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Lassan (túl lassan) tavasz-illat terjed a levegőben, már felbukkantak a hóvirágok (figyelem: leszedni tilos!), a
hőmérséklet ugyan csak lassan emelkedik, de talán mire ezeket a sorokat olvassák, addigra valóban itt lesz
az igazi tavasz – a közelgő nyár ígéretével…
Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy ne csak körülöttünk, hanem bennünk is varázsoljon napsütést
Tavasztündér, a tavasszal is előforduló borongós napok estéjén pedig továbbra is olvasásra biztatom az olvasókat…
Ehhez egy ajánlat – részlet a Móra Kiadó gondozásában megjelent gyermekkönyvből:
Mai rosszcselekedetek:
Egy: Kilögyböltem a levest az asztalterítőre.
Kettő: Összefirkáltam a piros filccel, hogy ne látsszon.
Mai jócselekedetek:
Egy: Segítettem anyának összehajtogatni a ruhákat a mosáshoz.
Kettő: Segítettem anyának új terítőt választani a boltban, mert a régiből nem jön ki a piros filc.
(Kiss Ottó: A nagypapa távcsöve)
Jócselekedetekben gazdag tavaszt, valamint kellemes olvasást kívánok:
Feszt Tímea Diána

ZSÓFI
„Ha szeretet van az életünkben, az
pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik.
Ha nincs szeretet, mindegy, mink
van, az sosem lesz elég.”
(Dan Millman)

Kislányunkat Juhász Zsófiának hívják. Második gyermekünkként
1997. június 29-én született
Kisvárdán.
Betegségéről már 5 hónapos
kora óta tudomásunk van.
Szívizomsorvadásban szenvedett, amely köztudott, hogy egy
gyógyíthatatlan betegség, és
sajnos így kellett élnie 12 éves
koráig. Kontrollra folyamatosan
havonta, majd háromhavonta
kellett visszajárnunk Nyíregyházára. Amikor egy lehetőségünk adódott, Papp István főorvos úrnak köszönhetően, felkerültünk Budapestre a Gottsegen
György Országos Kardiológiai
Intézetbe (G.O.K.I.).
Az intézetben lehetőségünk nyílt
egy kedves, szolgálatkész,
figyelmes, szeretetre méltó
emberrel, Kádár Krisztina főorvos asszonnyal megismerkedni,
s neki köszönhetjük azt, ahol
most tartunk.
Nehéz, és hosszú volt az elmúlt 12
év, amely nagyon sok szenvedéssel, fáradsággal, nehézséggel
járt. Aztán eljött az a pillanat,
amitől nagyon féltünk: Zsófi állapota folyamatosan romlani kezdett, augusztus hónapban megtörtént a katéterezés, amely után
bebizonyosodott, hogy a lehető
leghamarabb transzplantációra

van szükség. Október elején
találkoztunk Ablonczy László
doktor úrral, aki a gyermek
transzplantációval foglalkozik. A
hónap közepén segítségével
éles listára kerültünk. Zsófi, bár
kicsi kora óta tisztában volt
betegségével, tudta mi vár rá az
elkövetkezendő időben.
November elején bekövetkezett
az, amitől mindig is nagyon tartottunk: Zsófia rosszul lett, szívritmuszavar állt be. Azonnal kórházba kerültünk, s tudtuk, hogy
nincs kiút addig, amíg „új” szívet
(életet) nem kap. A kórházban
töltöttük napjainkat, amikor két
hét eltelte után, egy hétfői
napon érkezett a szerencsés hír,
hogy jeleztek donort, másnap
reggel műtét következik. Az
egyik szemünk sírt, a másik
nevetett.
A
műtétet
Hartyánszky
Professzor Úr végezte, hihetetlen nagy odaadással, együttér-

Zsófi a műtét előtt

zéssel. A műtét sikeres volt,
majd pár órával később, az
őrzőben dr. Székely Edgár altató orvossal beszélgettünk, aki
megnyugtatott minket a következő mondatával, amit természetesen soha nem fogunk elfelejteni:
„Anyuka, itt a csend, a béke
és nyugalom
szigete van!”

A műtétet Hartyánszky Professzor Úr végezte...

Otthon

Nagyon nehéz időszak volt ez számunkra, főleg
az az öt nap az őrzőben, de hála Istennek, Zsófia
egészségi állapota rohamosan javulni kezdett. Öt
nap után sterilizált szobába kerültünk, és három
hét múlva már saját otthonunkban, szeretteinkkel
ünnepelhettük a karácsonyt.
Négy héten keresztül, hetente kontrollra jártunk
vissza Budapestre, ami most már két hétre változott. Zsófika a műtét után már két katéterezésen
van túl (mind a kettő GRADE 0, nem mutatott kilökődést), állapota javuló tendenciát mutat, jó
egészségi állapotnak örvend és sokat nevet. Az

Farsangi gondolatok2010
Szeretem a trapi hétvégéket. Kedvenceim az őszi
és a farsangi. Ilyenkor mindig valami gyönyörű
tájra utazunk kicsusszanva a hétköznapok darálójából, fél órával a végelgyengülés előtt. Komolyan,
életmentőek.
A tengelici farsangokat különösen szeretem. A jelmezes kicsik édesek, az egymáshoz öltözött
nagyok is bájosak, a rend kedvéért a folyosón
egymás hegyén-hátán ülő kamasz csapatok is
nagyon rendben vannak. És itt van újra a rezzenéstelen arccal filmezni és keresztbe menni képes
Iván, a mindenkihez okosan szóló Zsuzsa, Timi
(max. 2x szigorú), Virág az Activityvel, ahogy
tudja, hol lehet engedni és hol nem. Mindenki
megvan, és a változatlanság ebben a társaságban
nagyon is gyönyörködtet.
Idén ehhez hozzájött még a melegvizes meden-

immunszuppressziós gyógyszerektől az alakja
egy kissé megváltozott, ezért „Macikának” becézzük, nagyon, de nagyon szeretjük, és végre
elmondhatjuk magunkról azt, hogy boldogok
vagyunk! Ő és a testvére az életünk értelme!
Nagyon nehéz lenne elképzelni Nélkülük az életünket.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni, mindazoknak, akik Zsófia gyógyulását segítették!
Juhász Gábor és családja

céből az üvegfalon át a havas erdő látványa a
nagy pelyhekben hulló hóval. Maga a földre szállt
luxus. Elengedem magam és azt gondolom, a sok
kínlódás után ismét jár nekünk ez a kis jó érzés,
találkozás, nyugalom.
De kaparásszuk csak meg e nagy nyugalom törékeny burkát, hogy törjön csak be most! (Előbbutóbb úgyis mindig betörik.) A kaparászáshoz
nagyon jó segítség volt az idei Szülők Fóruma.
Karéjban a szülők, szemben a gyerekeket gondozó orvos csapat képviselői. Röppennek a kérdések, és milyen furcsa, a fő hangsúly már a pszichológián és pedagógián van. Az egészségügyi
kérdések is nagyon előre mutatóak: oltások
összehangolása a különböző központokban, gyerekvállalás, versenysport. Jó az egészben az,
hogy van kinek oltási tervet készíteni és van, aki
készítse, rossz, hogy a különböző központok
között az információáramlás még igencsak döcögős. De feladatukat felismerték az orvosok is, az
összehangolásra szándéknyilatkozatot tettek. A
felmerülő kérdésekből is látszik, hogy jól vannak

a gyerekek. Még emlékszem a kérdezős lehetőségemre a klinikán, transzplantáció után, hazamenetel előtt. Fontos kérdésem volt, hogy a térdemre hasaltathatom-e a pici, frissen májtranszplantált gyerekemet a feneke kitörléséhez. Hosszú
távra nem gondolni, rövidtávon túlélni. Ez volt a
vezérelvem akkor. Biztos mások is így voltak
ezzel. Ehhez képest azért jelentősen előre haladtunk. Hamar kiderült a fórumon, hogy az alaphelyzet a jó állapotban lévő gyerek egy-két furcsasággal, de teli a családok feje iskolai meg nem
értéssel, aminek egyik oka a társadalmunkra más
téren is olyan jellemző kirekesztő hajlam, évszázados rugalmatlanság, másik a pedagógusok
informálatlansága. De probléma lehet a saját
rossz kommunikációnk, feszültségünk az iskola
felé is. Nehézség a dialízisből kiszabadult, de azt
már teljes ésszel átélt kamaszok hozzáállása az új
világhoz. Itt újra probléma a rövid táv-hosszú táv
kérdése, nehezen lehet rávenni őket és magunkat
is a történtek után, hogy méltóztassanak ezentúl
ismét hosszú távban gondolkodni, ami számukra
a kemény tanulást jelenti, a szülőknek pedig az ép
ésszel megmaradást minden körülmények között.
Szóba került az egészséges testvérek helyzete,
mennyi feldolgozatlan problémát, gondolatot hor-

dozhatnak ők is. Lehetnek időszakok, amikor többet, mint a transzplantált testvér. Vannak általános
vonások, de minden helyzet, minden életkor, minden felállás, minden család más. Nem jó, ha vannak gondok, de az jó, ha ezek már nem egészségügyi problémák, hiszen lelki baja mindenkinek
van, a kutyasétáltató szomszédtól a kutyapiszok
ellenes aktivistáig. Nem jó, mikor bajban vagyunk,
hogy nincsenek kitaposott utak, de az jó, hogy
elszórtan vannak emberek, akik egy-egy probléma megoldásában már jártasabbak, valami
ösvényfélét tapostak, és hajlandók megosztani a
tapasztalataikat.
A Szülők Fórumán nagy felismerés is született, a külvilág oktatásában mindenkinek részt kell venni azzal,
amivel tud. És azzal biztosan tud, ha a saját helyzetét okosan átgondolva elmondja. Mit lehet, mit nem
lehet, mit vár, mit kér, mi felesleges. Ha ez elsőre le is
pereg az illetékesről, idővel mégis eredmény kell,
hogy szülessen!
És néha egy kicsit élvezhetjük a meleg vízből a
hóesést is Tengelicen.
Mezei Piroska
Luka Ági és Timi anyukája

orvos-szülő fórum tengelicen
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg farsangi hétvégénken az orvos-szülő fórumot, ahol
Reusz György professzor nefrológus gyermekgyógyászt, Dr. Török Szilárd a budapesti
Transzplantációs Klinika nefrológusát, Dr. Szőnyi László hepatológus gyermekgyógyászt és
Dr. Kulcsár Andreát, a Szent László kórház infektológus gyermekgyógyászát kérdezhették a szülők
transzplantált gyermekeikkel kapcsolatos problémáikról. Gyermekeink eközben vidáman lubickolhattak, játszhattak a fürdőben, Timi mami (Feszt Timi) gondos felügyelete mellett.
A következő kérdések és válaszok hangzottak el a fórumon, nem szó szerint idézve:
1. Kérdés: Milyen kötelező és adható védőoltásokat kaphatnak transzplantált gyerekek?
Válasz: A transzplantált gyerekek nem kaphatnak az osztálytársaikkal együtt védőoltásokat, minden esetben egyéni oltási tervet kell készíttetni a Szent László kórház oltási ambulanciáján –
Dr. Kulcsár Andrea –, és ezt évente egyszer meg is kell ismételni.
Vannak olyan védőoltások, amelyeket a transzplantáció előtt javasolt alkalmazni, ezért már a szervre váró gyerekek szüleinek is ajánlott felkeresni az oltási ambulanciát.
2. Kérdés: Tarthatunk-e háziállatot, nem veszélyes-e transzplantált gyermekeinkre?
Válasz: Tartható, de bizonyos közelséget kerülni kell – archoz érintés –, és a kézmosás elkerülhetetlen az állat simogatása után.
3. Kérdés: Sportolhatnak-e gyermekeink?
Válasz: A rendszeres sport ajánlott mindenkinek, az egészséges életmód fontos eszköze. Azonban
transzplantáltak esetében fokozottabb óvatosságot igényel a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, és nem javasoltak azok a sportok, ahol ütés érheti a has tájékát.
4. Kérdés: Családot alapíthatnak-e transzplantáltak, lehet-e saját gyermekük?
Válasz: Nincs akadálya, természetesen megfelelő orvosi felügyelet mellett.
Arról is beszélgettünk, hogy a családokban az egészséges testvért milyen módon kell támogatni
abban, hogy benne a testvére betegsége, és a vele járó körülmények, – pl. szülő hosszas távolléte – minél kevesebb lelki problémát okozzon.
Felmerült a kórházi tartózkodás alatti tanulás kérdése, amely témában többen is pozitívan nyilatkoztak. Új kezdeményezés, hogy a kórház pedagógusok visszavezetik az iskolába a hosszú betegségen átesett gyermekeket, megfelelően tájékoztatják az iskolát, megkönnyítve a gyermekek számára a beilleszkedést.
A fórum rendkívül hasznos volt, több mint 2 órán keresztül tartott, de egyénileg, kötetlenebbül folytatódott tovább a program további részében az asztaloknál, fürdőben, és mindenhol, ahol lehetőség nyílt beszélgetni egymással.
Törökné Fellner Márta

beszámoló

Első alkalommal vettem részt
Farsangon. Újként kicsit féltem, hogy majd nehéz lesz
beilleszkednem, bár interneten
korombeli transzplantáltakkal
tartottam a kapcsolatot.
Tengelicre érkezéskor meglepődtem, milyen hihetetlenül

szép helyen is vagyok.
Izgatottan vártam, hogy megismerhessem személyesen is a
többieket, és elkezdődjenek a
programok. Mire az első program – a mesemondás – elkezdődött, már kezdtem oldódni,
hiszen mindenki kedves volt,
és nem éreztem magam kívülállónak.
Amikor először meghallottam,
hogy mesemondás lesz, bevallom kicsit kuncogtam magamban, hogy azt biztos csak a
kisebbek
fogják
élvezni.
Kellemesen csalódtam, mert
nagyon mókás volt az előadás,
nagyon tetszett nekem is!
Aznap még filmvetítés is volt,
újként érdeklődve figyeltem az
előző évi balatoni nyaralás
képeit. A második napon délelőtt pihentem és beszélgettem a többiekkel, el-eltöprengtem azon, milyen hasznos is
volt eljöjjek, mert fantasztikus
volt látni, menynyire egészségesek és önfeledten boldogok transzplantáció
után a többiek.
Számomra ez
még csak álom,
de láttam, hogy

Adri és Szabina

nem
reménytelen
álom.
Gyorsan elrepült a délelőtt, s
az akadályverseny következett.
Egyik-másik feladat nagy fejtörést okozott a csapatunknak,
de ügyesen megoldottuk szerintem azokat is. Az eredményhirdetés a farsangi bállal volt
egybekötve. Vacsora után már
siettünk is öltözni. Volt nagy
nyüzsgés és rohangálás az
egész emeleten, szobáról szobára jártunk, meg-meglesni
egymás jelmezét, segíteni, ha
kellett. Mindegyik jelmez ötletes volt, voltak tréfás és
rémísztő jelmezek is, és persze
örök klasszikus darabok. Én
vámpírnak öltöztem. Az akadályverseny nyereményeit jelmezben vettük át, nem értünk
el szép helyezést, de nem baj,
a fontos az volt, hogy jól éreztük magunkat! Az este zárásaként volt zene és késő estig
táncoltunk.
Másnap délelőtt volt a hazaindulás, szívesen maradtam
volna még velük, mert nagyon
jó volt az a két nap.
Várom már, hogy megint részt
vegyek egy farsangon.

Wellness...

Almási Szabina

Kedves trappancsok!
Hálával tartozom Nektek azért a pár békés napért,
amit köztetek Tengelicen tölthettem! Az idejét sem
tudom, mikor voltam képes csak úgy „semmit csinálni” és mégis hasznosnak lenni.
A pénteki hajtásból kiszabadulva, térképpel felfegyverkezve – semmi teliholdvezérlés, vagy parabola, vagy mi a szösz – nekivágtunk Erikával az
ismerős 6-os útnak az ismeretlen felé. Valami nem
volt rendben már az induláskor sem, mert engem,
aki folyton izgága vagyok határtalan nyugalom
szállt meg, Erika, aki a három, félig felnevelt gyermekét hagyta otthon, elkötötte a köldökzsinórt, és
egyetlen egyszer sem nyúlt a telefonjához! Nem
érdekelt a beharangozott hóesés, sőt az sem,
hogy esetleg eltévedünk, hiszen Zsuzsa hívó
szava után, pillanatokon belül megtaláltunk
Benneteket!
Megérkeztünk a béke szigetére, ahol azonnal
éreztük a családias hangulatot. Be kell valljam,
kicsit azért izgultam, hogy mit fogtok hozzám
szólni, hiszen velem csak ritkán találkoztok, sőt
van, akit egyáltalán nem ismerek, sajnos. Így
aztán belekapaszkodtunk Teribe és Adriba, akik
talán a legrégebben és leghűségesebben járnak
hozzám oltásokra (pedig igen messze laknak
Budapesttől), majd belecsaptunk a lecsóba, és
csak úgy jól éreztük magunkat!
Legjobban a
mesét élveztem, no meg a
farsangi mulatságot, bár
ahogy reggel
értesültünk róla, eléggé öreges
tempóban
A doktorok válaszolnak
adtuk elő a

szórakozást, mert mi már éjfélkor durmoltunk,
ellentétben a reggel is vidám társulattól, akik
végigtáncolták az éjszakát!
Tartottam a komoly beszélgetéstől szombat reggel, de kellemesen csalódtam, mert tényleg
beszélgettünk! Jó volna többször is! És sétáltunk végre a hóban! Ezer éve nem bandukoltunk
hócsizmában a csüdig érő szűz hóban.
Csúsztunk másztunk, hagytuk csiklandozni arcunkat a sűrűn hulló hópelyheknek, miközben
amolyan fővárosiasan próbáltunk becserkészni
egy harkályt! Jelek szerint sikertelenül, mert egyik
fotónkon sem szerepel. Csak úgy, ahogy elillantak
előlünk az őzikék, mire felocsúdtunk. Jó volt kicsit
lazítani, KÖSZÖNJÜK!!
Hogy valóban hasznos volt- e, hogy ott voltunk,
vagy csak jó szórakozás, az attól függ, hányan
jöttök a jövőben a „szúrós dokihoz” a „lászlóba”!!!!
Ha féltek, hozzatok magatokkal másik Trappancsot is, párosan nem olyan vészes!
Kulcsár Andrea,
Pallag Erika

A szülők kérdeznek

Köszönjük a Hotel Orchidea kiváló szolgáltatását, a Paksi Erőmű támogatását, melyből
biztosítottuk a szombati ebédet, Kákonyi Böbének a kulturális program szervezését, s
végül, de nem utolsó sorban az alábbi fellépők feledhetetlen műsorát.
Berecz András mesemondó
Bartina Zenekar
Bogyiszlói Táncegyüttes
Varga Gyula zenész

A fiúk asztalánál

Ismét
trappancs-bál
Szedresben
Az elmúlt két évhez hasonlóan
ismét megrendeztük jótékonysági bálunkat a Trappancs
Egyesület javára.
Az előzőekhez képest
viszont sokkal kevesebb szervezkedésre volt szükségünk,
hiszen akik már voltak tavaly
és tavalyelőtt, már az ősszel
érdeklődtek, hogy mikor lesz
a következő. Így aztán a megszokottnál is többen vettek
részt. A kihelyezett gyűjtőurnában szép összeget helyeztek el névtelen adakozók és
adtak támogatást olyanok,
akik a vacsorán ugyan nem
vettek részt, de szívesen
támogatják a Trappancsokat.
A vacsorát ismét az iskola
szakácsnői készítettek, a bort
a már jól megszokott Fetzer
pincéből
kaptuk.
Hússal
Szabó János hentes ajándékozott meg bennünket, a teremért az Iskolának megint nem
kellett fizetni és a W zenekar

ismét jutányos áron szolgáltatott nonstop muzsikát.
Mégis rendhagyónak mondható az idei bál, mert ez alkalommal nem csak szedresiek,
de bizony a környező településekről és Szentlászlóról is
voltak vendégeink és az est
fényét emelte, hogy Feszt
Tímea is együtt szórakozott
velünk. Nagy meglepetést
okozott azzal, hogy a szedresieket és minket szervezőket
is egy-egy oklevéllel jutalmazott igyekezetünkért.
Köszönjük szépen, és igyekszünk, hogy a címet

A bál főszervezője

„Legönzetlenebb
Község”,
amit
Szedres
kapott
a
Trappancs Egyesülettől, meg
is őrizzük.
A szokásos menetrend szerint vetítéssel folytattuk, a
tavalyi tengelici farsang hangulatából, a nyári sporttáborról és nem utolsó sorban a
disneylandi képekből láthattak
egy kis összeállítást adakozó
vendégeink.
A finom vacsora után fergeteges bál vette kezdetét, és
nagyszerű hangulatban mulathattunk hajnalig.
A szedresi bál bevételéből
tudtuk
meghívni
Berecz
András mesemondót is az idei
tengelici farsangra, és a többi
pénzt - 325.000 Ft-ot - a
Trappancs Egyesület számlájára utaltuk.
Kákonyi Ferencné

Kell egy csapat!
12.
Dr. Alföldy Ferenc

KELL EGY CSAPAT
Tudjátok gyerekek, mindig kell
egy csapat. Ha focizni akarunk a
réten, ha társasjátékot akarunk
játszani, ha egy jó társasággal
kirándulunk a hegyekbe, és este
szalonnát akarunk sütni a sátortábor közepén, egyszóval, ha
valami vidám dolgot akarunk
csinálni, a szakácskönyvben a
recept így kezdődik: végy egy jó
csapatot.
Így gondolták a szervátültető
orvosok – Perner Ferenc, Járay

MTSE szilveszter 1998

Dr. Perner Ferenc

Jenő és Alföldy Ferenc – is, amikor 1987-ben híre jött, hogy a
következő világjátékot Innsbruckban rendezik. Ilyen közel
még egyszer nem fognak világjátékot rendezni - vélekedtek, és
felütve a szakácskönyvet, kiválogatták a részvételhez valókat.
Szóltak mindazon szervátültetett
embereknek, akik műtét előtti
életükben sportolók voltak.
Hát így kezdődött.
A folytatáshoz másféle, erősebb,
nagyobb, szerkezetileg stabil,
állandó csapat kellett.
A szakácskönyv ismét segített.
1987 őszén megalakult a

Dr. Járay Jenő

Magyar Transzplantáltak Sportegyesülete. Lázasan vizsgáltuk
a tartósítószerek bekezdésnél a
különböző szerek hatásmechanizmusát.
Végy egy állandóan ismétlődő
programot, mondjuk felmérő
versenyeket. Keverj hozzá kirándulásokat és add hozzá a tartósítandó masszához. Öntsd le az
egészet külföldi versenyekkel,
és alapjaiban kész az új csapat.
Igen ám, de fenn is kell tartani a
hőmérsékletet, nehogy kihűljön
és szétessen a nemrég alakult
közösség.
Ismét lázas lapozás következik.
Megvan!
Minden évben – olvassuk –
végy egy nemzetközi versenyt,
melyet te főzöl, akarom mondani, rendezel. Tégy körítésnek
mellé
szponzorokat.
Körítsd az egészet vidámsággal, tánccal, táborozásokkal, s
úgy számíts, hogy a maradékból neked is jusson.
Így folytatódott.
Az idő múlásának függvénye a
változás. Változik a csapat, változnak a körülmények és változnak a hozzájuk adandó
fűszerek is.

Athén, EB 2000: Déri Pisti rajt 60 méteren

Athén, EB 2000: Gizus távolugrásban

Budapest, VJ 1999: úszó lányaink

legyőzőre a magyar csapat. Országokat segítettünk a szervátültetettek világközösségébe, és szövetségbe hívtuk Európa országait.
Mikor visszamondás miatt átvállaltuk a Világjáték
megrendezését, négy hónapunk maradt a munkára. A Világszövetség lapjában így kommentálták
az eseményt: „a magyarok megcsinálták a lehetetlent.” Törvényt módosítottunk, színjátszó csoportunk előadással tisztelgett a millecentenáriumi
évforduló előtt, és az általunk rendezett Világjáték
záróünnepségén, az akkori Népstadionban, teljes
hangerővel zengett az Örömóda.
Múltak az évek, s egyre magasabb korosztályban
versenyeztek a csapat tagjai, s egyre többen nyújtották búcsúkézfogásra kezüket. Sokan mentek el
búcsú nélkül, bár ezt nem akarattal tették. A megüresedett helyekre csak kevesen jelentkeztek.
Még tart a lendület. Még kivívjuk a sikert. Még
érezzük a közösség megtartó, máshoz nem mérhető erejét…

Az igény is megnő. A csapat öntudatra ébred. A
határokat szétfeszíti. Igényli a megmérettetést és
szükséglet
lesz
számára a siker.
Rendszeres edzések, profi edzők,
versenyrendszer,
edzőtáborok
a
nemzetközi versenyek előtt, több
napos kirándulások, nyaralások,
ezekkel a fűszerekkel ízesítettünk.
A
siker
nem
maradt el.
Négy földrészen
kúszott a legmagasabb fokra a
piros fehér zöld
lobogó, s EurópáBudapest, VJ 1999: a magyar csapat a Népstadionban
ban nem talált

Nancy, VJ 2003: a világbajnok magyar röplabdacsapat

Huszonhárom év telt el a szakácskönyv első
tanulmányozása óta.
Hogy mi fért bele, ebbe a huszonhárom évbe?
Hogy lenne-e hely még abban a bizonyos
bőröndben? Lehet, hogy lehetett volna ízesebben
főzni? Más receptek szerint? Nem tudom.
De azt tudom, hogy családok, s gyermekeik nőttek fel velünk ez alatt a huszonhárom év alatt.
S hogy eljutottunk a csúcsokra, s hogy félték a
nevünket nagyon sokan. És azt is tudom, hogy
sok trapi életét egyengette jó irányba ez a közösség, adott értelmet és erőt a további útra.
Életünk részévé váltak az edzések, a programok,
a versenyek.
Jártunk együtt csoda országokban, repültünk

Óperenciás tengerek felett, hétmérföldes csizmával szeltük át a kontinenseket, míg itthon nagy
küzdelemben győztünk a kormány-sárkányok
felett.
Ha becsukom a szemem, magam előtt látom a
bíborban ragyogó napnyugtát a Himalája hegycsúcsain, a fellobbanó tábortüzet, s a fényében
oldódó ezüsthidat a Duna felett. Látom a ragyogó
arcokat, s a könnyező szemeket a dobogó legmagasabb fokán, s hallom az elsuttogott szavakat:
- Csak veled…
Hallgatom a tapsot fenn a színpadon, s a nevetést
a meleg, trópusi esőben, a thaiföldi kalózhajón.
Érzem az edzések kemény izzadságszagát, és a
tenger sós illatát. A messzeségből érkező szél
végigsimítja arcomat, majd fut tovább, s érintésével összezárja a csapatot… érzem teljes bizonyossággal, hogy…
Igen. Kell egy csapat. Kellenek a társak, az egy
irányba néző barátok, az egy célért mozduló csapattagok. Igen. Meg kell őrizni a csapatot, mert
újat létrehozni nehéz. Ha a csapatnak hagyománya, történelme van, az az alap, amire lehet
támaszkodni, ami hitet és erőt ad. Szilárd talaj,
amire biztonsággal épülhetnek rá az új építmények. Igen, a szakácskönyv most is igaz tükröt tart
elénk:
Most friss, új csapattársakra van szükség…

Székely György

Egy „hétköznapi” levél,
amely a minap érkezett az alapítványhoz e-mailen…
T. Transalap!
A mellékletben csatolom Moira lányom fotóját, akinek
májtranszplantációja 2009 máj. 26-án történt.
Moira 2008. aug. 31-én született, tehát 9 hónapos
korában volt Kiel-ben a műtét (epe út elzáródás miatt
és a Kasai műtét eredménytelensége miatt).
Azóta jól van, problémamentes az állapota - természetesen egyéb gyermekbetegségeken ő is átesik, de
a májjal ez idáig gond nem merült fel!
Közérzete, hangulata, étvágya, szellemi fejlődése
kimondottan jónak mondható, a műtét előtti „keserves" napok varázsütés-szerűen megváltoztak: azelőtt

a nap 24 órájából 23-ban levert, kedvetlen, sírós volt,
ez mára pont a visszájára fordult, hála azoknak a személyeknek, akik segítették ennek az operációnak a létrejöttét és lebonyolítását!
Hálás üdvözletttel:

Káptalan András
büszke donor-apuka

Egy kicsi mozgás
mindenkinek kell…
A TRAPPANCS Egyesület két
tagja – Kóka Zoltán és Hasznos
Szabina – vett részt Móron versenyzőként az MTSE asztalitenisz-, tollaslabda- és úszóversenyén. Szabina egyéni tollaslabdában bronzérmet, mellúszásban ezüstérmet, Zoli-Szabina
páros tollaslabdában bronzérmet
nyert. Gratulálunk, így tovább!
A februári hónap elég eseménydús volt (Tengelic, Születésnap,
Mór). Az utóbbiról szeretnék pár
mondatos beszámolót készíteni.
Pénteken iskola után Kóka
Zolihoz csatlakozva elindultunk
Budapestre. A Népligetnél
Székely Gyuri bácsi és felesége
már vártak bennünket, hogy az
első felnőttekkel való versenyeken megmérettessük magunkat.
Egész úton az eső szakadt, de a
trappancsok kedvét nem szegi,
hisz voltunk mi már júniusban
jégesőben, hidegben a Balatonnál.
Mórra érkezve szebbnél szebb
házakat, épületeket láttunk, de a
legjobb az volt, mikor egy
nagyon tetszetős panziónál
„elájultam” a szépségtől – Gyuri
bácsi válasza: hát ez lenne az,
megérkeztünk. Amilyen szép
volt a csomagolás, olyan szép
volt a belső tartalom is. Elfoglalhattuk szálláshelyeinket.
Este 6 órakor már megkezdődött a tollas verseny, amelyben
mindketten indultunk. A pályán
külön férfiak-nők, majd vegyes
páros csapatok indultak egymás
ellen. A labdák csak úgy cikáztak a levegőben, a szurkolótábor biztatott minket a visszaütésre.
A péntek este végeredményei:

egyéniben 3. helyezést, vegyes Az arany az övék, de felnövök
párosban Zolival szintén 3. ám én is hozzátok nemsokára!
helyezést értünk el. A szombat
nagyon finom reggelivel kezdő- A hétvége így gyorsan és kelledött, a helyben sütött kenyér íze mesen eltelt.
mindenkit elvarázsolt, kenyérre Zolitörp nevében is nyugodtan
való is akadt bőven, mint ilyen- leírom, hogy jó volt veletek,
kor szokás( tengelici reggelik, köszönjük a lehetőséget, és bátran mondhatjuk, hogy egy kis
balatoni reggelizés).
A nagy sportcsarnokban több mozgás mindenkinek kell!
asztalnál zajlottak a ping-pong
versenyek. Ez egy egész napos
Hasznos Szabina
megmérettetés volt, ping-pongban nagyon sok trapi kipróbálja
tehetségét. Szép számmal vannak komoly eredmények, itt
említem a mindenki által ismert
Szendi Janit és Nagy
Pistit. A felnőttek bennünket csak törpiknek neveztek. Zolitörp, aki tavaly kezdett ping-pongozni
sokat fejlődött, ugyan
érem még nem került
a nyakába, de hajrá
Zoli, az arany a cél!
Nem lógjuk ám el az
edzéseket, mindent
Mór, farsangi buli
bele! A hideg téli idő
elűzéséhez mi is hozzájárultunk, este jobbnál jobb jelmezekben
múlattuk el a szombat
estét.
Az utolsó sportág az
úszás vasárnap délelőttre maradt. Én két
számban indultam, az
50 m mell- és hátúszásban. A mellúszás
a kedvencem, itt 2.
helyezést értem el, a
hátúszás nem a kedvencem, itt nem sikerült helyezést elérnem, de sebaj.
„A vén motorosok”
(gondolok itt Zsuzsa
nemnénire, Berente
Juditra) hozták megszokott formájukat.

Zoli: érem még nem került a nyakába

melegégövi edzőtábor
2010
Február 12. hajnali 4-kor kelés, indulunk
Debrecenbe, és onnan a debreceni triatlonosokkal megyünk Ferihegyre. A reptéren derült ki,
hogy elnézték a jegyemet, amikor vették, és nem
aznap este indulok tovább Madridból LasPalmasra a többiekkel, hanem másnap este. Nem
tudtam elképzelni, hogy hol éjszakázok és mit
fogok csinálni.
Éjszaka a reptéren dekkoltam, másnap pedig
szétnéztem Madridban, próbáltam pozitívan felfogni a dolgot.
Mire megérkeztem Maspalomasba, addigra a többiek berendezkedtek és már túl voltak az átmozgató edzéseken. Mivel egy napot vesztettem, és
azért utaztam ki közel 3 hétre edzeni , hogy hozzá
járuljon minél jobb szereplésemhez az idei Írországban megrendezendő Európa bajnokságon,
másnap már hozzá is láttam a munkához.
Minden nap nagyjából ugyanúgy telt, 8-tól reggeli, 10-től kerékpár edzés, nyújtás, gyors ebéd,
aztán délután pihenés, 5-től pedig futás, este 7-től
svédasztalos vacsora, utána megnéztünk egy filmet, vagy tanulás, vagy lementünk internetezni.
Sajnos az első héten nem fogadott minket a legjobb idő. A hőmérséklettel nem volt baj, de
nagyon sok eső esett, többször is bőrig áztunk.
Az esős időjárást gyakorta kísérték viharos szelek.
Erősödni mentem ki. Rájöttem, hogy fogok, mert
amerre csak a szem ellátott, mindenfelé hegyek
és völgyek tárultak elénk. Az első tapasztalataim
között könyvelhettem el azt, hogy itt rengeteg
kerékpárossal fogok találkozni, akik
edzőtáboroznak, illetve még azt is,
hogy itt az autósok sokkal elnézőbbek, megértőbbek és türelmesebbek a kerékpárosokkal. Számtalanszor volt olyan, hogy egy, vagy több
autós a kanyargós szerpentineken
kilométereken keresztül kísért minket, várva, míg biztonságosan tudta
kikerülni a bolyunkat.
Gyönyörű szépségű tájakon kerékpározhattunk, és ahogyan távolodtunk a tengerszinttől, beláthattuk az
alattunk elterülő részeket.
A délutáni pihenőket néha szerelés
váltotta ki, mikor épp elszakadt a
láncom, ami kétszer történt meg,

vagy defektet kaptam, vagy egyéb apróságokat
kellett szerelni a kerékpáromon. Futásból és
kerékpározásból is a kilométergyűjtésre fektettem
a hangsúlyt. Összesen 166 kilométert futottam és
1068 kilométert tekertem, ami 15 napra oszlott el.
A sok bringázástól már sokszor nagyon fájt a
fenekem, ami abban a tudatban nem volt túl jó,
hogy másnap is hosszú órákat kell tekernem.
A részletes edzésbeszámolóval nem untatnék
senkit, csak annyit, hogy voltak érdekes helyzetek, fejben hozzászoktam a hosszú edzésekhez,
és most is rengeteg mindent tanultam. Sajnos egy
napot vesztettem az utazással, és emellett 3 pihenőnapot tartottam, ilyenkor próbáltam nyaralni
kicsit.
Egyik nap a városban néztem szét, a két másik
napot pedig Ivettel töltöttem, aki meglepetésként
jött ki családjával, az utolsó hétre. Béreltünk egy
motort és megnéztük a legszebb helyeket a szigeten. Fürödtem az óceánban, láttam a homokdűnéket és nagyon sokszor láttam a híres világító
tornyot, mert sokszor volt, hogy lent a óceánparton futottunk. Kár lett volna kihagyni ezeket a dolgokat.
Nagyon jól éreztem magam az egész edzőtábor
alatt, már amennyire egy kemény edzőtáborban
jól tudja magát érezni a sportoló, de hát én imádom ezt csinálni, és remélem, az egészségemhez
is hozzájárul.
Szeretnék köszönetet mondani a Transzplantációs Alapítványnak, hogy támogatta a kiutazásomat.
Mezei Gergő

Sziasztok Trappancsok!
Az elmúlt két hónapban fiúkkal gyarapodott a csapat.
H. Bálint (13 éves) hosszú várakozás után, májátültetésben részesült. Bálint feladta a leckét a sebészeknek és az intenzív osztályon
dolgozóknak, több műtéten van túl. Sokat izgultunk érte. Végig
nagyon türelmesen és bátran viselkedett. Szereti a dinoszauruszokat és a transzformereket, rajzolt is egypárat nekünk.

H. Bálint

T. Attila 16 éves és M. Tamás 12 éves nagyon szerencsések, nem
sokat kellett várniuk, mindketten Édesanyjuktól kapták a vesét.
Tomi percek alatt lerajzol egy autómotort, pontosan tudja, hogy mi
micsoda és mire való rajta, szereti az autóversenyeket, és szerintem minden járművet, ami gurul.
Lányok! Nagyon várlak titeket is!

Maléth Anikó
koordinátor
Transzplantációs Klinika, Budapest

M. Tamás

A Transzplantációs és Sebészeti Klinika
ezúton szeretné megköszönni a
Trappancs Egyesületnek a 2 DVD lejátszót és a mesefilmeket, melyeket a klinikának ajándékozott.
Az egyik készülék az intenzív osztályon,
a másik a transzplantációs osztályon
került üzembe helyezésre és azonnali
használatba vételre.
KÖSZÖNJÜK!!!!!

T. Attila

M. Tamás rajza

Nem csak a budapesti Transzplantációs és Sebészeti Klinikán történnek szervátültetések:
F. Richárd (8) csontvelő átültetése után tavaly
novemberben Bécsben kapott tüdőlebenyt édesanyjától, és a Bókay Gyermekklinikán találkoztunk,
amikor kontrollon voltak.

Gy. Eszter (1) Kielben májátültetésben részesült. A
donor, aki a májdarabot adta a kislánynak, a nagymamája volt.
Minden új Trappancsnak mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk!

K. Alexandra (16) tavaly nyáron kapott új szívet
Budapesten, a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetben. Felgyógyulása után őt is
várjuk rendezvényeinken.

F. Richárd

Gy. Eszter

K. Alexandra

SZÁMVETÉS
Többek biztatására (elég nehezen szántam rá magam) megpróbálom összefoglalni az alábbiakban – ahogyan azt a
Csodalámpa Alapítvány Hírleveleiben szoktuk olvasni, hogy hány kérést teljesítettek –, hogy a Transzplantációs Alapítvány
2004 óta, mióta a gyerekprogram működik, mit „teljesített”.
1./ A „Mi is nyaralunk – Mi is sportolunk” nyári balatoni táborunkban összesen 440 gyerek nyaralását, szórakozását,
programjait biztosítottuk, valamint közel 200 szülő és 100 önkéntes segítő részvételét is az alapítvány fizette.
2./ Őszi háromnapos programjainkon – Nyíregyháza-Sóstó, Szilvásvárad, Miskolc-Tapolca, Bakonybél – összesen 190 gyerek
részvételét fizette az alapítvány.
3./ Háromnapos Farsangjainkon – Sopron, Velence, Balatonvilágos, Tengelic, Tengelic – összesen 210 gyerek részvételét
fizette az alapítvány.
4./ A gyermekek sportolását támogatta alapítványunk anyagi-, és sporteszközökkel 2009-ig, a TRAPPANCS Egyesület
megerősödéséig.
5./ A TACKERS sítáborba (Anzere) és a Szervátültetettek Téli Világjátékára (Rovaniemi) 27 gyerek részvételi és utazási
költségét biztosítottuk.
6./ A Szervátültetettek Világjátékain (Bangkok, Gold Coast) 7 gyerek részvételét, az Európa Játékon (Würzburg)
6 gyerek részvételét biztosítottuk.
7./ Több, mint 100 gyerek élvezte a Budapesti Különleges Mentőkkel közösen szervezett Motoros és Repülős
Gyereknapjainkat.
8./ A TRAPPANCS újságot 2006. óta évente négy alkalommal adjuk ki, és eljuttatjuk minden gyerekhez, a transzplantá
ló centrumokba, a gyermekklinikákra, a kórházak intenzíves orvosaihoz és támogatóinkhoz.
9./ Jutalmakat, ajándékokat (kerékpár, fényképezőgép, digitális kamera, stb.) és szociális támogatásokat adtunk közel
2 millió Ft értékben.

Szalamanov Zs.
MindEZ cSak úgy ValóSulhaToTT MEg, hogy akik fonToSnak TarToTTÁk TEVÉkEnySÉgünkET,
adójuk 1 %-ÁT a TranSZplanTÁcióS alapíTVÁnynak ajÁnloTTÁk fEl. köSZönjük!
Transzplantációs Alapítvány
a
Megújított Életekért

Adószám:
19667063-1-43
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Zelk Zoltán: mese a legokosabb nyúlról
...Kicsiknek
Egyszer volt, hol nem volt,
túl a hegyen, túl a réten,
egy kis erdõ közepében,
az erdõben egy tisztáson,
fûszálakból vetett ágyon,
ott, ahol sosem járt ember,
s egy farkas a polgármester,
ahol ezer róka túr,
ott lakott egy kicsi nyúl.
A kis nyúlnak háza nem volt,
szeme kettõ, orra egy volt,
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.
Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerû kis nyuszi volt.
Szarvas és jóbarátja,
minden madár jó pajtása,
így éldegélt békességben,
a kis erdõ közepében.
Így éldegélt, amíg egyszer
meg nem halt a polgármester,
a bölcs farkas, s eltemették,
megsiratták, mert szerették.
Az állatok összegyűltek,
egy tisztásra települtek,
éjjel-nappal tanakodtak,
polgármestert választottak.
Róka mondta: Róka legyen!
Szarvas mondta: Szarvas
legyen!
Őz kiáltott: Őzön a sor!
Teli faág, teli bokor,
madár ült minden ághegyen,
s kiáltozták: Madár legyen!
Addig-addig tanakodtak,
a végén majd hajba kaptak,
míg egy nyúl szólt:
Most az egyszer
nyúl legyen a polgármester!
Erre elkezdtek kacagni.

Nem tud az mást, csak szaladni,
az árnyék is megkergeti,
úgy megijed, hideg leli,
ha ág zörren, rögtön szalad,
vagy meglapul a fű alatt.
Most legyen okos az ember,
ki lesz itt a polgármester?
Szól a bagoly az ághegyen:
Az a fontos, hogy okos legyen!
Akár bátor, akár gyáva,
ész legyen a kobakjában.
Mind így szóltak: Okos beszéd!
Próbáljuk ki, ki-ki eszét...
Igen ám, de hogy próbáljuk?
Máris szólt a bagoly rájuk:
Aki becsapja a rókát,
az kiállotta a próbát!
Rajta szarvas! Rajta, őzek!
Lássuk, ki lesz a legbölcsebb!
Ki tud győzni az észtornán?
Ki tud kifogni a rókán?
Előbb az őz került sorra.
Ide figyelj, ravasz róka!
Felhők közt lakik az égen,
sohasem járt erdőn, réten,
mégis ő növeszt fűszálat,
zöldbe borít bokrot, ágat...

Nevet csak ezen a róka.
Ez aztán a nehéz próba!
Jobban tudom, mint te magad,
mi volna más, ha nem a nap!
Most a szarvas került sorra.
Én aztán megfoglak, róka!
Nincsen lába, mégis szalad,
de mégis egy helyben marad...
Megint csak így szólt a róka:
Ez aztán a nehéz próba!
Jobban tudom, mint te magad,
mi volna más: folyó, patak!
Most a kis nyúl került sorra.
Erre felelj, ha tudsz, róka:
ha megfelelsz, most az egyszer
te leszel a polgármester!
Nincsen szárnya, mégis repül,
fákon, bokrokon hegedül,
ha nem repül, nincsen sehol,
de mégiscsak van valahol,
nincsen szárnya, nincsen lába,
mégis a világot járja...
Töri is fejét a róka,
ennek a fele se móka,
hiába, no, nincs felelet,
mondd meg, nyuszi, hogy mi
lehet!
Szól a nyuszi: Figyelj, róka!
Hogy mi lehet? Mi más volna?
Ismeri a nyár s a tél,
mi lehetne más: a szél!
Kis nyúl főzte le a rókát,
ő állotta ki a próbát,
az erdőben akkor egyszer,
nyuszi lett a polgármester.
Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerű kis nyuszi volt.
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.
***

…és Nagyoknak
A Húsvét jelentése
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de
a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is,
amelyet március vagy április hónapban (a Hold
állásának megfelelően) tartanak.
A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Helyettesítő áldozatával megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet
aratott a halál felett.
Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah)
az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe
volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is,
amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét, az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi
böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után ezen a napon
szabad először húst enni. A böjt utolsó hetének
neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete,
egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.
A világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem keresztények is. Mióta a világ
világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték
a tavaszt, a természet felújulását. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a
tojások színezése, a „piros", vagy „hímes" tojás,
már az ősi Babilonban is csinálták. Később az
egyiptomi templomokat is kidíszítették velük
tavasszal.

A Húsvét időpontja
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek
minden évben a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára. A Nap mozgása mellett a Hold
mozgásától is függ a dátum, némileg a héber
naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.
Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy
az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény
húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni
első holdtöltét követő vasárnap.
Időpontját Te magad is kiszámolhatod úgy, hogy

A hímes tojások a Húsvét jelképei

megfigyeled mikor van az elsõ telihold március
21.-e után, az azt követő első vasárnap lesz
Húsvét.

Húsvéti népszokások
Húsvéthoz sokféle népszokás kötődik. Ilyenek a
tavaszköszöntő rituálék, amelyek nagy része nem
épült be a keresztény vallási ünnepekbe.
Egy ma is élő hagyomány szerint a böjt megkezdésekor, húshagyó kedden népi játékkal kell
véget vetni a színes farsangi mulatságoknak.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a
szigorú böjt napja. A templomokban az oltárakat
letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a
passiójátékok, élőképes felvonulások világszerte
ismert szokások.
Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a
paraszti életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek
kenyeret (mert kővé válik), nem mostak (mert a
ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak.
A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken
napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel
kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen.
Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is
fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek.
Szokásban volt a határjárás, határkerülés is.
Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek,
csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepeléssel űzték el az ártó erőket a földekről.
A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást,
kalácsot a templomban megszenteltették, ezután
mágikus erõt tulajdonítottak neki. A morzsából
vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak,
egészségesek maradjanak. A sonka csontját a

köztük nem csak néprajzi, de kézműves szempontból is rendkívüli darabok.
Érdemes ellátogatni a Zengő lábánál fekvő festői kis településre, ahol a különleges hímestojás-gyűjteményen kívül, egy szalmatárgyakat
bemutató kiállítást is megtekinthettek.

Húsvéti locsolkodás (Fotó:Gyenes T.)

gyümölcsfára akasztották, vagy a földekre vitték
a jó termés reményében.
Húsvét vasárnap hajnalán szokásban volt a
Jézus-keresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubeli kereszteket.
A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplõ énekes játék. A
lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj,
bújj zöld ág...).
A húsvéti hétfői locsolkodás magyar húsvéti
hagyomány. Régebben faluhelyen a kútból húzott
vízzel locsolták meg a lányokat, vagy nemes egyszerűséggel egy patakba vetették őket. A fiúk
ezután tojást és szalonnát, vagy festett tojást kaptak, ez utóbbival a lány még az érzelmeit is ki
tudta fejezni. Ma a fiúk illatos vízzel locsolnak. A
műveletet mondókával kísérik. A lányok köszönetképpen még ma is ajándékot adnak, de ma
már a festett tojást sok helyen felváltotta a csokoládéból készült tojás vagy nyuszi figura.
„Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!”

Forrás:
http://www.angelfire.com/ne/OtthonIskola/husvet.html
www.arkadhirado.com
www.tojasmuzeum.ini.hu
www.vendegvaro.hu
www.wikipedia.hu

Kiszínezheted a húsvéti figurákat

Programajánló
Európában egyedülálló létesítmény a Pécs-közeli
Zengővárkonyi Tojásmúzeum.
A tojásfestés, tojáshímzés szerves része a
Húsvéthoz kapcsolódó népi hagyományoknak,
ugyanakkor önálló népművészeti ággá fejlődött, s
a díszített tojások az ünneptől függetlenül is előállítható, gyűjthető, kiállítható műtárgyakká váltak.
A múzeum a népművészeti tojásdíszítmények
változatos és gazdag gyűjteménye. Gyűjtőköre
elsősorban Európa, kiemelten a Kárpát-medence.
Közel 2000 művészien készült tojás látható itt,

Húsvét falun
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Kovács A

Fotósétán
Berlinben
Nagyon örülök, hogy jobban megismerhettem a
csoporttársaimat, igazi
élmény
volt
velük
Berlinben.
Március harmadikán
11 órakor landolt itthon,
a Ferihegyi repülőtéren a kis csapat, a
tervezettnél 20 perccel előbb.
Berlinben nem volt szikrázó napsütés, mint
Budapesten. Aznap a szokásosnál is korábban
keltünk, természetesen megint a fiúkra kellett
várni.
Hazaérkezésünk előtti napon, kedden este búcsúpartit tartottunk a Generator Hostel bárjában.
Délután meglátogattuk Julia Baier fotóművész
műtermét és otthonát. Megnézhettük pár friss
képét, és a Berlinben eltöltött napokról beszélgettünk.
Ebéd után a híres kelet és nyugat Berlin közti átjáró pontot, a Checkpoint Charlie-t fényképeztük.
Ez ma már csak turistalátványosságnak számít. A
berlini Magyar Nagykövetségen ebédeltünk, ahol
kitűnő kiszolgálásban volt részünk. Előtte a
Holocaust áldozatainak állított emlékműnél jártunk. Reggel a Postdamer Platz-ra utaztunk, ahol
szabadon fényképeztünk. Álmosan indultunk neki
az utolsó ott töltött napnak is. Hétfő este a szállodában maradtunk a heves időjárás miatt.
Délután a Pergamon múzeumban tettünk látogatást. Itt rengeteg fennmaradt görög szobrot és természetesen az Istár kaput láthattuk. A híres Unter
den Linden úton található Magyar Intézetben ebédeltünk. Délelőtt a Reichstag, azaz a Német
Parlamentbe látogattunk. Az érdekes ezernyi
tükörből álló oszlop látványa mindenkit rabul
ejtett. Érdekesség, hogy a Parlament ezen a
kupola közepén álló oszlopon keresztül szellőzik.
Esős reggelre ébredt a társaság, de minket ez
sem állított meg. Vasárnap késő délután, már esti
fényben csodáltuk a Brandenburgi kaput.
Elkezdtünk olyan képeket készíteni, ahol páran a
csoportból felugrunk, és abban a pillanatban

Este az Alexander Platzon

Egy alkotás a Tachales-ben

készül a kép, amikor a levegőben vagyunk, háttérben pedig a Brandenburgi kapu. Pár perc
múlva már az egész téren ugrándozó fiatalok
tucatjai próbáltak hasonló fényképeket készíteni.
Délután Európa leghíresebb Természettudományi
Múzeumába látogattunk el. Sajnos a rossz fényviszonyok miatt nem tudtunk túl szép képeket
készíteni. Délelőtt a Berlini Fal emlékhelyénél voltunk. Az emlékműnél több olyan kép volt kiállítva,
ami a fal fennállásakor, és
utána ábrázolja ugyanazt a
helyet. Ezek a
képek
óriási
kontrasztokat
mutattak a különböző helyekről.
Reggel a bolhapiacon kezdtük a napot. Itt
aztán rengeteget kellett várni
a csapat fiúCheckpoint Charlie
tagjaira. Igaz,

A Tachales épülete

szinte mindig várattak magukra, de ekkor különösen. Szombat este jutott idő egy kis filmnézésre.
Délután a Tacheles-ben voltunk. Ez egy eléggé
romos épület. Ide jártak, és még ma is ide járnak
össze különböző elvont művészek alkotni. Illetve
eddigi munkáik itt vannak kiállítva. Főként hulladékból és vasból alkotják igencsak érdekes és
meglepő műveiket.
Délelőtt a Tv toronyba, 200 méter magasra mentünk fel. Így madártávlati képet kaptunk Berlinről.
Előtte az Alexander Platzon és környékén sétáltunk. Megnéztük a Világórát, a Neptun-szobrot és
a Rotes Rathaus-t. Első reggel nehezen ment a
felkelés, az előző napi késői lefekvés miatt. Egész
este sétáltunk az Alexander Platz-on és környékén. Mikor odaértünk a szállásra, elfoglaltuk a
szobákat, elrendezkedtünk.
A repülőnk délben landolt a Schönefeldi repülőtéren. Az út nem volt hosszú. Ferihegy 1-en találkozott a fiatal és lelkes csapat.
Én voltam az egyedüli transzplantált. A többiek
epilepsziások vagy asztmások. Kilencen voltunk
fotóspalánták, és hárman kísértek bennünket.
Az egész a Mosoly Alapítvány szervezésében
folyt.
Az utazás előzménye egy fotóstanfolyam, ahova
Zsuzsa nemnéni által kerültem. Péntekenként jártam tanfolyamra, Budapestre.
Először is szeretném megköszönni a berlini utat
és ezt az egész kirándulást a Transzplantációs
Alapítványnak, Zsuzsa néninek, Iván bácsinak, és
nem utolsó sorban a Mosoly Alapítványnak.
Sziasztok!
Kovács Anna

Görög szobor

Kép a bolhapiacon

Sziasztok! Szeretnék pár ötletet
adni a húsvéti készülődéshez. A
kellékek kreatív hobbiboltokból
beszerezhetők.

Tojásdísz hungarocellből
Anyagszükséglet:
-hungarocell tojás
-akrilfesték
-szalvéta
-szalvétalakk
-gombostű
-szalag
-ecset
A szalvétából kivágjuk a felragasztani kívánt mintát. Húzzuk le a szalvéta legfelső rétegét, csak ezt fog-

juk
használni.
A tojást befestjük a kívánt színű
akrilfestékkel.
Száradás után
lelakkozzuk, és a
szalvétából kivágott mintát rásimítjuk. Ha megszáradt mégegyszer
lelakkozzuk. A szalagot gombostűvel rögzítjük a tojás vékonyabb
végéhez, így fel tudjuk akasztani.

gumilapra átrajzoljuk. A gumilapból
minden formát kivágunk. A taréjt
felhelyezzük a fej mögött. A szemet,
a toroklebenyt és a csőrt felragasztjuk. Felfestjük a szemet és a csőr
vonalait filctollal. Felragasztjuk a
szárnyat, a lábat pedig a test mögé.
A kacsa ugyanígy készül.
Jó munkát! Kellemes húsvéti ünnepeket!

Állatok gumilapból
Anyagszükséglet:
-gumilapok több színben
-vékony filctoll
-folyékony ragasztó
Tyúkanyó
Az újságban található mintát átrajzoljuk vékony, átlátszó papírra. A
szárnyat, a szemet, a toroklebenyt,
a csőrt, a testet és a lábat különkülön kivágjuk és a megfelelő színű

A kész tojások

füles nyuszi

Kiss Ottó gyerekverseiből:
Iván öt

Nincs mese
Várady Szabolcsnak

Élt egy nyúl, úgy hívták: Füles,
fejileg nem volt egy üres:
vásárolt hitelbe
aszonta, fizesse
a Bagoly, ő is csak Füles.

J.A.-nak

hófehérke

Malacka

Ma pont ötéves lettem én,
tortát ehettem tettemér’,
finom,
birom.

Volt egy lány, úgy hívták: Fehérke,
hóból volt a teste egésze.
Hét törpe egyszer csak
mind neki szelet csap,
hát ettől elolvadt szegényke.

Egy röfit úgy hívtak: Malacka,
elment a városba panaszra:
– Bedugult az orrom,
látjátok, így hordom!
Ránéztek: – Ne turkálj barackba!

Jövőre meg már hat leszek,
megint ilyenkor azt eszek,
kapok
hatot

Vasorrú Bába

gyertyából is, és fújhatok,
akár a mérges dúvadok,
a cél:
a szél.

Volt egy báb, úgy hívták: Bába,
nem volt szép, nem ment a bálba.
Volt viszont vasorra,
repült a vasboltba,
Miska, a mágnes, már várta.

Egy évre rá meg hét leszek,
addig tán nem is étkezek,
kivár
Iván.
Aztán meg sorban: nyolc, kilenc,
ha azt megérem, mit fizetsz?
Csakis
csokis!
Utána úgyis tíz leszek,
nem hámozok, nem hímezek:
az ám
a szám!
De hát ma még csak öt vagyok,
felülről néznek a nagyok,
tekintve kínt.
Ha tízből öt már van nekem,
hány öt kell még, hogy tíz legyen?
Aránytalány.

Micimackó
piroska
Élt egy lány, úgy hívták: Piroska,
Farkasnak a hasát kimosta.
Talált egy nagymamát,
azt mondta, hogy nahát,
mért mész te, mama, a tilosba?!

Élt egy szőr, angol volt s picike
(nekünk csak Mici vagy Micike):
– Winnie the Pooh! – mondta,
és mancsát nyújtotta.
– Fordított: Mici és Fricike.

holle anyó
Anyókát úgy hívták: Holle,
repült hol fölfele, hol le.
Dunyháját kirázta:
az egész világra
hó hullt, s ő kiáltott: – Olle!

ilka boci
Egy bocit úgy hívtak: Ilka,
lila volt, húzták, hogy: Milka.
Azt hitték, bolondoz,
de csak a kolomphoz
szoruló láncot nem bírta.

Tigris
Volt egy csík, úgy hívták: Tigris,
ment, mint a Szuzuki Ignis.
Egyszer csak megállott,
nem tudták, ki áll ott,
azt mondták, ilyen vad nincs is.

Luka Ági rovata
Andy Stanton: Haragumi a rossz ember
Hogyan képzeljük el a legtakarosabb, legzöldebb,
legvirágosabb kertet?
Gondolj egy számra egy és tíz között.
Szorozd meg öttel.
Adj hozzá 350-et.
Vegyél el belőle 11-et.
Felejtsd el az egészet.
És gondolj a legtakarosabb, legzöldebb, legvirágosabb kertre.
Ez egy részlet a könyvből, aminek nem igazán
van mondanivalója, de el lehet rajta röhigcsélni.

Lois Lowry: Valahol messze;
Hírvivő
Egyszer a jövőben lesz egy társadalom, amit az Őrzők tanácsa irányít, és ahol a
testi vagy szellemi fogyatékkal élő embereknek
nincs sok esélyük az életbenmaradásra. Kira,
akinek egyik lába használhatatlan, mégis életben
maradhatott, ám amikor özvegy édesanyja is
meghal, a falu lakói ki akarják tagadni maguk
közül, ám az Őrzők tanácsa nemcsak hogy
megvédi, királyi körülmények között tartja, különleges hímzőképessége miatt. De a kellemes látszat mögött szörnyű dolgok állnak, és Kira kötelességének érzi, hogy ezellen tegyen valamit...
Ha kíváncsi vagy a végére, olvasd el ezt a
könyvet! Inkább csak nagyobbaknak ajánlom.
(10<)

Stephenie Meyer: Alkonyat (Twilight)
Ehhez a könyvhöz nem tudok jó ajánlást írni, úgyhogy inkább leírom a saját történetemet: Amikor
először hallottam róla, azt gondoltam, hogy megint egy idióta horror történet, de nagyon idegesített, hogy fogalmam sincs róla, hogy miről beszélnek a barátaim, ezért úgy döntöttem, hogy elolvasom, végül is nincs veszíteni valóm. Utána elkezdtem olvasni... és olvastam... és olvastam, és végül
arra jutottam, hogy ez határozottan a „ne ítélj első
látásra“ kategória.

Rajzoljátok az ábrába,
hogyan jut el a nyuszi a
sok szép sárgarépához?

