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Kedves Olvasóink!
„A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket” – írta Móra Ferenc.
Sajnos úgy látom, hogy a mi gyermekeinkre ez fokozottan igaz. A legutolsó lapszám megjelenése óta
többen megkérdezték, hogy „mi az a Pirul-A?”, „mikor lesz a tábor?”, valamint hogy „mitől volt kék a
talpad?”, ebből kiderült, hogy az újságot a gyerekek nem olvassák el, bár az utóbbi kérdést feltevők
legalább a képeket megnézték...
Gyerekek! OLVASNI JÓ! Ági könyvajánlója segít Nektek a válogatásban, az újság pedig Rólatok, Nektek szól.
Jön a nyári szünet, olvasásra fel! Néhány hét van még az iskolából,
néhány hét a „Mi is nyaralunk” táborig, amit mindannyian nagyon
várunk, s amelyről a következő lapszámban természetesen részletesen beszámolunk.
Mindenkinek kellemes nyarat és jó olvasást kívánok!

Feszt Tímea Diána

Szalmási Donát története
Mindig két gyermeket szerettünk
volna. Egy fiút és egy lányt. A sorrendet is így képzeltük el. Amikor
első gyermekként megszületett
Júliánk, nagyon boldogok voltunk, s több érvet is fel tudtunk
sorakoztatni, miért is előnyösebb,
ha az első gyermek lány.
Határtalan örömmel vettük ki
részünket a mindennapjaiból, s
szinte fürödtünk a közös játékok
élvezetében. Tudtuk, hogy szeretnénk még egy kisbabát, de gondoltuk, van időnk még bőven. Tíz
hónapos volt Júlia, mikor kiderült,
hogy hamarosan ismét kopogtat
a gólya. Az első reakcióm persze,
hogy az ijedtség volt: mit fogok
kezdeni egy kicsivel, no meg egy
még kisebbel? A nagyszülők nem
a közelben laktak, ha hirtelen
segítségre volt szükség, nem számíthattunk rájuk. Hogy megfutamodjunk a „feladat’’ elől, fel sem
merült. Addig ízlelgettük a váratlanul jött ajándékot, míg több előnyét találtuk a testvérek közti kicsi

korkülönbségnek, mint hátrányát. Örültünk,
hogy így akarta
a sors, hisz
néha
sokkal
jobb szervező,
mint mi magunk. Mikor az ultrahang vizsgálat kimutatta, hogy
kisfiú van a csomagban, már
egyértelmű volt, jobban nem is
járhattunk volna. Júliánk a maga
komoly másfél évével, nagy sikerélménnyel mutatott egyre gömbölyödőbb pocakomra a rokonok,
ismerősök kérdésére: „Hol van a
kistesód?’’.
1998. június 4.-én háromnegyed
9-kor megszületett a kisfiúnk,
Donát. A nevet a jelentése alapján
választottuk (Isten ajándéka),
mivel igazi meglepetés ajándékként érkezett az életünkbe. Gyors
volt és világra való, mint azóta is.
Jön-megy, intézkedik, mindig siet
valahova. Alig negyed órát vajúdtam vele. Egy komplikációmentes, gyors szülés, négy kilogrammos gyönyörű, egészséges kisbaba, keze, lába, ujjacskái megvannak, semmije sem hiányzik,
gondoltam. Minden várandós
anyuka álma. Akárcsak másfél
évvel ezelőtt, kislányunk születésekor, már az első evilági perceit
is megörökítettük, hadd lássa
mindenki, még mielőtt a kórházban meg lehet nézni. És egyébként is olyan jó később, mikor
már nagyobbak, visszanézni a felvételeket!
Azok a bizonyos megérzések az
én
esetemben
határozottan
működtek, már azon az estén
beárnyékolták az örömömet.
Szorongtam, de nem tudtam
miért, úgy éreztem, hogy valahol
nem kerek az egész, a neheze
még hátra van. Hamarosan jöttek
is a jelek. Szopizás után vigasztalhatatlan volt. Annyira görcsölt a
pocakja, hogy szinte álomba ájult
a sok sírástól. A széklete is furcsa

volt, túl világos. Nemrég volt kisbaba a kislányom, emlékeztem
még rá milyen az anyatejes kaki.
A bilirubin szintje sem volt rendben, bőre, szemfehérje, nyelvecskéje egyre sárgább lett. Négy
hetesen visszakerültünk a kórházba kivizsgálásra, és innen már
hasonló a kálváriánk a többi,
epeút atresiával született kisbabáéval, anyukáéval, apukáéval, tesóéval. Vérvételek, éhezéses vizsgálatok, remények, kiábrándító eredmények, kétségbeesés, Kasay
műtét, szembesülés azzal, ami
ténylegesen van, s közben többször meg kell emberelned
magad, nem lehetsz gyenge,
mert ez a kisfiú itt van, és jobb
perceiben még az intenzív osztályon is elejt egy-egy mosolyt, a
csecsemők reflexszerűen működő mozgásával markolja az ujjad,
bízik benned, hisz te vagy számára az elsődleges minden. És ha
már elindultál az úton, hogy túl
tedd magad azon, ami mögötted
van, megpróbálsz arra koncentrálni, mit lehet tenni, mert csak az
visz előre. És örülsz, hogy van mit
tenni, kezded a sok rossz között
szerencsésnek érezni a te, illetve
a ti eseteteket, mert ugye minden
viszonyítás kérdése.
Donát a Kasay műtétet viszonylag
jól átvészelte. Még az intenzív
osztályon meglátogatott bennünket Szőnyi tanár úr. Ő jelentette
nekünk a kapaszkodót, táplálta
bennünk a reményt. Ő volt az
első, akitől a rossz hírek helyett
bizakodást keltő szavakat kaptunk. A transzplantációval kapcsolatos ostoba kérdéseinkre
türelmesen felelt. Olyannyira nem
volt fogalmunk az egészről, hogy
azt gondoltuk, minél hamarabb
feliratkozunk a szervre várók listájára, annál hamarabb kapunk
szervet. Akárcsak gyermekkoromban a húsvéti kalács lista esetében, a falusi kisboltban. Elegendő
információt kaptunk, megtudtuk

mivel állunk szemben. „ Az ember
csak attól fél, amit nem ismer ’’mondta. Felvettük a kapcsolatot
Lovas
Juditékkal,
Gyurkó
Szandiékkal, s elmentünk meglátogatni őket. Amit láttunk, nagyon
megnyugtatott bennünket. Két
egészséges, testileg, szellemileg
korának megfelelően fejlett, gyönyörű kislányt. Ez eloszlatta a
fölénk tornyosuló összes kétségünket, s tudtuk, jobb kezekben
nem is lehetnénk. Persze tisztában voltunk vele, hogy a transzplantáció egy magában sok
veszélyt rejtegető szükséges
megoldás, de csak a jóra tudtunk
gondolni, arra vártunk, az volt a
cél.
Mi novemberben váltunk S.O.S
esetté. Az ultrahang egy csomót
mutatott a májban, ami egyértelművé tette, hogy nincs már mire
várni. A véreredmények is romlottak. A hamburgi klinika nem
tudott magyar gyereket fogadni
akkortájt, mi így kerültünk
Londonba. A nem egészen két
éves Júliánkat elköltöztettük a
nagymamához, mikor már ő
elaludt, hosszasan búcsúzkodtunk tőle, ne lássa, ha esetleg diadalmaskodnak fölöttünk az akkoriban megtépázott érzelmeink.
Másnap felkerekedtünk, hogy

ismét életet adjunk a kisfiúnknak.
Akárcsak a többi család esetében, mi sem tudtuk, ki lesz alkalmas donor kettőnk közül, de bíztunk benne, hogy legalább valamelyikünk igen.
A Szoroptimista Klub segítségével az Üdvhadseregnél sikerült
ingyen szállást találnunk. Egy három szobás apartmant bocsátottak a rendelkezésünkre. Akár egy
befogadó nagy család, napi rendszerességgel látogattak bennünket, érdeklődtek felőlünk, Donátot
játékokkal halmozták el. Az ajtónk
előtt Karácsony tájt a Jézuska,
Húsvét környékén a nyuszi ejtette
meg
önzetlen
látogatását.
Nekünk csak a közben cseperedő
magzatunk gyógyulására és szórakoztatására kellett koncentrálnunk, no meg elviselni a mi kis
Júliánk hiányát, akivel gyakran
megesett, hogy a család különböző nőtagjait szólította anyának.
A londoni King’s College-ben
november 24.-én kezdődött meg
Donát kezelése. Körülbelül két hét
alatt eldőlt, hogy Vili bizonyul
alkalmasabb donornak. A kivizsgálás időszakában időnk nagy
részét átmeneti otthonunkban tölthettük, csak a problémás időszakokban kényszerültünk kórházi
ellátásra. Kisfiúnk az első

Karácsonyát kórházban töltötte,
egy kis pelusra vetkőztetve.
Lábacskáit maga alá húzva feküdt
színes kórházi ágyacskájában,
pici sárga teste meg-megrázkódott a láztól. Hogy kíméljék a szolgálatból leköszönő májat, próbálták minél kevesebb gyógyszerrel
terhelni. A Londonban épp akkor
tomboló influenzával kellett annak
a beteg kis szervezetnek felvennie
a harcot. Másnapra már egészen
jól érezte magát. Így esett meg,
hogy a helyszín és a körülmények
dacára, a többi szülő és gyermekeik társaságában viszonylag
kedélyesen tudtuk elkölteni a
karácsonyi ebédünket, amit a kórház ajándékul szánt az ünnepi
időszakra kórházba kényszerült
családok számára. Az influenzából kilábaló, új erőre kapó, virgonc gyermekünk így kapta meg
első karácsonyi ajándékát az
angol Télapótól, aki a kórházba is
ellátogatott (Angliában december
25-én a Télapó hozza az ajándékot). Az első Újév is a kórházban
köszöntött bennünket. Akkor már
folyamatosan hőemelkedése volt
Donátnak, és a korábbi vírusos
fertőzésből asztmás köhögése
lett. Már egyre sürgetőbbé vált a
műtét, amire végül január 14-én
került sor. Akik már átestek élődonoros transzplantáción, azoknak
nem kell leírnom milyen dolog
egyszerre két emberért aggódni a
családban. Először a férjem, majd
ő még ki sem jött a műtőből már
benn volt a kisfiam is. Donát
jókedve valamelyest elterelte a
figyelmem a helyzet komolyságáról. Egész nap az ölemben volt,
aludni nem akart, felettébb éber
volt. A műtőbe vezető utat a liftben végigvigyorogta. Hogy ezt a
jókedvet mi váltotta ki belőle,
fogalmam sem volt róla. Aztán a
műtő ajtóban át kellett adnom, én
nem mehettem tovább. Egész
eddigi életem legnehezebb pillanatai voltak, ahogy fokozatosan

tűnt el a bezáródó műtőajtó
mögött a kisfiam előlem. Chris
(egy angol hölgy, akivel összebarátkoztunk az Angliában töltött öt
hónap alatt, és nagyon sokat
köszönhetünk neki) vállára borulva csak zokogtam, hüppögtem.
Képtelen voltam megregulázni
elszabadult érzelmeimet. A hét és
fél hónap alatt felgyülemlett
feszültségeknek, izgalmaknak,
reményvesztettnek hitt pillanatok
nyomainak ott és akkor ki kellett
jönniük, hogy többé már ne
zavarjanak, hisz volt feladat előttünk még bőven.
Az intenzív osztályon mindössze két napot töltöttünk. A legnagyobb rendben mentek a dolgok, szépen gyógyulgattak mind
a ketten. A vérvételek és a vizsgálatok eredményei megnyugtatóak
voltak, a narancssárga gyermekünkből szép rózsaszín bőrű
baba lett. Végre azt is láttam,
milyen színű igazándiból a
szeme. Eltűnt a vízzel telt nagy
pocak, új játékot fedezett fel csemeténk: végre be tudta venni lábujját a szájába, már nem volt
pocakakadálya. A transzplantáció
után kb. négy héttel volt egy kilökődése, de egy gyógyszerváltással kordában tudták tartani az
esetet. Utána a CMV fertőzést kellett kezelni, ami elég gyakori a
szervátültetésen átesett betegek
történetében. Öt hónapot töltöttünk Angliában, ebből négy hóna-

pot nélkülözve a
kétéves kislányunkat. A második
születésnapját és
a
második
Karácsonyát csak
videofelvételekről
láttuk. Az utolsó
egy hónapra már
ő is kiköltözött
hozzánk, nem bírDonát és Júlia a gyerektáborban 2007
tuk elviselni a hiányát.
Na és mi újság Donáttal
most, 10 évvel a műtét után?
Egészséges, testileg és szellemileg korának megfelelően fejlett,
temperamentumos, talpraesett,
vidám, energikus, a kamaszkor
küszöbén 34 kg- mal és 145 cmrel járó, szárnyait és lehetőségeit
próbálgató, a szülői tűrőképesség
határait erősen feszegető fiúgyermek. Mert hát kérem, neki már
határozott véleménye van önmaA TACKERS sítáborban 2009
gáról és másokról, és még határozottabb elképzelése a világról.
Kritikus szemmel nézi nővérét, kel, nem háborog, hogy le kell
szüleit. Nagyon szeret sportolni, mondania róluk. Okos, tudja,
síelésben kifejezetten ügyes. Sok hogy ezekkel ártana a saját szerbarátja van, habzsolja az életet. vezetének.
Az iskolai akadályokat jól veszi,
Na és mi, szülők? Örülünk és
de nincs szándékában éltanulóvá hálát adunk a sorsnak, hogy
avanzsálni. A tanítónénikkel egészséges Donát. Köszönjük, és
szemben nagyon udvariasan és hálásak vagyunk mindenkinek,
illemtudóan viselkedik. Naná! akik segítettek, és részt vettek kisTétje van! Velem szemben megle- fiúnk gyógyításában. Sikerült
hetősen rapszodikus. De hát én belátnunk, hogy tulajdonképpen
vagyok az, aki a legjobban ismeri szerencsések vagyunk.
és megérti a lelkéBiztosan sok szülő cserélne
ben dúló viharokat. velünk (mármint a problémákat
A mindennapok- illetően). Ha kerüljük a „bibis’’ éteban nagy önura- leket, minden rendben van.
lomra van szüksé- Önuralom, no meg viszonyítás
ge, mert több étel- kérdése az egész.
re is allergiás lett.

Donát a gyerekekkel atlétikai versenyen

Lisztérzékenységét
három éve diagnosztizálták. A diétát fegyelmezetten
betartja, nem „bűnöz’’ a tiltott ételek-

Kiss Gabriella

Aquatlon Országos
bajnokság Debrecen

nünk, ott ahol a rövidpályás
úszó EB-n 2007-ben bemutató
úszáson szerepelhettem. Az
úszás (300 m gyors) után a 43.
helyen álltam, mellyel én és az
edzőm is elégedett volt. A futás
nem az erősségem, és mivel
nem is szoktunk 2000 m-t időre
futni, ezért a kocogást választottam. Elvégre a részvétel a fontos. A versenyen 62. lettem,
öcsém 55.
Nagyon jól éreztem magam,
kár lett volna kihagynom.
Gyurkó Alexandra

2009 márciusában, Veszprémben megyei Aquatlon (úszás,
futás) versenyt rendeztek, ahol
én 4. míg öcsém 5. lett, ezzel
bejutottunk az országos döntőbe, amely Debrecenbe került
megszervezésre.
Az országos döntő előtt
sokat jártunk edzésre. Április 25én délután 2 órakor busszal
indultunk a verseny színhelyére.
5 órát utaztunk, közben egyszer
megálltunk.
Mikor odaérkeztünk, elfoglaltuk a szállást, majd vacsorázni
mentünk.
Este
elsétáltunk
Debrecen főterére, és megnéztük a szép díszkivilágítást.
Reggel korán keltünk, ugyanis
fél 8-ra az uszodában kellett len-

NUSI Aquatlon
Országos bajnokság
Debrecen
Lányaim, Viki és Panna két éve
triatlonoznak a százhalombattai
VUK Triatlon Egyesületben,
ezért gyakran megfordulnak
különböző országos versenyeken.
Legutóbb a debreceni országos bajnokságon vettek részt a
VUK-osok, ahová Viki most nem
kísérte el őket, de Panna
nagyon ügyesen szerepelt.
Mivel elég messze van
tőlünk Debrecen, nem minden
gyereket kísértek a szülők, így
mi is csak rábíztuk Pannust az
egyik vállalkozó szellemű anyukára, aki hajlandó volt levezetni
a 260 km-es utat
négy ricsajozó törpsportoló társaságában.
Az
edző,
Kelemen Viktor is
kellően elfáradt mire megérkeztek, hiszen az ő autója is
tele volt viháncoló
triatlonosokkal.
Hogy kipihenjék
magukat, a csúszdaparkba mentek

vacsi után, és mikor Panna este
tíz körül felhívott, még javában
bohóckodtak a kollégiumi szállásukon.
Mint kiderült, nem sokat
aludtak az éjszaka, ehhez
képest mégis szép eredmények
születtek. Panna a korosztályában a 60 indulóból a 42. helyen
végzett összesítésben az 1000
méteres futás és a 100 méteres
úszás távon.
Ui: Azóta jártunk Kistarcsán is
terepduatlon versenyen, ahol
Pannus a 15 indulóból a 2.
helyen végzett!
Juhászné Erdélyi Zsuzsa

motoros nap a
Nagykövetekkel
2009. május 9. egy szép szombat reggel… Süt a
nap, bár a felhők kicsit gyanúsan gyülekeznek az
égen – de az nem lehet, hogy essen, hiszen nekünk
szabadtéri rendezvényünk van: a transzplantált gyerekek motoros napja a Transzplantációs Alapítvány
és a Budapesti Különleges Mentők közös szervezésében.
10 óra körül gyülekeznek a családok. Gyerekek és
szülők vidáman üdvözlik egymást, ők már tudják mi
várja őket ma itt, hiszen idén harmadik alkalommal
kerül megrendezésre a motoros esemény.
A kezdeti bátortalanság nem tart sokáig a gyerekeknél, hamar ráéreznek a száguldás ízére! Következik
az önfeledt szórakozás, motorozás, quadozás és
szinte mindeki kipróbálja a nagymotorokat is mint
utas, egy-két kör erejéig a Budapesti Különleges
Mentők, az Irigy Hónaljmirigy együttes, a Tűzkerék
MBK és Szabó Joe doktorbácsi jóvoltából.
A szülők kis aggódással a szemükben bátorítják a
gyerkőcöket és adják az instrukciót: KAPASZKODJ!!!
Ezt az alkalmat ragadjuk meg, hogy bemutassuk a
nyilvánosságnak nagyköveti programunkat, amelynek célja, hogy ismert, elismert emberek is képviseljék a donáció-transzplantáció ügyét, hogy az ő
segítségükkel még több emberben tudatosuljon,
hogy szervátültetés életet ment!
SZERETET! JÓKEDV! KITARTÁS! – Ennek a hármas
felkiáltásnak a jegyében kerestük azokat a személyeket, akik felkérésünknek eleget téve, ügyünk
mellé állnak.
„Gyerekeink” súlyos betegekből válnak a transzplantáció segítségével újra egészségessé, de az út
sokszor nehéz odáig (dialízis, műtétek sora, stb.),
ezért szükségük van a „pátyolgatásra“, a türelemre,
a sok-sok szeretetre, azonban minden könnyebb,
ha azt jókedvűen tesszük – nem hiába tartja a mondás, hogy a nevetés az orvosság. Azt pedig mindennél jobban tudniuk kell, hogy a kitartás valamennyi céljuk elérésének és a gyógyulásuknak is
nélkülözhetetlen eszköze!

A Donáció-transzplantáció nagyköveti tisztjét nagy
örömünkre Ullmann Mónika színművész, Dés László
zeneszerző, Vajda Attila olimpikon, Almási Tamás
filmrendező és az Irigy Hónaljmirigy együttes vállalták el.
Közülük ezen a szép májusi napon az Irigy
Hónaljmirigy együttes négy tagja – Imi, Feri, Uszi és
Tomi –, Ullmann Mónika és Dés László tisztelt meg
minket jelenlével. Nagyköveteink hihetetlen közvetlenséggel barátkoztak a gyerekekkel! Nagy volt a
gyerekek öröme!
Együtt játszott kicsi és nagy, együtt nevetett felnőtt
és gyerek.

Rebeka konklúziójával zárom ennek az igazán jól
sikerült, vidám motoros napnak a beszámolóját:
„Tudod Anya, gyorsan menni sokkal jobb, mint lassan!”
A nagyköveti programról bővebb információt,
valamint képeket és információkat
Nagyköveteinkről az alábbi honlapon találnak:
www.transalap.hu
Böcskei Virág

motorozás
sztárokkal
A Budapesti Különleges Mentők
felajánlásának, és a Transzplantációs Alapítvány szervezésének
köszönhetően a 2007-es év jól
sikerült motoros napját újra megrendezték részünkre, ezúttal
kiegészült a program sajtótájékoztatóval is, mert ezen a napon
avatta a Transzplantációs Alapítvány a Donáció-Transzplantáció
nagykövetévé az Irigy Hónaljmirigy együttest, Ullmann Mónika
színésznőt, Vajda Attila olimpikont, Dés László zeneszerzőt és
Almási Tamás filmrendezőt.
Délelőtt 10 órakor a rövid
megnyitó után birtokba vehettük a
terepet és indulhatott a motorozás.
A kisebbek hamar feltalálták
magukat, nagyon ügyesen lavíroztak a bóják között, sorban állás
volt a kis cross motorok iránt, aki
rajta ült, le sem akart szállni. A
nagyobbak részére igazán széles
választék állt rendelkezésre a
jobbnál jobb mocikból. A fiúk
közül néhányan közölték szüleikkel, hogy nekik milyen kellene,
milyet szeretnének. Na anyukák,
apukák, ez a következő pénzgyűjtési lehetőség gyermekeik részére! „Álom, álom, - édes álom!” De
álomból valóság is lehet ám! Majd
meglátjuk egy pár év múlva. (510-15 év) Gyorsan telnek az évek!
A Mirigyes Fiúk nem okoztak
csalódást, becsülettel állták a
sarat, motoroztattak bennünket,
fényképezkedtek velünk, aláírást
osztogattak és a megszokott
jókedvüket is magukkal hozták
természetesen.
Az alkalomhoz illően Timi
mamink is motorral érkezett Joe
dokival hozzánk, a sok gyermekéhez. Mosolygós arcát mindenki
ismeri, öröm volt látni a most először trapis találkozón résztvevő

Máté Szabina és Timi találkozását. Szabina belekerült egy jó csapatba, ahol otthon érezheti
magát. A balatoni táborba is jön,
már rengeteg kérdése volt az
előző táborokkal kapcsolatban.
A válasz nagyon egyszerű: az
idén is SZUPER JÓ buli lesz a
Balatonon! Én már ezt tudom, és
nagyon várom. Nekem is ez az
első táborom. Sőt Ivettnek,
Deninek is! Bocs, ha valakit
kihagytam!
Ez a találkozó is remekül
(mert mindegyik) sikerült, jól éreztük magunkat, újra együtt lehettünk.
A tanév végére még egy kis
kitartást és jó tanulást kívánok!
Már nincs sok hátra a tanévből!
Készülhetünk a nyárra, és a táborban úgyis mindenki ott lesz, aki
számít! De addig is kitartás!
Utóirat: A pogácsa évről - évre
finomabb!
Hasznos Szabina

Kell egy csapat! 10.
Az OVSZ Vércsoportszerológiai osztálya
Az Országos Vérellátó Szolgálat
Budai
Regionális
Vérellátó
Központ Vércsoportszerológiai
osztályán lelkes csapat munkálkodik nap mint nap fáradhatatlanul azon, hogy a rászoruló betegek: gyerekek és felnőttek, minél
előbb jussanak hozzá a laboratóriumi vizsgálatokkal kiválasztott
éltető vérkészítményekhez.
A test aprócska sejtekből áll,
melyek működéséhez oxigénre és
táplálékra van szükség. A vér feladata, hogy a sejtekhez juttassa
ezeket, miközben ügyel a test
egészségére. A vér nagy része
(55%) tiszta folyadék, melyet plazmának nevezünk, kisebb része
(45%) pedig alakos elemekből:
vörösvérsejtekből, fehérvérsejtekből és vérlemezkékből áll.

Mindegyikőjüknek más-más, de
legalább olyan fontos feladata
van. A vérplazma biztosítja a táplálékot (cukrok, fehérjék, zsírok), a
vörösvérsejtek felelősek az oxigén
és a széndioxid szállításáért, a
vérlemezkék a véralvadásban ját-

szanak szerepet, míg a fehérvérsejtek elpusztítják a kórokozókat
és minden olyan sejtet, melyet
idegenként ismernek fel. Nem
minden embernek egyforma a
vére. A múlt század elején Karl

Landsteiner bécsi tudós fedezte
fel munkatársaival a vércsoportokat. Eszerint megkülönböztetünk
A-s, B-s, AB-s és O-s vércsoportokat. A különbségért az úgynevezett A és B vércsoport antigének
jelenléte, együttes jelenléte (AB),
vagy éppen hiánya (O-s vércsoport) a felelős. Ezek az antigének
nemcsak a vörösvérsejteken találhatók meg, hanem a véredények
belső falában, valamint oldott formában, a nyálban is jelen lehetnek. Születésünk után nem sokkal ellenanyagokat, más néven
antitesteket kezdünk termelni
azon vércsoport antigének ellen,
melyek számunkra idegenek.
Tehát az A-s vércsoportú ember a
B antigén, a B-s vércsoportú
ember az A antigén, a O-s vércsoportú pedig mindkettő antigén

ellen termeli ezen antitesteket. Az
AB vércsoportúak nem termelnek
ABO antitesteket. Ha az ellenanyag (anti-A vagy anti-B) találkozik a cél antigénnel, hozzákötődik, és egy olyan immunfolyamat
indul el, melynek során a vörösvérsejt elpusztul. Ezért nem mindegy, hogy milyen vért kap a
beteg. A mi csapatunk feladata
tehát, hogy a betegeknek a vércsoportok
meghatározásával,
laboratóriumi módszerekkel, megfelelő vért biztosítson. A legtöbb
ember azonban nem is tudja,
hogy nemcsak A/B vércsoport
antigének találhatók a vörösvérsejtek felszínén, hanem számos
más antigén is, melyek ugyan

Osztályunkon tehát mielőtt vért
biztosítanánk a betegeknek, a
vércsoport meghatározáson kívül
megvizsgáljuk, hogy van-e a
vérükben valamilyen vércsoport
antigén ellen irányuló ellenanyag,
és ha ilyet találunk, olyan vért
keresünk a vérátömlesztéshez,
melyek vörösvérsejtjein nem található meg az az antigén, mely
ellen a beteg antitestet termel.
Néha előfordul, hogy nemcsak
egy, hanem kettő, vagy több antitest is kering a beteg vérében,
esetleg olyan antigének ellen is,
amelyek a legtöbb véradó vörösvérsejtjein megtalálhatóak és
ilyenkor bizony nem könnyű feladat megtalálni a megfelelő vért a

ra megfelelő antigén tulajdonságú
és a műtéthez szükséges mennyiségű vért előteremtsük.
Feladatunk tehát többrétű:
egyrészt biztosítanunk kell a
szervátültetéshez a vérkészítményt, másrészt meg kell határoznunk mind a szervet kapó,
mind a szervet adó ember vércsoportját, valamint a vérükben esetlegesen keringő ellenanyagokat.
Az előzőekben említettekből kiderül, hogy a beültetésre kerülő
szerv ereinek falában található
ABO vércsoport antigének meghatározzák, hogy milyen vércsoportú beteg kaphatja majd meg a
szervet.

recipiens (szervet kapó) vércsoport

AbO ellenanyag

megfelelő (kompatibilis) donor
(szervet adó) vércsoport

0

anti-A, anti-b

0

A

anti-b

A/0

b

anti-A

b/0

Ab

nincs ellenanyag

Ab/A/b/O

kevésbé immunogének (kisebb
mértékű az immunválasz, vagyis
az ellenük való antitest termelődés valószínűsége), de ha egyszer ellenük már antitest termelődött, akkor az megnehezíti az
ilyen beteg számára a megfelelő
vérkészítmény
megtalálását.

transzfúzióhoz. Különösen nehéz
feladat, ha vérigényes műtét, például szervátültetés előtt álló
immunizált (ellenanyagokkal rendelkező) beteg számára kell a
megfelelő vért biztosítani. Ilyenkor
sok-sok donorvért kell megvizsgálni ahhoz, hogy a beteg számá-

Amennyiben a szervet olyan
recipiens kapná, akinek anti-A
vagy anti-B ellenanyaga van a
beültetett szerven megjelenő vércsoport antigének ellen, az a
szerv kilökődését eredményezné.
Ezért rendkívül fontos a vércsoportok pontos, ismételt meghatározása és ennek rögzítése számítógépes rendszerünkben.
Csapatunk éjjel-nappal készen áll arra, hogy máj, vese,
szív és hasnyálmirigy átültetése
során segítse a műtétet végző
orvosok munkáját annak reményében, hogy minél több sikeres
szervátültetés történhessen.
Dr. Golács Noémi

TACKERS
Transplant Adventures Camp for Kids = Transzplantált Gyerekek Kalandtábora
A Transzplantációs Alapítvány céljai a Svájci Szervdonációs Alapítvány céljaival szinte mindenben megegyeznek, de leginkább abban, hogy a szervátültetett gyerekeknek olyan programokat biztosítsunk,
ahol kipróbálhatják bátorságukat, kiderülhet, hogy mindnyájan valamiben ügyesek, tehetségesek, ezáltal önbizalmat, önismeretet kapjanak.
Ezért 2006 óta minden télen lehetőséget kínálunk bárkinek (szervátültetett gyereknek), aki meg akarja ismerni a svájci hegyeket és a téli sportokat. Idén öt lány és egy fiú jelentkezett, kísérőjük a fiú
(Szalmási Donát) édesanyja volt, aki a gyerekek tolmácsa is volt egyúttal.
Az utazáshoz most is, mint minden évben, támogatást kaptunk az A&A Kereskedelmi Rt-től és a
MALÉV-től. Köszönjük!

Svájc

Az indulás napján még nem gondoltam milyen
nagyszerű hét veszi kezdetét.
Hajnali kettőkor ébredtem, aztán indulás
Ferihegyre, 3 órával később már együtt izgult a csapat a reptéren. 11-kor a genfi reptéren voltunk,
ahonnan pár órás várakozás után indultunk el. Két
óra buszozás után megérkeztünk a szállásra. A
szoba elfoglalása után mentünk a síruhákért.
Vacsora után megismerkedtünk az oktatónkkal, akit
még aznap este magyarul tanítottunk.
Vasárnap reggel az első dolgunk a síléc és sícipő beszerzése volt, ami után már indultunk is meghódítani a sípályákat. Minden nap amennyit csak
lehetett sípályán voltam, mert nagyszerű érzés volt
siklani a lejtőkön, és amerre csak néztem gyönyörű
festői táj vett körül. Annyira beleszerettem a síelésbe
hogy már észre sem vettem a fáradságot. A hét
többi napja is hasonlóan kezdődött, majd ebéd után
választhattunk síelés és kézműveskedés között.
Csütörtök délután kutyaszánoztunk, vacsorára a
saját készítésű pizzáinkat és
süteményeinket
fogyaszthattuk. A
héten két
fergeteges
bulin
is
r é s z t

vehettünk: egy karaoke estén és egy jelmezbálon is.
A péntek a „verseny” napja volt. Mindenki indulhatott, aki csak akart: transzplantáltak, tesók, szülők,
kísérők és oktatók egyaránt. A város főterén grillételeket ebédelhettünk, délután pedig fáklyás felvonulás vette kezdetét, ahol minden ország összes résztvevője saját zászlójával és pár szavas bemutatkozása után átvehette megérdemelt jutalmát. A vacsora
végén pedig a személyre szabott értékelésünket is
megkaptunk az oktatóktól oklevél formájában. A
búcsúest záró akkordjaként egy káprázatos tűzijátéknak lehettünk szemtanúi. Nagyon köszönöm,
hogy részt vehettem, és rengeteg élménnyel és
tudással gazdagodhattam!
Bogyor Tünde

tackers sítábor
Március 14. szombat:
Az alapítvány gyermekei Viki,
Petra, Anna, Tündi, Szabina, egy
szem fiú Donát és kisérőnk Donát
anyukája Gabi, a lázas készülődés után kora hajnalban találkoztunk a repülőtéren. Ki álmosan,
fáradtan, ki örömmel, én izgatottan készültem az utazásra. Miért?
Olvastátok a tavalyi gyermeknapra rendezett repülősnapi írásomat.
Ugye megértetek?!
Rövid időn belül elfoglaltuk a
helyünket, a gépünk 7 óra 10
perckor
indult.
Csodálatos
élményben volt részem, ettől az
utazástól nem volt semmi bajom,
ellenkezőleg: nagyon élveztem, a
félelmem teljesen elmúlt. Ez az
élmény leírhatatlan, elmondhatatlan, ezt meg kell tapasztalni!
Délután megérkeztünk Anzere-ba. A számos transzplantált
gyermek birtokába vehette a
Tackers házat. Berendezkedtünk,
megismerkedtünk a ház szabályaival, szokásaival.
Másnap: a reggeli ébresztő
után reggeli, majd indulás a sífelszerelésekért, következett a síelés
elsajátítása. A síbakancs használata nem túl kényelmes, de megszokás kérdése, csak az első
napokban kényelmetlen. Síelés
közben a hófedte tájban gyönyörködtünk, a házak tetején a hó,
mintha dunyhával volna befedve.
Sütött a nap, kellemes, jó idő volt.
A szabadban eltöltött idő kivette
energiánkat, ezért a délutáni pihenés jól esett mindenkinek. Minden
este vacsora után közös programokban vehettünk részt.
Az elkövetkező napokban a
síelés megtanulása a cél, már
nem is szokatlan számunkra ez a
feladat!
Fantasztikus élmény volt versenyautót építeni hóból, kutyaszánverseny, kenyér- és pizza-

sütés, grillezés, gyöngyfűzés.
A táborban is megtartottuk a
hagyományos farsangot, sok
ötletes jelmezzel találkoztunk.
Gyorsan teltek a napok!
A péntek délelőtti záró síverseny
remekül sikerült, legközelebb
már bátran lecsúszunk a meredekebb pályákon is. Az este a
csomagolással telt el, a bőröndöket csak segítséggel lehetett
összezárni. Az egy hét elteltével
újra hajnalban indultunk útra, de
már teli élménnyel gazdagodva.
A repülőtéren már mindenkit
vártak haza, a szülőknek biztos
hosszú volt az egy hét, de

nekünk
túl
rövid,
kevés.
Kezdődhetett a mesedélután, volt
bőven mondanivalónk.
A legközelebbi tábor szervezésekor merjetek bátran jelentkezni, a szülők is merjék elengedni gyermeküket, mert ez egy nagy
lehetőség, igazi élmény, kihívás.
Utóirat: Köszönöm, hogy eljuthattam!

Hasznos Szabina

Tackers
svá

Tõlem-Nektek
Kovács Anna rovata

Az
első nap főként utazással telt. Mikor megérkeztünk, a látvány lenyűgöző volt!
Első este próbáltuk magyarul
tanítani a leendő síoktatónkat, több-kevesebb sikerrel!

Másnap megkaptuk a felszereléseket,
felmentünk a hegyre, és megtettük első, ügyetlen mozdulatainkat a lécekkel a pályán. Volt,
aki pihenésre szorult, de volt, aki
jól bírta a gyűrődést. Délután
fáradtan értünk vissza a szállásra, ám ekkor még nem
volt vége a napnak.

David,
a síoktatónk, nagyon
kedves és segítőkész volt.
Próbált magyarul irányítani és
dícsérni is, de sokat segítettek a
kézzel-lábbal mutogatások és
a hóba rajzolt alakzatok is.

Csütörtök
volt az utolsó nap a hegyi
pályán. Én újult erővel indultam a lejtők
felé. Ebéd után közös fényképeket készítettünk Daviddel. Délután kutyaszánozni mentünk,
de a szánnal csak egészen kis kört mentünk.
Este saját kezűleg kalácsokat és egyéb megnevezhetetlen formájú dolgokat készítettünk,
illetve pizzát, ami az aznapi vacsoránk
volt. Ezen a napon lettem 16
éves!

síTábor
ájc

Kedden
a síelés szuperül ment, már
egy meredekebb lejtőn is megpróbáltunk lejönni, kisebb-nagyobb sikerrel.
Délután kincsvadászaton voltunk a faluban.
Azonban valaki összekeverte a nap folyamán
a napozás utáni és előtti krémeket. Ezért
aztán még Ging-linget is kapott az illető!
Este a karaoke-bárban jókat nevettünk az eseten!

Csütörtökön délután
kutyaszánozni mentünk.
Még sosem ültem kutyaszánban, de nagyon jó
volt ez is.

Péntek délelőtt volt a
verseny, amire csak a Tündi és én
vállalkoztunk a csoportból. A pálya
eléggé jeges volt, nem olyan, amit eddig
megszoktunk. A versenyen bójákat kellett
kerülgetni, eleinte kicsit tartottam tőle de
sikerült. Este ünnepélyes keretek között
érmeket osztottak, és átadták a három
legjobbnak a kupákat.

Szerdán én sajnos nem
tudtam síelni, mert nagyon
fájt a lábam. A többiek a pályán
ügyeskedtek, majd ebéd után viszszamentünk a szállásra. Sokat viccelődtünk, nevetgéltünk. (Én közben vizes borogattam fájós
lábam.)
Péntek este ünnepélyes keretek között a falu központjában kiosztották mindenkinek az érmeket.
Mindenkinek be kellett mutatkozni, és
elmondani, milyen szervet kapott. Nagyon
élveztem ezt a hetet Anzére-ben. Nagyon
szépen köszönöm az Alapítványnak,
hogy kiutazhattam síelni.

Svájcban
kalandtáboroztunk
Tizenéves fiatalokkal eltölteni egy
hetet, igazán felemelő élmény. Az
én esetemben ez kb. 25 év viszszautazás volt a felettem is
könyörtelenül pergő éveimben.
Rájöttem, hogy még szórakoztatnak ennek a korosztálynak a
poénjai, sőt esetenként nekem is
sikerült megnevettetnem őket. És
ez az egy hét egy igazán impozáns síparadicsomban, Svájcban,
Anzéreben pergett le a makacsul
pörgő időnkből a Tackers sí- és
kalandtáborban.
Ez a tábor a világ különböző
részein élő, különböző okok miatt
transzplantációra szorult gyermekeket hozza össze egy hétre,
és sokféle célt hivatott szolgálni.
Ezen célok közül a legfontosabb,
hogy az ifjúság jól érezze magát,
és különböző sportokban – főleg
síelés és snowboardozás – próbálgathassa képességei határait.
Egyben bizonyíthatják önállóságukat: ők is tudnak egyedül táborozni, kiszabadulva a féltve óvó,
őrző, vigyázó karok közül.
Bizonyosság a transzplantáción
átesett „’betegek’’, a donorok
családjai és a nagyközönség számára, hogy a transzplantáció egy

sikeres dolog, és
utána teljes értékű,
minőségi
életet
lehet élni.
Március 14-én hajnalban a repülőtéren nagyon virgonc
volt a társaság.
Nagy bőröndökkel
a következő hétre,
készen az utazásra, nagy reményekkel a síelésre. Bár
volt, akinél eltörött
a mécses, alighogy el kellett válni
az imént említett féltve őrző,
vigyázó, óvó karoktól. Aztán sodródtunk az idővel, az eseményekkel, a sok új dologgal, és nem
maradt idő a honvágyra. A táborba érve bekerültünk egy multikulturális és multilingvális kavalkádba, ahol minden értünk volt, a kellemes és hasznos szórakozásról,
jókedvről, vidámságról szólt.
Hogy komfortérzetünk kielégítettségével kezdjem a sort, elmondhatom, hogy választékosan és
bőségesen táplálkoztunk, a biztonságos és élvezetes síeléshez
alkalmas ruházatot és felszereléseket kaptunk, tágas szobákban,
kényelmesen pihenhettünk a
kitartásunkat, bátorságunkat és
képességeink határait próbára
tevő sí leckék után. Csak az ala-

pítványi összejövetelekről már
megszokott szauna és uszoda
hiányzott. Voltak ehelyett viszont
síoktatók, akik vidámságukkal, jó
humorérzékükkel, végtelen energiájukkal és töretlen lelkesedésükkel felejthetetlenné tették számunkra ezt az egy hetet. Szinte
az egyetemi padokból a táborba
csöppent sármos, jóképű, színészi vénával megáldott srácok, akik
lányainkat nem hagyták hidegen.
Egyben a délutáni és esti programok, vetélkedők szervezői, kivitelezői és aktív résztvevői is voltak.
Közülük is nekünk jutott a legsármosabb, David. Napról napra
nagy elánnal látott hozzá, hogy
megtanítson bennünket síelni, s
mindent megtett azért, hogy kedvünket ne szegjék az esetleges
kudarcok. Kitartóan tanult magya-

rul, nehogy a nyelvi nehézségek
gördítsenek akadályt az eredményes síoktatás útjába. Ennek az
intenzív magyar nyelvtanulásnak
az eredményeképpen a hét közepére olyan Hunglish (HungarianEnglish) kifejezések születtek,
mint „go fel’’ meg „up fel’’, amin
jókat derültünk, s nekünk magyaroknak is beépültek a szókincsünkbe.
A délutáni síelés fakultatív volt.
Akit David összes sármja és minden igyekezete sem vonzott a délutáni újabb megpróbáltatásokra,
ebéd után visszamehetett a táborba, és különböző kreatív tevékenységekkel üthette el az időt a
délutáni és esti programok, vetélkedők kezdetéig. Állandó programok voltak az ékszerkészítés és a
zászlófestés. A sok-sok kis zászlóból a hét végére egy hatalmas,
közös zászló készült, mintegy jelképe sorstársságunknak, s emléke az együtt eltöltött hétnek. Ezt a
záróünnepségen, a falu Fő terén
kiterítették a színpadra, s megtekinthették az érdeklődők.
Délutánonként a síelésen kívül
siklórepülésre, kutyaszánozásra is
volt lehetőség. Az esti filmvetítés,
a vidám hangulatú játékos vetélkedők tovább színesítették a
programot. Vacsora után menetrendszerűen a csoport értékelésére került sort. Csoportvezetőink
felelevenítették a sípályákon történteket, s minden este más-más
gyereket jutalmaztak meg a ginglinggel, amit az arra érdemesnek
24 órán át kellett a nyakában
viselnie éjjel-nappal. A ging-ling,
vagyis a kolomp Svájc egyik
szimbóluma, amit a főkolompos
tehenek viseltek nyakukban a
hegyi legelőkön, amikor pásztoraik legeltetni vitték őket. Ezt a megtisztelő, ám kissé hangos ékszert
bárki kiérdemelhette, aki aznap
valami nagy dolgot vitt végbe:
kitartó volt a síelésben, kedvét
nem szegték kudarcok, fejlődőké-

pes volt (napközben lustálkodott,
de a nap végére
megemberelte magát, s felülemelkedett saját kényelmén), esetleg olyat
tett, amivel megnevettette a csapatot.
Remélem
Petra
nem
haragszik
meg, ha közzéteszem, hogy érdemelte ki a ging-linget. Véletlenül összekeverte a
napozás utáni krémet a napvédő
krémmel, és estére egyértelműen
körvonalazódott az arcán, hogy
napközben síszemüveget viselt.
Vidám perceket szerzett vele a
csapatnak az aznapi vacsoránál.
De voltak nálunk is eltökélt, kitartó, lelkes, sőt fejlődőképes tanulók is. Kezdő síelőknek nem olyan
könnyű felvenni a harcot a gravitációval.
Egyértelműen én estem a legtöbbet, de lelkesen kitartottam, példát mutatva az ifjúságnak.
Két éjszakába nyúló buliban is
része volt a társaságnak. A farsangi bálban Szabina magyar
lánynak öltözve igazán méltóképpen képviselte hazánkat. A karaoke partin mi magyarok nem igazán
sziporkáztunk,
ugyanis
magyar szám nem szerepelt a listán, de azért nagyon jól éreztük
magunkat ebben a multikulturális
kavalkádban.
Együtt buliztak magyarok, angolok, skótok, walesiek, írek, svájciak, franciák, olaszok, izraeliek,
kanadaiak, új-zélandiak.
Az utolsó előtti napon nagy volt a
sürgés-forgás az étkezőben.
Süteményeket süthettek a táborlakók. Együtt dagasztottunk
kenyeret is, majd mindenki maga
formálhatta meg a harapnivalóját
és készíthette el saját szájízére a
pizzáját is. Az utolsó napon síversenyre került sor, ahol inkább a

közös síelés volt a fontos, nem
pedig az, hogy ki mennyi idő alatt
teljesítette a távot. Együtt síeltek
transzplantáltak, tesók, szülők,
önkéntesek, oktatók. A verseny
után az igazán kiérdemelt, ínycsiklandó ételeket jó étvággyal
fogyasztotta a kellemesen elfáradt
társaság a falu Fő terén.
Az esti záróünnepségen mindegyik nemzetiség felvonult saját
lobogójával a színpadra. Minden
gyermeknek alkalma nyílt egy
rövid bemutatkozásra, táborral
kapcsolatos véleménynyilvánításra. Később felkerültek a színpadra
a testvérek, szülők, önkéntesek is,
hogy ők se maradjanak ki az
éljenzésből.
Az egy hetes tanulást, vidámságot, szórakozást tűzijáték,
éjszakába nyúló búcsúzkodás
zárta, e-mail címek begyűjtése
még az utolsó pillanatokban.
Amilyen mozgalmas, vidám volt a
mögöttünk lévő hét, olyan nyugodt, lecsillapodott a hazafelé út.
Mindannyian szívesen maradtunk
volna még.
Köszönjük a
Transzplantációs Alapítványnak,
hogy ismét valami felejthetetlenben lehetett részünk, és Liz
Schicknek (ő maga is transzplantált) azt a sok munkát, amit befektetett abba, hogy a Tackers létrejöhessen. Végezetül hadd éljek az
Ő szavaival: „ Legyenek álmaitok,
és törekedjetek, hogy valóra váltsátok őket!

Mindannyiunknak szüksége van
célokra.’’
Ez a tábor Liz Schick álma volt, és
milyen jó nekünk, hogy valóra váltotta. A Tackers sajátságos

módon informálja az embereket a
transzplantáció fontosságáról és
népszerűsíti annak eredményességét. A legtöbb embernek nincs
lehetősége arra életében, hogy

Kiállítás, és kvalifikációs verseny
Szigetváron
A szervátültetettek márciusi – világjátékra válogató – versenyét tollaslabda, petanque, sakk, asztalitenisz, darts, és úszás sportágakban a
Szervátültetettek Dél-dunántúli Egyesülete rendezte Szigetváron.
Minden sportágban a legeredményesebb versenyző egyúttal a Zrínyi Kupát is elnyerte.
Az úszóversenyt az tette igazán izgalmassá, hogy
a szervátültetett gyerekeken kívül az egészséges
testvérek, és
a helyi Delfin
SE
kiváló
úszói együtt
indultak.
G y u r k ó
Alexandra és
Barnabás,
Lovas Judit,
Molnár Farkas
Márk és Diána a különböző úszásnemekben és
távokon sok-sok érmet takarított be. A LEN
(Nemzetközi Úszószövetség) táblázata alapján
(életkor és időeredmény szorzatából számított
eredmény), Gyurkó Alexandra nyerte el a Zrínyi
Kupát. A kupa átadására a május 9-i motoros
napon került sor, az Irigy Hónaljmirigy csapat jelenlétében.
A tollaslabdázók között Witzl Donát indult, helyezést sajnos nem ért el.
Gratulálunk mindnyájuknak!
A rendezvény március 27-én a helyi kórház aulájában kezdődött Tarján Iván „Árnyék és Fény”
című fotókiállításának megnyitásával.
A Transzplantációs Alapítvány 2003. óta közel 80
helyen mutatta be nagy sikerrel az ismeretterjesztő kiállítást.
A megnyitón – Körösztös Vince elnöknek köszönhetően – szép számmal megjelentek az érdeklődők, a polgármester úr, és a kórház igazgatósága.

nagy dolgokat vigyen végbe, de a
szervadományozók sok ember
életét menthetik meg.
Kiss Gabriella

(A kiállítás következő állomásai:
Pécs – 400 ágyas Klinika aulája június 02 -19,
Siófoki Kórház aulája június 19 - július 09,
Kaposvár Plaza július 09 - július 23.)
K ö s z ö n e t
Körösztös Vince
elnöknek és segítőinek a kitűnő
rendezésért, és a
remek ellátásért,
amúgy pedig Szigetvár gyönyörű,
máskor is szívesen jövünk ide!
Szalamanov Zsuzsa

mezei Gergő hosszú útra készül…
Augusztus 22-30 -ig az ausztráliai
Gold Coast-on rendezik a Transzplantáltak XVII. Világjátékát.
A Trappancsok közül ilyen
messzi útra (kb. 30 óra) csak Gergő
vállalkozott, igaz, hogy ő már tulajdonképpen ki is nőtt a trappancskorból.
Már a múlt évi nyári tábor alatt is
elképedve láttuk, hogy a „megszállott” fiú hajnalok
hajnalán már fut, meg is lett az eredménye: sok-sok
érem a würzburgi Európa Játékon.
Május 24-én komoly erőpróbán esett át Gergő.
Az amatőrökkel együtt több mint 37 országból érkezett 686 versenyző a hétvégi, Kopaszi-gáton rendezett duatlon Európa-bajnokságon nagy csatát vívott,
Gergő 150 versenyző között a 102. helyen végzett
2 óra 20 perces idővel. Szép volt Gergő!
Gergő részvételét a Szervátültetettek XVII.
Világjátékán Ausztráliában a
transzplantációs Alapítvány biztosítja.

móricz barnabás 3 éves
Barnabás a pécsi klinikán kapott új vesét. Egészséges
testvére Marci, 7 éves.
Marci azt kérte a szüleitől, hogy írassák ki a fociszakkörről, mert nem szereti. Ez meg is történt. Majd pár nap
múlva Barni közölte, hogy Őt is írassák ki a kórházból,
meg a gyógyszerszedésről...

Németh tímea 14 éves
Timi márciusban kapott új vesét Budapesten, jól van, és
nagyon várja, hogy Ő is részt vehessen a közös programokon.

réGI-Új trAPPANCS:
Gotthard ramóna 14 éves
Rami nagyon boldog: fél év dialízis után márciusban
kapott ismét vesét, melyre – szent esküvel fogadta –
nagyon fog vigyázni.
Mindhárman jól vannak
Maléth Anikó
koordinátor
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A mostani szám OKOS LÉGY rovatának témája:
földrajz, ennek kapcsán a Balatonról mesélek nektek. Mindannyian jól ismeritek ezt a nagy tavat,
hiszen nyári táboraink egy hetét évek óta a Balaton
partján töltjük, mindenki nagy örömére!
Lássuk, milyen érdekességeket rejt a Balaton!
Májusi témakör: Földrajz
Beküldési határidő: 2009. július 1.
Kicsik: 3-10 éves korig
Nagyok: 11-18 éves korig
Postázási cím: Böcskei Virág / 1143 Budapest,
Zászlós u. 6. fsz./2.
E-mail cím: viragbocskei@yahoo.de

Kicsiknek…
A balaton keletkezése
(monda)
Valamikor réges-régen élt Bakony erdejében egy
hatalmas sárkány, akinek huszonnégy feje volt. Mind
a huszonnégy fejéből lángcsóvák csaptak ki, ha
nem kapta meg napi táplálékát: huszonnégy gyönyörű lányt. Egy napon aztán a környék legerősebb
legényének, Balatonnak a mátkájára került sor:
- Nem, a mátkámat nem adom a szörnyetegnek,
megvédem tőle az életem árán is! – kiáltotta
Balaton.
Eltelt egy nap, eltelt kettő, három, a lány csak nem
érkezett, és ezért az egész vidék zengett a sárkány
üvöltésétől, beleremegtek a Bakony összes fái is. A
tizenharmadik napon aztán a förtelmes állat tüzet
okádva kitört barlangjából, és a földet kaparta.
Szempillantás alatt hatalmas meder keletkezett,
melyből forrás tört fel. Másnapra a hegyek aljában
kis tavacska kéklett. A megdühödött sárkány követelte Balaton mátkáját. A legény elbúcsúzott mátkájától, mind két kezébe szablyát fogott, csónakba ült
és átevezett a sárkányhoz:
– Ha közelembe jössz, az életeddel fizetsz, Balaton!
– üvöltötte a huszonnégy fejű sárkány.
De a vitéz nem fordult vissza, és hamarosan ádáz
küzdelem kezdődött. Hulltak a sárkányfejek, nagyot
csobbant tőlük a víz, de a maradék fejek lángnyelvei
mindig jobban égették az ifjú testét. Az utolsó levágott fejjel együtt Balaton is holtan zuhant a habokba.

Az emberek egyik szeme nevetett, mert megszabadultak a zsarnoktól, a másik szemük sírt, mert
elvesztették a hőst, és az ő tiszteletére elnevezték a
tavat Balatonnak. A leány mátkája elvesztése miatt
kedvese után ugrott. Most is a tó mélyén fekszenek
csendesen, örök nyugalomban.
Forrás: www.altisk-lelle.sulinet.hu

Feladat:

rajzold le legszebb balatoni élményedet,
vagy a fenti történetet!
milyen más balatonhoz kötődő mesét
ismertek?

... és nagyoknak
Magyarországon nagyon sok tó található, de a legnagyobb és ebből adódóan a legnépszerűbb a
Balaton. A Balaton Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava.
Elsőként néhány „szárazabb", de fontos ténnyel kezdeném, amit feltétlenül tudni kell a „magyar tengerről" – ahogy azt nevezni szokták. A Balaton hossza
Keszthely és Balatonakarattya között 77 km, legnagyobb szélessége 14 km, ahol pedig a legkeskenyebb (a tihany-szántódi révnél) 1,5 km.
A partvonala 196 km hosszúságú. A víztükör felülete is nagyon nagy, 596 négyzetméter, s ezzel még a
Közép-Európában található Genfi-tavat is megelőzi.
A tengerszint feletti magassága 104 méter. A Balaton
nem nevezhető mély tónak, átlagos mélysége 3,3
méter, a legmélyebb része a „tihanyi-kútnál" van, itt
eléri a 11,5 métert is. A tó teljes vízmennyisége 2
milliárd köbméter, ami hatalmas víztömeget jelent. A
vízgyűjtő területe 5774 négyzetkilométer.

A benne lévő vízmennyiség természetesen folyamatosan csökken különféle természeti okokból
adódóan, elsősorban a párolgás
miatt, de van utánpótlás is. A legszámottevőbb az az évi átlag 600
milliméter, amit a csapadék biztosít. A vízszint tehát ingadozik, de
ez nem annyira jelentős, mindössze 120-150 millimétert jelent.
Már csak azért is nagyon kellemes fürdőhely ez a magyar tó,
mert nyáron a legmagasabb
hőmérséklet, amit a vize elér, 2628 C fok, ami nagyon kellemes,
egyáltalán nem hideg.
A Balaton vize minden télen
befagy, és körülbelül 10-20 cm
vastagságú jég keletkezik rajta.
Ettől függetlenül már előfordult,
hogy mértek 70 cm-es vastagságú jeget is a felszínén.
A Balaton létrejötte a pannon
(miocén) korra nyúlik vissza, amikor hazánk területének nagy
részét a Pontusi-tenger, majd
ennek maradványa, a Pannon-tó
borította. A tavat a beömlő vizek
hordaléka lassan feltöltötte, és ez
az agyagos-homokos üledék lett
később a Balaton teknőjének vízzáró rétege. A pliocén végén vulkáni tevékenység kezdődött,
majd a felszínre ömlő láva kihűléséből keletkezett a tanúhegyek
bazaltkőzete. A tűzhányók működését vulkáni utóműködés követte, a Tihanyi-félszigeten mintegy
100 gejzírkúpot épített a feltörő
meleg víz, de ez vájta ki a tapolcai
Tavasbarlang járatait is. A Hévízitó is vulkáni utóműködés eredményeként keletkezett. A pleisztocénben kezdődő utolsó eljegesedés idején észak–déli és erre
csaknem merőleges törések
szántották át a területet, és a
kéregdarabok bezökkenése folytán kezdett kialakulni a mai
Balaton medre. Ezt az időszakot a
mainál sokkal hűvösebb és csapadékosabb klíma jellemezte, így
a csapadékvíz összefolyásával,

mintegy 22 000 évvel ezelőtt kialakult a Balaton.
A Balaton mérsékelten meleg,
mérsékelten száraz éghajlata gazdag és értékes növény- és állatvilág kialakulását tette lehetővé.
Gyakoriak a hínárok, főleg a part
menti vízben, szintén a partok
közelében található sok nádas,
mely hangulatos képet fest. A
nádasoknak emellett jelentős feladatuk is van: védenek a hullámzás ellen, a part felé jó bioszűrők,
a halak bölcsője, s több védett
növény is (pl. orchideafajok) él a
nádasok területén.
A Balaton állatvilága rendkívül
gazdag. A tóban és környékén
több mint 1400 különböző állatfaj
éli mindennapjait.
Kagylók, szitakötők, különleges
bogarak (pl. feketejegyű nádfutó).
A Balatonban körülbelül ötven
halfaj tenyészik (garda, csuka,
fogassüllő, dévérkeszeg). Sok
madárfaj honol errefelé, illetve itt
pihennek meg útjaik során (pl.
tőkés récék, szárcsák), itt van
találkozóhelyük. A nádasokban és
a Balaton környékén többféle
emlős is megtalálható (pl. vidra,
cickány, denevér).
A tihanyi visszhang
Tihany egyik legismertebb jelensége a visszhang. Valójában a
XVIII. század közepe óta létezik,
azaz a jelenlegi apátság felépítése
óta. Ugyanis a Visszhang-dombról elkiáltott szavak a több mint
300 méterre lévő apátság északi
oldaláról verődnek vissza, 2
másodperc alatt téve meg az odavissza közel 700 méteres távot. A
visszhangot optimális esetben a
templom oldala hétszer veri viszsza. Mára sajnos nem nagyon
hallik vissza a kiáltott szó, mert
egyfelől benőtte a területet a
növényzet, másfelől beépült a
terület házakkal.

Forrás: www.geografia.hu
http://cograf.hu/lexikon/foldrajz/balaton
www.balaton.hu
www.sulinet.hu

Feladat: jelöljétek be a
helyes választ!
Milyen alakú a Badacsony hegy?
Körte
Koporsó
Füge
Gömb
Hogy hívják a Balaton legrégibb
hajóját?

Csobánc
Kelén
Helka
Szaturnusz

Melyik várost nevezik a Balaton
fővárosának?
Siófok
Badacsony
Balatonboglár
Keszthely

Milyen kastély található Keszthelyen?
Grassalkovich-kastély
Festetics-kastély
Esterházy-kastély
Széchenyi-kastély

Melyik ifjúsági regény játszódik a Kis-Balaton parján?
Isten rabjai
Egri csillagok
Kele
Tüskevár

Utazási támogatások
Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV)
Díjmentesen utazhat:
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint
súlyosan fogyatékos személy.
Bemutatandó igazolás:
141/2000. (VIII.9.) Korm. rend. 3. sz. melléklete a súlyos fogyatékosság igazolásáról vagy a Magyar Államkincstár
igazolása a megemelt összegű családi pótlékról
Díjmentesen utazhat továbbá:
Az előző pontban felsorolt személyek (vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok, magasabb összegű
családi pótlékban részesülők) 1 fő kísérője
Bemutatandó igazolás:
A jogosult személy igazolása alapján, a kísérőnek nem kell semmilyen okmány.
CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!

BKV-HELYKÖZI kedvezmény - 90%-os utazási támogatásra jogosult:
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy valamint az 1998. évi XXVI. Törvény szerint súlyosan
fogyatékos személy
90%-os BÉRLET kedvezményre jogosultak:
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint
súlyosan fogyatékos személy

VOLÁN
90%-os menetjegy díjkedvezményre jogosult:
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint
súlyosan fogyatékos személy + 1 fő kísérője.
90 %-os kedvezményű havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára jogosult:
– a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint
súlyosan fogyatékos személy + 1 fő kísérője.
– aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi
szervének erre vonatkozó igazolása (határozata) alapján.
A VOLÁN autóbuszjáratokon a kiemelt kedvezményű havi bérletjegy a naptári hónap első napjának 0.00 órájától a
következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes, és naponként korlátlan számú menettérti utazásra jogosít.

MÁV
Magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyek utazási kedvezménye
I.
a) korlátlan számú 90%-os mérséklésű kedvezményes menetjegy vagy
b) bármely viszonylatban történő rendszeres utazásához Tanulóbérlet váltására jogosult.
Kísérő kedvezménye
Az igényjogosulttal együtt utazó egy kísérő 90%-os mérséklésű kedvezményes menetjegyet válthat. A kísérő akkor is
jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az igényjogosult magasabb mértékű kedvezményt vesz igénybe. A
kísérő az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történő utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
Igényjogosultság igazolása
A jogosultságot a kifizetőhely által – a magasabb összegű családi pótlékról – kiadott igazolás
felmutatásával kell igazolni.
VONATKOZÓ JOGSZABÁLY:
MAGYAR KÖZLÖNY: 2007/52.
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07052.pdf
A Kormány 85/2007. (IV.25.) Korm.rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről
8.§ (1) c:
„Korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz
kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján.”

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék
annak a hónapnak a végéig – de legfeljebb a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig – jár,
ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták.
Tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez
csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet) szerinti igazolást is. A magasabb
összegű családi pótlékban részesülőnek - illetve annak, aki után a magasabb összegű családi pótlék
megállapításra került - a folyósító szerv a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
85/2007. (IV.25.) kormányrendelet szerinti utazási kedvezmény igénybevétele céljából a családi pótlékot megállapító határozat alapján hatósági bizonyítványt ad ki. Amennyiben Ön már részesül magasabb
összegű családi pótlékban, az utazási kedvezményre jogosító hatósági bizonyítvány kiadását kérelmeznie kell a folyósító szervnél.
A fenti szöveget a Magyar Államkincstár oldaláról másoltam. Az igazolást –tartós betegség fennállásakor – a Gyerekklinikán állítja ki a kezelőorvos.
Üdvözlettel: Törökné Fellner Márta
Elérhetõségeim:
tfmarta@freemail.hu, 06-30-409-8130

medve tanköltemény
romhányi józsef állatos verseiből:

A rák haladása
Egy nagyszerû fóka rámordult a rákra:
- Ne haladjon hátra,
hisz nem jut elõbbre soha,
kinek vissza van az oda.
Ám a ráknak, mi tagadás,
visszásnak tûnt ez a tanács.
Azt értette belõle,
szégyenszemre hátráljon meg elõre.
De kevéssel elõbb úgy gondolta aztán,
más kárát tanulná meg a saját hasznán,
hogyha maga mögött egy célt is kiszabva,
elõregázolna hátra az iszapba.
Viszont azt is tudta a nyomorult pára,
az ilyesmi nem megy úgy holnapról mára,
és hogy ne hagyja a drága idõt veszni,
elhatározta, már tegnap el is kezdi.

Hogy hívják…

Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán:
- Ez mind kontár! Sarlatán!
Mit gügyögnek, locsognak
szerencsétlen bocsoknak!
Oly negédes némelyik,
hogy már szinte émelyít.
Te szent múzsa, irgalmazz,
milyen ócska rímhalmaz!
Minden sorvég szinte önként adódik.
Majd én írok egy igazit, valódit:
- Dörmeg-dirmeg a vén medve,
mert ma cudar ám a hangulata.
Csípi darázs, marja bolha,
vidor kedve mitől kerekedne?
Mikor ma a kasba nézett,
nem talált egy nyalás csemegét.
Szeder, málna? - Sehol semmi.
Mit lehetne akkor vacsorázni?
Hogy ne haljon szegény éhen,
szundikál majd egész gyertyaszentelőig.
Kézbe kapta e verset egy lektor,
ki tanult némi verstant egykor.
És most újra letette a vizsgát,
összeírta a rím-hiánylistát:
Kedve
volna
mézet
enni
télen.
A többit eldobta.
Bőszült is miatta.
Ezt viszont kiadta.

... az átlátszó kutyát?
Neilon tacskó.

... az arab mentőorvost?
Koffein Ampullah.

... az arab fogorvost?
Blend Ahmed.

... a medve mellszobrát?
Mackófelső.

... oroszul a Speedet?
Uzsgyi.

... a fáradt zselét?
Üldögél

... a jós legkisebb fiát?
Jóska.

mi lennék?

róka-étlap
Rókalyukban nagy a gond,
se kakas, se jérce:
sehol semmi, bár egy comb,
ha volna ebédre,
ha nem is comb, legalább
a combnak a csontja,
bár egy vékony jérceláb,
az is de jó volna.
Ámde semmi, semmi sincs
benn a rókalyukban,
odakint meg kutya egy,
szörnyű egy idő van:
Ólmos eső szúr, sziszeg,
és a szél se jámbor,
még a bőrt is le tudná
húzni a rókáról.
Ezért aztán nem csoda,
hogyha rókáéknak
legszomorúbb olvasmánya
mindennap az étlap:
reggelire Füllentés,
ebédre a párja,
s ami ebédtől marad,
az lesz vacsorára.

Szeptemberi töprengés

Tavasszal somfa lennék
talpig aranyban állva,
biztatón mosolyognék
a zsendülő világra.
Nyáron eperfa lennék,
tágas udvaron állnék,
aki alám ül, annak
jól fogna egy kis árnyék.
Ősszel almafa lennék,
piros almákat termő,
nem is csak egyetlen fa,
hanem almafa-erdő.
Ilyenkor télen aztán
gyertyán vagy fenyő lennék,
hogy aki fázik, égő
tüzemnél melegedjék.

Hogyha nekem szárnyam volna,
Délre szállnék, mint a gólya.
Nem kellene óvodába
járnom, aztán iskolába.
De azért jó mégse volna
elrepülni, mint a gólya.
Édesanyám bánatában
folyton sírna énutánam.
Le is teszek végleg róla,
csak azért se leszek gólya.
Inkább járok óvodába,
azután majd iskolába.
S mire mindet mind kijártam,
s mégse nőne ki a szárnyam,
tudom már, hogy mit csináljak:
elszegődöm pilótának.

I

dén, március 15-e alkalmából Kányádi Sándor Kolozsváron élő
erdélyi magyar költő kapta a legmagasabb kitüntetést, a Magyar
Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét. A 80. születésnapját
ünneplő írótól nemrég megkérdezték, hogy unokái esetleg folytatjáke az irodalmári-költői munkát?
„ Hát, nem hiszem, mert olvasni nem nagyon szeretnek. Múltkor is,
fent van a 13 éves unokám a nagy ablakban, földobom neki a szöveget: „De csitt, mi fény tör át az ablakon?”, mire leszól nekem: „Oh
Romeó! Mért vagy te Romeo?” Teljesen megilletődtem, s megkérdeztem, honnan tudja. Azt mondta, egy rajzfilmből.”
Csak remélni merjük, hogy Ti azért elolvassátok ezt a pár versikét Kányádi Sándortól.

kancájáról, Altinájról, olvasd el
ezeket a könyveket!!

Kiss Attila:

luka Ági rovata

1. Altináj
2. medveszív
Ha osztályoznom kell, csillagos
hatos! :-)

böszörményi Gyula:
monyákos tuba a lidérc
Árvák Fészkében (1. rész)
Monyákos Tuba és a csatornalidércek (2. rész)
Ebben a sorozatban végigkísérhetitek Monyákos Tuba (pipamocsok lidérc 78
éves, jelenleg az IGÁZÓ (Igencsak Gondverte Álomlények Zártosztályi Óvóhelye) főigazgatója) élettörténetét, és a 15 éves Kis Rafael nevezetű éber
(varázstalan) lidércgyilkos IGÁZÓ-ban töltött napjait.

Edith Nesbit: Öt gyerek és az izé
Öt londoni gyerek vidékre megy nyaralni és találkozik egy „Izé“-vel, aki azt
mondja nekik, hogy minden nap lehet
egy kívánságuk. És minden kívánságból galiba lesz...
Ajánlom mindenkinek!!!!

U.i.: A sorozatnak van 3. része is, aminek nem
tudom a címét. Az biztos, hogy úgy kezdődik,
hogy…Monyákos Tuba...

Ha gyenge idegzetű vagy, ITT hagyd abba!!!! (a
saját érdekedben) Idegösszeomlásért felelősséget
NEM vállalok!
Ha érdekel a vándorló magyarok élete, és egy
romantikus, helyenként szomorú, vagy szörnyen
ijesztő, nagyon érdekes történetet Csábánról és a

Az itt látható táblázatban egy szertelenül tekergő
szókígyó van elrejtve, mely két állat nevét adja.
Ha ezeket a betűket kihúzod, a megmaradt
betűkből a krónikus vesebetegeket segítő kezelés nevét kapod.
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