosak.

Ádám most öt és fél
éves, nagyon boldog,
vidám kisfiú. Óvodába
jár, ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint az
egészséges társai. Talán kicsit hamarabb
kifárad.
Sorstársainktól
hallottuk, hogy vannak
2008 január
Trappancs összejövetelek a transzplantáltaknak, és itt láthatjuk, hogy milyen jól vannak, és jól
fejlődnek ezek a gyerekek is. Tényleg olyan fantasztikusan jól meg vannak szervezve ezek az összejövetelek, hogy minden perc élmény a gyerekeknek. Ami
még nagyon jó itt, hogy a transzplantált gyerekek testvérei ugyanolyan figyelmet kapnak, hiszen nekik is
ugyanolyan nehéz átélni ezeket a hosszú stresszes
hónapokat, amíg az anya-, az apa, és a beteg testvér
hetekig, hónapokig távol van. A gyerekek többsége
annyira jól van, hogy mi sem tudjuk sokszor megkülönböztetni, hogy ki az egészséges és ki a transzplantált.
Köszönjük az összejöveteleket a Transzplantációs
Alapítványnak, Zsuzsának, Timinek, Ivánnak.
Huszár Brigitta
(édesanya)

2008 december

Tengelici fergeteges
farsangi forgatag
Péntek reggel egyáltalán nem voltunk biztosak benne,
hogy részünk lesz a tengelici hétvégében. Júlia teljes
orrdugulással ébredt, Donát pedig köhögött. Így a délelőttre tervezett csomagolás helyett a gyermekorvosnál
kötöttünk ki. Szerencsére aggodalmunk, hogy megint
kimaradunk valami jóból, nagyobb volt a valódi problémánál. Donát a váróban már egyáltalán nem köhögött, Júlia pedig miután teletrombitált több zsebkendőt,
megkönnyebbült, s nem is értette, mi végre húzzuk az
időt már megint az orvosnál. Miután doktor nénink sem
talált különösebb okot az aggodalomra, hazaérve
végre elkezdhettük a csomagolást.
Ilyenkor szokás szerint a gyerekek saját személyes dolgaik (játék, kártya, mobiltelefon, kedvenc
magazin, stb.) elpakolásáért felelősek, én gondoskodom róla, hogy minden a bőröndbe kerüljön, amire a
három napban szükségünk lehet, Vili pedig vár a jelszóra: Indulhatunk! Ez alkalommal azonban neki is
akadt csomagolnivalója, ő is készült. Mint később kiderült, több apuka is. Olyan jól sikerülnek sorról sorra
ezek az összejövetelek, annyira összekovácsolódik a
csapat, hogy nem csak a gyerekek örülnek a gyerekeknek, az anyukák az anyukáknak, de az apukák is
’’szomjazzák’’ egymás társaságát. Felkérés nélkül, teljesen spontán, önszervező módon borkóstolóval színesítik a Trappancs hétvégék élvezetes szórakozást
nyújtó programjainak széles körű arzenálját. Mire mi
végre az utolsók között megérkeztünk, az idén összeverődött csapat már teljes mértékben uralta az
Orchidea szállót. Az épületnek nem maradt zuga, amit
a kíváncsi gyereksereg fel ne derített volna. A szálloda
különböző helyiségeiben délután óta már otthonosan
mozgó ifjúság gyorsan beavatta a mi két biztatásra
nem váró csemeténket is, így hamar szabaddá váltunk
mi felnőttek, és zavartalanul élvezhettük a többi anyuka, apuka társaságát. Az asztaloknál vacsora után még
hosszasan időztek a felnőttek, megtelt a bárpult környéke és a társalkodó helyek. A fiatalok a lépcsőket
népesítették be, ahol éjszakába nyúlóan csevegtek. A
’’bűnbarlangban’’ zörgött a csocsó, kopogtak a biliárdgolyók, huppogott a darts tábla. Egy újabb szálloda, amit bezsongott a csapat. Ezen az estén a kisebbek számára a Csurgó együttes húzta a talpalávalót. A
nagyobbak pedig – sajnálhatják, hogy kicsit cikinek
érzik már ezt a műfajt - csak csúsztak, csúsztak egyre
lejjebb a székeken, nehogy véletlenül is észrevehetők
maradjanak, és népzenére kelljen táncolniuk. Így
viszont nagyobb hely maradt a kicsiknek! A szombat

délelőtti program szintén abszolút szülőkímélő volt. Míg
a gyermekeket Timi, Mónika és Jani megúsztatta,
addig a gyermeknevelésbe belefáradt felnőttek a szaunában és a medencékben töltekeztek a következő
összejövetelig, és folytatták az előző este abbamaradt
beszélgetést. A délutáni vetélkedő érdekes, izgalmas,
játékos feladataival tovább szórakoztatta helyettünk
csemetéinket. Mi addig jókat derültünk Activity közben.
Azóta Kálló anyukával és Hasznos apukával jelekből és
fél szavakból is jól megértjük egymást. Akik megszöktek a program elől, sajnálhatják. Olyan jó egy kicsit játszani, közben jó nagyokat nevetni magunkon, egymáson, vagy épp csodálkozni, milyen kreatívak és ügyesek is tudunk lenni! Mindemellett pontokkal segíthettük
a vetélkedőben kitartóan, vidáman küzdő gyermekeinket. A jövő évi értékeléshez javasolnám, hogy a bortúrában résztvevő apukák után is részesüljenek gyermekeink plusz pontokban a megmérettetésben.
A farsangi bál is fergetegesen jól sikeredett. A
kicsik kedvenc állataik, mesehőseik bőrébe bújtak. A
vagányabb tizenévesek veszkó szerkóban, élesre töltött fegyverrel tartották rémületben a tömeget. A szellemesebb ifjak jópofa, ötletes jelmezekben szórakoztatták a nagyérdeműt. Jani többfunkciós jelmezében,
mindig csak egy részletében változtatva a kellékeken,
az éjszaka folyamán többször teljes átalakuláson ment
át, s mindegyik alakjában hozta a formáját, ő volt a
táncparkett ördöge is. Na, ezt csinálja utána jövőre
valaki! Jóval éjfél után ért csak véget a haddelhadd.
Nem csoda, hogy a vasárnapi reggelihez kóvályogva
szállingózott le az „aki éjjel legény’’ nevezhetnénk társaság. A felnőttek a reggeli kávé után kissé magukhoz
tértek, a gyerekek meg úgyis jól bírják még a gyűrődést. Így reggeli után szép számban gyűltünk össze,
hogy megcsodáljuk Kőszegi István és Kőszegi László
természetes anyagokból készült saját készítésű hangszereit. Nagyon élvezték a gyerekek, hogy megismerhették, kezükbe vehették, meg is szólaltathatták őket.
Élőben láthattak a Kincskereső kisködmönből már jól

A nagyobbak csoportja

ismert körtemuzsikát is. Hazaindulás előtt még egyszer
feltöltődtünk a szálloda Wellness részlegében, majd
hosszas búcsúzkodás után indultunk haza. Akik a szervezésből és lebonyolításból bőven kivették a részüket,
gondolom nem igazán kipihenve és feltöltődve érkeztek vissza otthonukba. Ezúton is és mindenki nevében,
sokadszorra, de nem elégszer szeretnék köszönetet
mondani Nekik.

Kiss Gabriella

tENGElICI bESZÁmoló
Nagyon vártam, hogy Tengelicre menjünk. Kíváncsi voltam milyen lesz. Mikor elérkezett a nap, már nagy izgalomban égtem. Kora reggel nyúztam anyáékat, hogy
induljunk. Elindultunk (nagy sokára). Hosszú út várt
ránk. Megérkeztünk (nagy sokára). A szálló csodálatos
volt. Legelőször az uszodát néztük meg, majd a szobánkat. Letettük a csomagjainkat és mentünk is fürdőzni. Egészen vacsoráig ott voltunk. Csak egy alvás
erejéig hagytuk el az uszodát, mert másnap úszóverseny volt. Szinte az egész napot fürdéssel töltöttük.
Izgatottan készültem az esti bálra. A jelmezes felvonulás után nagy meglepetés ért. A 13. születésnapomra
kaptam egy gyönyörű láncot, hozzá illő szivecskés
medállal. Ha ránézek, mindig ez a csodálatos hétvége
jut eszembe. Nagyon jól éreztem magam, és már alig
várom a balatoni tábort. Köszönöm ezt a felejthetetlen
hétvégét!
Nyirati Lili

Lili farsangja

FArSANG
Ha farsang, akkor móka, kacagás, no meg persze
bőséges evés, ivás. De valójában mit is ünneplünk,
vagy netán valamitől búcsúzunk? A farsang évszáza-

dok óta tartó, évenként ismétlődő ünnepsorozat, mely
a vízkereszt napjától a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. Vidámsággal kezdődik, és
böjttel ér véget. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél búcsúztatása, és a tavasz várásának ünnepe. A nagy evések
és ivások időszaka ez, mellyel szimbolikusan a természetet kívánták nagy bőségre késztetni. A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. Ilyenek a kormozás, busójárás, téltemetés, melyek a tél, mint
gonosz elűzését jelképezték. Ekkor a falusi emberek
felöltöztettek egy, a telet jelképező szalmabábut és
nagy dirrel-durral sok tréfával, mókával fűszerezve elégették. A farsang azon kevés népszokásaink egyike,
amely életben maradt a múlt században, és életképesnek bizonyul a 21. század kezdetén is.

trApI FArSANG
De most a mi farsangunkról! Az őszi találkozó lebonyolítása után nagy szerep jutott a farsang megszervezésére. Már mindannyian izgatottan vártuk az összejövetelt. Mindenki csak a jót tudta mesélni, a színvonal, a
programok, összességében szuper. A fejemben mindig
ott motoszkált, jaj, csak nehogy akkor legyek beteg,
influenzás. Január 30: végre elindulunk, Robi egész
úton csak mesélt, főleg a nyári táborról, Timi, Zsuzsa
(néni) személyéről. Zsuzsa (nénivel) már többször is
találkoztam, aranyos. Timit csak internetről ismerem,
de ki Ő, akiről mindenkinek csak pozitív véleménye
van? Most alkalmam lesz megismerni. Értékelés: mindenkinek igaza van! Jó dolog volt találkozni személyesen, akikkel még csak neten beszélgettem. A szálloda
kívül – belül szupi, a kaja finom. A péntek esti höcögtető kicsiknek, nagyoknak, sőt a felnőtteknek is igazán
tetszett. A péntek este nálunk nem éjfélig tartott, igazán
hajnal lett a napból. A folyosó volt a legjobb hely a
beszélgetésre. Kitaláltuk a „kibeszélő show” –t, amiből
még jobban megismerhettük egymást. Beszélgettünk,
nevetgéltünk, jól éreztük magunkat, de az óra már hajnali fél ötöt mutatott. Ideje lefeküdni, pihenni. A szombat délelőtti úszóversenyre nem túl fitten indultunk, de
a medencében mindenki felfrissülhetett. A délutáni
program megint csak tetszett mindenkinek, jól szervezett feladatok valósultak meg, még a „nagyoknak” is.
Az esti farsang a csúcspontra hágott, sok ötletes jelmez, a talpalávaló sokakat táncba hívott. Egyszerűen
jót buliztunk. Eltelt a második nap, de már nem bírtuk
csak hajnal háromig.
Vasárnap reggel már frissen ébredtünk, csak szomorúan gondoltunk arra, hogy vége a csodás hétvégének. Vissza a megszokott kerékvágásba, újra iskola

a megszokott feladatokkal, kihívásokkal. Nagy egyetértésben nyugtáztuk, hogy a nyári tábor ideje még
hosszú hónapok kérdése, de a jó megszervezés érdekében időt kell hagynunk, hogy minden jól sikerüljön,
és felejthetetlen emlékekkel térjünk haza a trapi bulikból. Köszönjük mindenkinek a találkozó színvonalas
megszervezését, a jól sikerült hétvégét, a finom kaját,
a jó helyet.
Szabina
Szabina Juventus-os szerelésben

Fiatalok a melegvízben

K. Máté jelmezben

A Sárkány
fArSAngjA
pancskát is, aki a tesójával érkezett.
Szemmel tartottuk őket 3 napig, így
tuti biztosan tudom, hogy jól érezték magukat. A szálloda? Az klassz.
lyannyira maradandót, hogy az Kedvesen fogadtak bennünket
iwiwen
Sárkányra
keresztelte „Trappancsok?” kérdéssel.
Nekünk meglepően jó szobaelmagát…Hogy is kezdődött? Azt
már más megírta. Nekünk most rendezés jutott (pedig kényszerűnem kellett olyan sokat utaznunk, ségből átvariálták az eredeti beoszmint pl. Miskolcra, de az út hangu- tást), de mivel véletlenek nincselata ugyanaz volt, ugyanazokkal a nek: a távolinak tűnő szobáink
trappancsokkal
és
szülőkkel. között egy összenyitható ajtót találSikerült beszerveznünk új trap- tunk! A kulcsot megszerezve remek
lakosztályt kreáltunk, ahol 3 napig
állandó átjáróház
volt, kislányokkal,
nagyfiúkkal, szülőkkel és szervezőkkel és nagyon
jóóóó volt… remekül tudtunk például osztozkodni a
hozott jelmezeken,
Jól esik a pancsolás...
így mindenki talált
(avagy: téli hétvége Tengelicen,
ami gyermekemben maradandó
élményt hagyott)

O

neki tetszőt - így lett gyermekemből
sárkány, na de ez csak másnap
volt.
Nekünk még egy darabig lesz
ismerkedni valónk, ez most is megtörtént. Érkezés után körbejártuk a
parkot, miközben konstatáltuk,
hogy ez nyáron is nagyon szép
lehet a jelenleg befagyott tóval, és a
sok-sok fával, melyek most csupaszon meredeztek. A gyerekek időközben megszállták az uszodát,
ahol úszómedence-pancsolómedence-melegvizes kényelmeskedő
medence várt ránk. A vacsorára
mindenki farkaséhesen vetette
magát. Vacsi után a környékbeli
Csurgó népi zenekar érkezett szórakoztatásunkra, produkciójuk színvonalas volt, és szerintem megállnák a helyüket bármilyen megmérettetésen. A táncolással-énekléssel
fűszerezett előadás után megélénkült az élet az ifjoncok szobái tájékán.
Ennek ellenére reggeli után
mégis mindenki topon volt az uszodában, ahol Szendi Jani-Móni stopperrel a kezükben, Timi közreműködésével buzdították az úszókat.
Amíg gyermekeink tovább élvezték

A Sárkány, meg még valami(!)

a vizet, addig mi, szülők hasznos
információkkal teli beszélgetésen
vettünk részt, hozzáértő orvosokkal
és más szakemberekkel.
Az étkezés önkiszolgáló elven
működött, szabadon választott adagokkal. Így talán senki sem maradt
éhes. A desszertet akár uzsonnára
is megehettük, mert külön asztalra
készítették ki nekünk a megmaradt
sütiket. Ebéd után a vízimádók viszszasomfordáltak a medencébe, aztán várt mindenkit a gondos, és
szakértő kezek által előkészített
akadályverseny-pálya.
Volt ott mindenféle csoda…
gyermekeink bebarangolták a szállót elrejtett betűket keresve, fitogtatták remek hallásukat, remekműveket alkottak saját árnyképükről.
Mindeme fáradozásért este el is nyerték méltó jutalmukat. Akadályverseny

közben mi, felnőttek activityt (vagy
alternatívan passzivityt) játszottunk.
Vacsi után következett a farsangi mulatság. Előtte a „lakosztályunkban” jelmez-osztozkodás volt.
Síelő-varázsló-tündér-sárkány-hercegnő-nemakarokbeöltözni alternatívák között válogattak a jelenlevők,
végül is az elsőt, és az utolsót senki
se választotta. Roppant jól szórakoztunk közben, ezt a fotók is bizonyítják! Gyermekem így lett sárkány, méghozzá önként. Még a nyitótáncot is eltáncolta – stílszerűen
Paff zenéjére – nagykörmű mamuszban, lángot fújva! A farsangi
felvonulás tökéletes volt, a trappancsok átlényegültek teljesen, néha
nem is volt egyértelmű, ki is rejtőzik
az álruha alatt? Az egyszemélyes
zenekar olyan hangulatot varázsolt,
mintha többszemélyes lett volna.
Először a kicsiknek szólt a zene,
hogy mielőbb aludni térhessenek.
Aztán a többiek is táncra perdültek.
Evezős Attila tánclépéseket sajátított el, majd úgy belelendült, hogy
ropta hajnalig! Hiperaktív Timi és
Virág minden húzódzkodó trappancsot megtáncoltatott, aztán már
nem is kellett őket buzdítani – volt
vonatozás, volt széktáncoltatás
zuhanysapkás Szendi Jani által,
boldogan vigyorgó Bogyor Áronnal,
és legnagyobb meglepetésemre
még én is táncoltam…valami csoda
történt?
A Sárkány hajnali egyig le sem
ült, csak a karmos mamuszt cserélte le cipőre és lángját eloltotta. A
reggel álmosan indult, de össze

Sportos öltözetek...

kellett szednünk magunkat, mert
népi hangszerkészítők érkeztek,
akikre kíváncsiak voltunk.
Ásítozva ittuk a kávét, bezzeg a
gyerekek aktívak voltak! (hogy bírják?) A mindenféle természetes
alapanyagból készült rengeteg
hangszer viszont érdekes volt,
érdemes volt felkelni miattuk! Még
egy fürdőzés a kellemesen meleg
vízben, aztán csomagolni kezdett
mindenki. Sajnos vége szakadt a
hétvégének, a messziről érkezők
már útra is keltek.
Aztán mi is hazaindultunk.
Szokás szerint eltévedtünk kicsit,
de nem baj, legalább közben is
beszélgettünk.
A lényeg: a Sárkány szuperjól érezte magát, és remélem, a többi trappancs is.
Köszönjük a közreműködőknek!
Lukácsné Pintér Anikó

Köszönjük a paksi
Atomerőmű Zrt.
támogatását!

Gésa, angyal, meg a többiek

bál Alsónémediben
Ha november, és havazni kezd,
akkor biztosan Jótékonysági bál
lesz aznap este Alsónémediben.
Ez így volt 2008-ban is, mint
2004-től oly sokszor már…
Lovas Judit májtranszplantált fiatal hölgy (bárki ránéz,
meglátja, hogy nem nevezhetem már gyereknek) és szülei
2004 óta a „MI IS NYARALUNK”
tábor lelkes résztvevői (persze
az őszi, és farsangi programokat
sem hagyják ki), hiszen itt találkozhatnak az ország különböző
pontjain élő szervre váró és
szervátültetett gyerekek egymással, nem beszélve a szülőkről, akik legalább annyira várják
ezeket az alkalmakat.

Lovasék – Edit, Laci és lányuk
Judit – szeretnek részt venni az
alapítvány rendezvényein, de
szeretnek tenni is annak érdekében, hogy minél több ember
ismerje meg a szervátültetés
lényegét, a szervre váró, és
szervátültetett gyerekeket, táborukat, és hogy ez a sok ember
lehetőleg segítse is a tábor fennmaradását. A segítés szándékával szerveznek 2004 óta
Jótékonysági Bált, eleinte a
Csodalámpa Alapítvány, majd
2007-ben a Csodalámpa és a
Transzplantációs Alapítvány javára. A mostani bál a Transzplantációs Alapítvány, pontosabban
a MI IS NYARALUNK tábor javára szolgált. A bál most is nagyon
jól sikerült. Mi az, hogy jól! Azt
mondják, ez a legjobb bál
Alsónémediben, pedig ott aztán
szeretnek az emberek bálozni,
egyik éri a másikat, így november közepétől a farsangi szezon
végéig.
A Betyár étterem, melynek
üzemeltetői is támogatják a bált
(nem csak azzal, hogy remek
vacsorát főznek), tömve volt,
éppen csak annyi hely maradt,
hogy a csudamód táncos lábú
némediek kényelmesen tudják
ropni Morvai János és fia zenéjére, hajnali ötig.
Külön említést érdemel Sós
István, aki fiatalember létére
nem a táncolást választotta,
hanem vállalta, hogy a komoly
zimankóban egész éjszaka kint
őrködik, vigyáz a bálozók kocsijára, nehogy feltörjék, vagy kölcsönvegyék rossz emberek…
A bált nagyon kedves
műsorával a helyi iskolások
mazsorett csoportja nyitotta,

majd a tavalyihoz hasonlóan,
levetítettük a 2008-as táborról
készült filmet, hogy mindenki láthassa, jó helyre megy az adománya. A 35 perces filmet őszinte érdeklődéssel, helyenként a
szituáció diktálta nevetéssel nézték végig, az iskolás mazsorettlányokat is láthatóan megérintette. Féltünk előtte, hogy nem
lesz-e hosszú ez egy báli vacsora előtt, nem lesznek-e türelmetlenek, éhesek a vendégek, de
úgy tűnt, aggodalmunk felesleges volt. (igaz, Lovas Edit mondta előre, hogy ne aggódjunk…)Eztán jött a csoda finom
vacsora, majd elkezdődött a
tánc.
Közben a gyerekek és
néhány felnőtt árulta a tombolajegyeket. Minden vendég hozott
magával
tombola-ajándékot,
sokan, akik nem tudtak eljönni a
bálra, elküldték az ajándékot.
Egy hatalmas asztal telis-tele
lett, még alatta is volt! A tombola sorsolása pontban éjfélkor
kezdődött. Mi vittük a főnyereményt, amit a puchner Kastélyszálló ajánlott fel: két személy
részére háromnapos wellness
hétvége. Miután az asztalokra
szétterítettük a szálloda információs prospektusát, mindenkit
lázba hozott a főnyeremény,
vagyis rengeteg tombolajegy
kelt el. Tartott is a sorsolás több
mint egy órát, voltak hihetetlen
szerencsések (több mint húszszor húzták ki a számát, persze
ki tudja, hány százat vett!), de
valamit mindenki nyert.
Mellettem ült a polgármester
úr fia a menyasszonyával, akiknek
csak nem húzták ki az előttük
fekvő sok-sok tombolajegy egyikét sem. Mondták is, nekik soha
sem volt szerencséjük a tombolán. Alig hangzott ez el, kihúzták a
főnyereményt. Na kinek? Hát persze, hogy nekik! Alig akarták
elhinni. (Remélem, jól érezték

magukat a puchner Kastélyszállóban)
Most először vettek részt
transzplantált gyerekek is a
bálon. Kórós Viki édesanyjával,
és Kurucz Szandi szüleivel, és
persze a Lovas család képviselték azokat a gyerekeket és szülőket, akiknek a táborát támogatja az ott lévő sok kedves,
segítőkész ember.
Én sajnos

nem bírtam hajnali ötig, de azt
mondják, néhányan még tovább
is folytatták, nem is akármeddig,
másnap délig…
A Jótékonysági bál bevétele –
310.000 Ft – pár nap múlva már
az alapítvány számlájára került.
Köszönjük annak a nyolc
gyereknek a nevében, akiknek ez
az összeg teszi lehetővé a nyári
táborozást.
Szalamanov Zsuzsa

Szandiék is eljöttek...

Nem is tudom, miként meséljem el
nektek, hogy ismét báloztunk… ! Mi
szedresiek újra meghirdettük a jótékonysági bált. És a tavalyi izgalmakat
már át sem éltük, hiszen akik ott voltak az előző
évben, már jó hírét vitték a mi bálunknak. A
Trappancs bálnak.
Olyan nagyszerű érzés tölt el, ha rágondolok,
hogy igazán megfogalmazni sem tudom.
Felajánlások jöttek, sorban. Iskola ebédlője térítésmentesen, szakács nénik főznek jó szívből,
vadászó férfiak vaddisznót lőttek a pörkölthöz,
hentes adott ingyen húst a rántott szelethez, szekszárdi borászok borukat adták ajándékba, pedagógusaink szervezték az embereket, gyűjtötték az
adományokat, barátaim – megkockáztatom, hogy
a szervezőcsapat – a vásárlásokat, szállítást végezték. És hát azért én is tettem-vettem. Timi által
tervezett plakátokat és az ötletből csenve belépőkártyákat gyártottam. Zenészeket hívtam és nem
akárkiket, a W zenekart (szimpla V Gyulát láthattátok, hallhattátok Tengelicen, gondolhatjátok
mire képesek ketten!) És jöttek a meglepetések!
Kiskorú K. Máté és nagyon kedves barátja Ádám
felajánlották segítségüket a terem berendezésénél, terítésnél. Szóval hajtogatták a szalvétákat,
terítettek, székeket raktak. Profi módon. Büszke is
voltam rájuk! Kedves háziasszonyok isteni sütiket

A fődíj nyertesei

Reggelig táncoltak...

Jótékonysági

bál Szedresen
sütöttek, épp egy kocsideréknyit desszertnek.
Szóval sürgött-forgott mindenki. Eljött a nagy nap.
A vadpörköltet – mert biztosra mentünk – Zengő
Tóni főzte meg… ugyanekkor a szakács nénik
közt egy igen szépséges szép lányt is láttunk, aki
csak úgy eljött segíteni a főzésben… később, a
bál során is nagy szerepe volt, erre még visszatérek. Este 7-kor finom illatok, szépen terített asztalok, és mi, a szervezők köszöntöttük vendégeinket. Röviden elmondtam, hogy mi is a cél, majd a
Timi által készített vetítést nézhették meg, melyből
sokatok arcát ismerhették meg a vendégek. Volt
meghatottság és volt nevetgélés is. Mert az élet
már csak ilyen. Sírunk-nevetünk. Aztán Máté
kapott az alsó tagozatos tanító nénijétől - aki párjával együtt ott volt a bálban - egy kedves, igen
szívhez szóló ajándékot. Képek, kivágott cikkek
és feljegyzések elsőtől… megható pillanat volt.
A vacsora finom, a bor zamatos, a sütik édesek voltak. És akkor olyasmi történt, ami egy fiús
anya életében nem kis dolog ám… igazolnak a
fiús anyák. Bár a kezdeményező én voltam, de a

nyitótáncot K.
Mátéval jártam el. Olyan
pillanat volt ez
nekem, amit
örökre őrzök
majd, mint az
első kihullott
fogat, vagy az
Máté is táncolt
első
anyák
napi ajándékot.
Köszönöm kisfiam! A zenészeink non-stop húzták
hajnalig, és mi mindannyian jártuk is a táncot.
Fergeteges hangulat kerekedett, és a bál az idén
még jobb volt – ha lehet – mint tavaly. És el kell
mondanom, hogy most nem csak a mi korosztályunk, de a fiatalok tízen innen és túl is ott voltak,
és biza táncoltak hajnalig. Még a gyönyörű Niki is,
aki előtte végig dolgozta a délutánt a konyhában.

Szóval mi szedresiek is, újra
báloztunk. És a
Lovas család a
megmondhatója, micsoda
jó érzés hogy
ezzel Nektek
segítünk,
mondjuk nyaralni, sportolni.
És tudom, még
vannak jó páran, akik ki fogA szervezők
ják próbálni,
mert a szervezés legalább
olyan öröm, mint a végeredmény. Nagyon jó!
Kákonyiné Böbe

A szedresi bál bevétele 330.000 Ft volt, melyet a TRAPPANCS Egyesület javára ajánlottak fel. Köszönjük!

robi az osztály kedvence
M. Robi sok év dialízis után került a szegedi klinikára, februárban. Ahogy korábban mondogatta:
- Majd ha „HIRADÓM” lesz, (riadó) én is kapok
vesét!
Hát sikerült! Robi hamarosan az osztály kedvence lett. Ahogy Júlia főnővér elmesélte, rögtön beilleszkedett a transzplantációs osztály életébe,
segített a többi, idősebb betegnek, teát vitt
nekik.
Még az ágynemű cserében is élenjárt, szebben
sikerült ágyat húznia,
mint a nővéreknek.
Kora reggel már alig
várta Júlia érkezését,
és öleléssel köszöntötte.
Február 25-én bocsátották haza, de előtte
a főnővérrel megtanulták a gyógyszerek
helyes szedését, min-

den dobozra egy-egy sajátos jelzést, pöttyöt vagy
egy nagy „r”-betűt pingálva. A tanfolyam eredményével – mint vizsgáztató –, még Szenohradszky
főorvos úr is elégedett volt.
Jó egészséget kívánunk Robi!

mirjam
Mielőtt hazament
volna a kórházból,
meglátogattuk
Mirjamot, az újszíves kislányt.
Vidáman végezte
a tornagyakorlatokat.
Reméljük,
hogy hamarosan
találkozunk vele
és szüleivel rendezvényeinken.
T.I.

bekefir
ita@gm
ail.com

A hónap tippje: Ülni is lehet jól!
Tudom, tudom, hogy nem illik egy gyógytornásznak ülésre buzdítania senkit, de ha már ott a sok
házi feladat, az internet, a tv, az olvasás, a kártyázás, a gyöngyfűzés és ki tudja még mi minden,
akkor ülni elkerülhetetlen. Néhány tipp, hogyan ne
legyünk görnyedtek egy kis ücsörgés után:
- Igyekezzünk nem süppedős széket választani, a
derekunk mögé pedig tegyünk egy henger alakú
párnát, vagy összetekert törülközőt, hogy ha hátradőlünk, segítsen a derekunkat megtartani
- A legjobb találmány, ha üléshez is „instabil felületet” biztosítunk, erre alkalmas a nagy labda,
vagy az úgynevezett dyn-air ülőpárnák
- De bármit is teszünk a derekunk mögé, és bármilyen ingoványon is ülünk, a legfontosabb, hogy
gyakran álljunk fel és mozgassuk meg elgémberedett tagjainkat:

1/a.

1/b.

1/c.

1. Álljunk kis terpeszben, feszítsük meg a fariz-

2/a.

mokat és húzzuk be a hasunkat, szívjuk be a levegőt és két karral nyújtózzunk meg a plafon felé,
fújjuk ki a levegőt, közben engedjük le a karokat
és hajoljunk előre!

2. Álljunk a fal mellé, egyik könyökünket támasz-

szuk a falnak, lassan toljuk a medencénket a fal
felé, de ne engedjük a vállunkat a fülünkbe csúszni, és a fenekünk se vándoroljon se előre, se
hátra, persze a lábunk sem mozduljon el. A másik
oldalra is végezzük ugyanezt!

3. Álljunk szembe a fallal, támaszkodjunk neki két
kézzel. Könyököket hajlítva mellkasunkat közelítsük a falhoz, mintha állva csinálnánk fekvőtámaszt, majd toljuk vissza a testünket. Vállainkat
lehúzva tartjuk, derekunkat farizommal és hasizommal megtartjuk, nem homorítunk!
Minden gyakorlatot ismételjünk meg 3-4-szer!
Csak pár perc az egész!
Anyu és Apu is csinálhatja!
Váljék egészségetekre!
Békefi Rita gyógytornász

2/b.

3/a.

3/b.
Ezt a gyakorlatot
TILOS
kipróbálni!

A Húsvét története,
szokások,
szimbólumok,
érdekességek
A világ minden táján ünnepelnek
valamilyen tavaszi ünnepet, a nem
keresztények is. Mióta világ a világ,
az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet
megújulását. A legelterjedtebb
szimbólum a tojás, mivel ez a termékenységet, új életet juttatja
eszünkbe.
A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe a Húsvét. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a
templomban. A történet szerint két
nappal előtte, pénteken feszítették
keresztre őt a római katonák, azzal
gyanúsították, hogy forradalmat
indíthatott volna a tanításaival, és
hogy ő akart lenni a király. Ezért
csúfságból töviskoronát tettek a
fejére, kezét, lábát odaszegezték a
kereszthez, és a feje fölé odaszegeztek egy táblát, amin magyarra
fordítva ez állt: Názáreti Jézus,
Júdea királya. A keresztre feszítést
követően néhány órán belül meghalt. A családja eltemette, zsidó
szokás szerint egy barlangot ásva a
hegyoldalban az Olajfák Hegyén.
Vasárnap, mikor tanítványai és családja kimentek a sírhoz, a barlangot
üresen találták. Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak:’’ Nincs már itt, feltámadt.’’

ból készült tojás, vagy nyuszi figura.
Sokszor aprópénz is jár a locsolkodónak. Észak- és Nyugat-Magyarország egyes falvaiban locsolás
helyett a vesszőzés dívik. Mindkét
szokás az ősi termékenységvarázsló rítusokból ered.
A húsvét szimbólumai
Barka
Jézus Jeruzsálembe
való bevonulásakor
az emberek ruhájukat és lombos ágakat
terítettek
a
Megváltó elé az útra, ma
ennek emlékére barkát szentelnek
a templomokban. De a barkavirág
mást is jelképez. Ahogyan véget ér
a böjti időszak, úgy ér véget a tél is.
Bárány
A húsvéti bárány
Jézust jelképezi.
Búza
A húsvéti fészekben
található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott Jézust.
Nyúl.

Húsvéthoz kapcsolódó világi
szokás
A húsvéti locsolkodás világi szokás.
Régebben húsvét hétfőn faluhelyen
a kútból húzott vízzel locsolták meg
a lányokat, vagy nemes egyszerűséggel egy patakba vetették. A fiúk
ezután tojást és szalonnát, vagy
festett tojást kaptak. Ma a fiúk illatos
vízzel locsolnak. A műveletet mondókával kísérik. A lányok köszönetképpen még ma is ajándékot
adnak, de ma már a festett tojást
sok helyen felváltotta a csokoládé-

A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen megmagyarázható. Ugyan a bizánci állatszimbolikában Krisztus jele volt, de valószínűbb, hogy Ostarával, a germán
istennővel áll kapcsolatban. A
monda szerint ugyanis a nyúl eredetileg
madár volt, akire
az istennő megharagudott, és ezért
négylábú állattá
változtatta.

Tojás
A húsvétnak Európa-szerte talán
legáltalánosabb
jelképe a húsvéti
tojás. Krisztus úgy
törte fel feltámadáskor
a sziklasírt, miként a kifejlődött
madár az őt fogva tartó tojás héját –
szól a hasonlat. A tojás piros színe
– amely napjainkig a legnépszerűbb szín – Krisztus kiömlött vérét
jelképezi. A tojás a termékenység, a
teremtés, az újjászületés legősibb
jelképe.
Érdekességek
Mi köze van a Húsvét-szigeteknek a
Húsvéthoz?
A legkevésbé talán a Húsvét-szigeteken ünnepelik meg a Húsvétot. A
szigetet ugyanis pogányok lakják. A
Húsvét-szigeteknek annyi köze van
a Húsvéthoz, hogy 1722-ben, épp
Húsvét vasárnapján fedezte fel
Roggeveen admirális.
Honnan kapta a nevét a Húsvét?
A Húsvét magyar neve arra utal,
hogy régen 40 napon át tartó nagyböjt után ekkor ettek először húst
az emberek, „húst vettek magukhoz”. Több európai nyelvben
Ösztra istennő neve ragadt a
Húsvétra: Oster (német), Easter
(angol).
Hogy lehet kiszámolni, mikor
van Húsvét?
Biztosan észrevetted, hogy a
Húsvét különböző időpontokra
esik. Figyeld meg, mikor van az
első telihold március 21-e után.
Az utána következő első vasárnap
lesz Húsvét. A biblia szerint az
ekkor ünnepelt zsidó Peszach
ünnep első napján tartóztatták le
Jézust.

Kiss Gabriella

Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonainknak, barátainknak, ismerősöknek, ismeretleneknek, – akik az SZJA 1 %-val
alapítványunknak szavaztak bizalmat.
Ebben az évben 4.185.700 Ft került 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 adójuk 1%-ával!
a Transzplantációs Alapítványt

Adószámunk: 19667063-1-43

pattogós Úszóverseny
2008. december 7-én rendezte meg a Fogyatékkal Élők Budapesti
Sportszövetsége (FEBSSZ) a Mikulás napi Pattogós Úszóversenyt.
140 nevezés közül kettő a miénk volt. Gyurkó Alexandrát és Dózsa
Dávidot láthattuk versenyezni több úszásnemben, és távon.
A verseny végén a Mikulás Bácsi adta át az érmeket: Dávidnak öt
aranyérmet, Alexandrának négy aranyérmet és egy ezüstérmet.
GRATULÁLUNK!

Képek a versenyről

Tõlem-Nektek
Kovács Anna rovata
tömeges szervátültetés

Szemöldök transzplantáció

Másfél évvel ezelőtt Anna, egy középkorú afro-amerikai
háziasszony Marylandből, két év várakozás után új
vesét kapott. Férje szívesen lett volna donor, de vércsoportjaik nem egyeztek. Mivel immunrendszere különösen érzékeny volt, még az egyező vércsoportú
emberek 96%-ával is inkompatibilis volt szervátültetés
szempontjából.
Ma Anna teljes értékű életet él, köszönhetően
annak, hogy megkapta egy Kaliforniában élő férfi veséjét. Miért küldte el a kaliforniai
férfi a veséjét a kontinens átellenes felébe egy idegennek? A
kaliforniai férfi saját ázsiai származású feleségén segített
volna veséjével, de az ő vércsoportjaik sem egyeztek. Volt
egy koreai származású házaspár is, akiknek ugyanez volt a
problémájuk. Végül a követkeIllusztráció
ző történt: szimultán csere
során a kaliforniai férfi odaadta
a veséjét Annának, Anna férje a koreai nőnek, a koreai
férfi pedig a kaliforniai feleségének. Így mindhárman
megkapták a vesét, és senkinek sem kellett meghalnia.
Természetesen valakinek meg kellett szerveznie,
hogy ez a csereakció létrejöhessen. Ebben pedig nagy
szerepe volt egy fiatal matematikusnőnek, Sommer
Gentry-nek. Ő számolta ki, egy transzplantációs adatbázis segítségével hogy hasonló cserékkel, 1000-2000rel több veseátültetést lehetne végrehajtani évente az
USA-ban a jelenlegi 15 ezren felül. Ráadásul, akinek
ritka vércsoportja van, annak nagyon kevés esélye van,
hogy ilyen összehangolt csere nélkül valaha is veséhez
jusson.
Hogy teljes legyen a happy end, 2007-ben kongresszusi szinten is legalizálták ezt a szervcsere-szisztémát, a tervek szerint 2010-től elindul az amerikai nemzeti adatbázis, és onnantól kezdve mindennapossá válnak az Annáéhoz hasonló történetek, megmentve legalább ezer ember életét évente. Mindehhez kellettek a
matematikusok is.

Már Európában is végeznek szemöldök transzplantációt. Az Egyesült Államok után először NagyBritanniában lesz alkalmuk a gazdagoknak, hogy alávessék magukat ennek a beavatkozásnak.
Az érdeklődők 2 ezer fontért, azaz 670 ezer forintért dúsabb szemöldökkel lephetik meg magukat. Az
ügyfelek ugyanis olyan sűrűségű, formájú és nagyságú pótlást kaphatnak szemük fölé, amilyet csak akarnak. Mivel újra divat a bozontosabb szemöldök, egyre
többen vesznek igénybe
hasonló szolgáltatást, olyan
sztárokat állítva példaképpen
maguk elé, mint Brooke
Shields, vagy a híres modell,
Natalia Vodianova. A többórás
szemöldök transzplantációhoz
szükséges szálakat a szakemberek az ügyfelek tarkójáról
szerzik be. Egy kisebb területen a megfelelő méretre levágják a hajat, majd gyökerestől
eltávolítják. Az orvosok ezt követően a kívánt forma
területén belül apró bemetszéseket ejtenek, mégpedig
aszerint, hogy az adott helyre beültetett szálnak merre
kell majd néznie.
Összességében akár 350 hajszálat is felhasználhatnak, ami meglehetősen hosszadalmas procedúra,
mégis sokan vállalják (Nagy-Britanniában eddig több
mint százan), mondván nem csak divatosabb és kellemesebb lesz külsejük, hanem a szemöldökceruzákat is
elfelejthetik. Talán rémisztően hangzik, de a beavatkozás utáni egy hónapban a szálak nagy része kihullik,
igaz, két hónappal később újranő. Mivel a hajszálak a
fejről származnak, számolni kell azzal is, hogy gyorsabban nőnek, így fontos nyírni.

Forrás: http://nemlinearis.blog.hu/2008/12/16/kinek_a_vesejet_kapjuk

A plasztikai sebészet térhódítását nagyon sokan nem
nézik jó szemmel, csak felesleges hóbortnak tartják.

Forrás: http://www.deluxe.hu/cikk/20081014/szemoldok_transzplantacio_all_a_gazdagok_rendelkezesere/

Arcátültetés

Egy hír hódította meg a világot, amely talán meggyőzi
a kétkedőket, hogy efféle beavatkozásoknak is van létjogosultsága. Az ohio-i Cleveland Klinikán elvégezték
az első csaknem teljes arc transzplantációt, amely egy
balesetben súlyosan összeroncsolódott nőnek adta
meg a reményt, hogy élete visszatér a régi kerékvágásba. A huszonkét órás műtét során az arcbőr nagy
részét, izmokat, ereket és csontokat, tehát teljes arcszerkezetet ültettek be a páciensbe. Ez a műtét nem
volt életmentő, de a súlyos balesetet szenvedett nőnek
az életminőségét nagymértékben javítja.

március 24-25-én végezték el, s a kislányt május 9-én
engedték haza a kórházból.
A donor szintén egy kisgyermek volt, aki féléves
korában meghalt. Ez a negyedik ilyen összetett szervátültetés Spanyolországban, de csak a legutolsó végződött kedvező eredménnyel. A többi páciens már
olyan rossz állapotban volt, amikor a műtőasztalra
került, hogy nem élte túl az egyébként sebészileg sikeres operációt. Európában Madridon kívül két másik
helyen tudnak végrehajtani ilyen bonyolult beavatkozás: Párizsban és Birminghamben.

http://egeszseg.origo.hu/cikk/0851/662269/20081217_arcatultetes_szervatul-

Forrás: http://www.weborvos.hu/hirek_nagyvilagbol/hatszoros_szervatultetes_egy_kisgyermeken/73520/

tetes_transzplantacio_1.htm

Hatszoros szervátültetés
Hatszoros szervátültetést hajtottak végre sikerrel egy
kisgyereken Spanyolországban. Az operációt a madridi La Paz kórházban végezték el egy másfél éves kislányon, aki gyorsan növekvő hasüregi daganattal született. Kicserélték a gyomrát, a hasnyálmirigyét, a
máját, a lépét, a patkóbelét és a vakbelét. A műtétet

Illusztráció

Köszönöm az Astellas-nak és Dr. Grózli Csabának a fényképezőgépet, és
remélem, hogy Tarján Iván segítségével minél jobban megtanulhatok fotózni!
Kovács Anna
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Új rovatot indítunk útjára az idei évben,
„OKOS LÉGY!” címmel.
Mindegyik TRAPPANCS számban foglalkozunk
egy adott témával, amely kapcsán feladatokat
kaptok. A megoldást postán, vagy e-mailen
kell eljuttatnotok hozzám.
A legügyesebbeket az év végén, összesített
eredmény alapján, nem akármilyen ajándékkal
jutalmazzuk. Tehát mindenképpen érdemes
részt venni a közös játékban! Számítok minden
gyerek, minden Kicsi, és minden Nagy aktív
részvételére!
Márciusi témakör: Történelem
Beküldési határidő: 2009. április 30.
Kicsik: 3-8 éves korig
Nagyok: 9-18 éves korig
Postázási cím: Böcskei Virág
1143 Budapest, Zászlós u. 6. fsz./2.
viragbocskei@gmail.com

mátyás királyról
...Kicsiknek…
mátyás király meg az
eszes lány
Egyszer
Mátyás
király
Visegrád alatt vadászgatott. Az
erdőben találkozott egy takaros leánnyal, aki kosarat vitt a fején. – Hogy hívják?
Hová megy? Mi van a kosárban? – kérdezte Mátyás. A
leány nagyot kacagott, s a három kérdésre egy szóval
válaszolt: – Esztergomba! A királynak tetszett az okos
felelet. Megértette, hogy a lány neve Eszter. Esztergomba igyekszik, s a kosárban gombát visz.
Na, gondolta, még egy próbát tesz a leánnyal, azt
vajon hogy teljesíti? Adott a leánynak egy vasgyűrűt, s
azt mondta:– Gyere fel Budára, hozd magaddal ezt a

gyűrűt, s én gazdagon megajándékozlak. De se szekéren, se gyalog, se lóháton ne gyere! Öltözz is fel
meg ne is, hozz is ajándékot meg ne is!
A leány halászhálóból varrt magának ruhát. Fel is
volt öltözve, meg nem is. Felült egy vén bakkecske
hátára, s azon ment Budára, a királyi várba. Nem ment
hát se szekéren, se lóháton, se gyalog. Egy szitába tett
egy galambot, s egy másikkal befedte. Amikor a király
elé ért, az egyik szitát leemelte a másikról, a galamb
menten elrepült. Vitt is ajándékot meg nem is. A király
az eszes lányt gazdagon megajándékozta, s úgy
bocsátotta haza, Esztergomba.

mátyás király koldusnak
öltözött
Egy napon Mátyás király koldusnak öltözött. Faluról
falura járt, hogy megismerje az emberek természetét.
Bekopogtatott egy gazdag paraszthoz. Illendően
köszöntötte a háziakat. Ruháját látva, azok foghegyről
fogadták köszönését, éppen hogy csak vakkantott a
gazda.
Látta Mátyás király, hogy a szolgáló nagy lábos
krumplit főzött, éppen kitette hűlni, hogy aztán adjon
belőle a malacoknak.– Gazduram, bocsásson meg,
már két napja nem ettem, adjon egy kis krumplit! –
kérte szépen Mátyás király.– Még mit nem képzelsz, te
senkiházi, nyomorult? Én azt a malacaimnak főzettem.
Hordd el magad, de tüstént, mert rádszabadítom a
kutyáimat! – vicsorgott a gazda. Mátyás kihátrált a házból, s továbbment. A falun végigjárt. Mindenhol valamivel elutasították. Csak itt-ott vetettek neki egy kis száraz kenyeret. Utoljára egy faluvégi házacskához érkezett. Már sötétedett erősen. A ház gazdája s a felesége
egy apró mécses mellett éppen vacsorához ültek.
– Adjatok, adjatok, amit Isten adott! Két napja nem
ettem, szinte éhen halok – kezdte Mátyás király a mondókáját kinn, a kódisálláson. A gazda felállt az asztaltól, s kinyitotta az ajtót:– Gyere be, te Isten szegénye!
Az asztalon négy sült krumpli volt egy tálon, az volt a
vacsora.– Nyúljon hozzá, jó szívvel adjuk – kínálta a
háziasszony. Mátyás király elfogadta a szegényes
vacsorát, s köszönte erősen. Ágyat is vetettek neki a
kemence oldalánál, hogy melegedjék meg jól az

éjszaka. Mátyás kipihente magát, s reggel eltávozott.
Egy napon levelet kapott a szegény ember, hogy
menjen Budára, a király elejébe. Ekkor s ekkor jelenjen meg. A szegény ember nem tudott olvasni, hát
elvitte a levelet a módos gazdához, hogy silabizálja ki,
mi áll az írásban.– Jó pénzért! – mondta a gazdag
ember. – Jó pénzért felolvasom az írást. Vagy ha nincs
pénzed, hát napszámért. Megegyeztek, hogy a szegény ember asszonyostul eljön kapálni, két napra a
gazdának a levél felolvasásáért.– Ekkor s ekkor jelenj
meg a király előtt! Ez áll az írásban.
– Szerelmes Istenem, mit vétettem én, hogy a király
elé kell állanom?
– Ha meg nem jelensz, a király a fejedet véteti – toldotta meg az igazságot a gazdag paraszt. Lesz, ami
lesz, el kell menni. Megjelent a szegény ember a
megadott órában, s hát azt hitte, hogy a mennyországba cseppent. A nagy márványpalota ajtajai megnyíltak előtte. Aranyos, ezüstös libériás katonák kísérték
nyájasan a király elejébe. A
trónteremben ült a király az
aranytrónusán. Mikor meglátta a szegény embert,
elébe sietett. Asztalhoz
vezették, s számtalan, jobbnál jobb étket szolgáltak fel
neki.
– Adjatok, adjatok, amit Isten adott! Két napja nem
ettem, szinte éhen halok – kántálta Mátyás király, s azt
mondta az uraknak:
– Amikor koldusként jártam a falvakat, a gazdagok
nem adtak semmit, kikergettek házaikból. Ez a szegény ember, a négy sült krumplijából megvendégelt,
szállást adott. Adjatok neki annyi aranyat, ezüstöt,
amennyit csak elbír. A szegény ember egyszeriben
meggazdagodott.
Otthon, a falujában már várta a nagygazda, hogy
megtudja, ugyan mit akarhatott a király attól a szegényjánostól. Amikor a szegény ember hazatért hatlovas hintón, a gazdag szomszéd ráébredt, hogy ki
tisztelte meg a házát, hogy magát Mátyás királyt kergette ki az udvaráról. Menten eret kellett vágni rajta,
hogy meg ne üsse a guta. Az is nagyon nyomta a
begyét, hogy két krumpliért megcsinálhatta volna a
szerencséjét. De az még jobban fájt neki, hogy a szegény ember lett a falu első embere. Még írni is megtanult, s a nép őt választotta meg bírónak.
(forrás: http://matyasmesek.oszk.hu/main.html)

Feladat: Neked hogy él a képzeletedben
Mátyás király? Milyennek képzeled az eszes
lányt? Milyen egy királyi palota? Készíts egy rajzot a fenti mesék valamelyike alapján!

... és NAGyoKNAK
Hogy ki is volt Mátyás király? Ezt minden, a magyar
kultúrához tartozó felnőtt és gyerek tudja. A népmesék bölcs és igazságos uralkodója könyvek lapjairól,
rajz- és játékfilmekből lép elénk kisgyermek korunk
óta.
De azért foglaljuk csak össze:
Hunyadi mátyás 1443. február 23-án született. Apja
Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar
Királyság kiemelkedő hadvezére, anyja pedig
Szilágyi Erzsébet. 1458 és 1490 között I. Mátyás
néven magyar király, 1469-től cseh (ellen)király, 1486tól pedig Ausztria hercege volt.
Mátyást hatéves koráig anyja és dajkája nevelte,
majd tanítók felügyelete alá került. Hunyadi János
nem lovagi műveltséget szánt a fiának, ezért előbb
Szánoki Gergely lengyel humanista, később pedig
Vitéz János vezette be a tudás birodalmába.
Tanították egyház- és államjogra, művészetekre és
latinra is; olvasmányait Vitéz János válogatta meg
számára.
Bátyja, Hunyadi László kivégzése után a Hunyadi
párt zászlajára Mátyás neve került, aki V. lászló foglyaként, az István nevű toronyban várta szabadulását.
Szilágyi Mihály támadásai következtében zűrzavar
támadt az országban, s a király hatalma és népszerűsége egyre csökkent. Szilágyi Bécsbe, majd Prágába
vonult, s túszként magával vitte Hunyadi Mátyást is.
V. László bosszút esküdött, de az esküvőjére készülő
királyt váratlanul elragadta a halál. Díszes küldöttség
indult 1458 januárjában Csehországba Vitéz János
vezetésével, hogy Budára kísérje az addig raboskodó
Mátyást. Az előre kialkudott váltságdíj kifizetése után
a díszes csapat Esztergomnál kelt át a Duna repedező jegén, majd 1458. február 15-én érkezett a fővárosba.
1458. január 24-én budán, a Duna jegén a
főpapok és a főurak királlyá választották, de kiskorúsága miatt Szilágyi Mihályt öt évre kormányzóvá
nevezték ki. Mátyásnak néhány évvel trónra kerülése
után sikerült megszilárdítania hatalmát, miután felszámolta az elégedetlen főurak lázadását (1459).
1463-ban mátyás a bécsújhelyi megállapodás
értelmében 80.000 aranyforint váltságdíj ellenében
visszaszerezte Frigyestől a Szentkoronát. Az egyezség része volt az is, hogy a törökök ellen közösen har-

colnak, valamint lefektették, hogy amennyiben
Mátyás fiú utód nélkül
halna meg, a magyar trónt
Frigyes fia, Miksa örökli.
mátyás 1464. március 29én Székesfehérváron koronáztatta meg magát.
Mátyás uralkodása kezdetén központosított királyi hatalmat épített ki, amelynek
alapját az első magyar állandó zsoldoshadsereg, a
Fekete sereg képezte.
Költségeinek növekedését az adórendszer 1467es újjászervezésével fedezte. A kapuadó helyett a
füstadót vezette be, mivel korábban előfordult, hogy
több házhoz csak egyetlen kapu tartozott. Emellett a
háztartás lett az alapja az 1468-tól évente akár kétszer
beszedett rendkívüli adónak (segély, hadiadó). A
kincstári adót és a rendkívüli hadiadót úgy szedték be
a jobbágyoktól, hogy együttes összegük évi egy
forintra rúgott. Mátyás és tanácsadói eltörölték a harmincadvámot. A távolsági kereskedelem új behozatali és kiviteli vámját, a koronavámot minden kereskedéssel foglalkozó embernek fizetnie kellett. A névváltozással elérték, hogy a korábban szerzett vámfizetés
alóli mentesség megszűnt.
Mátyás bevételeinek növekedésével párhuzamosan fejlesztette a hadsereget. Az 1460-as évek közepétől egyre több zsoldost fogadott fel. A zömében
csehekből és lengyelekből álló sereg létszáma a
bevételektől függően akár 15-20 ezer fő is lehetett. A
sereg 4 fegyvernemre oszlott: nehéz- és könnyűlovasság, gyalogosok, tüzérség.
Egy lovaskatona havi zsoldja 3, egy gyalogosé 2
Forint volt. Mátyás – apjával ellentétben – nem erőltette a törökellenes támadó hadjáratokat, hanem aktív
védelemre rendezkedett be.
Kialakította a második déli védővonalat, mely
Karánsebestől, a Szerémségen keresztül az Adria irányába húzódott. Hagyta, hogy a törökök megszállják
a Balkán félszigetet, de azt már nem akarta, hogy
ellenőrzésük alá vonják a délnyugati határvidéket,
ezért 1463-ban visszafoglalta Jajca várát. Emellett
báthory István erdélyi vajda és Kinizsi pál rendszeres portyákat vezetett a törökök által megszállt
Szerbiába és Havasalföldre.
Mátyás udvarában sok neves külföldi művész és
tudós megfordult; pártfogását sok magyar humanista,
többek között báthori miklós, Janus pannonius és
Váradi péter is élvezte. Mátyás gyorsan felismerte a
nyomtatás jelentőségét. Világhírűvé vált könyvtára a
(Corvinák), amely több mint 5000 kötetből állt; a
kódexek darabonkénti értéke meghaladta az 1000 ara-

nyat. Budán és Visegrádon reneszánsz stílusban építkezett, elsőrangú olasz művészeket foglalkoztatva.
Mátyás hadjáratokat indított Csehország és Nyugat
felé is. Felismerte,
hogy a törökök ellen
csak szélesebb öszszefogással lehet
védekezni, amihez a
Német-római Birodalom erőforrásaira volt szükség,
amihez császárrá kellett választatnia magát. Sikeres
csehországi hadjáratát követően Brünnben, 1469.
május 13-án cseh ellenkirállyá koronáztatta magát,
hogy így választófejedelem lehessen. Podjebrád
György csehországi uralmát azonban nem tudta felszámolni, akinek örökébe a lengyel Jagelló Ulászló
lépett.
Úgy tűnt, hogy a háborúnak sohasem lesz vége,
1479-ben mégis békét kötöttek. Kölcsönösen elismerték egymás cseh királyi címét, s Mátyásé lett
Szilézia, Morvaország és Lausitz.
Mátyás megfékezésére a Habsburg és a Jagelló ház
szövetségre lépett egymással, és III. Frigyes
Ulászlónak adta a cseh királyi címmel járó fejedelmi
méltóságot. Erre válaszul Mátyás körbezárta Bécset.
III. Frigyes – mivel a pápa sem ismerte el Ulászló
választófejedelemségét – 1477-ben Mátyásnak adományozta a címet.
Mátyás tovább folytatatta a háborút azért, hogy
egy bécsi asszonytól született fia, Corvin János érdekében az 1463-as szerződés érvényét veszítse. 1483ban elfoglalta tehát Alsó-Ausztriát, majd 1485-ben
Bécset, s a királyi székhelyet is ide helyeztette át.
Terveit nem volt képes maradéktalanul véghezvinni, mert 1490. április 6-án, Bécsben váratlanul meghalt.

Érdekesség: bolondok voltak-e az udvari
bolondok?
Hogy is képzelünk el egy udvari bolondot? Akárcsak
egy bohócot! Egy kicsit gyagyás, nem túl értelmes,
de jó humorérzéke van, és állandó poénjaival, vicces

tette ki, és a politikai ügyek kusza szálai leggyakrabban az ő kezében futottak össze. Nagy tekintélye volt,
és ha olykor-olykor csörgősapkásan betévedt egy
fogadóba, mindenki levett kalappal köszöntötte, és
mindenben a szolgálatára állt. Voltak az udvari bolondok között nagy és híres egyéniségek, akiknek a neve
a mai napig fennmaradt.
Híres bolond volt például a francia I. Ferencet
szolgáló Triboulet, Bölcs Frigyes szász választófejedelem Claus nevű mulattatója, és a mi Mátyás királyunk két udvari bolondja, Beckó és Mujkó is.

történeteivel remekül tudja szórakoztatni a hivatalos
ügyekben megfáradt királyt, de akár az egész udvartartást is. Mindenképpen egy naiv, kedves figura, akit
szeretni kell! Az udvari bolond a királyi, fejedelmi
udvartartások jellegzetes alakja volt. Többnyire
púpos, törpe testalkatú embert kerestek erre a pozícióra. Elmaradhatatlan ruhadarabja a csörgősapka
volt, amely a középkori férfiruha vállrésszel egybeszabott fejfödőjéből alakult ki. A látszat (azaz a külső
bohókás megjelenés) azonban - mint tudjuk - néha
csal...
Az udvari bolond ugyanis az elképzelésekkel
ellentétben nagyon tekintélyes foglalkozásnak, sőt
igazából hivatásnak számított. Olyan udvari bolondról
nem tud a történelem, aki valóban bolond lett volna.
Sőt! Többnyire éppen ő volt az udvar megbecsült,
nagyra tartott, egyszóval legnépszerűbb embere.
Furcsa öltözékében ugrándozott, hülyéskedett ugyan,
de képzett, művelt, szellemes, nagyon okos ember
volt, akinek nagyon adtak a szavára, és az uralkodó
körül forgolódók közül talán ő volt a legbefolyásosabb. Hivatása számos kiváltsággal járt, amelyek
közül a legfontosabb volt a szabadszájúság, a szókimondás és a szabad véleménynyilvánítás. A mulattatás, szórakoztatás leple alatt a főúri társaságban a
király színe előtt olyan ügyekről, dolgokról beszélt,
amikről más pisszeni sem mert, ő pedig jókedvre hangolva az urát, ügyes fordulattal helyes irányba terelve
figyelmét, nem egyszer eredményesen intézkedett.
Ezért természetesen a legrangosabb főurak is igyekeztek megnyerni az udvari bolond jóindulatát, és
rajta keresztül hatni a királyra. És ő sem volt bolond,
hogy ezt a pozícióját ne használja ki! A furfangos
udvari bolond a fizetett besúgók egész hálózatát épí-

Feladat: Válaszold meg a lenti kérdéseket!
1. Hol született Mátyás király?
Szülővárosa ma melyik ország területén található?
2. Ki volt Mátyás király édesapja?
3. Hol tekinthető meg a magyar Szent Korona?
4. Idézd a Himnusznak azt a versszakát, amelyik Mátyás király dicső tettét említi!
Foglald össze néhány mondatban, hogy szerinted milyen egy jó uralkodó! Melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel mindenképpen rendelkeznie kell egy jó királynak? Aki szeretne jobban elmélyedni a fenti témában, az keresse fel
a következő oldalakat:
http://www.matyasev.hu/http://www.reneszanszev.hu/
huhttp://matyasmesek.oszk.hu/

Bónusz kérdés:
Ki van a képen az
udvari bolond
szerepében?

9./ Járj utána: hol szedik a világon a legtöbb gyógyszert?
Miért?

Hahó!
Ez egy felhívás, sőt egy kihívás!
Olyan feladatokat ajánlunk itt
számotokra, amelyek megoldásának segítségével minden idők
legsikeresebb kiállítását tudnánk
megszervezni az idei „Mi is nyaralunk” táborban a Balcsin, illetve a Trappancs-honlapon!
Ha ellátogatsz a táborba,
hozz magaddal az alábbi feladatok közül egyet, készen, átgondolva, kidolgozva, megalkotva,
illetve e-mailen (trappancs@hotmail.com) vagy postán:
(Trappancs Egyesület, 1138
Budapest, Váci út 132/b) is
beküldheted a pályaművedet!
Kérhetsz segítséget bárkitől,
de kitalálhatsz a témához kapcsolódóan más tevékenységeket is. Egyedülálló lehetőség!
Várunk minden munkát (de csak
a Te engedélyeddel állítjuk ki),
valamint a Te engedélyeddel
kerül fel a Trappancs-honlapra!
Kérdéseddel bátran fordulj hozzánk!
Az alábbiakban az általunk ajánlott témákat találjátok meg.
Dolgozhattok egyedül, testvéreitekkel párban, csoportban,
vagy akár barátaitokkal is!
A szülőket se hagyjátok nyugton!!!!
A munkákat egy szakértői
zsűri bírálja el, és Ők döntik el,
hogy ki kapja a FŐDÍJAT!
1./ Készíts üres gyógyszeres
dobozok segítségével egy
makettet!
2./ Alkoss, vagy rajzolj meg egy
olyan világot, ahol minden
gyógyszerekből van (fák, búto-

rok, házak stb.)! Milyen lenne itt
élni? (Használj gyógyszerek
helyett gyógyszernek nem
minősülő, de arra hasonlító nem
gyógyhatású készítményt –
vagyis pl. Tic-Tacot vagy más
alapanyagot!)
3./ Fényképezz: „a gyógyszerem, ahogy még sosem láttátok”. Készíts szokatlan/extra
beállítású képeket a gyógyszereidről!
4./ Alkosd meg a világ legpraktikusabb gyógyszeradagoló találmányát! (Ha jól sikerül, segítünk
szabadalmaztatni!)
5./ Készíts kérdőívet, és mérd fel
az osztályodban, kik, milyen
vitaminokat szednek a téli időszakban: hányszor, miért, hatékonyaknak gondolják-e, stb.?
6./ Keress utána hírességeknek,
akik krónikus betegek, s ezért
gyógyszert kell szedniük. Keress
cikkeket, melyekben erről vallanak, foglald össze, hogy látják
ők a világot!
7./ Számold ki, mennyibe kerülne havonta, ha a gyógyszered
teljes árát ki kellene fizetned! Mi
mindent vehetsz ebből a pénzből? Sorolj fel néhány dolgot,
amire szívesen költenél!
8./ Írj egy rövid novellát a gyógyszered nevében. Mesélje el, Ő
hogyan várja a beszedés pillanatát, tudja-e, mi a dolga, mire
hat, hova jut el a szervezetedben, mit tesz érted, stb.! Adj
címet az alkotásodnak! (Pl.: Ha
én gyógyszer vagyok…)

10./ Keress interneten más nemzetiségű (külföldi vagy határon
túli magyar) fiatalokat, akik
transzplantáltak. Kérdezz tőlük a
gyógyszerszedési szokásaikról!
11./ Készíts egy 5 perces dokumentumfilmet egy társadról, aki
életének egy szakaszában nem
szedte a gyógyszerét. Tudd
meg, miért tette, hogy jutott el
odáig, ki vagy mi segítette ki őt,
hogyan él azóta, stb.?!
12./ Mit tudsz az állatok szervátültetéséről? Oszd meg velünk,
létezik ilyen? Ha igen, ők milyen
gyógyszereket kapnak. Keress
fel egy állatorvost, ő majd segít!
13./ Légy Nobel-díjas kutató:
találj ki egy gyógyszert helyettesítő megoldást! Hogyan néz ez
ki, mutasd be nekünk is!
14./ Készíts felmérést a családodban, baráti körödben, hogy
mások mennyire ismerik a
gyógyszereidet: miket kell szedned, mikor, mire jó az?
15./ Készíts előadást (Power
Point) a gyógyszerek keletkezéséről, történetéről!
16./ Alkoss: legviccesebb történetem a gyógyszerszedésről…
„egyszer úgy jártam, hogy…”
17./ Alkoss: legdrámaibb történetem a gyógyszerszedésről…
„egyszer úgy jártam, hogy…”
18./ Írj egy novellát, ami így kezdődik: „Egy ismerősöm, igen
rendes ember, sokáig betegeskedett, mire végre transzplantálták. Egy szomorú időszakában,
napsütéses, ámde zord regge-

len úgy döntött, többé nem él ezekkel a szerekkel,
s szakít legkomolyabb segítőtársával, a gyógyszerével….”

28./ Zenésítsd meg a versedet (lsd. 26. feladat),
vagy egy társaddal összefogva dolgozzatok:
legyetek zeneszerző-szövegíró páros!

19./ Készíts interjút egy betegtársaddal, vagy felnőtt transzplantált személlyel a gyógyszerszedési
szokásairól! Foglald össze, vesd papírra bármilyen formában a tapasztalataidat!

29./ Alkosd meg a Pirul-A indulót!

20./ Derítsd ki, hogyan készül a gyógyszered!
Milyen anyagokból, hol, mennyi ideig készítik,
hányan dolgoznak rajta, mennyit gyártanak belőle, stb.?

30./ Legyél egy hétig detektív: figyelj meg, és rögzíts minden olyan eseményt, ami gyógyszerekkel
kapcsolatos: új és érdekes (reklámok, újsághirdetések, szomszéd néni története, stb.)! Mutasd be
Neked tetsző formában!
31./ „Nálam elnyerte a legbénább gyógyszer reklám díját!” Mutasd be ezt!

21./ Vezess naplót egy heted gyógyszerszedési
élményeiről: mit csináltál előtte, utána, mire gondoltál közben?

32./ Böngésző: keress roppant érdekes statisztikákat a gyógyszerekről!

22./ Meséld el egy álmodat, ami a gyógyszerekről
szólt!

33./ Készíts montázst gyógyszeres reklámanyagokból!

23./ Számold ki, mennyi időt töltesz el egy évben
a gyógyszerek beszedésével. Hasonlítsd össze a
fogmosási szokásaiddal, az időtartammal, amit
ezzel töltesz. Foglald táblázatba, vagy készíts grafikont, posztert!

34./ Készíts interjút egy gyógyszerésszel/egy
egészségügyi dolgozóval a betegségedről,
gyógyszereidről. Foglald össze, hogy miket
mondtak el! Véleményed szerint mit látnak helyesen, s mit nem? Milyen tévhitekben élnek…

24./ Menj el egy benzinkúthoz, és vizsgáld meg,
hány féle vitamint árulnak ott! Melyikeket ismered?

35./ Számold ki, évente hány darab gyógyszert
szedsz be! Mekkorák ezek a gyógyszerek?
Készíts egy olyan méretű dobozt a kiállításra,
melyben ennyi gyógyszer elfér!

25./ Készíts összefoglalót egy általad ismert
gyógyszer árainak változásáról! Mutasd be!
26./ Keress irodalmi művekből gyógyszerszedési
szokásokkal kapcsolatos részleteket, gyűjtsd ki
őket, vesd papírra!

36./ Dolgozz ki ötleteket arra, hogy hogyan lehetne ÖKO barát, azaz környezetvédelmi szempontból megfelelőbb a hazai gyógyszerfogyasztás és
gyártás!

27./ Írj egy rövid költeményt a gyógyszereiddel
kapcsolatos érzéseidről!

***

projektfelelősök - akikhez segítségért fordulhatsz:
Vargáné Molnár Márta
varmol@medformol.hu
06-20-3133-659
projektvezető

Szekeres Ágota
agota.szekeres@barczi.elte.hu
06-30-364-7676

Feszt Tímea
trappancs@hotmail.com
06-20-388-7212

... a kommandós sünt?
- Eksün.

Hogy hívják...

... a csíkos tehenet?
- Tigriska.

... Albert Einstein torz testvérét?
- Frank Einstein.

... a szikkadt falubelit?
- Szárazföldi.

... a vámpírok adminisztrátorát?
- Vérelszámoló.

... a hortobágyi rendőr kutyáját?
- Pulice.

... azt a ragadozót, amelyik bűnözőket eszik?
- Gonosztevő.

... a francia autóversenyzőt?
- De Phect!

... az okos kisfiú nagyszülőjét?
- Agymama.

... a sovány kutyát?
- AnoRex.

... a szexmániás medvét?
- Cicimackó.

... az első osztályú birkát?
- Juh ász.

... az V. kerület orvosát?
- Dr. Oetker.

.... a kakukk drogját?
- Kakukkfű!!!

... a telephely nélküli sportegyesületet?
- Sehol SE.

... a borostás papot?
- Szőrzetes.

GyorSHAJtÁS
A rendőr leállít egy hölgyet.
- Gond van? - kérdi a nő.
- Gyorsan vezetett. Kérem a jogosítványát.
- Hát, sajnos nincs nálam. Már negyedszer vonták be
alkoholos befolyásoltság alatti vezetés miatt.
- Értem. Akkor kérem a forgalmit.
- Sajnos az sincs meg. A kocsi lopott!
- Lopott?
- Igen. A tulajt megöltem, és feldaraboltam.
- Micsoda?
- Testrészeit nylonba tekerve betettem a
csomagtartóba. Megmutassam?
A rendőr döbbenten nézi a hölgyet,
aztán a kocsijához megy, és rádión
segítséget kér. Kisvártatva öt rendőrautó érkezik szirénázva. A parancsnok előreszegezett
fegyverrel közelít a nőhöz.
- Hölgyem, feltartott kézzel azonnal szálljon ki a
kocsiból!
- Valami baj van? - kérdi a nő ártatlanul.
- A főtörzs azt állítja, hogy ön autót lopott, a

tulajdonosát pedig megölte.
- Micsoda?
- Nyissa ki, kérem, a csomagtartót!
Az asszony felnyitja a csomagtartó tetejét. A csomagtartó teljesen üres.
- Ez az ön kocsija? - kérdi zavartan a parancsnok.
- Persze. Itt a forgalmi.
- A kollégám azt állítja, hogy önnek jogosítványa sincs.
A nő keresgél a táskájában, aztán előveszi a jogsit. A
parancsnok átvizsgálja, az engedély azonban kifogástalan.
- Köszönöm hölgyem. A kollégám szerint ön jogosítvány és forgalmi nélkül lopott kocsit vezetett, tulajdonosát pedig feltrancsírozva gyömöszölte a csomagtartóba.
- Fogadjunk, azt is hazudta, hogy a
megengedettnél gyorsabban vezettem!

Siv Widerberger: A városban

Siv Widerberger: Cilla és én
Cilla
(akit igazából Cecíliának hívnak)
néha olyan gügye.
Néha helyes,
néha egész jól ki lehet vele jönni.
Néha,
néha kis dedós hozzám képest.
„Mit gondolsz rólam?"
kérdeztem egyszer Cillát.
Tudjátok mit felelt?
Ezt:
„Néha olyan gügye vagy.
Néha helyes.
Néha egész jól ki lehet veled jönni.
És néha . . .
. . . néha kis dedós vagy hozzám képest!

Tegnap a városban voltunk,
anya meg én.
Vásároltunk.
Vettünk egy nadrágot.
Vettünk egy pár cipõt.
Utaztunk a metrón.
Voltunk a bankban.
Meglátogattunk egy nagybácsit,
aki nyomorék,
és nem tud egyedül menni az utcán.
Vettünk egy konyhai órát.
Ültem egy széken,
míg anya felpróbált három ruhát.
„Mit csináltatok ma?"
kérdezte apa, mikor hazajött.
„A városban voltunk és jól szórakoztunk"
felelte anya.
Muris!
Én egyáltalán nem találtam szórakoztatónak.

Ingrid Sjöstrand: Gyereknek lenni azért rossz
Ingrid Sjöstrand: Anyuban azt nem bírom
Anyuban azt nem bírom,
hogy mindenre tud mondani
valami okosat.
Ha azt mondom,
hogy minden olyan unalmas,
hogy semmi kedvem suliba menni,
hogy utálom Kerstint,
hogy szorít az új trikóm,
õ már mondja is,
hogy majd megjön a kedvem,
hogy tegnap még szerettem Kerstint,
és hogy vegyél fel másik trikót!
Az ember még csak nem is unatkozhat
nyugodtan.

Gyereknek lenni azért rossz,
mert igazán sehová
nem tartozol.
Persze nagyon klassz,
hogy derék szüleid vannak
és egészen tûrhetõ testvéreid
- ha vannak mégis
nincs semmid, amit magad választottál.
Van egy klubunk,
Sten meg én vagyunk a klub,
de kettõhöz tartozni nem elég.
Néha levelet írok magamnak,
egy régi bélyeget ragasztok rá,
és bedobom a levélszekrényünkbe,
hogy a többiek azt higgyék,
van valakim, aki csak az enyém,
és akirõl õk nem is tudnak.

Programajánló
Kalandozz el a budakeszi
Vadasparkba, legyél részese az
erdő nyugalmának, fedezd fel a
Vadasparkban élő állatokat!
A Budakeszi Vadaspark
elsődleges feladata,hogy megismerjétek a Buda környéki erdők
élővilágát, valamint Magyarország más részein, illetőleg az
Európában őshonos fajokat.
A természeti értékeket lehetőség szerint eredeti formájában,
helyén és érintetlen állapotában
őrzi meg és mutatja be. Ez már
önmagában egyedülálló! A bejárattól néhány méterre a park
középső részén, a természetes
élőhelyükön ritkán megfigyelhető
állatok - madarak, farkasok, kisragadozók, rágcsálók - életét
lehet tanulmányozni.
A Budakeszi Vadasparkba a

Széchenyi-hegyi gyermekvasúttal
is eljuthattok! A gyermekvasút
VADASPARK megállójától könynyű sétával juthattok el a vadbemutatókhoz.
Vadasparki mesék!
Kalandtúra a rejtélyeket kedvelő
gyermekeknek
A kalandtúra egyes állomásain az ismert klasszikus mesék
elevenednek meg. A cél a kurta
farkú kismalac megtalálása. Ami
nem is olyan egyszerű, hiszen
számos izgalmas és kalandos feladatot kell teljesíteni közben.
Először is át kell kelni az Óperenciás tengeren. Itt ki kell menteni
Csipkerózsikát a gonosz sárkány
karmaiból, meg kell találni a
békakirály elveszett koronáját,

segíteni kell Hamupipőkének a
cipőpárosításban, és nem utolsósorban Piroskát is el kell kísérni a
nagymama házáig.
További információk:
http://www.vadaspark-budakeszi.hu/
Gyerekek, kalandra fel!

Böcskei Virág

kodó boszikon, az aranycsináló tudóson és
még nagyon sok máson is, de azokat nem
árulom ám el... hehehehehehehe
(további információ: www.konyvajanlo.lapunk.hu)

luka Ági rovata
Nógrádi Gábor: A pénz nem a fákon nő!
Nem elég a zsebpénzed? Szeretnél saját vállalkozást? Ha igen, olvasd el ezt a könyvet, és
rögtön kiokosodsz! Ráadásul röhögve.
Nógrádi Gábor - Czakó Ferenc:
Segítség ember!
Ha szeretnéd tudni, hogy mit gondolnak rólad
az állatok, és még röhögni is egy jót, olvasd el
ezt a könyvet!
orbán János Dénes: búbocska
Ennek a könyvnek a segítségével megismerheted Búbocskát, a pokoli belügyminiszter
fiát, és nagyon jól szórakozhatsz a paráznál-

Üdvözlettel: Ági

