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Kedves Olvasó!
A szikrázó havas táj látványa egyelőre elkerül minket (erre a látványra itt Budapesten egyébként is
kevés az esély), de a mézeskalács illat már terjed körülöttem és egyre közelebb hozza az Ünnepet.
Az illat most még csak egy illóolajnak köszönhető, de hamarosan a sütőből is áradni fog: a tavalyi
kudarc ellenére újra megpróbálom. Egy évvel ezelőtt a mézeskalács-sütésemnek az elképzelt gyönyörű szívek helyett furcsa alakú kövek lettek az eredményei, melyektől hiába vártam, hogy megpuhuljanak, napról napra keményebbek lettek. Valamit elrontottam. De vajon mit? Az év végi számvetésnél ezen is lehet töprengeni. Arra mindenesetre tökéletesek voltak ezek a kövek, hogy az ajándékokra masnizva hirdessék: a legszebb ajándék az, amit mi magunk csináltunk!
Az Édesanyámat a mai napig is a saját készítésű ajándékokkal lehet a legboldogabbá tenni. Akkor
is, ha nem sikerült olyan jól… akkor is, ha a tökéletestől messze van: Ő annak látja!
Mert az Édesanyák ilyenek…
Mézeskalács illatú, Békés Boldog Karácsonyt kívánok Mindenkinek!
Feszt Tímea Diána

Boldogságunk határtalan volt,
mikor kiderült, fiúnk mellé kislány
testvér érkezik. Lili 1996. február
elsején született egészségesen.
Remek étvágya már a szülőszobán megmutatkozott. Másfél éves
koráig éltük a normál családok
életét. Ekkor a székletében vér
jelentkezett, és a kivizsgálások
után kiderült, ez egy gyulladásos
bélbetegség, a colitis ulcerosa
tünete. Egyik kontroll vérvétel
májenzim emelkedést mutatott,
biopsziát végeztek, ami PSC-t igazolt.(Ez egy olyan betegség, ami
a májban levő epeutak állandó
gyulladását okozza, és hosszú
távon májkárosodáshoz vezet.)
2006-ban egy betegség miatt
Cataflám cseppet kapott: az első
adag bevétele után véres volt a
széklete.
A gyerekklinikára kerültünk, ahol
a vizsgálatok után közölték
velünk: májátültetésre van szükség. 2006 májusában felkerült a
várólistára. Közben a mi élődonoros kivizsgálásunk is zajlott.
Sajnos nem voltunk alkalmasak.
Egyre fáradékonyabb lett, 2007
januárjában folyadék jelent meg a
szívburokban, ezután nagy menynyiségű vízhajtót kellett szednie. A
napok múlásával állapota egyre
romlott. Kerestük a lehetőségeket,
hogyan tudnánk segíteni, olvastunk egy angol orvosról, aki az
őssejt-beültetést sikerrel alkalmazza. Tudtuk, hogy kísérleti stádiumban van ez a beavatkozás,
de valamit tenni akartunk. 2007
március 6.-án Belgrádba utaztunk
az őssejt-beültetésre. Még szinte
ki sem csomagoltunk, mikor hívott
a Transzplantációs klinika koordi-

nátora, hogy Lili számára lenne
máj.
Szervezkedés kezdődött, hogy
másnap reggelre a klinikára
érjünk. Lili éjfélig egyfolytában
evett, tudván, másnap éheznie
kell. Megkezdődött a kivizsgálás
és előkészítés a műtétre, de a
bizakodás és remény hamar szertefoszlott, közölték velünk, hogy
hazamehetünk, mert a donor hozzátartozói meggondolták magukat, és nem engedik kivenni a
szerveket. Nagyon rosszul éreztük magunkat, mind a két lehetőség elúszott.
Két hét múlva ismét a gyerekklinikára kerültünk. Lili nem kapott
levegőt, görcsölt keze-lába. Itt ért
minket az újabb hívás, hogy van
megfelelő szerv. 2007 március
31.-én megtörtént a transzplantáció, ahová már karunkba vittük,
mert annyira gyenge volt. A műtétet követő 3. napon trombózis
miatt, a 17. napon elhalt külső
epevezeték miatt újbóli operációk
következtek. Lili tartotta bennünk
a lelket, az utóbbi műtétre mosolyogva ment és kért bennünket,
hogy túró rudival töltsük fel a
hűtőt, hogy mikor felébred, rögtön
ehessen. A gyomorszondán kívül
az éhezést viselte nagyon nehezen. Az orvosokat az alapján osztályozta, hogy ki mit engedett
enni. Kóbori doktor 5-öst érdemelt
(mert Ő még pizzát is engedélyezett), Ther Gábor és Füle Balázs
doktorok nem értek el túl jó eredményt (nem engedték rakott
krumplit enni).
Öt hét után, május 4-én mentünk
haza. Örömünk csak az első kontroll vizsgálatig (egy hétig) tartott,

mert még haza sem értünk, csörgött a telefon, hogy a rossz véreredmények miatt vissza kell
mennünk.
A vizsgálatok kimutatták, hogy a
beszűkült epeutak miatt epeúttágítást kell végezni. Végre egy
beavatkozás, ami miatt nem izgultam. Máté Szabina anyukája megnyugtatott, hogy ők is túlestek
ilyenen, és még intenzívre sem
kerültek utána. Akkor kezdtem
aggódni, mikor Lilit mégis az
intenzívre vitték, mert szepszist
kapott és kiderült, új májra van
szükség. Hétfői napon engedték
Lilit ki a kórházból, de már pénteken a ceglédi traumatológián
üldögéltünk. Ugyanis Máté Szabina nagymamája meghívta kézimunka boltjába, ahova annyira
iparkodott, hogy megbotlott és
eltört a lába. Ez a nyár elég „változatos” volt (otthon-kórház-otthon-...).
Augusztus végére besárgult, és a
sok kórházban töltött idő ellenére
úgy emlékszik a két májátültetés
közötti időszakra, hogy ekkor
érezte legjobban magát. Nem
engedett elkeseredni bennünket,
azt mondta, mindig a mai napnak
örüljünk, ne foglalkozzunk a holnappal.
2008. január 21-én szóltak, hogy
van megfelelő szerv. Lili volt köztünk a legnyugodtabb, rögtön
hívta barátnőjét, hogy hozza el
korábban elkészített munkáit a

Lili az idei farsangon

kerámia szakkörből, mert ő most egy darabig nem
fog menni. A klinikára menet egész úton sült krumplit akart enni, mi nem mertünk neki adni, de Mándi
doktor ezt megtudva küldött neki.
Idézet Lili naplójából:
„Január 21. hétfő 18:30
Nemrég csörgött a telefon és van máj, most kicsit
izgulok!!!!!!!!!
Január 22. 00:15
Most apa ír, mert branül van a jobb kezemben, és
rohadtul fáj!
Most leírja apa, mit fogok főzetni Andikámmal:
1. Tojásos gombás nokedli
2. Rakott krumpli
3. Milánói …(itt még következik egy hosszú
lista)
A transzplantáció 22-én megtörtént, és a mi jó étvágyú gyerekünk semmit nem kívánt. Még kétszer fel
kellett nyitni hematóma miatt. Mikor az altatásból felébresztették, akkor derült ki, hogy mind a két lábfeje lebénult. Az első időkben még az is gondot okozott, hogy a WC-t megközelítsük. A lábai annyira fájtak, hogy együtt sírtuk át az éjszakákat, Lili fájdal-

Lili kézműves munkáiból

mában, én tehetetlenségemben. A gyógytorna, szelektív-ingeráram kezelés, tanulás mellett nem értünk
rá unatkozni. Bíztunk benne, hogy ez a máj jól
működik. Sajnos májenzim-emelkedések mutatták,
hogy ez nem így van. 2009. szeptemberében volt
„szerencsénk” a varix vérzést is megismerni, erről
eddig csak sorstársainktól hallottunk.
Most várunk egy újabb csodára, a harmadik májátültetésre. Lili jól érzi magát, bár a varix vérzés után
fáradékonyabb. Kézműveskedéssel tölti idejét,
nagyon sok terve van.
Várjuk a trappancs összejöveteleket, ezek nagyon
sokat jelentenek neki és nekünk szülőknek is.
Nagyon jó látni a meggyógyult gyerekeket, ami sok
erőt ad Lilinek.
Minden nap szeretettel gondolunk a donorok hozzátartozóira és azokra a nővérkékre és orvosokra,
akik részt vettek a transzplantáció lebonyolításában.
Külön köszönjük Fazekas, Máthé és Kóbori doktor
uraknak a műtétek során végzett áldozatos munkájukat. Hálásak vagyunk Gerlei doktornőnek, hogy a
nap bármely szakában zavarhatjuk, és pozitív kisugárzásával Lilit erősíti.
Köszönet Arató és Szőnyi doktor uraknak, akik a
transzplantáció előtt gondozták Lilit, és a mai napig
segítenek a problémák megoldásában.
Nyiratiék

XI. szervdonácIós És
TrAnszPLAnTácIós
eUróPA nAP
Egész szeptember olyan volt, mint a legkellemesebb
nyár, az utolsó napokban Budapesten (Újpesten)
csúcshőmérsékletet mértek, 28,8 fokot. Október első
hétvégéjére már lehűlést, esőt jeleztek, de szerencsére a meteorológia jóslata ez egyszer megint nem
jött be, és a bakonybéli Astellas Gyereknapunkon
hétágra sütött a nap. Reménykedtem, hogy kitart
még a következő hétvégére is ez a csodálatos vénasszonyok nyara. Szombaton még kellemes idő volt,
de vasárnap hajszálpontosan bekövetkezett a meteorológiai előjelzés: délelőtt eső, délután hűvös, de
tisztuló, napos idő.
Október 11.-én, vasárnap reggel szakadó esőre
ébredtünk, ám nagy meglepetésemre, ennek ellenére közel kétszázan vettek részt a hazánkban harmadik alkalommal megrendezett Szervdonációs és
Transzplantációs Európa-, és Világnapon.
Ez alkalommal is a pécsi-, debreceni-, szegedi és
budapesti transzplantáló centrumok orvosai, nővérek és koordinátorok, az OVSZ Szervkoordinációs
Iroda munkatársai, szervátültetett-, és szervre váró
emberek (ifjak, és kevésbé ifjak) sportoltak együtt
olimpikon úszókkal, válogatott focistákkal. A szám-

A megnyitó

talan Világjátékon és Európa Játékon sikeresen szerepelt „trapi” és „dialos” úszóinknak hihetetlen megtiszteltetés és hatalmas élmény volt együtt úszni
egykori olimpiai bajnokokkal, jelenlegi olimpikonokkal.
Güttler Károly, Czene Attila, Risztov Éva, Verrasztó
Evelin, Mutina Ági, Petz Réka, Tompa Orsolya,
Kovács Emese – mindnyájan szívesen jöttek és úsztak együtt sportolóinkkal, és azokkal az orvosokkal,
akiknek a szervátültetést, és utógondozást köszönhetjük. Nyolc rajtkőről startoltak a 2-2 szervátültetettből, egy olimpikonból és egy orvosból összeállított váltók. Gyerekek is szép számmal indultak: szervátültetettek, egyikük testvére, egy dializált úszó
gyermekei, orvosok-, és olimpiai bajnok csemetéi is
lelkesen vettek részt - már nem is először – a különleges versenyen.
Focistáink szárnyakat kaptak az egykori válogatott
labdarúgóktól – Bicskei Bertalan, ifj. Albert Flóri,
Kovács Zoltán, Juhár Tamás –, és olyan meccset
produkáltak, hogy többek szerint felért egy mai válogatott mérkőzéssel. Az eső sem zavart, mert szerencsénkre nem volt foglalt a kézilabdacsarnok, így rendelkezésünkre bocsátotta a létesítmény működtetője .
Nagykövetünk – Vajda Attila, Pekingben a magyar
csapatnak elsőként aranyat szerzett kenus sportoló
– is részt vett a délelőtti sportprogramon, kedvesen
és türelmesen állt mindenkivel a fotókamerák elé.

Az úszó váltó

A
sportolás
után jól esett az
elmaradhatatlan gulyásleves
túrós csuszával.
A délutáni rendezvény középpontjában
a
Pro Vita díj
Az úszó váltó győztesei
átadása
állt.
Harminc élődonor – olyan
emberek, akik
az elmúlt év
során saját szervük felajánlásával járultak hozzá szerettük gyógyulásához –
vehette át Dr.
Székely Tamás
egészségügyi
A kispályás focimérkőzés nagy sikert aratott
minisztertől a
díjat.
A Szent Kozma és Damján díjat
idén második alkalommal adta át
az alapítvány, ezúttal ketten kapták megosztva: Dr. Ökrös Ilona, a
miskolci Megyei Kórház intenzív
osztályának vezetője, és Dr.
Szűcs Attila, a nyíregyházi Jósa
András Oktató Kórház intenzív
osztályának főorvosa. Mindketten
évek óta a legaktívabb donorjelentők, ezáltal több száz ember
életének megmentői.
A megható ünnepség Egyedi
Ablonczy doktor is úszott
Mónika szavalatával kezdődött,
aki Tóth Ágnes (háromszoros
vesetranszplantált) Transzplantáció után c. versét mondta el
gyönyörűen, és Berkes Gabriella
fantasztikus musical összeállításával zárult.
Végül miniszter - orvosok – donorok – transzplantáltak – vendégek
kellemes, kötetlen beszélgetést
folytathattak az állófogadáson,
süti-pogi mellett. A jó hangulatról
egész nap Csisztu Zsuzsa műsorvezető
gondoskodott.
A Pro Vita díjak átadása
Szalamanov Zsuzsa

Dr. Szűcs Attila a díjjal

Dr. Ökrös Ilona

Berkes Gabriella énekel

A rendezvény szervezői:
Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért
OVSZ Szervkoordinációs Iroda
Magyar Transzplantációs Társaság
Támogatók:

szervdonációs és
Transzplantációs
európa nap
Már sok „elsőmről” beszámoltam nektek, íme, hát talán
az utolsó elsőm, az első trapinapom. Már egy nappal
korábban felutaztunk a biztonság kedvéért, hogy vasárnap reggel időben odaérjünk.
Persze nekünk így is sikerült
elkésni… a szemerkélő eső
és a pontamimegállónknálnemmegálló busz sem tudta
elrontani kedvünket, így izgatottan érkeztünk a sportpályára. Lejelentkeztünk, majd elindultunk az első helyszín felé.
Az uszodában végre meleg
levegő és izgatott emberkavalkád fogadott minket.
Bármerre néztem ismerős
arcok, táborból, kórházból,
tévéből, mindenhonnan. Az
első meglepetés akkor ért,
amikor Gergő egyből elvállal-

Fiataljaink és részt vettek az eseményen

ta az úszást, bár nem volt
nála semmi, ami úszásra akár
közel is alkalmas lett volna.
Így pár öltözőben eltöltött
perc után egy kölcsöngatyában jelent meg, amit tényleg
csak a szentlélek és egy zsinór tartott fönn. Na, ezért a
látványért már megérte elmenni. Elkezdődhetett az
úszóverseny, és bár nem
ment élet-halál harc a dobogós helyezésekért, jó volt
látni, hogy az olimpikonoktól
kezdve a kis hősökig mindenki beleadta a maximumot.
Az eredményhirdetés után
utunk a
kézilabdacsarnokhoz vezetett, ahol
a nap főattrakciója, a focibajnokság
zajlott.
A nagy
focisták
bevetésre
készen
melegítettek, amikor végre
megkez-

dődött a meccs. 2×15 perc
kőkemény harc következett,
csak úgy záporoztak a gólok.
Végig kiegyenlített volt az
állás, egy utolsó pillanatban
lőtt
góllal
nyertek
a
Transzplantálók, a Transzplantáltaknak pedig maradt
az esély a jövő évi visszavágásra.
Mi, nézők is megéheztünk,
hát még a focisták, így megrohamoztuk az éttermet. A
kiadós ebéd közben és utána
megtárgyaltuk a zsúfolt nap
történéseit, és szokásunkhoz
híven legalább egyszer röhögő görcsöt kapott mindenki.
Szomorúan búcsút vettünk
egymástól, és hazafelé vettük
az irányt. Este buzgón kapcsolgattunk a Híradók között
várva, hogy felbukkanjunk. Az
egyik adón egy riport közben
végig belelógtak a képbe a
galériáról kikönyöklő kezeim,
azóta várom a hívást, hogy
felfedeztek és sztárt csinálnak
belőlem. De addig is rendíthetetlenül járom a trapi-rendezvényeket, hogy még sok
hasonlóan felejthetetlen élményben lehessen részem.

Jakab Ivett

Ta l á l k o z ó
Ba k o n y b é l e n
Október első hétvégéje száraz idővel köszöntött
bennünket Bakonybél a kis eldugott bakonyi falu,
ahol még a trappancsok is ritkán járnak. Itt tartottuk meg „őszi hétvége” fedőnevű nagy családi
rendezvényünket, melyet már mindenki természetesnek vesz és esetleges elmaradása súlyos
pszichés zavarokat okozna az ország minden
tájáról idesereglett népeknek.
Idén nekünk kedvezett a szerencse, kimerítő autózás helyett csak 30 km-t utazva megérkezzünk a
Hotel Bakonyba. Szobafoglalás után irány a park.
Én még el se indultam, már hallottam Barni fiam
élménybeszámolóját az „akkora hinta van itt, amilyet még te se láttál” címűt. Tényleg tekintélyes
méretű volt. Megtudtam Tőle, hogy jó lenne itthonra is valami hasonló. Vacsora után következett
az elmaradhatatlan Trappancs közgyűlés valamint
az éjszakába nyúló jó kis beszélgetések.

Egy kis segítség...

Másnap zsúfolt nap előtt álltunk, vonatozás CSIHU-HU-val a faluban és környékén. Az út végén
egy kis tó partjánál áll az 1825-ben emelt kis
kápolna, előtte a Szent Gellért szobor mellett
vezet egy lépcső a barlanghoz, ahol Szűz Mária
szobra látható, a hegytetőn pedig ott a Kálvária és
a stációk. Lefelé a rövidebb, de gyermekek számára kalandosabb utat választottuk, igaz kicsit
elbizonytalanodtunk az ötlet jó voltának megítélésében.
Visszaérkezvén a szállásra autóba szálltunk és
nekivágtunk a pápai feladatnak, mely a várkertfürdő élményelemeinek kipróbálása vizes környezetben fejezetcímet is viselhetné.
Nagy sikere volt a csúszdának, gyermekeimet
néha láttam felbukkanni a medencén kívül is.
Ilyenkor élvezik az úszóedző hiányát. Mi, szülők
folytattuk a csevegést a világ dolgairól természetesen nyakig vízben. Este következett a buli, amit
érdekes módon a kisebbek jobban élveztek, mint
a nagyobbak. A vonatozás különösen tetszett,
ahol Zahoray Kata volt az irányító és mindenki az
Ő vezényletével haladt. Az est fénypontja, mikor a
drága pszichológusunk Molnár Márta megérkezett és a Petróleumlámpa című dalra táncolni kezdett. Éjjel egy óra körül csend borult a hotelra,
kivéve az egyik szoba mélyén megbújó „anyacsapatot”, akik közé valahogy bekeveredtem én
is. Az élet nagy problémáira kerestük a megoldásokat hajnal kettőig. Kilenc nővel egy szobában
(lehet irigyelni vagy sajnálni ízlés szerint).
Elérkezett a legkevésbé várt utolsó nap, a pakolós
és indulós. Reggeli közben megegyeztem a gyerekekkel, hogy otthon is szorgalmazni fogjuk a
svédasztalos étkezés fontosságát, mellyel az élelmezésügyi felelősünknél (Anya) nem volt nagy
sikerünk – mondhatni stornózta az elképzelésünket. Búcsút vettünk Bakonybéltől és indultunk
Herendre. A két település csak 14km-re van egymástól, viszont közúton kétszer annyira. Sikerült is
rendesen szétszakadozni az út alatt, így többen

ingyenes látogatást a
Minimanufaktúrában és
a Múzeumban. Külön
köszönet érte. Bevallom
engem is büszkeséggel
töltött el, hogy megmutathattam a helyet, ahol
már 25 éve dolgozom.
Én, mivel ismerem a porcelánkészítés csínját-bínját, inkább a reakciókat
figyeltem és válaszoltam
a kérdésekre. Nem volt
hiány belőlük. Úgy láttam, tetszett a csapatnak
A csapat Herenden a gyár előtt
a két oroszlán is, amikre
szinte mindenki felült.
Ezekkel a hétvégékkel
kértek telefonos segítséget tőlem. Mikor nyáron csak egyetlen baj van, mire elkezdődik, már vége
Zsuzsa nemnéni felvetette a porcelánmanufaktú- is, és várjuk a következőt.
rát , mint lehetséges programot vasárnap délGyurkó Zsolt
előttre, mondtam, bízza csak rám, ebben tudok
segíteni. Megkerestem a termelési igazgatónkat
Köszönjük a Herendi Porcelán
Dr. Ködmön Istvánt, aki nagyon pozitívan állt a
manufaktúra támogatását!
dologhoz, és engedélyezte csapatunknak az

A Bakony ölében
Bakonybél a Bakony belsejében
való fekvést fejez ki – tudtam meg
a netről. S ahogy egyre beljebb
kerültünk a faluba, áthajtottunk a
Gerece patakon, rátértünk a hoszszú, fenyőfákkal szegélyezett útra,
ami a Bakony Hotelbe vezet, tényleg úgy éreztem, hogy körülölel a
természet. A fák még nyári pompájukban díszelegtek, a hotel
közelében lévő patakban frissen
csobogott a víz, a madarak mit
sem törődve a visszafordíthatatlanul közeledő hidegebb idővel,
vidáman csiporogtak a farengetegben. Csak a reggeli durcás,
csípős hideg emlékeztetett arra,
hogy bizony már a vénasszonyok
nyara is leáldozóban.
No de ez mit sem változtatott a
vidámságon! A hotel faburkolattal
szegélyezett ebédlőjének barátságos hangulata csak fokozta a

jókedvet, az újratalálkozás örömét. Sok minden történt nyár óta,
amikor legutóbb együtt volt a csapat. Például hazaérkeztek sportolóink Ausztráliából a világjátékokról. Az első estén vacsora után,
hallgatva Mezei Gergő színes
beszámolóját, kicsit irigykedtünk
is talán, de azért csak annyira,
hogy örülni tudjunk szép eredményeiknek, és sokadszorra is ráéb-

redjünk, mennyire érdemes bíztatni gyermekeinket a sportra, a
kitartó erőfeszítésre.
Másnap reggel az első csapat
vacogósan, néhányan plédbe
kucolva foglalták el helyüket a
sétavonaton, hogy egy izgalmas,
de mégis kényelmes utazás keretében megismerkedhessünk a
bakonyi régi korok értékeivel,
emlékeivel. Első állomásunk

Indul a „Kisvonat“

Szent Gellért és Szent Günther remeteségének
helyét őrző Bosostyánkút, a közelében lévő kápolnával, a stációkkal, valamint a kálváriával. A nap
vidáman sütött, a kora őszi idő is kezdett melegebbé válni. A plédek a sétavonaton maradtak, a réteges öltözködés felső darabjai is sorra levedlettek,
ahogy egyre jobban belevetettük magunkat a
Bakony szépségeibe, s megmásztuk az emelkedőket, amelyek régi korok embereinek lábnyomait
őrzik. Például azokét az ősi hitükhöz ragaszkodó
pogányokét, akik az államalapítás és kereszténység
felvétele után a Bakony erdeiben találtak menedéket. Egyik áldozati helyük a Borostyánkút volt.
Következő állomásunk a mészégető kemencék voltak. A mészégetés mesterségét a XVIII. században
ide telepített tótok hagyták a bakonybéli emberre
örökül. Idegenvezetőnk hozzáértését bizonyítva a
legapróbb részletekig beavatta az érdeklődőket
ennek az érdekes mesterségnek rejtelmeibe.
Közben a gyereksereg észrevétlen elpárolgott az
érdeklődő felnőtt társaság köreiből, hívta a mindenidők gyermekeiben törvényszerűen azonosan működő hajtóerő, a természet megismerése utáni kielégíthetetlen vágy. Valószínűleg valami hasonló
működhetett Bogiban – Bence kutyája – is, aki az
egekig érő fűbe eredt, utána az őt hajkurászó gyereksereggel. Csak a fű mozgásából lehetett következtetni merre tart a hajsza. Lényeg a lényeg: mindenki előkerült épségben, szép egészséges, piros-

pozsgás arccal a harapnivalóan friss bakonyi levegőn végzett intenzív testmozgás után. Így teljes létszámmal zötykölődhettünk vissza sétavonatunkon a
Bakony Hotelbe.
Ebédünket már a pápai Várfürdőben költhettük el. A
fürdőzős programmal nem lehet melléfogni. A természetben való kiadós rohangáláson kívül, a víz a
másik olyan megunhatatlan dolog, ami lételeme a
gyermeki létnek. Úgy alakítottuk a programunkat,
hogy egy kis pápai városnézés – fagyizással koronázva - is beleférjen a délutánunkba.
Akinek esetleg nem volt elég eseménydús a napja,
még táncolhatott az esti buliban, ami azért meg kell
jegyezzem: nem indult zökkenőmentesen. A Bakony
nyújtotta élmény, a friss levegő, a délutáni lubickolás nem csak feltöltötte csemetéinket, de alaposan
meg is csapolta az erejüket. Attilánk többféle módszerrel próbálta „megmenteni’’ az estét. Először is,
jó példát mutatva táncra perdült. Majd – már
amennyire lehet hinni a gyermekszájnak – térdre
ereszkedősre vette a táncra felkérést. Leghatásosabb próbálkozásnak a határozott ebédlő irányába terelés bizonyult. Így vált full programossá a
szombat, amiből az összeszokott szülői körök egy
része csak annyit érzékelt, hogy ismerkedve a részben bárból beszerzett bakonyi ízekkel – gondolok itt
a csetényi vadgyümölcsökből készült kisüsti pálinkára – zavartalanul eszmecserélhetett a hotel társalkodójában. Így, miközben kinn, a besötétedett
Bakonyban már pihent a természet értékeivel és
emlékeivel, benn a hotelben még javában folyt az
élet. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, akik felülemelkedve saját kényelmükön
együtt táncoltak a gyerekekkel.
– Anya! A jó dolgok olyan hamar véget érnek–
mondta vasárnap reggel Donát, mikor látta, hogy
pakolom össze a bőröndünket. És valószínű, hogy
mindenki így gondolta, de legalábbis nagyon sokan,
mert Herenden, a porcelángyár meglátogatása után
nem nagyon akart széledni a társaság. Hosszasan
időztünk még a téren, sorra készültek a fényképek.
Alig maradt ember, aki nem ülte meg az oroszlán
szobrot. Többen, többféle felállásban illetve felülésben. Nem kétséges – húztuk az időt. Jó volt még
egy kicsit együtt lenni. Részünkről nem hagyhattuk
ki, hogy herendi porcelánból kávézzunk a térről
nyíló cukrászdában.
Hogy kiben, mi maradt meg a bakonybéli hétvége
után? Természetesen mindannyiunknak tetszett a
Bakony, a kirándulás. Donát nagy érdeklődéssel
hallgatta Mezei Gergő beszámolóját a transzplantáltak világjátékáról. Szorgalmasan jár úszni. Júlia
végre találkozhatott megint nyaralós barátnőjével,

Az oroszlánon ülve...

Petrával. Nagyon jól érezték magukat együtt. Vili, aki általában nagyra értékeli a kiváló minőségű termékeket, már
sok embernek elújságolta, hogy Irsai Olivér szőlőből
készült pálinkát kóstolt, amit a Bakony szívében,
Csetényben készít egy vállalkozó. Minden mozzanatot
kézzel, régi hagyományoknak megfelelően. Rákeresett a
neten is. Nagy érték, hisz Magyarország nemzeti itala a
pálinka. A bodzát és a naspolyát én is kóstoltam. Tényleg
finom. Részemről pedig, utólag megnéztem a neten
Bakonybél honlapját, és utána olvastam a látnivalóknak,
történelmi vonatkozású dolgoknak. Mindezek mellett, természetesen mindannyian örültünk, hogy együtt lehettünk
a barátainkkal.
Kiss Gabriella

Az Astellas Pharma cég 2003 óta támogatója a Szervátültetett Gyerekek Napjának. Idén is fontosnak tartotta, hogy a Transzplantációs Alapítvány megrendezze ezt a mindig nagy izgalommal
várt eseményt, ami - mióta az alapítvány rendezi - nem is egy, hanem három nap!
Támogatásával, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
pályázatán nyert összegek segítségével ismét tartalmas, emlékezetes őszi programot sikerült
biztosítanunk.
Szalamanov Zsuzsa

Disneyland
Nem igazán tudom, mivel is kezdjem a beszámolómat, mert annyi élményben volt részünk.
A legjobb, ha az elején kezdem. A csomagolás
estéjén eléggé ideges voltam, bár ezt igyekeztem
morbid viccelődéssel elütni, mint a repülőgépek
időnkénti lezuhanása, a H1N1 vírus lehetséges
elkapása és hasonlók… Anya ettől idegesebb lett,
mint én, ami engem kicsit megnyugtatott.
Autózás a már megszokott csapatszellemben!
Lukács Dani, Szarvadi Adri és jómagam egy autóval érkeztünk és jutottunk el a reptérig. A repülőút
nagyon jó, sőt egészen elképesztő volt (a szédelgést és a füldugulást kivéve).
A buszozás után elérkeztünk a szállásunkhoz, ami
igazi westernfilmbe illő épület volt.
Innen felsorolom a számomra LEG-eket:
- Párizs még esőben és esti sötétségben is káprázatos. A busz beázása közben istenien szórakoztam Várszegi druszám poénjain, és Sütő
Enikővel folytatott ismerkedésén.
- Szabadesés a lifttel, iszonyodva, halálfélelemben, de újra és újra.
- Az Aerosmith hullámvasúton lebegő pofazacskóval száguldani többször.
- A kedves halloweeni tökfigurák közt fényképezkedni, és ismerkedni a néha megmozduló
„tökfejekkel”.
- Nemo nyomában.
- Égő kamiont látni, vízeséssel.
- Rábeszélni Danit és Timit, hogy ki kell próbálni
a félelmetes dolgokat ITT és MOST! És igazi „felkavaró” élményt szereztünk ezzel nekik is…
- A vacsorák és reggelik terülj-terülj asztalkámja…, hát én igyekeztem minden alkalommal mindenből egy kicsit, csupán az íze végett! A halak,
sültek, sajtok, gyümölcsök, desszertek, pizzák,
saláták ízét igazán nagyon élveztem. A látványt
már nagyon bánom, hogy nem fényképeztük le.
Repülés haza némi késéssel. A reptéri várakozást
játékkal töltöttük.
Apropó fényképezés…nagyszerű fényképezőgépet vittem felkészülve a sok látnivalóra…csak a
memóriakártyát nem tettük bele itthon…úgyhogy
nagyon köszi mindenkinek, aki fényképezett,
hogy legalább így lesz emlék, amit mutogatni és
nézegetni tudok.
Élmény? Ez talán több is annál, mert amellett,
hogy jó helyen jó programot éltünk át, sikerült

kicsit jobban megismernem azokat a társaimat,
akikkel ott lehettem. Adri, Dani, Timi, Szabina és
természetesen Várszegi Máté, aki nélkül nem lett
volna olyan, amilyen volt!
A Mosoly Alapítvány minden szervezőjének és
segítőjének nagyon köszönöm ezt a kolosszális
élményt! Judittal nagyon jó hangulatú perceket
töltöttünk. Megtanultunk tőle például okosan
vásárolni.
És hát Timi, mindig ott volt, mindig figyelt mindenre és barátként bánt velünk… Köszönöm!
Kákonyi (nagyfiú) Máté

Magyarázatok:
- Várszegi Máténak nem sikerült megjegyeznie
Kákonyi Máté keresztnevét… ezért „nagyfiúnak”
hívta három napig.
- Sütő Enikő angyali türelemmel próbálta nyugtatni az esőben beázó busz felső szintjén utazókat, a fő érve az volt, hogy ez csak egy kis víz,
nem lesz semmi baj.
Várszegi Máté válasza: „– Na jó, de Te a dzsungelben edződtél”
- A „gyomorátrendezős” állomásoknál Danival
kettesben inkább megvártuk lent a többieket…
Ám a második nap délutánján megtört a jég, a
csapat rábeszélt minket a zuhanásra…
Feszt Timi

A csapat Mikiegérrel

Győri atlétikaverseny
Már sok sportba belekóstoltam életemben, de valahogyan mindből elég gyorsan kiábrándultam, így nagy
álmom, hogy valaha is valamiből érmet szerezzek, megvalósulhatatlannak tűnt. Egészen addig, míg trapi
nem lettem. Sok sport lehetősége felvetődött bennem, és bár a futás és a kislabda pont nem volt köztük,
most mégis van egy-egy ezüstérmem mindkettőből. És bár a teendők listán az éremszerzést kipipálhatom,
remélem, még sok éremmel leszek gazdagabb más sportágakból is, ennek reményében biztosan el fogok
kezdeni rendszeresen sportolni (edzőtábor küldetése teljesítve).
Fiatalok! Mindenkinek csak ajánlani tudom, próbáljátok ki magatokat, hogy megtaláljátok a hozzátok legjobban illő sportot, mert megsúgom, hogy minden sportágba nagyon-nagyon várnak minket! Remélem a
következő versenyre már csoportosan érkeznek a trappancsok, és sok „elsőversenyes" fog rengeteg éremmel hazatérni!
Jakab Ivett

Ping-pong verseny Lajosmizsén (Borika emlékkupa)
Részt vettem életem első versenyén
Lajosmizsén, ahol nagyon jól éreztem magam,
örültem hogy ott lehettem, és ahogy láttam,
nekem is örültek a többiek. Sok ismerős arc volt
a kaposvári sporttábornak köszönhetően, így
nem volt kellemetlen a helyzet, mindenkivel
azonnal szóba tudtam elegyedni, és tényleg
mindenki nagyon jó fej és kedves volt velem!
Be kellett mutatkoznom és „Csiszi” – az edző –
hangsúlyozta, hogy nagyon örül, hogy ott
vagyok, és hogy én vagyok az első fiatal aki
Kaposvár óta elkezdett ping-pongozni. Az külön
öröm volt, hogy meg is tapsoltak!
A versenyen nem alkottam maradandót, de szerintem ez várható volt, néha bosszankodtam,
néha izgultam, mert közel voltam a győzelemhez, de aztán így alakult. Összességében tényleg nagyon jól éreztem magam, és biztos ott leszek a többi
versenyen is.
Mindenkinek ajánlom, hogy kezdjen el sportolni valamit, mert nem csak a mi bandánk (Trappancsok) óriási, hanem a nálunk idősebbeké is!
Kóka Zoltán

Az első úszóversenyem
Amikor anyáék felkeltettek, hogy megyünk Budapestre, úszóversenyre,
egy dologra tudtam csak gondolni: - Hű de álmos vagyok! Ahogy az
álmot kidörzsöltem a szememből, elkezdtem izgulni: - Jézusom! Ma
úszóversenyem van!
Végre Budapestre érkeztünk. A bemelegítés egy picit csökkentette izgalmamat. Én 50 m mellben és 50 m gyorsban indultam. Mikor meghallottam a rajt szót, a vízbe ugrottam és úsztam, ahogy csak bírtam. Amikor
megláttam, hogy másodiknak értem be, nagyon örültem. És csak egy
kicsi kellett volna hozzá, hogy első legyek. Tetszett, hogy együtt úsztunk
a felnőttekkel, így köztük is megméretődtünk valamelyest. A gyerekek
közül Dávid volt a leggyorsabb. Én egy szép ezüstéremmel jöttem haza.
Kitartóan járok edzésekre. Szeretnék javítani az eredményeimen.
Szalmási Donát

Bál a Betyárban
Jótékonysági bál Alsónémedin
Egy film képei. Fiatal lány fekszik az intenzíven.
Nemrég új vesét és májat kapott. Sápadt, szeme
beesett. Oxigén, műszerek, csövek.
Fiatal lány táncol a bálban. Kipirult arc, mosolygós
szemek.
A két lány ugyanaz a személy, csak az események
között mintegy másfél év telt el…

Judit és Szabina

Idén is megrendezte a Lovas család Alsónémediben az Alapítvány javára a már hagyományos
jótékonysági bált, a Betyár étteremben. A bál védnöke ismét a község polgármestere, dr. György
Balázs volt. Talpalávalóról a már jól bevált Morvai
duó gondoskodott, ezúttal trióként, Surányi
Csabával kiegészülve.
A jó hangulatot a helyi majorett csoport különböző korosztályainak bemutatói alapozták meg,
majd Szalamanov Zsuzsa, az Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a résztvevőket, és
ajándékokat adott át a szervezőknek. Bemutatta a
jelenlévőknek Szabinát, aki máj- és veseátültetésen esett át 2008-ban. Levetítettük a Himnusz az
Életért c. filmünket, mely a szervátültetésről szól,
és Szabina történetéből is láthattak benne képeket.
A vacsora után, megkezdődött a tánc, melyből
nemcsak a fiatalok, hanem az éltesebb korosztály
is ugyancsak kivette a részét.
Éjfél körül a tombola-sorsolás idejére ült csak le a
publikum, hogy aztán újult erővel vesse bele
magát a mulatságba.

Köszönjük az Alsónémedi lakosoknak, hogy részvételükkel ismét támogatták Alapítványunk munkáját.
A jegyárakból és a tombolából összesen mintegy
325.000 Ft.- folyt be.

Köszönjük a Bakony Hotel, a Puchner
Kastélyszálló, az Alsónémedi Önkormányzat, a riverride Kft. és minden kedves vendég felajánlását a tombolához.
Iwi

A majorettek bemutatója

Lovas László átveszi az oklevelet

Lányok tánca

Idén immár harmadszor vettem részt a Lovas csa-

lád által szervezett jótékonysági bálon. Ez évben is
remekül sikerült, köszönet a szervezésért.
Emlékszem, már augusztusban beszéltem Judittal,
hogy lesz-e idén is alapítványi bál. A válasz természetesen igen volt. Már ekkor elhatároztam, hogy
elmegyek, és egy jót táncolok. Teltek, múltak a szeptemberi hétköznapok és egyre több ismerőssel
beszéltem, akik szintén mondták, hogy jönnek majd
az alapítványi bálba. Október eleje felé kaptam egy
e-mailt, hogy idén is szeretettel várnak a bálba és
jelezzem, ha menni szeretnék. Összebeszéltem pár
ismerőssel, majd mi együtt megyünk el mulatni.
Csütörtökön át is mentem a Lovas családhoz, hogy
átvegyem a meghívókat. Ezen az estén egy jót
beszélgettünk. Hamar eltelt az a péntek és már is
szombat volt. Aznap későn keltem fel, hogy jól bírjam majd az esti mulatást.
Hét órára össze is gyűlt az egész társaság a Betyár
étterembe. Az ifjabbak a kis teremben foglaltak
helyet, a szülők pedig a nagy teremben. Vacsora
előtt az Alsónémedi Napfény Majorett csoport tartott
nekünk egy bemutatót, és egy kis filmet nézhettünk
meg a transzplantált gyerekekről. Nagyon megható
képsorokat láthattunk.

Vacsorára májgombócleves és sültes tál volt, a
desszert pedig egy szelet kardinális. A vacsora idén
is nagyon finom volt, mint mindig. Evés után kezdődött a mulatság. Eleinte még csak párosával táncolgattunk, de később összekapaszkodva roptuk.
A talpalávalót Morvai János és zenekara szolgáltatta, mint ahogy idáig minden évben. Két tánc közt
beszélgettünk, viccelődtünk, na és persze kifújtuk
magunkat, mert jó hosszú számokat húzott a zenekar, ami persze nem volt baj. Hamar eljött az éjfél, a
tombola ideje. Az ajándékok idén is különböző felajánlásokból voltak, így a tombolajegyek árával
támogathattuk a szervátültetett gyerekeket. Idén is
sok szép értékes nyereményt lehetett nyerni. A tombolahúzás után újra a táncolásé volt a főszerep egészen reggel fél hatig. A hangulat továbbra is remek
volt. Jó így együtt mulatni fiatalok és idősebbek, hisz
jól ismerjük már egymást. Minden évben együtt tölti
ez a társaság november harmadik szombatját,
reméljük még nagyon sokáig.
Köszönet a szervezésért a Lovas családnak, a
Morvai zenekarnak, a Betyár étteremnek és minden
Alsónémedi lakosnak, aki eljött, és ezzel támogatta
az alapítványt.
György Péter

Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonainknak, barátainknak, ismerősöknek,
ismeretleneknek –, akik az SZJA 1%-val alapítványunknak szavaztak bizalmat.
Az APEH 2009. szeptember 30.-án átutalta számlánkra az eddigi legnagyobb összeget, amit a
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért valaha kapott. Az 5.087.300 Ft - ot ismét a
szervátültetett és átültetésre váró gyermekek rehabilitációs programjainak
megvalósítására fordítjuk.
A 2009. januárban számlánkra érkezett 4.185.700 Ft összeg a gyermekek
2009. évi nyári rehabilitációs táborának megvalósítását segítette.
Kérjük, hogy 2009 évi adójuk 1 % -ával támogassák ismét a szervátültetett és
átültetésre váró gyermekek rehabilitációs programjait – nyári táborát!
TrAnszPLAnTácIós ALAPÍTvánY A MeGÚJÍToTT ÉLeTeKÉrT

Adószám: 19667063-1-43

sziasztok Trappancsok!
Szerintetek van olyan, hogy az embernek két kívánsága teljesül egy hétvége alatt?
L. zolinak (16 éves) sikerült, egy szeptemberi szombaton a Csodalámpa Alapítvány teljesítette a kívánságát, vasárnap este pedig új vesét kapott. Minden jót kívánunk neki.
cs. Pétert ismeritek a nyári táborokból, hosszú várakozás és sok dialízis után november 1-én végre
Ő is új vesét kapott Szegeden, reméljük, hogy ezúttal semmi nem állhat a gyógyulása útjába!

Zoli a Csodalámpa Alapítványnál

Maléth Anikó
koordinátor

Zoli

Péter a klinikán

Péter és Emőke nyáron a táborban
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A decemberi szám OKOS LÉGY! rovatában a karácsonyi magyar népszokásokról mesélek Nektek!

Kicsiknek…
… és nagyoknak
Karácsonyi magyar népszokások
Jézus születésének története
Mária, Józsefnek a názáreti ácsnak a jegyese volt, de még mielőtt egybekeltek volna, Mária gyermeket
fogant a Szentlélek erejéből. József a judeai Betlehembe ment Máriával, mert Augusztusz császár rendelete szerint összeírás volt. Ott tartózkodásuk alatt jött el a szülés ideje, de mivel szállást nem kaptak, Mária
egy jászolban hozta világra gyermekét. A pásztoroknak , akik a pusztán legeltették a nyájat, megjelent az
Úr angyala, és tudatta velük, hogy megszületett a
Megváltó. A pásztorok meg is találták Betlehemben
Máriát és a Kisdedet, hódolatukat fejezték ki az Isten
fiának.
Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással
foglalkozik, a napfénynek, a meleg tavaszi és nyári
hónapoknak óriási szerepük van az emberi társadalmak életében. Az emberek táplálékukat a meleg időszakokban tudták megtermelni, ilyenkor bőség és jólét
jellemezte a közösség életét, szemben a hideg téli
napokkal, amikor az éhezés, a hideg és a sötét kerítette hatalmába az embereket.
Érthető tehát, ha az ókori népek hálaadó, köszöntő rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót, amely időponttól kezdve a nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt értelemben a fény győzedelmeskedik a sötét
éjszaka felett. Ezeknek a rítusoknak az is a szerepük volt, hogy az elcsigázott emberekbe reménységet, hitet öntsenek, hogy könnyebben viseljék azt az időt, ami a tavasz beköszöntéig hátra van.
Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésének napja. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.
Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét
veszik a különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez. Régen a karácsony
elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az
ünnep várásának izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentősége.
Szerencsére napjainkban ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva karácsony ünnepét.

Luca napja (december 13.)
A naptárreform előtt - a Gergely-naptár életbelépése, azaz 1582 előtt - Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen a napon elsősorban a tyúkok termékenység varázslása volt a cél. Ehhez kapcsolódott a nők munkatilalma. Úgy
tartották, hogy ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának a tyúkok. Azaz, e mági-

kus eljárások, tevékenységek a tyúkok tojáshozamának növekedését igyekeztek elősegíteni.Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat, és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha
ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak a házra.

Luca széke
december 13.-án, Luca napján kezdték el készíteni azt a háromlábú széket,
melyet Luca székének hívtak. A készítésnek nagyon szigorú kritériumai voltak,
amit be kellett tartani ahhoz, hogy a hiedelem szabályainak megfeleljenek. Meg
volt határozva, hogy milyen fából készüljön a szék, szöget nem volt szabad használni, csak fa éket, és karácsonyig el kellett készülnie. Minden nap csak egy kicsit
volt szabad rajta dolgozni, hogy karácsonyestig elkészüljön. Innen ered a mondás, ha valamit nagyon lassan készítünk, mint a Luca széke. december 24. estéjén a széket elvitték az éjféli misére, és aki felállt rá, az meglátta, hogy ki a boszorLuca széke
kány. A szék készítőjének innentől rohannia kellett haza, mert különben a boszorkányok széttépték volna. Ilyenkor mákot szórt maga után, amit a boszorkányoknak fel kellett szedniük, és ez idő alatt ő hazaért. Ezután a széket elégették.
Azok a lányok és fiúk, akiknek nem volt kedvesük, nagyon várták a Luca napját. Kis cédulákra felírták a
szóba jöhető kedvesek nevét, vagy azokat a neveket, melyeket szívesen adnának kedvesüknek, és ezekből a nevekből karácsonyig mindennap egyet elégettek. Amelyik karácsony napjára maradt utoljára, az lesz
a leendő kedvesük neve.

Luca-búza
Ismert szokás volt a következő évi termést is jelképező Luca-búza kelesztése .
Az asszonyok egy lapos tálban búzát csíráztattak a kemence mellett, és ha az
szentestére szépen kihajtott, bő termés volt várható. A zöld búzával aztán egyes
tájakon a karácsonyi oltárt, máshol az ünnepi asztalt díszítették, de volt, ahol az
állatokkal etették meg, tej– és tojásrontás ellen.

Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előLuca búza
készület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése erre az időszakra.
A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család. Beszélgettek, adventi,
karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag
már feljött, akkor került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert
a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli,
valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdaszszony kezébe vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben.

Karácsony vigíliája
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a
családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti
Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok szokásai között.

Karácsonyfa állítás
A karácsonyfa előzménye a pogány hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a
ház környékének örökzöld ágakkal díszítése. A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a magyal és

egyéb örökzöldek játszották a főszerepet. Magyarországon a zöldág általában rozmaring ágacska, nyárfa
vagy kökénybokor ága. A gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe,
a szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet. A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a házba vittek, és különféle módon díszítettek. Feljegyzések szerint az első hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században. Átvitt jelentése a
hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre megújulása, körforgása.

Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak
adományt kérni ez idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi
ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére
utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig.

Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.

Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat. Kifordított
bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak.
A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától.
Betlehemezők

regölés

István napjától, december 26-tól újévig jártak a regösök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő
szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.

Borszentelés
december 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt
a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
A népszokásaink széppé varázsolják ünnepeinket, segítenek az ünnepre figyelni!
Ne hagyjuk feledésbe merülni hagyományainkat, ápoljuk azokat!
Borszentelés

1916-ból
Képeslap

Források:
http://rafia.hu
http://www.unnep.mentha.hu
http://maszatos.blogter.hu

keresztbe átfűzzük a másik szálat.
Ugyanezt a technikát alkalmazva
haladunk, a drótra 5 szemet fűzünk,
keresztbe átfűzzük a másikat.
Ugyanígy 6,-7,-8,-9 szem gyöngyöt
fűzünk rá. A végén a drótot összecsavarjuk és elvágjuk.

Sziasztok! Biztos sokan emlékeztek rám a nyári
táborból. Szeretnék pár ötletet adni a karácsonyi
készülődéshez.

Angyal gyöngyből
Anyagszükséglet:
-1db 8 mm-es tekla gyöngy (ez lesz a feje)
- kásagyöngy
- drót
Levágunk kb. 40 cm drótot, felfűzünk rá 8 db
kásagyöngyöt és a teklát. A teklán átfűzzük a drót
másik végét. A drót mindkét vége a kezünkben van,
az egyik végére felfűzünk 1db kásagyöngyöt és a
másik végét átfűzzük keresztbe. Ugyanezt megcsináljuk még egyszer, csak két kását fűzünk rá. A
drót egyik végére fűzünk 9 szem kását és az utolsó
előtti szemen visszaöltünk. Megint 9 szemet
ráfűzünk és a legelső szemen átfűzzük a drótot,
ezzel kész az egyik szárnya. A másikat is ugyanígy
megcsináljuk. Az egyik szálra 3 szem kását fűzünk,

dekopázs üvegtányéron
Anyagszükséglet:
- szalvéta vagy decoupage papír
- üvegtányér
- szalvétalakk
- akrillfesték
- porcelánlakk
A tányér alján dolgozunk. Kivágjuk a szalvétából a
mintát és szétszedjük, mert csak a legfelső rétegre
van szükség. A tányér alját bekenjük a szalvétalakkal, rásimítjuk a szalvétát és még egyszer lekenjük lakkal. Megvárjuk, míg megszárad, fogunk egy
darab szivacsot és tunkolva befestjük az akril festékkel. Száradás után porcelánlakkal lakkozzuk,
hogy tartósabb legyen.

Örömteli készülődést és kellemes ünnepeket
kívánok!
Lili

Amikor „Laki Janit“ megismertem, imádta a szörnyes filmeket. De
Janóka felnőtt. Mikor utoljára filmet néztünk, már a Dirty Dancing 2.ért rajongott. Csendesebb és komolyabb lett. Vannak dolgok, amik
nem változnak, szerette az életet, a nevetést, a sírást, a jó ételeket és
persze a Várszegi Mátét. Rekedt hangján ugyanolyan illedelmesen
kérdezte meg minden nap pontosan egyszer:
– Mikor mehetek haza?
Ha pedig más osztályra került, a kérdést így módosította:
– Mikor mehetek haza, a veseosztályra?
Mindig vártuk, és Ő mindig jött pontosan, a sporttáskával, a gyógyszeres zacskóval és a híres Harry Potteres dossziéval.
Most is várjuk, de már nem jön többet, nekünk csak a sok-sok emlék,
és a vastag Harry Potteres mappa maradt.
Hiányzol Janóka! Nyugodj békében.

Lakatos János
1993 – 2009

Dr. Kelen Kata
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Másfél millió ember oltása történt meg hazánkban.
Kellő tapasztalat gyűlt már
össze.
A döntés most már egyszerűbb!
ezennel javaslom MInden stabil grafttal rendelkező szervtranszplantáltnak a szezonális

(split vakcina) + Fluval P oltás
beadását egy időben!
A fertőzés veszélye felülmúlja
az oltás feltételezett rizikóját!
Az állásfoglalást egyeztettem a
nephrológusokkal, haematológusokkal, hepatológusokkal és
immunológusokkal!

Érvelés mellette:
- Az új influenza okozta világjárvány mérete hazánkban most
még előre kiszámíthatatlan, erősödik.
- Az új H1N1 okozta fertőzés tünete orvosilag NEM különíthető el
egyéb vírus betegségtől, csak
gyanakodhatunk. Ez azért fontos,
mert az első két napon, amikor
kezelni érdemes, a gyanú még
éledezik az orvosban, mire diagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet (csak kórházi ápolást
igénylő betegek), addigra a terápiás lehetőség már igazából
elvész (első 48 óra) és a betegség kimenetelét már nemigen
tudjuk az antivirális szerrel befolyásolni.
- Mint általában az influenza vírusok, a szezonális influenza és a
pandémia influenza egyaránt kedvez a baktérium felülfertőzésnek pneumococcus a leggyakoribb -,
középfülgyulladás, tüdőgyulladás.
Az 1918-as spanyolnátha idején ez okozta 50 millió ember
halálát!

A Prevenar sajnos nem véd ki minden ilyen felülfertőzést...
- Aki élt 1957 előtt, találkozhatott azzal a vírussal
(H1N1), ami 1918 óta keringett a földön a világjárvány után. Ez igaz. VISZONT SEMMI KÖZE ennek
ahhoz a H1N1 vírushoz, ami az 1970-es évektől a
szezonális járványokat okozza a H3N2 és influenza
B vírusokkal együtt, így a szezonális influenzaoltásban lévő H1N1 komponens NEM VÉD az új influenza ellen.
- Az 1918-as H1N1re emlékeztető 2009-es új influenza vírus alapja egy genetikailag hasonló humán
influenza, mint ez a H1N1, ami keveredett madár
influenza, sertés influenza és eurázsiai sertés influenza vírusok genetikai állományával - úgy mondják
4-es reassortans keverék.
- A védőoltásokban 5 évtized óta VAN THIOMERSAL! A legújabb csecsemőkori vakcinában már
nincs, mert a konzerválást mással helyettesítik (formaldehyd, gelatin...stb.), ez egy víz oldékony
vegyület, ami vizelettel ürül, ha a szervezetbe kerül.
A ma 40-es korosztály egész életében megkapott
összes oltással nem kapott annyi kiürülő ethylthiomersalt, mint amennyit egy tenger gyümölcse
vacsorával boldogan elfogyasztanak methylthiomersalból, ami viszont nem ürül ki, lerakódik! Ha az
ethylthiomersal káros anyag volna, több milliárd
fogyatékos élne ma a földön...
- Az influenza vakcinák gyártását úgy kezdik, hogy
az aktuális járványt okozó vírust: szezonális, H1N1,
H3N2, influenza B csirke embrió szöveten szaporítják, amikor sok vírusuk van már, akkor azt biológiai
úton megszabadítják fertőzőképességétől (detoxikálják), utána sterilizálják, hozzá kapcsolják egy
oltóanyagvírushoz, ami állandó már évtizedek óta ez a teljes vírus vakcina gyártás.
A splittelés azt jelenti, hogy a kész oltóanyagvírust
a detoxikálás után darabolják, és csak azt a részét
kapcsolják az alapvírushoz (vázhoz), amelyik antigén az immunrendszerben a fertőzés megakadályozását létrehozó ellenanyag (antitest) termeléshez
szükséges (nem a nagykabát, csak a gomb van
benne, de így is felismerhető). A splittelés után
kevesebb felesleges antigén van a vakcinában, ami
reakciót okozhatna - ezért szeretjük általában jobban, ezért mondjuk, hogy szezonális influenza ellen
3 év alatt, terhesség alatt, autoimmun betegségben
ezt használjuk.
- A splittelt oltóanyagok immunogenitása (antitest
termelő képessége) mindig gyengébb, mint a teljes
vírusé. Ezért kell 9 év alatt például 2x oltani azt, aki
még soha nem találkozott hasonló antigénnel.

Ezért nem kellően immunogén most az új H1N1
ellen készült külföldi split vakcinák egyike sem,
ezért kell bele több vagy más adjuváns (immunválaszt elősegítő anyag).
A hazai szezonális Fluval AB 15 umg/ dózis oltóanyag vírust tartalmaz mind a 3 törzsből, a Fluval P
pandémiás vírus oltás az új H1N1 vírustörzsből
összesen 6 ug/dózist - az immunreakció így is sokkal jobb, mint a splitvakcinánál, de az oltási reakció,
ami a természetes immunválaszt kíséri enyhébb,
mint a Fluval AB oltásnál.
Saját tapasztalat 475 oltott után (felnőtt, fiatal, gyerek, 3 év alatti is), akik zömében szerv-, és csontvelő transzplantált, krónikus betegek): nincs súlyos
azonnali vagy másfél hónap alatt tapasztalt bármilyen mellékhatás. Az oltottak enyhe fájdalmat jeleznek az oltás helyén, van, akinek hőemelkedése volt.
Bármilyen oltás együttadható másik oltással (ez
vakcinológiai alapszabály). Kezdetben nem adtuk
együtt a split vakcinát az új vakcinával, hogy az
oltási reakciót el tudjuk különíteni.
Kételyeim: Az oltóanyag hatékonysága majd csak
a járvány alatt megbetegedett oltottak számából
vonható le...
A rossz kommunikáció miatt az utána, tehát miatta
téveszme még inkább el fog harapózni, hiszen a
védőoltástól ugye mindent lehet várni, csak időben
ki kell várni, vagyis: aminek nem tudjuk az okát, azt
ráfoghatjuk az oltásokra.
Mindenképpen javaslom az oltást, mint szakember, hiszen a másik oldalon látom és tapasztalom a betegeket, akik nem élhettek a megelőzés
lehetőségével!

dr. Kulcsár Andrea
csecsemő és gyermekgyógyász,
fertőző betegségek szakorvosa
védőoltási szaktanácsadó

KARÁCSONYI
MESE
Három fenyőfa állt egy dombtetőn.
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt,
erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik
fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról
napra fejlődött és növekedett. A harmadik
fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony
törzsű és egészen alacsony.
– Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a
Legnagyobb fenyő. – sóhajtotta ez a kicsike fa.
Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó. Karácsony közeledett.
– Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának! – sóhajtott a Legnagyobb fenyő.
– Bárcsak engem vinne! –
mondta a Kisebbik fenyő.
– Bárcsak engem választana! – kívánta a Harmadik
Fácska.
Egy napon fázós kismadár
jött szökdécselve feléjük.
Megsérült a szárnya, s
ezért nem tudott repülni.
– Kérlek Legnagyobb fenyő, itt
maradhatnék az ágaid közt ? – szólította meg félénken a kismadár a fát.
– Nem lehet! – mondta a Legnagyobb fenyő.
Nem használhatok madarakat az ágaim közt, mert
éppen karácsonyfának készülök.
– Pedig úgy fázom – panaszolta a kismadár, a
Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt.
Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a
Kisebbik fenyőhöz.
– Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt
maradjak az ágaid között? – kérdezte.
– Nem! – felelte a Kisebbik fenyő. – Nem ringathatok
semmiféle madarat az ágaim között, mert hátha
éppen most vinne el valaki karácsonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a
Harmadik Fácskához.
– Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid
között? – kérdezte.
– Hogyne maradhatnál kismadár – felelte a
Harmadik Fácska. – Bújj csak egészen hozzám.
Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé,
ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a

Harmadik Fácska édes, halk csengettyűszót hallott.
A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb fenyőt,
elhaladtak a Kisebbik fenyő előtt is, de amikor a
Harmadik Fácska elé értek, elhallgattak.
Mind a három fácska látta az apró csengettyűket.
Egy rénszarvas húzta szép, kicsi szánkón csüngtek,
amelyből most kiszállott az utasa.
– Télapó vagyok – mondta. Karácsonyfát keresek
egy nagyon kedves kicsi gyermek számára...
– Vigyél engem! – kiáltotta a Legnagyobb fenyő.
– Engem vigyél! – ágaskodott a Kisebbik fenyő.
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.
– Te nem szeretnél eljönni? – kérdezte tőle a Télapó.
Dehogynem! Nagyon szeretnék – felelte a Harmadik
Fácska –, de hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak
erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.
– Kicsike fa – mondta a Télapó –, te vagy a legszebb
fácska a világon! Téged viszlek magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem
ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a
kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük.
És a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant velük a karácsonyi havon...
(Régi angol mese nyomán fordította : B. Radó Lili)

végre ideje jött
Csillog minden ablak,
ahol fények égnek,
szép zöld karácsonyfát
rejtenek erkélyek.
Aztán elindulnak,
mintha lábuk volna,
jó meleg szobákba
vonulnak be sorba...
Délcegen megállnak,
díszekbe öltöznek,
végre ideje jött
szépségnek, örömnek.
Csillog minden ablak:
karácsonyfa fénylik,
csodáló örömmel
kisgyermekek nézik.

devecseri
László
versei

Itt a tél
Szakállából hull a hó,
fehér öröm: csuda jó!
A hóember nem fázik,
lyukas pipán pipázik.
A madár-nép didereg,
egy picit sem csicsereg.
Jégcsapok az ereszen:
összebújnak csendesen.
Csillog-villog a világ,
s ablakon a jégvirág;
a fák ágán dér-levél,
havat hoz az esti szél.

Fésűs Éva:

Tél
Ereszalja csendes,
alul fecskefészek,
szelíd hó takarja:
nem hallik az ének.
Előtte jégcsapok:
jéghegyek a mélyre,
szelek havat hoznak,
talán ma estére...

álmodik a fenyőfácska
Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.

sohonyai edit:
Jasmine, avagy mégis kell a
szerelem

Luka ági rovata
Jeane Bristall: A Pendervick lányok
A Penderwick lányok négyen vannak és apjukkal
élnek. Egyszer elmentek nyaralni, de ez a nyaralás
nagyon sok szívet melengető, hajmeresztő és hátborzongató kalandot tartogat. Ajánlom minden 9-11
éves lánynak!

William Golding: A Legyek Ura

A kezdet:
Jasmine egy 16 éves félvér lány, aki színes bőre
miatt Patkány Etusnak érzi magát.
A vég:
Jasmine, aki Patkány Etusból Hercegnővé lépett elő;
ma az osztály leghelyesebb fiújával (Koppánnyal) jár,
és szerzett két nagyszerű barátot Mónime, és
Kárpáti Zoli személyében.
Ui: Az ajánlott könyvek nem mind kaphatók könyvesboltban. (A régebbiek könyvtárból származnak)

– Mit eszik az állat?
– Malacot.
– Malacot mi eszünk.
– Röfit. (A fiúk és Röfi beszélgetése)
Ha érdekel a többi, olvasd el a Legyek Urát!
Én nagyon szeretem, de anyu meg nagyon ellenzi,
mert azt mondja, hogy nem nekem való. VIGYÁZAT!
10 éves karika (legalább)

Tudod-e?
– hogy a leghosszabb szakálla egy norvég pasasnak volt, amikor meghalt, 533 cm-nek mérték. A szakáll ma is megtalálható a
washingtoni Smithsonian Intézetben.
– hogy melyik állat készíti a legnagyobb építményeket? A hód, a
rekordot egy 780 m hosszú hódgát tartja.
– hogy milyen a zebra csíkozása? Egyedi, olyan mint az emberi ujjlenyomat, nincs két egyforma közöttük.
– hogy egy bálna szívverésének a hangja érzékeny mikrofonnal még
öt kilométer távolságból is hallható a víz alatt?
– hogy az eddigi legidősebb nyilvántartott vőlegény Harry Stevens volt
az USA-ban, aki 103 éves korában mondta ki a boldogító igent?

A bálna

A hód

A zebra

