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Tisztelt Olvasók!
Ismét elrepült egy év,  visszatekintve ez az évünk is nagyon gazdag volt programokban – melyekről a Trappancs
újság számaiban rendszeresen be is számoltunk - , rengeteg mindent csináltunk együtt és hihetetlen sok dol-
got tanultunk ebben az évben is. Az összetartozás, szeretet, aggódás, csapatunk tagja a kezdetektől. De miket
is tanultunk? Paolo Coelho sorai jutnak eszembe:

- hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel,

- hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, de egyszerűen nem tudják, hogyan mutassák ki,

- hogy csak azért, mert valaki nem úgy szeret téged, ahogyan te szeretnéd, az nem azt jelenti, hogy nem 
szeret teljes szívével,

- hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, hogy az álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt 
elhinné.

Álmodj amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél…

Ezekkel a sorokkal kívánok békés, boldog, szeretetteljes, mézeskalács illatú Karácsonyt Mindenkinek!

Feszt Tímea Diána
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A kis Farkas Ricsike 2002. július
26-án született császármetszés-
sel. Teljesen egészségesen fej-
lődött, semmi jel nem utalt arra,
hogy a későbbiekben mennyit
fog harcolni a kis életéért. 
Tizennyolc hónapos lehetett,
amikor a kis arcán piros folt
jelent meg az álla körül, ami 1-2
nap alatt csúnyán begennyese-
dett. Elvittük egy fogorvoshoz,
mivel úgy gondoltuk, hogy a kis
fogai növésével van kapcsolat-
ban. Az orvos tüzetesen meg-
nézte, megröntgenezte, majd
annyit mondott, ez sebészeti
gond, nem fogorvosi. Még
aznap felkerestük a megyei kór-
ház szájsebészeti osztályát, ahol
hosszas huzavona után a kisfiút
megműtötték. Eltávolították úgy
a tályogot az arcáról, hogy még
egy vérvételt sem végeztek. A
kórházban összesen 3 napot
töltöttünk, majd 2 hétig minden-
nap hordtuk kötéscserére.
Ricsike szépen gyógyult, majd 1
hónap múlva nagyon belázaso-

dott és hányt – 24 óra alatt telje-
sen legyengült. Elvittük a gyer-
mekorvoshoz, aki rögtön vér-
vizsgálatot kért, ami nagy gyul-
ladást és a fehérvérsejtek óriási
megemelkedését mutatta.
Rohammentővel a budapesti
Tűzoltó utcai Gyermekklinikára
kerültünk. 
Aggódások, félelmek időszaka
kezdődött számunkra, nem ér-
tettük, hogy egy egészséges
baba hogy lehet ilyen beteg.
Mindenféle fájdalmas vizsgálat
következett Ricsike számára,
hogy kiderítsék, mi baja van.
Leukémiára gondoltak, mivel a
tünetek ezt mutatták, de egy
hasi ultrahang kimutatta, hogy a
májában egy 4-5 cm-es tályog
van. Ezt egy hosszú műtéttel a
májának egy darabjával eltávolí-
tották. Ezek után 1 hónap lába-
dozás kezdődött a kórház falai
között. Én – az édesanya – éjjel-
nappal mellette voltam és sok-
szor a szívem akart megszakad-
ni, ahogy ránéztem…
De a kisfiú bátran viselkedett és
hazamehettünk.  Kontrollvizs-
gálatokra jártunk először heten-
te, majd kéthetente. A gyermek
kezdte összeszedni magát, szé-
pen hízott és nőtt is. 1 évvel a
májműtét után a pesti kezelőor-
vosunk kimondta: megnyugod-
hatunk, Ricsike meggyógyult.
Csakhogy nyugalmunk össze-
sen 1 hétig tartott, ekkor ugyan-
is ismét belázasodott és levegő
után kapkodott. Ismét nagyon
megijedtünk, mi lehet a baj
megint? Közösségben nem volt,
itthon pedig úgy vigyáztunk rá,
mint a hímes tojásra. Orvosunk,

amikor meglátta, azt mondta,
azonnal üljünk autóba és irány
Budapest, ne vesztegessük az
időt. 
Ekkor még a gyermek belgyó-
gyászati osztályra vették fel, de
másnapra olyan rosszul lett,
hogy az intenzív osztályra kerül-
tünk. 1 nap alatt a kicsi vérében
a CRP szint (ami gyulladást
jelent) 250-ről 500-ra emelke-
dett. A tüdejében volt ez a hatal-
mas gyulladás.
Az osztályon annyit mondott a
főorvos asszony, hogy búcsúz-
zak el a kisfiamtól, mert lélegez-
tőgépre kell tenni. A föld ketté-
nyílt alattam, tudtam, lehet, most
látom Őt utoljára csövek nélkül.
Elkezdődött a harc az idővel.
Kisfiam minden nappal gyen-
gébb és gyengébb lett és az
orvosok tehetetlenek voltak.
Számtalan gyógyszert kipróbál-
tak, de egyik sem segített.
Közben volt egy CT vizsgála-
tunk, ami kimutatta, hogy a
tüdejében sok picike tályog van,
amik a problémát okozzák.
Műteni nem lehet, csak várni és
reménykedni. Nem biztattak
bennünket semmi jóval, meg-
mondták, hogy nem sok esélyt
látnak az életben maradására. 
A véreredmények kimutatták
közben, hogy Ricsikének egy
veleszületett immunbetegsége
van, ez okozza a gyulladásokat.
A terhesség ideje alatt ez a
betegség ki sem mutatható,
meg addig sem, amíg a gyer-
mek anyatejet kap. Mivel Ricsike
sokáig szopott, az immunrend-
szere védve volt – utána kezdő-

Ricsi a kórházban
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dött a gondok sorozata. Kiderült a betegség
eredete, ehhez megfelelő gyógyszert kapott, és
hála Istennek javulni kezdett. (Még itthon is injek-
cióznom kellett évekig.) Mielőtt a kórházból haza-
jöttünk, az orvosok elmondták, hogy Ricsike pilla-
natnyilag jól van, de mivel ezt a betegséget a vér
szállítja, bármikor baj lehet ismét, amit már kevés
eséllyel fog túlélni. Egyetlen esély a csontvelő
transzplantáció. A vizsgálatok kimutatták, hogy
én, mint édesanya jó vagyok csontvelődonornak.
Szerencse a szerencsétlenségben, hiszen így
nem kell hosszú időt várakozni. 2006. januárjában
befeküdtünk a Miskolci Kórház Gyermek
Hematológiai Osztályára, Dr. Nagy Kálmán Tanár
Úr kezei alá. Elkez-
dődött a felkészülés a
transzplantációra. A ste-
ril boxba való bekerülés
nagyon nehéz volt, de
szükséges, mivel a le-
gyengült immunrend-
szere miatt Ricsi min-
denféle betegséget el-
kapott (főleg, hogy kór-
házban voltunk).
A csontvelő levétel szá-
momra annyit jelentett,
hogy egy úgynevezett feretizáló gépen átcentrifu-
gálták a véremet, és ebből ez a gép kiválasztotta
azokat a sejteket, amik a kisfiam számára szüksé-
gesek voltak. Ez a művelet majd 5 órát vett igény-
be, de tudtam, e nélkül nincs esélye Ricsikének az
életben maradáshoz. 
Nagy sokára eljött számunkra a nagy nap, amikor
bemehettünk a steril szobába. Itt minden steril
volt, a ruha, a játék, a cumi, a pelenka, minden. Az
enni- és innivalóját is úgy kaphatta meg, hogy
előtte nagy hőfokon lekezelték, hogy semmiféle
baktérium ne maradhasson benne. Mi is úgy
mehettünk be hozzá, hogy két szájmaszk, két
kesztyű, két köpeny. 4 héttel a beköltözés után
megkapta az én csontvelő sejtjeimet. Addig a
fehérvérsejtjeit nagyon erős kemoterápiával
lenyomták nullára. Ettől a kezeléstől agyödémát
kapott és olyan beteg lett, hogy kérdéses volt,
hogy folytatják-e a kezelést. 
Végül rendeződtek a dolgok. A teljes elkülönítő-
ben 6 hetet, a félsteril részben 4 hetet töltöttünk.
Ennek a transzplantációnak, mint minden más
beavatkozásnak szövődményei is vannak… Az
egyik neve GVHD, ami Ricsikének a bőrsejtjeit és
az emésztőrendszerét támadta meg. A bőre tető-
től-talpig olyan volt, mint akit leforráztak, vörös és

hólyagos. Hozzá sem tudtunk érni, annyira fájdal-
mas volt. Sokáig szenvedtünk, míg végül az orvo-
sok rátaláltak egy speciális krémre, ami valame-
lyest csillapította a gyulladást, belső szerveit pedig
gyógyszerekkel tartották egyensúlyban. 
Hat hónap kórház után végre hazamehettünk –
szájmaszk és kesztyű állandó használata mellett.
Jobban kellett óvni mindentől, mint egy csecse-
mőt. Amikor hazaértünk, a nagyszülők szíve sza-
kadt meg a kis kopasz, meggyötört fiúcska láttán,
akit még megölelgetni sem volt szabad. De haza-
jött és ÉL!
Hetente jártunk kontrollra, véreredményei hol job-
bak, hol rosszabbak voltak. Közösségbe egyálta-

lán nem mehettünk,
hozzá sem jöhetett
senki, így az óvoda
szépsége kimaradt.
Ennivalóját még itthon
is csak megsütve vagy
főzve adhattam oda.
Nem ehetett semmi
nyerset, sem egy al-
mát, sem egy banánt,
vagy akár egy szelet
csokit sem. 

Egy reggel arra ébredtünk, hogy Ricsike csúnyán
kezdett köhögni. Arra gondoltunk, biztosan picit
megfázhatott, nagyon megijedtünk. Rögtön men-
tünk Miskolcra, ahol a Professzor Úr hosszú hetek
kivizsgálása után kiderítette, hogy az a bizonyos
GVHD szép lassan teszi tönkre a tüdejét. Pár
hónap múlva már folyamatos oxigénellátást igé-
nyelt a nap 24 órájában. Csak a nehéz palackok-
kal tudtunk menni bárhova. De Ricsike hősként
viselte, tudta, meg fog gyógyulni. 
Egy kórházi állapotfelmérés alkalmával a vizsgá-
latok után az orvosok behívtak az irodába és
elmondták, hogy fiunk tüdeje olyan rossz állapot-
ban van, hogy így maximum 1 évig élhet.
Egyetlen megoldás a tüdőtranszplantáció, amit
Bécsben tudnak elvégezni. 
Egy világ omlott össze bennünk, de nem adhattuk
fel. Menni és csinálni kell, nekünk ez a fiúcska az
életünk értelme. Budapestre irányítottak bennünket
Kovács Lajos Doktor Úrhoz, aki az ilyen kis bete-
geket készítette fel az operációra. Elmondta, kicsi
az esély, hogy ilyen pici tüdőt találnak, de utánané-
zett, és kaphat egy pici gyermek a szüleitől is egy-
egy tüdőlebenyt. Elkezdődtek a kivizsgálások szá-
munkra. Hála Istennek egészségesek voltunk
mindketten, így nem lehetett akadálya a műtétnek.

24 órás oxigénellátást igényelt
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Tavaly májusban egy 3 napos konzíliumra kiutaz-
tunk Bécsbe. Odakint elmondták a mi vizsgálati
eredményeinket áttekintve, hogy mivel Ricsike
tőlem, mint édesanyjától kapott csontvelőt, csak
én vagyok jó donornak. Elszomorodtunk, mert így
kisebb esélyt láttunk a gyógyulásra, de nem adtuk
fel, nincs veszve minden. 
A műtétig Ricsikének híznia kellett volna legalább
2 kg-ot, ezért Budapesten egy gyomorszondát
kapott, amibe folyamatosan tápszert kellett adni.
Csakhogy nem hízott, még fogyott is. Egyre gyen-
gébb lett, és négy nagyon kemény hónapot töl-
töttünk el a kórházban, míg végül 2009. október
20-án kiutaztunk Bécsbe. 
Mivel a fiúcska nagyon gyenge és sovány volt, a
professzorok úgy döntöttek, várnak a műtéttel,
amíg meg nem erősítik. Speciális tápszerekkel és
vénás infúziókkal 10 nap alatt 1,5 kg-ot erősödött.
Széndioxid szintje iszonyatosan magas volt, amit
egy úgynevezett „Bipapp” géppel próbáltak lej-
jebb húzni. Borzasztó volt látni, hogy nem elég az
orrkanül, amin az oxigént kapja, most még plusz
egy maszkot is kapott, hogy a széndioxid szintje
lejjebb menjen, és amit csak evés-ivás idejére
vehetett le. 
Végül november másodikára kitűzték az operáci-
ót. Az előtte való éjszakát együtt töltötte kis csalá-
dunk az osztályon, próbáltuk elterelni a figyel-
münket a másnapról. Tudtuk, hogy az a nap meg-

változtatja az
életünket, és
azt is, hogy
nincs más
e s é l y ü n k .
Hajnal há-
rom órakor
elbúcsúztam
Rics ikétő l ,
aki akkor
még aludt.

Iszonyatos érzés volt úgy ott hagyni az édesapjá-
val, hogy nem tudtam, látom-e még élve?!
Az én műtétem fél 8-kor kezdődött el. Mikor a
műtét elején látták, hogy a tüdőm szabad szem-
mel megnézve is megfelelő, hozzákezdtek Ricsike
operációjához is. Az ő műtétje 8 órát vett igénybe.
Bal tüdejét teljesen el kellett távolítani, annyira
rossz állapotban volt, jobb oldalra pedig beültet-
ték az én tüdőlebenyemet. 
Édesapja lelkileg teljesen összetört, amikor meg-
látta a kicsi fiát a műtét után. Cső mindenhol és
annyi infúziós pumpa, hogy meg sem lehetett szá-
molni. Szerencsére napról-napra jobban lett, így
műtét után 4 héttel átkerültünk a gyermekosztály-
ra. Ricsikével minden nap gyógytornász foglalko-
zott, hiszen újra kellett tanulnia járni. 
Komplikációk mindig vannak… 3 hónapot töltöt-
tünk Bécsben, 4 alkalommal került vissza a műtő-
asztalra. 
Megpróbáltatásaink sorozata után 2010. január
közepén hazajöttünk a budapesti Gyermekkli-
nikára. Itt még 1 hónapot kellett eltölteni, és nagy
sokára, 8 hónap után hazamehettünk.
Azóta is állandó kontrollra járunk és Ricsike jól
van! Oxigéntámogatás nélkül, bár sok a gyógy-
szere, de ez kis semmiség ennyi minden után.
Most október elején ismét kiutazunk Bécsbe,
hogy láthassák az állapotát. Biztosan örülni fog-
nak a kis Farkas Ricsikének, aki rengetegszer
nézett szembe már a halállal, és soha nem adta
fel.

Eszes Ágnes
Ricsike édesanyja

Kontrollon a GyermekklinikánA Pro Vita díj átvétele 2010. okt. 17.

belivek1-40:lap1-24.qxd  2010.12.01.  11:05  Page 4



A nyolcadik ASTELLAS Gyereknapon A nyolcadik ASTELLAS Gyereknapon 
ünnepeltük az Astellas Pharma Kft. ünnepeltük az Astellas Pharma Kft. 

5 éves 5 éves 
születésanapjátszületésanapját

Szeptember 17-19. között ismét vidám gye-
reksereg töltötte meg Bakonybélen a Bakony
Hotel összes termét. A szakértő szemek (a
programon résztvevő orvosok) sem tudták
megkülönböztetni az egészséges testvéreket
a máj-, vese-, tüdőtranszplantált gyerekektől.
Teljesítményük a vetélkedőkön, vízimádatuk
és úszástudásuk a pápai Várkertfürdőben,
profi tánctudásuk és energiájuk a szombat
esti diszkóban, étvágyuk a finomabbnál fino-
mabb ételek elfogyasztásában, mind-mind
azonos az „egészséges” gyerekekével. Ezt
azért teszem idézőjelbe, mert mi egészséges-
nek tekintjük a szervátültetetteket is, és ezt a
szemléletet szeretnénk bennük és szüleikben,
valamint a társadalomban tudatosítani. 
Péntek este a Művesekezeltek és Szervát-
ültetettek Európa Játékán Dublinban járt
Trappancsok – Jakab Ivett, Tilhof Ingrid,
Hasznos Szabina, Kóka Zoli, Mezei Gergő –
számoltak be eredményeikről, és az ott
készült fotókból Feszt Tímea által készített
slide show adott ízelítőt élményeikről.
Szombat este köszöntöttük az 5 éves Astellas
Pharma céget, és képviselőjének, Dr. Grózli

Csabának, aki évek óta gyerekprogramjaink
fő támogatója átadtuk az alapítvány, illetve a
gyerekek által készített tablót.
Meglátogatott bennünket a TV2 Aktív műsor
stábja, forgatásuk közben nem győzték cso-
dálni gyermekeinket és a programot.
Reméljük, idén is mindenki jól érezte magát,
és az újonnan jöttek is - úgy vettük észre -
rögtön beilleszkedtek…

Szalamanov Zsuzsa

Bakonybél 2010

Hiába esett végig az eső Bakonybélen, a trapi
hétvégét nem mosta el. Igaz, tönkretett két
vonzó erdei programot is, a pápai fürdőzés
ideje pedig éppen a néhány esőmentes órára
esett, de így legalább nem kellett a tájat nézni,
hanem a gyerekeket lehetett figyelni. 
A kis csapat egyre összetartóbb. Most azt
figyeltem meg, milyen érdekes, hogy az álta-
lam kialakultnak hitt gyerekkapcsolatok alka-
lomról alkalomra egy-egy pici árnyalattal
mégis meg tudnak változni. És milyen jó,
hogy mindig van „új gyerek” is. Ennek mindig
többszörösen örülök. Először is, mert egy
sikeres transzplantációt és rehabilitációt
jelent. Másodszor – nem tudom magamba
visszatuszkolni a lírai költőt: minden új gyerek

Az ASTELLAS köszöntése

Az esti diszkó egyik mozgalmas jelenete
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egy újabb színes ecsetvonás a gyerekcsapat
faltól falig festményén. Minden kirándulás
alkalmával elgondolkodom a festmény fehér
foltjain. Azokon a gyerekeken, akik trapiként
állami gondozásban, vagy olyan családban
vannak, ahonnan valami miatt nem jutnak el
közénk. Betegség? Súlyos anyagi gondok?
Félelem a gyerekközösségtől? A felnőtt
közösségtől? Vagy valami más, amit esetleg
el sem tudok képzelni?
Ezért is örülök minden új gyereknek, új csa-
ládnak és őket is figyelem. A felnőtteknek is
át kell esniük az érési folyamaton, amin
annak idején mi is átestünk. A folyamat a
túlzott aggódástól a magunkba fojtott és jól
leplezett túlzott aggódásig tart, mert egé-
szen normális úgysem lesz már senki.
Nekem ezen az őszi hétvégén három szarvas-
hibát is sikerült már vétenem.

- Patakozás és kavicsozás után koszos
kézzel bokorról engedélyeztem a szedere-
vést. Szerencsére megúsztuk.

- Engedve 24 kilós trapi gyerekem nyafo-
gásának, partnak fölfelé hosszan háton
cipeltem őt séta közben. Tettem ezt nagy
testvérének igen hangos, kis barátnőjének
néma szemrehányása és saját meggyőző-
désem ellenére. 

- Hosszú botokkal hagytam őket kardoz-
ni, majd´ kiszúrták egymás szemét.
Trapi szülő becsületszavamra, ilyen máskor
nem fordul elő. 
De remélem olyan sem, hogy végig zuhog-
jon az eső!!!

Mezei Piroska
Luka Ági és Timi anyukája

Játék közben

Papír divatbemutató I.

A diszkóban a „kicsik“ is felkérték a „nagyokat“

A pápai fürdőben vidám volt a hangulat Beszélgetés az „újoncokkal“

belivek1-40:lap1-24.qxd  2010.12.01.  11:07  Page 6



Az első az volt, hogy elsején először ülhetett igazi
iskolapadba egy igazi iskola valóságos második
osztályának „rendes” tanulójaként, és a szünetek-
ben először hancúrozhatott százhúsz életvidám
gyerek zsivaját erősítve önfeledt sikongatásával.
A második, még egészen friss élménye, hogy
életében először vehetett részt veletek a
Transzplantációs Alapítvány egy olyan rendezvé-
nyén, amelynek feledhetetlen élményéből sokáig
meríthet erőt a szürkébb hétköznapokon. Az
ebből fakadó öröme pedig nem is csak a festői
Hotel Bakonyhoz való megérkezésünkkor kezdő-
dött. Éppen a kertben szöszmötöltem, amikor
megláttam felém szaladni egy papírlapot lobog-
tatva. – Gyorsan olvasd el, Papi! – lihegte odaér-
ve. Majdnem elküldtem, hogy most nem érek rá,
de izgalomtól kipirult arcát látva átfutottam az 
ASTELLAS Gyereknapról szóló tájékoztatót. Aztán
csak annyit mondtam, hogy ezt nem szabad
kihagyni.
– Hurrá! – üvöltötte átkarolva a derekamat. – Mami
is pont ezt mondta. – Azon a héten ez volt élete
legjobb napja. (Egy bizonyos idő óta minden
hónapban van neki egy-két „életem legjobb
napja” meg „életem legszebb napja”.) Azt termé-
szetesen nem árultuk el neki, hogy még fogal-
munk sincs, hogyan oldjuk meg, hogy csakugyan
élhessünk a szinte ingyen kínált lehetőséggel. Az
pedig egy percig sem volt kétséges, hogy ha el
tudjuk vinni, akkor a nővérét, a 12 éves Violettát
sem hagyjuk otthon. Sokat azon sem kellett törni
a fejünket, hogy melyikünk kísérje el őket, „a
Mami” ugyanis egy lábműtéten esett át, ami kizár-
ta, hogy ő legyen a kísérő. 
Ettől a naptól kezdve annyiszor kérdezte meg,
hogy mikor megyünk már a Bakonyba, hogy tele
lett volna egy lap a strigulákkal, ha minden alka-
lommal húztam volna egyet. Csak az első tanítási
nap után hagyta abba a nyaggatásomat, a rázú-
duló új élmények úgy kimostak minden egyéb
utáni vágyakozást a túlcsorduló szívéből. Annyira,
hogy pénteken már azon kesergett, hogy hétvége

jön, és két napig nem mehet iskolába. Csak az
indulás előtt néhány nappal vette elő ismét a gye-
reknap programját, újabb és újabb kérdéseket
fűzve minden pontjához. Mivel ő is tudta, hogy a
fürdőzés szóba sem jöhet (aminek oka van), a
diszkó és a kalandpark izgatta legjobban a fantá-
ziáját. Nem kell nagyon bizonygatnom, hogy már
csöppet sem bánkódott, amiért az elkövetkező
hétvégén nem szállhat fel az iskolabuszra.
A várva várt napon már az odaút felénél nagy
öröm ért bennünket: a kései indulás és a vizes
utak ellenére elkezdhettük remélni, hogy mégsem
késünk el. Csakugyan nem kellett feltűnést kelte-
nünk a megkésettek áldatlan szerepében, hanem
úgy fogadtak bennünket a szálló bejárata előtt,
mint régi kedves ismerősöket, akiket már vártak
és szívesen látnak. A gyerekek is már ott meg-
érezték, hogy jó helyen vagyunk, barátok közé
érkeztünk. Nem csoda, hogy már a vacsora alatt
feszélyezettség nélkül elegyedtek szóba Virág
egyik „szervtestvérével”, akinek a családja éppen
velünk szemben foglalt helyet az asztalnál, s aki-
ket még soha nem láttak.
Azt, hogy Virágnak mely programok tetszhetnek
majd a legjobban, végül az időjárás és a szerve-
zők előrelátása döntötte el. Azt a csoportok közöt-
ti izgalmas vetélkedőt, amellyel szombat délelőtt a
bakonyi kirándulást helyettesítették, mintha
Virágnak találták volna ki. Sokszor láttam már
belefeledkezni a játékba, de ahogy elragadta a fel-

Újoncok a gyereknaponÚjoncok a gyereknapon
Jenes Virág, az unokám, az a 9 éves abonyi kislány, akit a bakonybéli
gyereknapon szájmaszkkal láthattatok rohangálni, nevetni, játszani,
ámuldozni, tavaly nyáron kapott új tüdőt, s ezzel egy teljesen új életet.
Az ő számára két olyan rendkívüli eseményt is hozott ez a szeptember,
amelyet életében először volt lehetősége megtapasztalni.

J. Virág és Violetta
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adatok közös megoldásának izgalma, öröme,
ahogy feloldódott az ismeretlen személyekből
álló, de közös célú csoport közegében, eggyé vált
velük, az egészen új volt számomra. Jól esett így
látni, és hálával gondoltam azokra, akik megmu-
tatták ezt az oldalát. A csapatjáték többet ért neki
tíz erdei túránál. 
Az élmény intenzitásában ezt csak a diszkó, élete
első diszkója tudta felülmúlni. Már hetekkel előtte
eltervezte, hogy mibe fog öltözni, de türelmetlen-
ségében az első vacsorához is azt a ruháját vette
fel, és ketten alig tudtuk rábeszélni, hogy ne

ugyanabban menjen a szombati „buliba”. Mint a
fokozatosság és mértékletesség elszánt hirdetője,
megbeszéltem velük, hogy legfeljebb tízig marad-
nak. Ebből annyi lett igaz, hogy amikor az addig
külön-külön lötyögő párok 11 körül vonattá ren-
deződtek, vén fejemmel én is csatlakoztam utolsó
vagonnak.
A vasárnapi hazaindulás előtt levontam a végső
konklúziót: tényleg kell ez a csapat!

Jenes Virág nagypapája
(és nevelőszülője)

A résztvevők a Bakony Hotel előtt

Jólesik visszatekinteni. Szinte még ma is érzem
annak az őszi szombatnak a hangulatát, amikor
2003-ban Feszt Timivel és a Szervátültetettek
Szövetségével közösen megrendeztük az első,
akkor még „Fujisawa Transzplantált Gyermekek
Napját.” Ahogy lesétáltunk a hajóállomásra, a
nap már sütött (nem úgy, mint Bakonybélen),
egyre nagyobb lett a zsivaj, riporterek, TV stá-
bok futkároztak a gyermekek körül, akik fittyet
hánytak a kutakodó pillantásokra. Sok-sok
játékkal fűszerezve felhajóztunk Visegrádra. Az
alapötlet az volt, hogy teremtsünk egy olyan
alkalmat a transzplantált gyermekek számára,
ahol megismerhetik egymást, barátságok szü-
lethetnek és a szülők is egymásra találhatnak,

segíthetik egymást. A későbbiekben aztán
Szalamanov Zsuzsával és Timivel egyre több
dologra koncentráltunk a gyermekek kapcsán. 
2005-ben jött létre az Astellas két japán cég, a
Fujisawa és a Yamanouchi egyesülésével. 2010-
ben kettős ünnepet ültünk: 5 éves lett az
Astellas és Magyarország pedig elnyerte a
„Legjobb európai leányvállat” címet. Mint „édes
gyermekemet” dédelgettem és vittem magam-
mal ezen programot, így jött létre az Astellas
Transzplantált Gyermekek Napja. Ebből pedig
éppen most volt az ötödik.
Egy gyógyszergyárat más vállalatoktól az kell,
hogy megkülönböztessen, hogy folyamatosan
értékeli gyógyszereinek hatását, naprakész
információval látja el a betegeket és orvosokat.
Az Astellas ennél is tovább megy: mindezen
felül társadalmi felelősséget érez a betegek
iránt, ezért olyan szervezeteket is támogat, ame-
lyek feladata a betegek életkörülményeinek,
életmódjának, lelki egyensúlyának segítése.

Gondolatok a 8. AstellasGondolatok a 8. Astellas
Transzplantált Gyermekek NapjaTranszplantált Gyermekek Napja

alkalmából. alkalmából. 
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Mindezen túl személy szerint
nekem jó érzés látni az új
szervvel új életet kezdő gyer-
mekeket és felnőtteket, érezni
azt a hatalmas
erőt, ami bennük
lakozik, látni évről
évre, ahogy a
kicsikből nagyok
lesznek, érezni
azt, hogy az a
gyógyszer, ami-
vel foglalkozom,
valóban segít.
Ebben a sorskö-
zösségben élők-
nek kell a segít-
ség, de kell a
segítség a többi
embernek is,
hogy megismer-
je, megértse, és elfogadja a
szervátültetett embereket.
Ehhez járult hozzá több közös
program, amelyet az elmúlt
években az alapítvánnyal
közösen végeztünk.  Szívesen
veszek részt tevékenyen is a
munkában, ötletekkel, kapcso-
latokkal és persze a munkahe-
lyem vezetőinek pozitív befo-
lyásolásával. Én a szervátülte-
tett gyermekek támogatását
tűztem ki célomul, hiszen egy
gyermek mindig kiszolgáltatot-
tabb a felnőttnél. Így, bár az
anyagi helyzet a cégnél gyak-
ran változott, programoknak

sosem kel-
lett elma-
radni emi-
att. Emellett
fontosnak
t a r t o m ,
hogy sze-
mélyes rá-
beszéléssel
illetve pél-
damutatás-
sal más cé-
geket és
pártfogókat
szerezzek,

hiszen a már kialakult progra-
mokhoz könnyebb támogatót
találni. Így volt ez az Árnyék és
Fény kiállítással, amelynek

elindítását mi, később viszont
már mások is támogatták.

Fontos lépés volt az első,
2004-es és a további nyári
táborok, amelyeket szintén
támogattunk. A szervátültetés-
ben résztvevő orvosok, szak-
dolgozók éves kongresszusán
többször biztosítottunk cég
szimpóziumunk keretein belül
helyet a nyári táborról szóló,
vagy az olimpiai sikereket
bemutató filmvetítésnek.
Támogattuk több gyermek
kiutazását a bangkoki verseny-
re, ahonnan csodás eredmé-
nyekkel tértek vissza. Az érme-
seket és az elért eredményeket
kiállítási falon mutattuk be a
Transzplantációs Társaság
éves kongresszusán, hiszen

számukra is fontos
látni munkájuk ered-
ményét.
Szóval, hogy gyerme-
keimet idézzem: ideje
gondolkodni a farsan-
gi jelmezen!

Ők már nagyon várják
a februárt. 

dr. Grózli Csaba
Astellas Pharma

„Rizsszámolás“ zenével...

A nagyobbak is jól szórakoztak

A papír-kreációk bemutatója
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AZ ELSŐ 10 ÉVAZ ELSŐ 10 ÉV
A Szervátültetettek és

Művesekezeltek Európa Játékának 
története

1999-ben tagja voltam a Budapesten megrendezett XII.
Szervátültetettek Világjátéka szervező bizottságának. Az
egyik este a Team Manager meeting után a görög csa-
patból odajött hozzám az egyik csapattag, és egy angol
nyelvű szórólapot nyomott a kezembe, ami egy meghívó
volt az  I. Pán-Európai Szervátültetettek és Művesekezel-
tek Európa Játékára, amit a következő év októberében
Athénban terveztek megrendezni, s egy-két nappal
később tartandó megbeszélésre invitálta az európai
országok képviselőit.
Azon a héten annyira lekötöttek a világjáték lebonyolítá-
sával kapcsolatos teendőim és a saját sportversenyeim,
hogy a megbeszélésen részt vettem ugyan, de akkor
annyira másfelé jártak a gondolataim, s annyira képte-
lennek tűnő feltétetekkel hirdették meg az Európa
Játékokat, hogy hittem is, meg nem is, hogy lesz belőle
valami, s többen is kételkedtek abban, hogy a dializáltak
képesek lesznek sportolni.  
Aztán, amikor a Világjáték körüli teendők lecsendesed-
tek, s elkezdtük a következő év programját tervezni, elő-
vettük ismét a meghívót, és felvettük a kapcsolatot a
görög szervezőkkel. 
S miután ezen az Európa Játékon nem volt regisztrációs
díj, mindenkit vendégül láttak a görögök - azaz csak az
útiköltséget kellett kifizetniük a résztvevőknek, - így egy
86 fős csapatot sikerült összeverbuválni, amelynek 63
transzplantált, 17 dializált azaz 80 sportoló és 6 kísérő
tagja volt.
Ez volt az első nemzetközi játék, ahol a dializáltak is részt
vehettek. 
Nagy izgalommal szerveztük az edzőtábort, s nem kis

félelem volt bennünk, a dializáltak teher-
bírásával kapcsolatban. De már az edző-
táborban megbizonyosodhattunk felőle,

hogy ők is nagyon szép eredményre képe-
sek, sőt a rendszeres edzés nagyon jó hatás-

sal van az általános kondíciójukra és a fizikai tel-
jesítőképességükre. Soha nem fogom elfelejteni a diali-
zált sporttársaim elérzékenyült arcát, amikor a nemzeti
színű melegítőt először magukra öltötték, a büszke mene-
telésüket a nyitó ünnepélyen. Akkor visszagondoltam
arra az időre, amikor még dializált voltam, s úgy éreztem,
hogy egy ilyen esemény számukra sokkal többet jelent,
mint a transzplantáltaknak, hiszen a művesekezelések
miatt sokkal kevesebb lehetőségük van utazni, verse-
nyezni.
Az első Európa Játékon 15 ország képviseltette magát
összesen 319 sportolóval. A versenyeket zömében a
2004-es Olimpia helyszínein rendezték, atlétáink a
később nagyon nevezetessé vált Olimpiai Központban
versenghettek az érmekért. Mi magyarok voltunk a leg-
többen, többen, mint a házigazdák csapata – nekik akkor
44 sportolójuk vett részt a versenyen – s a görög szövet-
ség elnöke a záró ünnepélyen tartott beszédében már a
transzplantált és dializált sport szuper hatalmának nevez-
te a magyar csapatot – azt gondolom joggal. 
A napi versenyek után esténként közös kulturális progra-
mok voltak, és a csapatok képviselőivel többször is meg-
beszéléseket tartottunk egy Európa Szövetség létrehozá-
sáról.
Kiderült, hogy az országok képviselői nagyon különböző
módon gondolkodnak a művesekezeltek versenyzéséről,
s az első Európa Játék sikeres tapasztalatai ellenére nem
támogatták a részvételüket, sőt mi több, az Európa
Szövetség felállítását is ellenezték. Főleg az európai nagy
nemzetek: angolok franciák és meglepő módon az ola-
szok is, annak ellenére, hogy elég nagylétszámú csapattal
vettek részt a versenyeken, és a további években meg-
rendezett Európa Játékokon is. Bár mindannyian angolul

2002. EB.Aliga. Az atlétika verseny egyik rajtja
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beszéltünk, nem minden országgal sikerült megtalálni a
közös nyelvet.
Amikor Athénból hazaérkeztünk, vártuk a görögöktől a
folytatást, de úgy tűnt, hogy az első sikeres verseny, a
nagy fellángolás után nem sok minden történik az Európa
Szövetség megalakításáért, s akkor már 2001-ben a
következő világjátékra Japánba készültünk. Ekkor a
Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnöke, Székely
György biztatására elkezdtem szervezni az európai orszá-
gokat. Gyuri már sokkal korábban, a 80-as évek közepén
megálmodott egy Európa Szövetséget, de akkor még
nem érett meg erre a helyzet. Talán a nyugati országok
képviselői nem bíztak a szocialista Magyarország civil
szervezetének erejében, így távol maradtak, sőt ellenez-
ték minden kezdeményezését. 
Kobéban a világjáték alatt sikerült összehozni egy meg-
beszélést az európai országokkal, és ott elhatároztuk,
hogy nem várunk tovább, azokkal, akik ezt szeretnék,
megalapítjuk az Európa Szövetséget. Így is lett. Itthon az
Ifjúsági és Sportminisztérium is támogatta kezdeménye-
zésünket, s az MSZSZ akkori valamennyi tisztségviselője
és alkalmazottja sokat dolgozott azért, hogy az alakuló
ülés létrejöjjön.
Így 2001. szeptember 28-án Budapesten 12 ország rész-
vételével megalakult a Szervátültetettek és Művese-
kezeltek Európai Sportszövetsége, melynek fő feladata a
Világjátékok közötti években a Szervátültetettek és
Művesekezeltek Európa Játékának szervezése. Az alapító
országok az alábbiak voltak: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Írország, Magyarország, Németország, Görögország,
Luxemburg, Norvégia, Törökország, Ukrajna, Románia.
A következő évben Magyaroszág rendezte az Európa
Játékot Balatonaligán, majd 2004-ben a szlovén főváros
Ljubljana, 2006-ban ismét Magyarország adott otthont a
versenyeknek Pécsett, 2008-ban következett Würzburg
Németországban, s az idén Írországban, Dublinban került
megrendezésre immár hatodik alkalommal. Az Európa
Játék egyre népszerűbb lett, a résztvevők száma is meg-
duplázódott, s ma már 24 tagországunk van Európából, s
azok az országok is beléptek tagjaink sorába, akik eleinte
ellenezték, mert megváltozott a véleményük a dializáltak
sportját illetően. 
Az állandó sportágak száma is bővült az elmúlt 10 év alatt
8-ról 12-re: asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, golf,
kerékpár, mini maraton, petangue, tollaslabda, tenisz,
úszás, és az egyetlen csapatsport a röplabda.   

A magyar „trappancsok” először Pécsett vettek részt
Európa Játékokon, és nagyon sajnálom, hogy az ír törvé-
nyek nem tették lehetővé ebben az évben a gyerekek
indulását. De miután napfényre került az egyházi iskolák-
ban történt gyerekbántalmazások ügye, az írek – talán
átesve a ló másik oldalára – olyan szigorú törvényeket

hoztak a gyermekrendezvények szervezésére, hogy a szo-
kásos Európa Játékok keretei között ezt nem lehetett
megvalósítani. Így most távol kellett maradnotok, de
mindannyitokat várunk a versenypályákon a VII. Szerv-
átültetettek és Művesekezeltek Európa Játékán 2012-ben
Zágrábban, Horvátországban.

Berente Judit
Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai

Sportszövetsége  
elnök

2002. EB.Aliga. A tollas páros eredményhirdetése

2002. EB.Aliga. Larry Hagman adta át az érmeket

2002. EB.Aliga. Az Ajkai edzőtáborban
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Szigorúan Nem titkos küldetés 
Dublin 2010

A küldetés:

A Trappancs csapat első nagy
horderejű küldetését rendkívül
sok előkészület előzte meg,
melyek 2009 augusztusára nyúl-

nak vissza. Ekkor került megren-
dezésre ugyanis az első kaposvá-
ri kiképzőtábor jövendőbeli
ügynökeink számára, megkezdve
ezzel felkészítésüket. Az év
folyamán ügynökeink nagy
nehézségek árán rendszeres

edzésekkel bizonyították ráter-
mettségüket. 2010 júliusának
végén került ismételten megren-
dezésre a már említett kiképzőtá-
bor, ezúttal „utolsó simítások”
jelleggel, már ami meglévő
ügynökeinket illeti, természete-
sen a további ügynökök beszer-
vezése is zavartalanul folyt
tovább. 
2010. augusztus 6-7-én több tur-
nusban hagyták el az országot és
vettél célba az írországi Dublint.
Az úti cél elérését követően
akadt alkalmuk a helyszín föltér-
képezésére is, egy kis városné-
zés keretein belül. Augusztus 8-
án vasárnap a Helix színházban
megrendezett nyitóünnepséggel
hivatalosan is megkezdődött a
küldetés. Bár a ceremónia civil
szemmel akár szórakozásnak is
tűnhetett, hiszen tehetséges
transzplantáltak koncertjét és lel-
kesítő beszédeket is hallhattunk,
ügynökeink lélekben már a rájuk
váró megmérettetésre készültek.
Az est fénypontja a nemzetek
bevonulása volt, mely élmény
hazafias érzéseket keltett min-
denkiben. A magyar csapat 39
sportolója együtt vonult be nem-
zeti színű egyenruhában orszá-

„tekergő”

„villámkezű”

„zsiráf”

„vigyori”

„ügyvédnő”

Név: Trappancs Egyesület (CIA) Transzplantációs Alapítvány (FBI)
Küldetés: fiatal transzplantált sportolók ipari szintű termelése
Ügynökök: 
Mezei Gergő László: futó és kerékpározó, Hajdúböszörmény szülötte, mind közül a legtapasztaltabb,
rutinos médiaszemélyiség, álneve: „tekergő”
Kóka Zoltán: ping-pongozó és tollaslabdázó, Derecske büszkesége, csavaros eszű szóforgató, álne-
ve: „villámkezű”
Hasznos Szabina: úszó, bowlingozó és tollaslabdázó, Szolnok szerelmese, hiteles kávéfőző-imitátor,
álneve: „vigyori”
Tilhof Ingrid: tollaslabdázó és atléta, Ajka szülötte, ismérve fekete öltözéke, álneve: „ügyvédnő”
Jakab Ivett: atléta és kerékpározó, Debrecen leánya, a piszkálódós viccek megszállottja, álneve: „zsiráf”
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gunk zászlóit lobogtatva a harmadik legnépesebb
csapatként Európában. 

2010. augusztus 9. - hétfő

A küldetés első napján a bowlingé és a minimara-
toné volt a főszerep, csapatunk mindkét számban
érdekelt volt, a bowlingban Szabina alias „vigyo-
ri”, 5000 méter futásban pedig Gergő alias „teker-
gő” által. Ezen a napon került volna megrendezés-
re a röplabda is, melyre sajnálatos módon se
Magyarország, se más európai ország nem tudott
kiállítani csapatot, így az elmaradt. De nincs vész,
egy folyamatban lévő titkos küldetés keretein belül
már dolgozunk az ügyön. Ügynökeink személyes
beszámolóival folytatom jelentésem. 

Mezei ügynök jelenti:

„Futótávok közül a leg-
hosszabbat rendezték meg
ezen a napon.
Címvédőként vártam a
verseny rajtját, amit
viszonylag kellemes idő-
ben teljesíthettünk. A
magyar csapatból 3-an
vágtunk neki az 5000 m-
es távnak. A versenyt nagy
tempóval kezdték, próbál-
tam tartani az elejével a
lépést és a 2. körben sike-
rült átvennem a vezetést
abszolútban, amit a ver-
seny végig tartottam és új
egyéni csúcsot felállítva
győzede lmesked t em.
Nagyon örültem az abszo-
lút győzelemnek (ami azt
jelenti, hogy az összes
korcsoport legjobbja),
mert tudtam, jól fog jönni
a csapatversenyben. Mint a záró esten kiderült, a
magyar csapat nyerte meg a minimarathon össze-
tettet.”

Hasznos ügynök jelenti:

„Reggeli után busszal indultunk a helyszínre, ahol
megrendezésre került a verseny. Itt a nagy kaval-
kád és a regisztráció után megkezdődött az egymás
közötti versenyzés. A korcsoportonkénti elosztás

után jöhetett a bábuk ledöntése. Az én korcsopor-
tom 5 fővel indult. Szerencsére 18 pálya állt ren-
delkezésünkre, így egy-egy pályán hárman vagy
négyen gurítottuk megfelelő helyre a golyót.
Őszintén szólva ezek a pályák nem éppen a leg-
jobbak voltak, nálunk azért vannak jobbak is
(Mammut, Csepel Pláza). Az egyéni, a páros és a
vegyes páros mérkőzések kitöltötték az egész
napot. Az egyéni részvétel után eredményhirdetés
következett, ahol a második helyezést értem el.
Nagyon örültem az eredményemnek, jó érzés volt
életem első komoly versenyén ott állni a dobogó
középső fokán, kezemben a magyar zászlóval.
Meg kell még említenem a mindenki által jól
ismert Schneiderné Julcsinkat is, aki egyéniben
ezüstérmes, párosban Ékesné Edittel aranyérmesek
lettek. A felnőttek is hozták jó formájukat, min-
denki dobogóra léphetett.
A nap végére fáradtan és elégedetten tértünk vissza
a kollégiumba. Az esti csapatmegbeszélést követő-

en, egy kis pihenés után
készülhettünk a következő
napi hajrára.” 

2010 augusztus 10. - kedd

A sikerekben gazdag első
nap után nagy remények-
kel vágtunk neki a máso-
diknak, amikor ugyanis a
tollaslabda és a kerékpár
voltak a fő számok. Ezen
a napon minden ügynö-
künk szolgálatba állt,
hiszen míg Szabina,
Ingrid és Zoli a tollas-
pályákat vették birtokba,
másik két ügynökünk a
Phoenix parkban rótta a
kilométereket.

Tilhof ügynök jelenti:

“Nagy izgalmakkal vágtunk neki az első versenyünk-
nek Szabinával és Zolival. Mindannyian egyéniben és
párosban is indultunk egyaránt. Párosban Szabinával
alkottunk egy csapatot, valamint Zoli Luib Istvánnal.
Az egyetem területén volt a sportcsarnok, ahol a tollas
megrendezésre került. 9 pályát alakítottak ki, és a
pályákhoz külön „bírákat“ biztosítottak. Megtörtént a
regisztráció, majd a sorsolás, bár ez nem volt mindig
teljesen szabályos. Szerencsénkre ott volt az edzőnk,
Korányi Zsolt, aki minden tőle telhetőt megtett annak

„Tekergő“ a dobogó tetején 
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érdekében, hogy az egész verseny sportszerűen folyjék,
valamint, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magá-
ból.Az egyéni versenyekkel kezdtünk. Csoportokra
voltunk osztva, melyekből végül Szabina és Zoli
továbbjutottak, és Zoli a saját korosztályában megsze-
rezte a bronzérmet. Szabina is remekelt.
Majd a páros meccsek következtek. Szabinával meg-
nyertük az első meccsünket, a másodikban kikaptunk,
és hogy továbbjussunk, Jung Ágival és Székelyné
Ilivel kellett megküzde-
nünk. Bár tisztában
voltunk azzal, hogy Ők
sokkal jobbak nálunk,
mi minden tőlünk tel-
hetőt megtettünk, és
küzdöttünk, így végül
párosban bronzérme-
sek lettünk.
Zoli és Pisti párosa is
remekül szerepelt a
versenyen, szintén
bronzérmet szereztek.
Azt leszámítva, hogy
kissé elhúzódott a ver-
seny, és nagyon elfá-
radtunk, ez az élmény
szerintem mindannyi-
unk számára örök
marad, és mindig szép
emlékekkel gondolunk vissza rá. Végezetül köszönjük
a szurkolást a többieknek, és a lehetőséget is, hogy kint
lehettünk.”

Jakab ügynök jelenti:

„Ettől a naptól féltem a legjobban, mint kiderült,
nem is alaptalanul. A biciklis verseny Európa egyik
legnagyobb parkjában, a Phoenix Parkban zajlott,
ebben a hatalmas parkban, melyben egy állatkert
és az ír miniszteri rezidencia, valamint az amerikai
nagyköveti rezidencia is helyet foglal, zártak el a
forgalomtól egy 4 km hosszú „körpályát”. Bár szá-
mítottam rá, hogy a dimbes-dombos Írországban
dimbes-dombos pályát jelölnek ki, mégis meglep-
tek a hosszan elnyúló emelkedők melyekből én
alföldi lány révén még nem sokat tapasztaltam. Így
hát a délelőtti 5 km-es időfutamon úgy értem be a
célba, hogy azt sem tudtam ki vagyok. Még meg-
állni sem tudtam, amikor pedig mégis sikerült,
majdnem összecsuklottak alattam a lábaim. Elég
rémisztően új élmény volt ez nekem, így hát, ami-
kor realizálódott bennem, hogy a délutáni 20 km-
es időfutamon ugyanezen a pályán kell végigmen-

ni 5-ször, a feladás legvégső határára sodródtam.
Innen az a tény húzott vissza, hogy valamilyen,
azóta is ismeretlen oknál fogva a mezőnyverseny-
re megfordították a menetirányt, így ami addig
emelkedő volt, abból eszeveszett gyorsaságú lejtő
lett és fordítva. Végeredményben az időfutamon
második lettem megelőzve az ír Jennyt, pontosan
egy perccel lemaradva Tóth Irmától. A mezőny-
versenyen pedig bronzérmes lettem, amit szintén

Irma nyert meg. Erre
a két eredményemre
vagyok a legbüsz-
kébb, hiszen elég
rendesen megszen-
vedtem értük mind a
versenyen, mind a
Gergőedző tartotta
edzéseken. A másik
trappancsunk szokás
szerint hozta a for-
máját, megnyerve
mindent a többiek
technikai fölénye
ellenére. Érdekesség,
hogy Gergő mindkét
számban azt a spa-
nyol fiút szorította le
a dobogó legfelsőbb
szintjéről, akivel Zoli

ugyanezt tette pingpongban, így neki biztosan szép
emlékei maradnak a magyar fiainkról.”

2010. augusztus 11. - szerda

Ezen a napon egyértelműen az asztalitenisz játszot-
ta a főszerepet, hiszen a másik aznapi sportágban, a
golfban nem indult magyar versenyző, míg ping-
pongban a trappancsok képviseletében Zoli is meg-
mérettetett, sok más magyarral együtt.

Kóka ügynök jelenti:

„Szerdán volt az asztalitenisz, amit nagyon izgatottan vár-
tam, szerettem volna hasonlóan jó eredményeket elérni,
mint előző nap. Jöttek a meccsek és egyre jobb formába
lendültem, majd jött a döntő, ami nagyon szoros meccset
hozott és nagy küzdelemben nyerni tudtam. Párosban is
aranyérmet tudtunk szerezni Csuti Janival, Irmával a
vegyes párosban csak a negyedik hely jött össze. Ez is
nagyon szoros volt, és hála a bírói „szimpátiának” talán
mondhatom, hogy nem a negyedik helyet érdemeltük
volna meg, mert például az elsőket meg tudtuk verni, de
hát így alakult… Még így is büszkén mondhatom, hogy

„Villámkezű“ is érmet nyert
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megérte keményen edzeni, utazgatni minden héten
Budapestre, mert életem első nemzetközi versenyéről 4
éremmel tértem haza. Ezek után újult erővel, még kemé-
nyebben próbálok edzeni és fejlődni, hogy ott lehessek a
következő évi Világjátékokon Göteborgban, és ismét jó
eredményeket tudjak elérni.”

2010. augusztus 12. - csütörtök

A csütörtöki nap újabb éremzáport hozott, hiszen mind
dartsban, mind teniszben és úszásban kiválóan szerepel-
tek magyarjaink, köztük egy ifjú ügynökkel, Szabinával.

Hasznos ügynök jelenti: 

„ Csodálatos látvány fogadott bennünket, egy igazán
színvonalas uszodában teljesíthettük a benevezett szá-
mokat. Sokkoló volt az 50 m hosszú medence. A lát-
ványból felocsúdva már kezdetét is vette a verseny. 100
m és 50 m mellúszásban indultam, de az 50 m-nél
nagyon rosszul osztottam be az erőmet és a levegőt, az
utolsó pár méteren úgy éreztem, mintha lába nőtt volna a
medencének és szaladna előlem. Azt hittem, sosem érem
utol, én innen már ki nem jutok, itt fulladok bele.
Borzasztó! Rossz élmény volt, ezt soha nem felejtem el.
Így a dobogó harmadik fokáról is lecsúsztam. Egy kis
pihenő után a 100 m-es mellúszás pont olyan jól sikerült,
mint amennyire az 50 m-es rosszul. Itt már a bronzérem
lett az enyém. Erre az eredményemre vagyok a legbüsz-
kébb. Köszönöm a felnőttek biztató szavait, készülök a
jövő évi világjátékra.”

2010. augusztus 13-14. - péntek, szombat

A verseny záróakkordjaként pénteken és szombaton ren-
dezték meg a sportok királynőjét, az atlétikát. Az atlétika
szakosztály szokásához híven szépen kezdett hétfőn, és
szépen is folytatta pénteken és szombaton a különféle
futó, ugró és dobó számokban. Ebből három trappancs,
Gergő, Ingrid és Ivett is kivették részüket.

Mezei ügynök jelenti:

„Ingrid távolugrásban súlylökésben és kislabda hajítás-
ban, míg Ivett távolugrásban, súlylökésben és 100 m
futáson indult, így egymással is versenyeztek. Én a szo-
kásos 1500 m-en illetve 800 m-en próbáltam helytállni.
Mind a hárman indultunk a 4X100-as férfi illetve női
válltóban. A legnagyobb nézettségnek örvendő verseny-
számban a férfi csapat győzedelmeskedett, a női csapat
pedig az ír váltó mögött a második helyen végzett. A futó
számok közül az 1500-at emelném ki, amit én a legjob-

ban élveztem, mivel hatalmas egyéni csúcsot sikerült fel-
állítanom. A rajt után rögtön az élre állva szorosan a nyo-
momban újonnan szerzett ellenfelemmel, akit nem
nagyon tudtam leszakítani és meglepődve tapasztaltam,
amikor a második kör végén bevágott elém. Szerencsére
hamar ráeszméltem a taktikájára, miszerint belassult és
gondolván , hogy én is elfáradtam, mögötte maradok és
a végén sprint hajrában dől el a győzelem. Nem hagytam
magam, visszatámadtam hosszú hajrát nyitva, ezzel sike-
rült leszakítanom és győzedelmeskednem. Válogatott
atlétáink összesen 29 érmet szereztek az Európa Játékon,
ahol számtalan egyéni csúcsot felállítva járultak hozzá az
összetett győzelemhez, jó magam pedig 6 aranyéremmel.
A versenyek mellett persze ismét nyílt időnk várost nézni
illetve shoppingolni, amivel ki tudtuk pihenni a verse-
nyek fáradalmait és élvezni a hétköznapi utazók életét.
Azt tapasztaltam, hogy a mezőny egyre népesebb és
színvonalasabb, aminek nagyon örülök, így rengeteget
kell dolgozni az első helyért.”
Szombat este megünnepeltük az elért eredményeket a
záró vacsorán, hivatalosan is véget ért a verseny, ezzel
első nagyszabású küldetésünk is.
Itt hirdettek eredményt a nemzetek összesített versenyé-
ről, ahol a komoly létszámfölényben lévő, hazai pályán
versenyző íreket sikerült letipornunk a dobogó felső
fokáról, ahová így magyar zászló került, és elkezdhet-
tünk gondolkodni a hatalmas kupa hazaszállításának
módjáról. Ugyanakkor az sem elhanyagolható tény, hogy
a legjobb női sportoló magyar lett Jung Ági személyé-
ben, sőt a legjobb férfi sportolónak járó trófeát is hazánk
fia, ráadásul egy trappancs ügynök hozhatta el, Mezei

A  gálaesten
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Atlétika verseny
2010. október 9-én került megrendezésre az idei
év 3. atlétika versenye Budapesten. Izgatottan
vártam a napot, hisz nekem, személy szerint hosz-
szú évek óta ez volt ez első komolyabb atlétika
megmérettetésem, és épp ezért megpróbáltam
minden tőlem telhetőt elkövetni a jó eredmények,
és persze nem utolsósorban az éremszerzés
érdekében.
A Trappancs Egyesület sportolói közül Kovács
Anna, Jakab Ivett, Tilhof Ingrid és Mezei Gergő
neveztek különböző számokban, valamint

Hasznos Sza-
bina és Timi is
eljöttek, hogy
jelenlétükkel
erősítsék a
csapatot.
Szerencsére
az időjárás is
kegyes volt
hozzánk, hisz
az előre „beha-
rangozott“ nap-
sütésből nem
volt hiány. 
11 óra után
nem sokkal
hangzott el a
„bűvös szó“,

hogy KEZDÜNK. Az első szám a férfi 100 m-es
futás volt, majd ezt követte a női 100 m, amin Ivett,
Anna, és jómagam is indultunk. Anna ebben a
számban megszerezte a megérdemelt aranyér-
met, és Ivett is ugyancsak egy megérdemelt bronzé-
rem tulajdonosa lett, én (Ingrid) pedig egy 4. hellyel
és sok tapasztalattal lettem gazdagabb. 
Majd szépen sorjában következett a többi ver-
senyszám. Anna súlylökésben 3., kislabdadobás-
ban 2. helyezést ért el, valamint távolugrásban
ezüstérmet szerzett. Ivett súlylökésben a 2. helyet
szerezte meg, míg távolugrásban aranyérmet
nyert. Gergő 5000 m-en aranyérmes lett, kislabda-
dobásban bronz, valamint gerelyhajításban a 2.
helyet szerezte meg. Én súlylökésben és kislab-
dában nyertem 1-1 aranyérmet, bár be kell valla-
ni, hogy nagyon kiélezett volt a verseny mindkét
számban. Megrendezésre került a női és férfi
4x100 m-es váltó is, ahol mind a 4-en indultunk.
Itt, mivel 1-1 váltó volt, így legfőképp az időered-
mények számítottak, és hogy mindenki a legjobbat
hozza ki magából, és a legjobb eredménnyel járul-
jon hozzá a csapat sikeréhez.
A „felnőttek“ is szép számmal képviseltették magu-
kat. Ők még gerelyhajításban és diszkoszvetés-
ben is indultak.
Élmény volt aktívan részt venni a versenyen, és
remélem, hogy a következőhöz még több
Trappancs kap kedvet, és egyre többen veszünk
részt rajta.

Tilhof Ingrid 
Kovács Anna 100 méteren

Gergő.
Elszámolás:
Összesen:  109 érem  - 44 arany, 31
ezüst, 34 bronz
Trappancs: 20 érem - 8 arany, 5
ezüst, 7 bronz

Mezei Gergő László:
5000 m futás arany, 1500m futás
arany, 800 m futás ezüst, 4x100 m
férfi váltó arany, 20 km kerékpár
arany, 
5 km kerékpár arany, minimarathon
csapat arany
Kóka Zoltán:
asztalitenisz egyéni arany, asztalite-
nisz páros Csuti Jánossal arany, tol-
laslabda egyéni bronz, tollaslabda
páros Luib Istvánnal bronz

Hasznos Szabina: 
bowling egyéni ezüst, 100 m mellú-
szás bronz, tollaslabda páros Tilhof
Ingriddel bronz
Tilhof Ingrid: 
tollaslabda páros Hasznos
Szabinával bronz, kislabdahajítás
ezüst, 4x100 női váltó ezüst
Jakab Ivett:
kerékpár 5 km ezüst, kerékpár 20 km
bronz, 100 m futás bronz, távolugrás
bronz, 4x100 női váltó ezüst

Mint láthatják, ügynökeink jelentős
számú éremmel és még több
élménnyel tértek haza. Ezért nagy
köszönet illeti a Trappancs
Egyesületet és a Transzplantációs
Alapítványt is, hiszen anyagi és

pénzben nem mérhető segítségük
nélkül ügynökeink nem juthattak
volna ki erre a nagyszerű megméret-
tetésre. Reményeink szerint hasonló-
an szép vagy még szebb eredménye-
ket érnek majd el a 2011-es küldeté-
sen, a göteborgi Világjátékokon.
Természetesen nagy szeretettel vár-
juk jövendőbeli ügynökjelöltek
jelentkezését, hiszen nagy szükség
van ránk. Addig is, mindannyiunk
nevében büszkeséggel
mondhatom:

Küldetés teljesítve!

Jakab Ivett
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Sziasztok Trappancsok!Sziasztok Trappancsok!
Ismét sok új taggal gyarapodott a Trappancs csapat!
A fentieken kívül:

R. László (17 éves) és T. Krisztián (18 éves) 2010. 08. 24-én veseátültetésben részesültek.

T. Bence (16 éves) 2010.09.02-án vesét kapott.

D. Richárd (17 éves) 2010.09.05-én egy sikertelen riadó után rövid idővel máj-

átültetésben részesült.

Reméljük, aktív tagjai lesztek a csapatnak!

Maléth Anikó
koordinátor

Transzplantációs Klinika, Budapest

Két évvel ezelőtt egy szomorú ügy kapcsán mentem
be az I. számú Gyermekklinikára, ugyanis akkor
kezdtek el dializálni, akkortól kezdődött a diétám,
nem ehettem szinte semmilyen gyümölcsöt, csokit,
túrót, és még sok minden a tiltott ételek listáján volt.
Akkor még nem tudtam, meddig vagyok kénytelen
csak vágyakozni ezekre az ételekre, meddig tilos
számomra a strandolás. Teljesen újra kellett tervezni
az addigi megszokott életritmusomat, napi teendői-
met. Közben többször kaptam fertőzést, ami nehezí-
tette a dolgokat, a tanulásomat. 
A hosszú és bizonytalan várakozás kezdete után
pont 1 évvel jött a telefon, hogy van új vese szá-
momra. Nagyon boldogok voltunk, mert akkor még
nem tudtuk, hogy nem fog működni, és újabb hosz-

szú várakozás fog következni az újabb lehetőségre.
De ismét pontban 1 évre rá újra csörgött a telefon,
és tudtuk, hogy most már sikerülnie kell, és így is
lett, a műtét után fellélegezhettünk, minden rendben
volt és azóta is teljesen jól működik az új vese. Nem
lehet leírni, milyen boldog vagyok most, hogy újra
normális, teljes életet élhetek, ehetek most már szin-
te mindent, ami eddig tilos volt, és alig várom, hogy
jövő nyáron mehessek strandra, és mindenhova,
ahova eddig tiltott volt.
Köszönet a sok doktor bácsinak, doktor néninek,
nővérnek, műtősnek, és mindenkinek, akik segítet-
tek abban, hogy újra boldog lehessek.

Szandra

A. Szabina (20) közel három év
várakozás után november 2-án
kapott új májat. 
Jó egészséget kívánunk!

K. Alexandra (10 éves) 2010.09.05-
én másodszor kapott vesét. (Az
alábbiakban az ő gondolatai olvas-
hatók)

K. Alexandra A. Szabina

belivek1-40:lap1-24.qxd  2010.12.01.  11:21  Page 17



Esik...? Vagy nem esik…?
Szerencsénk lesz, vagy elázunk?
Ez mindig kardinális kérdés, ami-
kor a XII. Transzplantációs és
Szervdonációs Európa-Napot
szervezzük. Idén sem volt ez
másként, de megszánt minket az
időjárás, még ha nem is sütött a
nap hét ágra, az eső nem hátrál-
tatta a programok menetét.

2010. október 17-én több szá-
zan gyűltünk össze a Budapesti
Olimpiai Központban. Volt, aki a
délelőtti eseményeken vett részt,
volt, aki a délutáni ünnepségen,
volt, aki mindkettőn, de minden-
ki egy céllal érkezett, hiszen ez a
nap mindannyiunk számára a
tiszteletadásról, a szolidaritásról,
a köszönetnyilvánításról és az
ismeretterjesztésről szólt. Tisz-
teletadás a donorok és család-
tagjaik előtt, illetve szolidaritás a
szervátültetésre váró betegek és
családjaik mellett. Ez a nap min-
den évben lehetőséget teremt
arra, hogy határokon átívelően
eshessen szó a szervátültetés-
ről, mint életmentő beavatkozás-
ról, valamint kiváló alkalom arra,
hogy a szervátültetésen már

átesett emberek
köszönetüket fejez-
zék ki az átülteté-
seket végző sebé-
szeknek, transzp-
lantációs szakem-
bereknek. 

Délelőtt, a megnyi-
tót követően, az
előző évekhez
hasonlóan idén is
a sportolásé volt a főszerep: az
orvosok, szervátültetett és átül-
tetésre váró betegek, és olimpi-
konok úszóváltóját követte a
válogatott focisták részvételével
rendezett kispályás mérkőzés. 
Olyan kiváló magyar sportolók
tisztelték meg rendezvényünket,
mint Güttler Károly, Verrasztó
Evelyn, Verrasztó Dávid, Mutina
Ágnes, Jakabos Zsuzsa, Bicskei
Bertalan, Dragoner Attila és
Kassai Viktor játékvezető.
A szervátültetésben és az utó-
gondozásban résztvevő orvosa-
ink - Dr. Langer Róbert, Dr.
Reusz György professzor, Dr.
Ablonczy László, Dr. Dezsőfi
Antal és Dr. Szabó József - is
kiváló formában voltak. 

Lelkes drukkerek-
ben sem volt hiány,
a hangulatot és az
izgalmakat pedig
fokozták a kiváló
kommentátorok: a
nap háziasszonya,
Csisztu Zsuzsa és
Szendi János.
A finom és jól
m e g é r d e m e l t

ebéd elfogyasztása után ünne-
pélyes hangulatra váltottunk és
kezdetét vette a Pro Vita díj-
átadó ünnepség. A kitüntető
elismerést a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Egészségügyért
Felelős Államtitkára, Dr. Szócska
Miklós adta át az „életet adomá-
nyozó” szervdonoroknak – akik
saját szervük felajánlásával járul-
tak hozzá élődonoros átültetés
révén valamely családtagjuk,
barátjuk gyógyulásához. Idén 41
kitüntetett vehette át a díjat.

Az Alapítvány Szt. Kozma és
Damján díjat adományozott Dr.
Perner Ferenc professzor úrnak,
aki az SE Transzplantációs és
Sebészeti Klinika igazgatója volt
éveken keresztül, és a szervátül-
tetés érdekében kiemelkedően
sokat tett hazánkban.

Nagyköveteink tábora nagy örö-
münkre tovább bővült: a
Szervdonáció és Transzplan-
táció Nagykövete címet adta az
Alapítvány Güttler Károly és Dr.
Verrasztó Zoltán olimpiai bajnok
úszóknak, Bicskei Bertalan egy-

Jakabos Zsuzsi olimpikon és Szabó Joe Dr.

Csisztu Zsuzsa nyitotta meg a rendezvényt
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kori válogatott labdarúgó kapusnak és Csisztu
Zsuzsa újságírónak, megköszönve a szervdoná-
cióval és transzplantációval kapcsolatos tájéko-
zottság növelése érdekében nyújtott segítségüket.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a rendezvény
kapcsán a társszervezőknek - az OVSZ
Szervkoordinációs Irodának és a Magyar
Transzplantációs Társaságnak - valamint a támo-
gatóknak - az Astellas Pharma, a Pfizer és a
Novartis cégeknek.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy jelenlétük-
kel megtisztelték az eseményt!

B.Virág

Mihály Sándor és Dr. Fehérvári Imre 
az elnökségben Szalamanov Zsuzsa mellett

dr. Szócska Miklós államtitkár adta át a 
Pro Vita díjakat

Verrasztó Evelin és Güttler Károly a plakett
átvételekor

A kispályás focimeccset Kassai Viktor vezette

A díjazottak és családtagjaikNegyvenegyen vették át a díjat
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„...Emberileg a szerénységet, a beteggel szembeni alázatot 
és a munkatársakkal való maximálisan etikus viselkedést 

szeretném továbbörökíteni.”

Prof. Dr. Perner Ferenc

2010-ben a Transzplantációs Alapítvány által alapított
Szt. Kozma és Damján díjat Dr. Perner Ferenc professzor vehette át, aki éveken keresztül a 
SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója volt, és kiemelkedően sokat tett hazánkban 

a szervátültetés ügyéért. 

Sziebig Tímea Doktorok könyve című interjú-
kötetének, Dr Perner Ferenc professzor úrral
készült beszélgetéséből származik a fenti idé-
zet. Már ez a néhány sor egyértelművé teszi
számunkra a Professzor úr elkötelezettségét,
aki hosszú évekig tartó fáradhatatlan, kitartó
munkával, főnökei bizalmával, követőinek,
közvetlen munkatársainak hitével és segítsé-
gével megteremtette a magyar transzplan-
tációt. 

„– Szóval tanulás, bátorság és nyitottság kellett. A beszélgetésünk elején viszont azt mondta,
Isten kezében vagyunk...

– Így van. Nem véletlen az úgynevezett „véletlenek összjátéka”. Ebben persze benne vagyok
én is minden igyekezetemmel, és benne van a családom, a főnökeim és az összes többi körül-
mény. Így alakult. Úgy érzem, egészen biztos, hogy életünk jelentős eseményeit Isten irányít-
ja. Úgy en bloc az egészet. Nem hiszem, hogy ez menet közben tudatosul, de ennyi év távla-
tából visszatekintve elkerülhetetlen, hogy belássam, a sorsszerűség nem a véletlenek műve.
Egyedül nem lettem volna elég, hogy mindez így alakuljon.

– Ezt akkor is érezte, amikor elindult az első vese, amit átültetett?

– Nagyon is, mert rettentő érdekes dolog történt akkor. Úgy hozta a helyzet, hogy egyetlen
éjszaka alatt, közvetlenül egymás után két vese-transzplantációt végeztem. Az egyik beteg-
nek még huszonhárom évig működött a veséje, majd újabb veseátültetésen esett át, és még
tovább élt, míg a másik, mivel nagyon vérszegény volt és nem tudtunk neki időben vért adni,
a második napon meghalt. A siker mellé azonnal megérkezett a figyelmeztetés is: annak a
sikere, amit teszek, még akkor is, ha jól végzem a dolgomat, nem csak rajtam múlik, és az
orvosi tevékenység alázatot követel. Emellett nagyon boldog voltam, hogy az első műtét sike-
rült, és azóta is minden átültetésnél átélem ezt a varázslatot, amikor látom, hogy az élettelen
vese kipirul, működni kezd, és megjelennek az első vizeletcseppek. Minden más sebészi bea-
vatkozás eltávolítja, csonkolja a beteg szervet. Ez az egyetlen sebészi aktus, ami újat ad,
működőt a már nem működő helyett, aminek köszönhetően a beteg ember újra egészséges
lesz, teljes életet élhet, dolgozhat, és akár gyermeket szülhet… „
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Dr Perner Ferenc a
Budapesti Orvos-
tudományi Egyete-
men diplomázott
1962-ben. Azóta
folyamatosan dolgo-
zik a BOTE, illetve
a SOTE Sebészeti
Klinikáin. Klinikai
orvos, tanársegéd,
adjunktus, docens,
egyetemi tanár.

Miniszteri biztosa volt a Baross utcai Transzplan-
tációs és Sebészeti Klinika rekonstrukciójának,
majd igazgatója 1990-től 2002-ig. 
Képzése során dolgozott általános sebészeti, mell-
kas sebészeti, baleseti sebészeti, intenzív terápiás
osztályokon, részben klinikán belül, részben fővá-
rosi és vidéki kórházakban önként választott rotá-
ciós rendszer keretében. A hazai szervátültetési
programot előkészítendő fél éves érsebészeti kép-
zésben részesült.
1968-tól 3 évet töltött Algériában sebészként, 120
ágyas sebészeti osztályt vezetett.
1972-73 között egy évet töltött Párizsban, ahol a
Necker Kórházban tanulmányozta a veseátültetést,
valamint kísérleti munkát végzett. 

Hazatérése után, 1973. november 16-án végezte
el az első sikeres magyarországi veseátültetést.
Szervezte és megvalósította a hazai donorprogra-
mot, részt vett az erre vonatkozó törvények meg-
valósításában. Nevéhez fűződik a hazai májátül-
tetési program megvalósítása 1995-ben.
A 2002. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából
Pálinkás József oktatási miniszter a magyar felső-
oktatás területén dolgozó, iskolateremtő, nemzet-
közi elismertségű munkájáért dr. Perner Ferenc kli-
nikaigazgató egyetemi tanárnak - a szervátültetés
hazai úttörőjének - Szent-Györgyi Albert Díjat
adományozott.

A Szt. Kozma és Damján díj szolgált eszközéül
annak, hogy a Transzplantációs Alapítvány kife-
jezze elismerését, köszönetét és nagyrabecsülését
Dr Perner Ferenc professzor úrnak! Kívánunk
Önnek és valamennyi kollégájának további mun-
kájukhoz sok sikert, erőt és kitartást! 

Böcskei Virág
kurátor
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Pro Sanitate
Szalamanov Zsuzsát, mindenki Zsuzsa nénijét
2010. október 28.-án, Batthyány-Strattmann
László születésnapján, az egészségügyi ellátás
érdekében kifejtett kiemelkedő közszolgálati
tevékenységért Pro Sanitate díjjal tüntette ki
Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás minisz-
ter.

Zsuzsa 13 éve vezeti a Transzplantációs
Alapítvány munkáját. Transzplantáltként és az ala-
pítvány kuratóriumi elnökeként nap, mint nap azon
dolgozik, hogy segítse sorstársai rehabilitációját és
gyógyulásuk utáni társadalmi visszailleszkedésü-
ket. 
Fontos feladatának tekinti a szervdonáció számá-
nak növelését, valamint a társadalom széleskörű
tájékoztatását a szervátültetés fogalmáról, annak
fontosságáról. 
A fenti célok elérése érdekében nyári rehabilitáci-
ós táborokat, családi hétvégéket, ismeretterjesztő

előadásokat, kiállításokat szervez az ország egész
területén. 
Fáradhatatlanul dolgozik a transzplantáció ügyéért!
Köszönet érte!

B.V.
Gratulálunk!

MEGLEPI…MEGLEPI…
Igazi meglepetés ért, mikor egyhetes szabad-
ságomat töltöttem Rómában az unokámnál, és
az itthon megszokott napi 10 óra levelezés
helyett az ottani napi egy óra levélnézegetés-
kor  köszönt rám egy tömör, szűkszavú levél,
miszerint csütörtökön 12 órakor legyek a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumban kitüntetés
átvétele céljából. Ez meg mi a csuda? El nem
tudtam képzelni, hogy pottyanhat egyszer csak
az ölembe minden előzetes nélkül egy kitünte-

tés, és egyáltalán milyen kitüntetést kaphatok
én a minisztériumtól?
Szerdán a késő esti gépre volt jegyem, de két
óra késéssel indult, így csütörtök hajnalban
értem haza. Épp’ hogy csak egy kicsit becsuk-
tam a szemem és szenderegtem egy rövidet,
majd futás a fodrászhoz - azért egy nemtudo-
ménmilyen kitüntetést nem vehetek át ilyen fej-
jel…- és sikerült időben odaérnem, parkolnom.
Ott már vártak, regisztráltak és a számomra
kijelölt székhez vezettek. Hűha! Ez nagyon
komoly!
Olyan illusztris társaságba kerültem (profesz-
szorok, kórházigazgatók, de minimum osztály-
vezető főorvosok), hogy csak kapkodtam a
fejem, mit keresek én itt.
Azért az kiderült, hogy ez nem egyik napról a
másikra történt, hanem az alapítvány kuratóri-
uma és Tarján Iván fél éve folyó szívós, kitartó
levelezése, ajánlók gyűjtése, felterjesztés, stb.
eredménye, amit aztán a minisztérium, illetve a
miniszter elfogadott.
Köszönöm az indítványozóknak, a támogatók-
nak, és természetesen a miniszter és államtit-
kár úrnak, hogy a munkámat a PRO SANITATE
díjra méltónak találták.

Szalamanov Zsuzsa
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RÖVID HÍRRÖVID HÍR

2010. október 22-én - a Magyar Nephrologiai Társaság
Szegeden megrendezett XXVII. Nagygyűlésén - megtörtént az
új vezetőség megválasztása. 
Az elnöki funkciót a következő négyéves ciklusban Prof. Dr.
Reusz György, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított 
Életekért gyermekprogramjainak orvos igazgatója látja el.

Gratulálunk Professzor úr!

Tini-tréning VelencénTini-tréning Velencén
Október 17-i donációs napon Timimamink egy gyors ötlettel állt elő: „Van-e kedvetek az
őszi szünetben egy háromnapos játékos-beszélgetős tinédzser-programra mondjuk a
Velencei-tónál?” A válasz egyértelmű: Igen!!! 
Gondolom Timi máris hozzákezdett a lázas szervezéshez. Pár nap múlva már a jelentke-
zések leadását kérte.
November 2-án a déli pályaudvarról együtt indultunk vonattal Velencére, kora délután bir-
tokba vettük a szállodát, ahol kedvünkre lubickolhattunk, úszhattunk a medencékben, sza-
unáztunk és mindemellett a beszélgetéseké, derűs jókedvünké volt a főszerep. Gallus Edit
és Timi érdekes játékokkal készültek, valamint komolyabb beszélgetésekkel is mégjob-
ban összehozták csapatunkat. Az esti karaoke sem maradhatott ki a megszokott progra-
munkból. A három nap gyorsan eltelt, az „őszi szünet hasznos eltöltése tinédzsereknek”
programot játék – beszélgetés – pihenés jegyében töltöttük el.
Köszönjük ezeket a felejthetetlen napokat a Trappancs Egyesületnek.

Hasznos Szabina
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Böcskei Virág 
rovata

Kicsiknek…Kicsiknek…
…és…és

Nagyoknak Nagyoknak 

A Karácsony jelképei

Az adventi koszorú

András napjához legközelebb
eső vasárnap és december 25.
közötti négy hetes időszak
advent ünnepe.
Adventi koszorút észak-német
területeken, főleg protestáns
környezetben készítettek először
a múlt század elején. Az elsőt
1860-ban egy hamburgi lelkész
készítette, aki egy óriási fenyő-
koszorút függesztett a plafonra
és 24 gyertyát tett rá, utalva
ezzel az ünnep valamennyi nap-
jára.
Később Ausztriában is és a katoli-
kus lakosság körében is népsze-
rűvé vált. 
Magyarországon főleg a máso-
dik világháborút követő időben
vált szokássá, hogy templomok-
ban, középületekben, otthonok-
ban adventi koszorút függesz-
tettek a csillárra.

Ez a szokás idővel annyiban
módosult, hogy a gyertyák szá-
ma négyre, az adventi vasárna-
pok számára csökkent. A rajta
lévő gyertyák a karácsony előtti
vasárnapok liturgikus színeiben
jelennek meg a hagyománytisz-
telőknél. 
Az adventi koszorú ma is az
ünnep nélkülözhetetlen szimbó-
luma.

A karácsonyfa

A karácsonyfa a karácsony leg-
fontosabb és legelterjedtebb jel-
képe, nem mellesleg a fenyő
évezredek óta az újjászületést
szimbolizálja. Ha a fényei kigyúl-
nak, minden elcsendesül, és
békesség tölti el a szíveket. 
Amikor még december közepén
a téli napfordulót ünnepelték
meg az emberek, már akkor is
fenyőág és fagyöngy díszítette
az otthonokat. Az ősgermánok
mécseseket helyeztek az ágak-
ra, hogy így mutassák ki tisztele-
tüket a fény felé. 
Magyar nyelvterületen a kará-
csonyfa elterjedése előtt az élet-
fa,- vagy termőág -állítás volt
általános, amit rozmaring-, nyár-
fa- és kökényágakból készítet-
tek, és a gerendára függesztet-
ték, koronájával lefelé. Dióval,
almával, mézeskaláccsal ékesí-
tették. Ez a termékenységet, fej-
lődést, örök életet jelképezte.
Később sokáig egymás mellett
élt a karácsonyfa és a termőág
állításának szokása, azonos
díszítéssel. 

A karácsonyfa állítás szokásá-
nak mai változata Skandináviá-
ból származik. Innen a harminc-
éves háború idején jutott el
Németországba. Az első kará-
csonyfáról Sebastian Brant
német író adott hírt a 15. század
végén. Gyertyával és szalagok-
kal először 1685-ben Stras-
bourgban díszítettek fel fenyőfát. 
Hazánkba Habsburg közvetítés-
sel érkezett ez a szokás.  Az
első karácsonyfát valószínűleg
Brunszvick Teréz állította 1824-
ben Aszódon. Népszerű csupán
a 19. században lett, először
csak a jómódú családok enged-
hették meg maguknak, később
szélesebb körben is elterjedt. A
díszek esetében ekkor még
ügyeltek arra, hogy azok ehető-
ek legyenek. A mézes figurák,
cukros sütemények mellé az
alma és dió bearanyozva került
a fára. A különböző színekben
játszó, festett üvegdíszek csak
az 1880-as években jelentek
meg.
A fa elengedhetetlen kelléke volt
már akkor is a betlehemi fényt
jelképező gyertya.

Adventi koszorú
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A régi díszeket mára felváltották a színes üveg-
gömbök, szalagok, fából vagy textíliából készített
díszek és a szaloncukor. A gyertya helyett napja-
inkban inkább égősort használnak, és a nagy
választéknak köszönhetően minden családban
egyedivé tehető az ünnep legszebb szimbóluma. 

A szaloncukor

Akár hungarikum is lehetne a szaloncukor, amely-
nek készítésével a 19. század első harmadában
kezdtek foglalkozni a magyar cukrászok. 
Eleinte gyümölcsöket, aszalt különlegességeket,
mézesbábokat, papírból kivágott ékességeket,
süteményeket akasztottak a karácsonyfára. Csak
az 1800-as évek végétől terjedt el a szaloncukor-
készítés és vele együtt a karácsonyfa-díszítés. A
cukorka neve a német Salonzuckerl szóból ered,
ezért nem meglepő, hogy Jókai még "szalon-
czukkedli"-nek nevezte. Kezdetben egyszerű
cukorkaféleségeket, csokoládé golyócskákat bur-
koltak selyempapírba, majd színes sztaniolba. 
Annak ellenére, hogy a cukorka a 19. század
közepén jelent meg először, 1891-ben Hegyesi
József "magyar-franczia szakács és vállalkozó"
már tizenhét féle szaloncukorreceptet említ. 
A fára akasztható, selyempapírba és csillogó szta-
niolba csomagolt édességet azóta is kizárólag
magyarok készítik. Ha a világban bárhol szalon-
cukorral találkozunk, az feltehetően Magyar-
országon készült, s ha mégsem, akkor előfor-
dulása csak az ott élő magyaroknak köszönhe-
tő.

Igen nagy becsben tartották ezt az édességet
Erdélyben és a Felvidéken is. Sokan meg sem
ették, évekig őrizgették az újabb és újabb ünnep-
re, mások csak a papírjára vigyáztak, abba cso-
magolták a következő évben a saját maguk főzte
szaloncukrot.
Manapság különböző édességgyártók karácsony
közeledtével ontják a szaloncukrok özönét: min-
denféle ízben és bevonattal, sokféle csomagolás-
ban, gyerekek és felnőttek örömére, s persze a
karácsonyfák díszítésére.

www.karacsony.hu
www.kulturport.hu

www.origo.hu
www.doksi.hu

Szilveszteri szokások

Különösen fontos szerepet kap-
nak szilveszterkor az e naphoz
kötődő zajkeltő szokások me-
lyek célja az ártó, rontó erők
távol tartása a háztól. Eszközei
igen változatosak, karikás ostor,
duda, csengő, kolomp. Ismert

szokás volt vidéken a nyájfordí-
tás is, a cél az volt, hogy az álla-
tok felébredjenek és a másik
oldalukra feküdjenek, így gon-
dolták szaporaságukat biztosíta-
ni. Erdélyben szokás az óév
kiharangozása, és az új eszten-
dő énekkel köszöntése. Ezek-
nek a zajos mulatozásoknak a
városi megfelelői a szilveszteri
trombitálás és sajnos a petárda-
dobálás is.
Erdélyben volt szokásban min-
den nagyobb ünnepen, így hús-
vétkor és pünkösdkor is a tüzes-
kerék-engedés. Szalmával bete-
kert kereket meggyújtottak és a
domboldalról legurították. Külö-
nösen az erdélyi szászok köré-

ben népszerű szokás, úgy tart-
ják a kerék összeköti az óesz-
tendőt az újjal.
Falvainkban általában az óév
búcsúztatást és az új esztendő
köszöntését harangzúgás kísérte.
Volt, ahol a falu lakói együtt
ünnepeltek, a templomhoz
vonultak, egy legény felment a
templomtoronyba, onnan kö-
szöntötte az új esztendőt,a hívek
pedig hálaadó énekeket mond-
tak.
A bukovinai székelyek szilvesz-
terkor hagymából jósoltak a
következő évi időjárásra. A
gazda félbevágott egy fej vörös-
hagymát, 12 réteget lehántott
róla, ezek jelképezték egyenként

Tűzkerék-engedés
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a hónapokat. Mindegyikbe szórt
egy kevés sót, és amelyikben
reggelre elolvadt, az a hónap
csapadékosnak ígérkezett, ha
azonban a só megmaradt a
hagymalevélben, akkor száraz-
ságra lehetett számítatni. 
Természetesen szilveszterkor is
jártak a legények házakhoz
köszöntőt mondani, vagy ép-
pen valamely tréfás jelenettel a
háziakat jókedvre deríteni.

Újévi szokások

A január 1-i évkezdés a Gergely-
féle naptárreform után vált álta-
lánossá. Az új év első napjához
számos hiedelem, babona kötő-
dik, mert ennek a napnak a lefo-
lyásából következtettek az
egész évre. Így pédául semmit
sem szabad ezen a napon kiad-
ni a házból, mert akkor egész
évben minden kimegy onnan.
Igyekeztek tartózkodni a vesze-
kedéstől, házi viszálykodástól. 
Női munkatilalmi nap is volt,
nem szabadott mosni, varrni,
fonni, de az állatokat sem fogták
be újévkor. Azt tartották, ha újév
napja reggelén az első látogató
férfi, az szerencsét hoz, ha nő,
az szerencsétlenséget. Szokás
volt kora reggel friss vízben
mosakodni, hogy egészségesek
maradjanak. Aki reggel a kútról
elsőnek mert vizet, úgy mond-
ták, elvitte az aranyvizet, egész
évben szerencsés lesz. Egyes
vidékeken a mosdóvízbe egy
piros almát is tettek, ami szintén
az egészség jelképe.

Bizonyos táplálkozási tilamak is
kapcsolódnak ehhez a naphoz.
Baromfit nem lehetett enni, mert
a tyúk elkaparja a szerencsét,
ellenben ajánlatos volt a malac-
hús fogyasztása, mert az kitúrja
a szerencsét.
A szemes terményeket is ajánla-
tos enni - babot, lencsét -, mert
akkor sok pénzük lesz a háziak-
nak. Sok vidéken rétest sütöttek
szintén az analógia jegyében
(hosszúra nyúlik az élet, mint a
rétestészta).
Az új esztendő első perceiben,
de mindenképpen a napkelte
előtt öntött ólom elárulja, mit tar-
togat az új esztendő.
Az ólomöntés technikája vidé-
kenként más és más. Van, ahol
csupán hideg vízbe löttyentik a
megolvadt fémet, de sok helyen
különböző technikákkal bonyo-
lítják a műveletet. Az ólom köny-
nyen, gyorsan olvadó fém, elég
egy evőkanálban gyertya vagy
gázláng fölé tartani. Amikor már
folyékony, hirtelen mozdulattal
egy régi kulcs lyukán keresztül
kell egy lavórnyi vízbe csurgatni.
A fém a hideg vízben megder-
med, és előbb azt kell kikövet-
keztetni, hogy mit formáz az így
kialakult alakzat, utána már csak
értelmezni kell a kapott ábrát.
Például:
Csónak: váratlan utazás, vagy a
tervek hirtelen átalakítása
Fenyő: egészség, siker a mun-
kában, tartós anyagi biztonság

Madár: jó hír, javuló életkörülmé-
nyek
Legyező: a titkaidra előbb derül
fény, mint gondolnád

Szép hagyomány újév napján,
hogy fiúgyerekek és legények
házról-házra járva verses jókí-
vánságokat mondanak a háziak-
nak, akik cserébe megvendége-
lik őket. Egyes falvakban az
újévköszöntők a portákon gabo-
namagvakat szórnak szét, hogy
bő termés legyen. Ezeket a
magokat aztán a tyúkoknak
adták a háziak, hogy sokat tojja-
nak. A hajnali időjárásból az
egész évre jósoltak, ha szép idő
volt, mezőgazdasági szempont-
ból jó lesz az esztendő, ha csil-
lagos az ég, rövid lesz a tél. 

A pezsgő a szilveszter elengedhetetlen kelléke

Ólomöntés

Az újévi malac
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ISKOLAKEZDÉS BUDAPESTENISKOLAKEZDÉS BUDAPESTEN
Eljött a szeptember, az a
hónap, amelytől minden
diák viszolyog kicsit.
Iskolakezdés, dolgoza-
tok és felelések.
Sokszor nekem is bor-
zasztónak tűnt, de ez
nem az az év volt. Már a
kaposvári sport táborban
azon izgultunk Ivettel és
Tündivel, vajon mit tarto-
gat számunkra az idei
ősz. Mindhárman idén
érettségiztünk, és nagy

reményekkel adtuk fel a jelentkezést a felsőokta-
tásba. Nem volt zökkenőmentes a jelentkezés a
pluszpontok megigénylése miatt. Tudni kell azt
hozzá, hogy mi transzplantáltak nem tartozunk
egyik támogatott csoportba sem. 50 pont jár az
olyan fogyatékossággal élőknek, mint például a
gyengén látók, de rólunk elfelejtkeztek. Ivett is én
is küldtünk be orvosi papírokat, hivatalos igazolá-
sokat, amiket persze figyelmen kívül hagytak, s
nyilvánvaló volt, hogy emiatt hátrányt szenvedünk.
Én rengeteg zárójelentést, kórlapot, hivatalos iga-
zolást küldtem arról, hogy szervere várok, s az
utolsó pillanatban derült ki, hogy elutasították a
kérelmem. Ez természetesen rosszul esett, mert
pont azt a 2 gimnázium osztályt betegeskedtem
végig, amikor már fontosak voltak a jegyek.
Hónapokat töltöttem kórházban, évet ismételtem
és magántanuló is voltam persze mindezt úgy,
hogy megpróbáltam megfelelni az elém támasz-
tott követelményeknek. Sikerült is, de kevés volt
ahhoz, hogy oda vegyenek fel, ahová igazán járni
szerettem volna. Ivett tanácsolta, hogy írjak felleb-

bezést én is, mint a-
hogy ő tette. Kaposvár
után az volt az első dol-
gom, hogy egyik bará-
tom segítségével meg-
írtam a kérelmet, amit
már azon a héten pos-
tára is adtam. A hetek
teltek - múltak, válasz
nem jött csak az értesí-
tés, hogy besorolást
nyertem egy OKJ-s
szakképzésre. Csaló-
dott voltam, de elkezd-
tem beletörődni, hogy nem leszek gyógypedagó-
gus. Mert bizony az ELTE volt a cél. 
A szeptember eljött, s felköltöztem Budapestre, az
albérlet keresése és az iskolai ügyek intézése
miatt elmaradt az információcsere a többiekkel,
ezért nem nagyon tudtam, mi lett az ő jelentkezé-
sükkel és többletpontjaikkal. A tanév első hetében
váratlan fordulat volt az a levél, melyben megírták,
hogy újraszámolt pontokkal besorolást nyertem a
gyógypedagógia szakra. Hatalmas öröm volt ez
számomra. Már aznap elkezdtem az átiratkozá-
som intézni. Ez másfél hete volt. Azóta megtud-
tam, hogy Ivett és Tündi is felkerült Budapestre.
Ivett a Corvinuson Gazdálkodás és menedzs-
mentet, Tündi pedig a SE Egészségügyi Főiskolai
karon kezdte az évet. 

Mindhárman imádjuk életünk e
merőben más és szabad sza-
kaszát Budapesten.

Almási Szabina

A cikk írása óta Szabina tanulmányai átmene-
tileg megszakadtak, mert november 2-án meg-
érkezett a várva várt telefon a Transzplantációs
Klinikáról: Szabina még aznap új májat kapott,
jelenleg lábadozik, jól van.

Feszt

Jakab Ivett Bogyor Tünde
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Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, Kaposvár, 
ez itt a végállomás!ez itt a végállomás!

A Trappancs Egyesület sport- és önismereti tábo-
ra tinédzsereknek és majdnem tinédzsereknek

Tavalyi kaposvári beszámolómat úgy fejeztem be,
hogy „Remélem jövőre is mehetünk!”. És igen,
idén ismét mehettünk. Lehetetlen leírni, milyen jó
volt az az egy hét. De kezdjük az elején. Idén már
több kis Trappancs jött el Kaposvárra, ahová a csa-
pat egy része ismét vonattal érkezett (de akadt, aki
biciklivel…). Elfoglaltuk a szobáinkat, én végül
Petrával és Virággal kerültem egy szobába, később
csatlakozott hozzánk Rebeka is. 
Én immáron egy éve atlétikázom, így minden déle-
lőttömet az atlétikapályán töltöttem (néha a dél-
utánt is), ami nagyon fárasztó volt, olykor a pokol-
ba kívántam a futást, de valahogy mégis szeretem
ezt csinálni; edzésre járni, küzdeni, izzadni (utána
hűsítő zuhanyt venni), versenyezni. A héten kipró-
báltam a súlylökést, a kislabda hajítást és hosszabb
távú futószámokat is, ez utóbbit nem sok sikerrel.
Egyébként nagyon megkedveltem az atlétika csa-
pat tagjait, jól éreztem magam velük a pályán, nem
éreztem magam feszélyezve vagy ilyesmi. 
A többiek a délelőttöket Timivel és Mónival töltöt-
ték, ahol bemelegítés után tollasoztak, ping-pon-
goztak, labda, illetve csapatjátékokat játszottak.
Erről nem sokat tudok mondani. Ebéd után mindig
volt egy kis pihenés. Aztán 3-tól 4-ig kötelező dél-
utáni úszás volt, de akadtak, akik felmentést kap-
tak ez alól. Délutánonként kibéreltük a focipályát,
és hatalmas meccseket vívtak a többiek. Egyik dél-
után elindultunk túrázni, ahol a végcél valamiféle
lovas hely lett volna, ahol tudunk majd pacizni.
Ebből sajnos nem lett semmi, a lovas helyet meg-
találtuk, csak éppen pacizni nem lehetett. Ez

engem személy szerint nagyon lelombozott.
Visszafelé azonban egy hatalmas kukoricáson vág-
tunk át, ami maradandó élménnyé vált mindenki
számára. Általában vacsora után sem állt meg az
élet. Esténként Edittel volt sárkányos-királylányos-
királyfis, nevettetős, lelövős és egyéb játékos prog-
ramunk. Ezek nem kevés derűvel szolgáltak a
résztvevőknek. Csütörtökön este karaokéztunk. Az
esték hátralévő részét igazán jó beszélgetésekkel
töltöttük, sokat nevettünk, meg bohóckodtunk.
Sajnos eljött a szombati záró est is. Táncoltunk,
énekeltünk, és természetesen megnézhettük a
Tímea által összeállított heti képeket. Megjegyzem
igazán jól elkapott pillanatképek is voltak a videó-
ban. Szerintem nagyon jól sikerült az idei kapos-
vári edzőtábor. Nagyon jó volt a társaság, a prog-
ramok, és az a sok nevetés…
Idén Dublinban rendezték meg a VI. Szervátülte-
tettek és Művesekezeltek Európa Játékát, ahol a
Trappancs Egyesületet öt fiatal képviselte: Jakab
Ivett, Hasznos Szabina, Tilhof Ingrid, Mezei Gergő
és Kóka Zoltán. Nagyon büszkék lehetünk rájuk,
hiszen rengeteg érmet nyertek és hoztak haza. 

Viszlát jövőre!
Kovács Anna
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EGy  Sz á z ALÉK!EGy  Sz á z ALÉK!
Köszönjük minden kedves adófizetőnek – rokonainknak, barátainknak, 

ismerősöknek, ismeretleneknek –, 
akik az SZJA 1 %-val alapítványunkat segítették.

2010. novemberben az APEH 3.298.302 Ft-ot utalt át számlánkra az Önök 
2009 évi rendelkezése alapján.

Az összeget teljes egészében a szervátültetett és átültetésre váró gyermekek 
rehabilitációs nyári táborára fordítjuk.

Kérjük, támogassák 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával ismét 
alapítványunkat, azaz a szervátültetett és átültetésre váró gyermekek rehabilitációs 

programjait – nyári táborát!

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRTTRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

Adószám: 19667063-1-43
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„Nem elég fájdalom nélkül élni: 
az élethez öröm is kell.”

Márai Sándor

Nos, valóban. November 20-án
immár nyolcadik alkalommal
tölthettünk együtt egy vidám
estét azon a bálon, melynek
bevételét mindig a Transzplan-
tációs Alapítvány javára ajánljuk
fel. A vidám est örömet jelentett
a résztvevőknek és szervezők-
nek, a bevétellel pedig a beteg
gyerekek gyógyításához járul-
tunk hozzá, ez is örömet jelent
minden jóérzésű ember számára.
A legtöbben már régi ismerős-
ként jöttek, de évről-évre új ven-
dégek is jelentkeznek. 
Először az Alapítvány képviselő-
je köszöntötte a vendégeket,
majd egy rövid filmet nézhettünk
meg a szervátültetett gyerekek
elmúlt évi eseményeiről. Saj-
nálattal hallottuk,hogy Szala-
manov Zsuzsa, akit minden alka-
lommal nagy örömmel várunk,
kisebb balesete miatt nem jöhe-
tett el. Bízunk gyors gyógyulásá-
ban, s reméljük, hogy jövőre
ismét körünkben köszönthetjük
őt is! A bál fővédnökeként meg-
jelent dr. György Balázs mellett
örömmel láttuk, hogy az újonnan

megválasztott
polgármester úr
és a képviselő-
testület több tag-
ja is megtisztel-
ték jelenlétükkel
a bált, ezzel is
támogatva e ne-
mes célt, s csa-
ládjukkal együtt nagy vidámság-
gal vettek részt a mulatságon. S
jó volt újra látni, hogy fiataljaink
ilyen környezetben is nagyon jól
tudják érezni magukat. Vacsora
után a Duma Színház tagja
Szente-Veress Adrienn  szóra-
koztatott bennünket.
Természetesen minden vendé-
günknek köszönetet mondunk,
hiszen mindannyian hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ha csak egy
kicsit is, de segíthessünk a
transzplantált gyerekek nem
könnyű sorsán. A bálon velünk
mulatott Lovas Judit, aki már túl-
jutott a műtéten, és velünk volt
egy kislány, Lili, aki két májátül-
tetésen esett át, most a harmadik-
ra vár… Életszeretete, ereje és
kitartása példa lehet minden
olyan ember számára, aki néha
aprónak tűnő gondok miatt pa-
naszkodik a mindennapokban.
Mindenkinek megvan a maga
baja – mondják sokan. Ez így
van, de mindenkinek más súlyú a

gondja. Ez a kis-
lány az életért
küzd és közben
dolgozik, nem
adja fel ezt sem.
Gyöngyöket fűz
mesteri fokon,
é k s z e r e k e t
készít a saját ö-
römére és sok
lelkes, segíteni
s z á n d é k o z ó
embernek is. A

bálon mindenki megcsodálhatta,
mire képes két kicsi kéz. Lili
nagy örömére a vendégek közül
vásároltak is az ékszerekből,
volt, aki rögtön fel is tette a
nyakláncot, viselte a gyűrűt.
Gyönyörűek voltak! Talán egy-
szer valóra válik Lili nagy álma,
amiről az egyik TV műsorban
beszélt, s nyithat egy kreatív bol-
tot. A munkái kitűnő vevő csalo-
gatók lesznek! Az általa készített
dobozok, tányérok nagy sikert
arattak a tombola kisorsolásán is,
ezeket maga is adta át.
Jó volt látni, hogy ő és szülei is
elfeledkeztek néhány órára az
őket körülvevő gondokról. 
S hogy milyenek a véletlenek…!
A Talmácsi Ring által felajánlott
motorozási lehetőséget Judit és
Lili nyerték meg a sorsoláson. A
nyerteseknél nagy volt az öröm,
a szülők aggódtak, a fiúk meg
irigykedtek. A lányoknak már
egy szakavatott kísérőjük is a-
kadt a szülők nagy megnyugvá-
sára. De Talma édesapja is féltő-
en és biztos kezekkel segít majd!
Mint mindig, most is nagyon sok
felajánlás érkezett a tombolára,
így a nyereményekkel sokaknak
tehettük még szebbé az estét a
finom vacsora és a tánc mellett.
A számtalan kisebb ajándék mel-
lett gazdára talált az ALKO által
felajánlott fűnyíró, az Alapítvány
bakonybéli hosszú hétvégéje, a
jegyek az Irigy Hónaljmirigy
együttes koncertjére és egy élő

Jótékonysági BálJótékonysági Bál
– 2010-ben is– 2010-ben is

Lovasék átveszik a Transzplantáció
Nagykövete c. elismerést

Hajnalig tartott a tác
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malac is! Nagy volt a meglepetés
és a nevetés, amikor a kisorsolt
malacbáb átvételénél elmondtuk,
hogy igazából ez egy élő malac
jelképe. Jó helyre került ez a

nyeremény is, az
évek óta bennün-
ket szórakoztató
zenekar egyik
tagja nyerte! 
No és a vendég-
sereg nem kis
derültségére az
elmaradhatatlan
tréfás csomagot
is kisorsoltuk,
majd folytatódott
a reggelig tartó

mulatozás.
Köszönettel tartozunk a Betyár
Étterem vezetőjének és személy-
zetének a finom vacsoráért,
Morvai Jánosnak és zenekarának

a jó zenéért, minden résztvevő-
nek és támogatónak a hozzájáru-
lásokért, felajánlott ajándékokért
és bízunk benne, hogy jövőre
ismét találkozunk! 
Örülünk, hogy évről évre ennyi
ember eljön és ezzel is támogatja
a Transzplantációs Alapítványt!

A szervezők nevében:
Hangyás Erika

Aki otthon maradt
Nézem a képeket és fáj a szívem, hogy ez most
nekem kimaradt! Így jár, aki nem néz a lába elé,
bokaszalag sérüléssel borogathatja, polcolhatja
a lábát, míg mások ropják. Fantasztikus hangulat
volt a képek tanúsága szerint, és nem csak a
résztvevők érezték magukat kitűnően a Jó-
tékonysági bálon Alsónémediben, hanem az
összegyűlt 328.000 Ft-ból nyolc gyerek is jól érzi
majd magát a balatoni „MI IS NyARALUNK“
táborban.
Köszönet elsősorban a Lovas családnak és állan-
dó segítőjüknek, Hangyás Erikának a szervezé-
sért. Köszönet a zenészeknek, akik fáradhatatla-
nul játszottak hajnalig, a Dumaszínháznak és elő-
adóművészének, Szente-Veress Adriennek, az
AL-KO Magyarország Kft.-nek és a Hotel
Bakonynak, akik évek óta értékes felajánlást tesz-
nek a tombolára, Nagykövetünknek, az Irigy
Hónaljmirigy-nek a tombolára felajánlott,jubileu-

mi koncertre szóló jegyekért. Hatalmas köszönet
és hála Nyirati Lilinek, akinél jobb nagykövetet el
sem tudok képzelni, mert személyes varázsa
mindenkivel megérteti, mit jelent transzplantáció-
ra várni, és mindenkinek személyes ügyévé válik
a szervdonáció, mert Lilinek élnie és alkotnia kell!
És persze köszönjük a tombolára készített gyö-
nyörű alkotásait.
Köszönjük a Betyár Csárda vendégszeretetét, a
fínom vacsorát és a kifogástalan kiszolgálást.
Érezni, hogy ők is szívügyüknek tekintik ezt a ren-
dezvényt.
Na és persze mindenkinek köszönjük, aki eljött,
aki tombolatárgyakat hozott és tombolajegyeket
vett!

Szalamanov Zsuzsa,
a szomorú otthonmaradt

A tombolához Lili is hozzájárult munkáival

Az egyik neyeremény Lili önfeledt mosolya
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Törvénymódosítás

Magyar Államkincstár

– mit hol lehet intézni:

http://www.allamkincstar.gov.h
u/mithol

Telefon: 06-30-344-0045, 
06-70-460-9005 és a 

06-20-881-9535

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)
módosítása 2010. 08.30-án lépett
hatályba, amely alapján a követke-
ző változásokra hívjuk fel szíves
figyelmét: a módosítás folytán a
jogszabály a családi pótlék két
típusát különbözteti meg, a neve-
lési ellátást és az iskoláztatási
támogatást. A két ellátás egyidejű-
leg nem vehető igénybe.

Amennyiben az Ön 18. életévét
betöltött gyermeke után részesül
magasabb összegű családi pótlék-
ban 2010. szeptembertől csak
akkor jár az ellátás magasabb
összegben, ha a gyermek tartós
betegségének súlyos fogyatékossá-
gának fennállását – legalább 50%-
os mértékű egészségkárosodását –
az ORSZSZI (Országos
Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézet) szakhatósági
állásfoglalásában igazolja. 

Amennyiben gyermeke közoktatás-
ban intézményben tanulmányokat
folytat és Ön legkésőbb 2010.
augusztus 31. napjáig a MÁK-hoz
benyújtott kérelmében kéri, a
Kincstár intézkedik a gyermek
ORSZSZI vizsgálatának elvégzése
iránt. Ha a beszerzett ORSZSZI
állásfoglalás szerint a gyermeknek
legalább 50%-os mértékű egész-
ségkárosodása fennáll, Ön tovább-

ra is kaphatja a gyermek után a
magasabb összegű iskoláztatási
támogatást, 23.300 Ft/hó, egyedü-
lálló szülőként pedig 25.900 Ft/hó
összegben. Amennyiben közokta-
tási intézményekben tanulmányo-
kat folytató 18 évet betöltött gyer-
mek esetén nem készül ORSZSZI
szakhatósági állásfoglalás, vagy az
elkészült állásfoglalás értelmében
az egészségkárosodás mértéke
nem éri el az 50%-ot, a gyermek
után Ön középfokú tanulmányai-
nak folytatása idejére, de legfel-
jebb annak a tanévnek a végéig,
amelyben a gyermek a 20. életévét
betölti, az alapösszegű iskoláztatá-
si támogatásra jogosult. 

Amennyiben gyermeke a 18. élet-
évét betöltötte, és közoktatási
intézményben tanulmányokat nem
folytat, de az ORSZSZI szakhatósá-
ga szerint legalább 50%-os mérté-
kű egészségkárosodása fennáll, a
gyermek saját koron kérheti a
nevelési ellátás megállapítását. 

Amennyiben Ön tartós betegségre,
súlyos fogyatékosságra tekintettel
saját jogon részesülcsalád pótlék-
ban

18 életév betöltését követően
2010. szeptembertől középiskolai
tanulmányok folytatása esetén

tartós betegség, súlyos fogyatékos-
ság fennállására hivatkozással saját
jogon iskoláztatási támogatás nem
vehető igénybe. A magasabb
összegű iskoláztatási támogatást
ebben az esetben a szülő igényel-
heti Ön után, amennyiben tartós
betegségének, súlyos fogyatékos-
ságának fennállását legalább 50%-
os mértékű egészségkárosodását
az ORSZSZI szakhatósági állásfogla-
lásában igazolja. 

A szülő részére történő ellátás
megállapításához igénybejelentő
nyomtatványt kell kitölteni és
beküldeni a MÁK-hoz. A magasabb
összegben megállapított iskolázta-
tási támogatás havi összege 23.300
Ft, egyedülálló szülők esetében
25.900 Ft. 

Amennyiben Ön középiskolai
tanulmányokat folytat és a szülője
nem igényli Ön után az iskoláztatá-
si támogatást, az Ön részére 2010.
szeptembertől saját jogon nevelési
ellátás kerül folyósításra, amelynek
havi összege 20.300 Ft. A saját jogú
nevelési ellátás feltétele az ORFI
szakhatósági állásfoglalása szerint
legalább 50%-os mértékű egész-
ségkárosodás fennállása.

Amennyiben Ön a 18. életévét
betöltötte és közoktatási intézmé-
nyekben tanulmányokat nem foly-
tat, de az ORSZSZI szakhatósága
szerint legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodása fennáll,
továbbra is saját jogon lehet jogo-
sult nevelési ellátásra.

(szerk)
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Sziasztok!Sziasztok!
Szeretnék a karácsonyi készülődéshez ötleteket
adni.

Díszek a karácsonyfára

Anyagszükséglet:

-hungarocell gömb
-anyagmaradékok

-gombostű
-aranyzsinór

-flitter
-tapétavágó

-olló

A gömbre tetszőleges mintát rajzolunk. A rajzolt
vonalak mentén bevágjuk kb. 1 cm mélyen a göm-
böt. Az anyagot olyan szélesre vágjuk amekkora a
legszélesebb pontja a gömbnek, illetve picit
nagyobbra. Olló segítségével betömködjük a résbe
az anyagot, a kilógó darabokat levágjuk. Miután a
gömböt teljesen befedtük, az illesztett vonalak men-
tén bevonjuk aranyzsinórral. Flitterekkel díszítjük a
gömböt, gombostű segítségével akasztót készítünk.

Articsóka gömb.

Anyagszükséglet:

-hungarocell gömb
-selyem szalag (színben egymáshoz illő)

-gombostű
-szalag az akasztórészhez

-olló

Szétvágjuk a szalagot. Az első darabot a négy
sarkával gombostűvel rögzítjük a gömbre. A
másik színből az átlók mentén háromszöget haj-
togatunk. Egymásra merőlegesen kell feltűzni az
első darabhoz, hogy azt elfedje. A következő sor
háromszöget úgy kell feltűzni,
hogy a nyílásokat elfedje. 
A következő rétegeket
ugyanígy készítjük ad-
dig míg egy négyzetnyi
üres felület marad. Az
utolsó darabokat a
végeinél visszahajtva
tűzzük a gömb tetejére.
A gombostűt a beszúrás
után a felső réteg alá búj-
tatjuk. A felső részére akasztót
készítünk szalagból.

Flitteres gömb

Anyagszükséglet:

-hungarocell gömb
-gombostű

-flitter
-szalag az akasztórészhez

Ennek elkészítese nagyon egyszerű. A gömböt
tetszőlegesen díszítjük flitterekkel, melyeket gom-
bostűvel szúrunk a gömbbe. A végén a szalagot
gombostűvel rögzítjük.

Afrikai témájú kép

Anyagszükséglet:

-farostlemez
-tetszőleges mintájú rizspapír
-ragasztólakk
-hungarocell keret
(a keretet a hobbiboltban méret-
re vágják és összeragasztják)

Bekenjük a farostlemezt ragasztóval, rásimítjuk a
rizspapírt. Majd mégegyszer bekenjük a ragasz-
tólakkal. Végül ráragasztjuk a keretet.

Örömteli készülődést, kellemes ünnepeket!

Lili 
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Vidám táborozás és egyéb
vígságok

II. rész.

Késő délután mikor még a nap javá-
ban dobálta lándzsáit a föld felé, gaz-
dámék felkerekedtek, hogy Pöffencs
gyomrában elmenjenek Kristóf kis-
gazdám nővérkéjért Flóráért, aki né-
hány napot egy másik tábori vígság-

ban töltötte, a Lefa-
latozott hegyeken

túl. Jómagam
nem tartottam
velük, de
azért ráka-
nyarítottam
egy szárnya-
ló varázslatot
Pöffencsre a

nagyobb biz-
tonság kedvé-

ért.
Gondoltam, némi ej-

tőzéssel egybekötve meglesem,
miként múlatja fölös idejét a többi
táborlakó. 
Integettem néhány szempillantásnyit,
míg Pöffencs köhögve felkapaszko-
dott a domboldalon és megkönnyeb-
bülve eltűnt a szemem elöl. 
Tringulum felett vidáman rikácsoltak
a fehér vitorla madarak, annak biztos
tudatában, hogy csodálatos énekük
megbabonázza a mélyben úszkáló
halakat, és könnyeden csőrükbe kap-
hatják őket estebéd gyanánt. No per-
sze a halak fülük nem lévén nem
sokat konyítottak a zenei művésze-
tekhez, ennek okán nem nagyon aka-
róztak a hegyes csőrök felé siklani. A
vitorla madarak megunták az ered-
ménytelen dalárdát. Leszálltak egy
jókora kiálló sziklaszirthez, és tollaza-
tuk hevenyészett rendezgetésébe kezd-
tek, a süket halak nem kis örömére.
Tringulum partján táborozók pihen-
gettek.
Némelyek „kigondolom, hogy mit
gondolsz” játékot játszottak, néha
öblös kacagással kisérve a játékot a
sikertelen, vagy félresikerült megol-

dás eredményeként.
Voltak, akik a parttól nem messze a
víz sekélyebb részén, keresztben kife-
szített halászháló felett hólyag labdát
ütögettek egyik oldalról a másikra.
Ha a labda véletlenül lepottyant a
vízre, az éppen nyerésben lévő csapat
ujjongva kárörvendett, a másik ügyet-
lensége okán.
A parton vastag falécekből ácsolt sze-
melvényen néhány karcsú hajóalkal-
matosság feküdt aljukkal az ég felé
fordítva. 
Az Ezerfogú mosolyú felügyelő
kínálgatta a vízreszállás lehetőségét
az arra járó táborozóknak. Voltak,
akik illedelmesen bólogatva hallgat-
ták a felügyelő monológját az evezés
szépségeiről, majd csendben elolda-
logtak. 
Két virgonc táborlakó vette a bátorsá-
got, és igent mondtak a felügyelőnek,
aki a cápaember segítségével vízre
helyezte az egyik hajót. 
Nagyon meleg volt, de a táborlakók
mégis kaptak egy-egy narancssárga
kabátot, majd beszálltak az imbolygó
hajóba. Gondoltam egy nagyot, hogy
magam is velük tartok. Egyszerű,
Iszkiri kalimpa mágia segítségével
bevarázsoltam maga a hajó elejébe.
Az Ezerfogú felügyelő is bemászott,
és megindult az evezés.
A két táborlakó némi egyenetlen
evező csapkodás után a felügyelő
hangos egy- kettő vezényszavait
követve rögvest irányba fordították a
karcsú vízialkalmatosságot. A hajó
békésen siklani kezdett Tringulum
kristálytiszta vizében.
Az eleddig a part robusztus szikláin
üldögélő szellő hirtelen felrebbent, hogy
megnézze mi is történik
kedvenc tavacskája
vizében. Levegő ujjaival
csikizni kezdte körülöt-
tünk a vizet, ami enyhe
hullámzással válaszolt a
viccelődésre.
A táborlakók fel sem
vették az egyre
nagyobbá dagadó hul-
lámokat. Hősiesen

fésülték a vizet a lapátjaikkal.
Jómagam, bár a vízkedvelő házima-
nók közül származom, sajna gyomor-
gyengeségem okán nem annyira
élveztem a szellő viccelődését.
Megkönnyebbülten vettem tudomá-
sul, amikor a fiúk ismét a part felé
kezdtek lapátolni. Miután kikötöttünk
a felügyelő kisegítette a fiúkat a hajó-
ból. Büszkén megdicsérte őket a hősi-
es evezés okán. Jómagam is kikászá-
lódtam a vízialkalmatosságból, és
böffengetve eloldalogtam. Betánto-
rogtam a szálláshely szélesre tárt ajta-
in. Elterültem egy hívogatóan kényel-
mes ülőalkalmatosságon a páternosz-
ter mellett. 
Csendben pihengettem néha-néha
odébb gördülve, elkerülvén az ülő-
alkalmatosságra nehezedő ülepeket,
mikor vidám zeneszó ütötte meg a
füleimet. A lépcső feljáró feletti terem-
ből szűrődhetett ki a vigasság.
Leszánkáztam az ülőalkalmatosságról,
és testmozgás gyanánt, személyesen
saját lábaimmal, varázslat segítsége
nélkül megmásztam a lépcsőfokokat. 
A széles teremben víg muzsika szólt a
színpad irányából. A táborlakók,
némelyek ülve, a kisebbek felszaba-
dultan táncolva élvezettel hallgatták a
vásári komédiás énekeseket. A főva-
rázslón ő mosolyogva jelentette be az
újabb és újabb zeneszámokat. 
A jelenlevők minden egyes zeneszám
végét tapsviharral jutalmazták. 
Jómagam is csatlakoztam a táncolók-
hoz, bár igencsak vigyáznom kellett,
nehogy egy óvatlan pillanatban valaki
laposra tiporja a paprika sipkámat,
velem együtt. 
Remekül mulatoztam, míg a főva-
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razslónő megköszönve a jelenlévők részvételét bejelentet-
te, hogy eljött a vacsora ideje. A tömeg visongva ömlött le
a lépcsőkön, majd az étkező felé vette az irányt. 
Nagyon megörültem, mikor megláttam gazdáimat az étke-
zőasztalnál helyet foglalva. Felvarázsoltam magam az asz-
tal sarkára. Flóra, Krisztóf kisgazdám nővérkéje épp a
Leharapott hegy lábánál eltöltött élményeit ecsetelte.
Mosolyogva hallgattuk. Vidáman ettünk. Igen boldog vol-
tam, hogy ismét együtt a család. A fővarázslónő megko-
cogtatta a pohara szélét, a tömeg elcsendesedett, minden-
ki figyelme arra fordult. A varázslónónő az ujját a levegő-
be lendítve bejelentette, hogy a következő nap reggelén
indul a bobozás. A táborozók részéről hatalmas hurrá
fogadta a jó hírt. Flóra és Krisztoforó is lelkesen tapsoltak.
Magam is igen megörültem, hogy végre megízlelhetem
Tringulum méltán híres borait. 
Másnap reggel kisgazdáim izgatottam öltögették maguk-
ra ruháikat. Gyorsan haraptunk valami reggeli félét az
étkezőben, majd csatlakoz-
tunk a zsibongó tömeghez. 
A szálláshely mögött pöf-
feszkedő dombon felsora-
koztak Pöffencs hatalmasra
épített társai, amelyek képe-
sek voltak óriási gyomruk-
ban az összes táborozót
elszállítani a borozás hely-
színére. 
Gazdáim helyet foglaltak a
kényelmes ülőalkalmatossá-
gokon a járművek belsejé-
ben, majd dörmögve bein-
dultak a motorok. A járművek lomhán megindultak. Jó
ideig zötyögve haladtunk a Tringulum partján kacskarin-
gózó úton. 
Közben azon ábrándoztam, hogy vajh mily jó lesz a szom-
jamat oltani a nagyszerű nedűvel, mely Tringulum nap-
érlelte dombjairól kerül a fahordókba, a pincék mélyére,
majd a szomjazók poharába.
A hatalmas járművek hegymenetbe kapcsoltak. Erőlködve
araszoltak egyre magasabbra egy ősfákkal buján benőtt
hegy teteje irányába. A hegy középtájékán egy óriási tábla
fennhangon hirdette, hogy Bob. 
Heh!- kacagtam fel- Itt is elírták, persze, hogy Bor nem
Bob.
A járművek egymás után, nagyot nyekkenve megálltak az
erdőből kiharapott sziklás réten. Egy fadeszkákból szépen
megmunkált kastélyszerű építmény fogadott bennünket,
amely mellett egy kacskaringós lépcső vezetett fel az épít-
mény mögé. Késő reggel lévén a nap még erőtlenül simo-
gatta a zöldellő hegyormot és kissé kedvetlenül fújta az
enyhe meleget a tájra. 
Kisgazdáim szüleik óvó támogatása mellett izgalommal

telve szálltak le a járművekről.
A fővarázslónő maga köré gyűjtött mindenkit, és valami
fehér apró cédulákat kezdett osztogatni, amit ő csak egy-
szerűen jegyeknek hívott. Felhívta az egybegyűltek figyel-
mét, hogy egy jegy egy borozás. 
,,Mily körültekintő”!- gondoltam, nehogy a táborozók túl-
ságosan a boros pohár fenekére nézzenek, csak néhány
jegyet kapnak. 
Meglendítettem a karom. Egy patinás Iszkiri mágia segít-
ségével, gazdasszonyom kézitáskájába varázsoltam
magam. Mindenki megkapta a borozó jegyét. A tömeg lus-
tán hömpölyögve a hegyre felkapaszkodó lépcsőzet felé
vette az irányt. A lépcső mentén édes melasz, különleges
nyalánkságokat kínáló árusok egész sora csábította az
édesszájúakat némi pénzköltésre. 
Flóra kisgazdasszonyom rá is vette nagygazdámat, hogy
szánjon némi pénzmagot egy édes cukorral megszórt
kígyószerű nyalánkságra. 

Utoljára a békés vízi trollok
(bármilyen hihetetlen ők
még a fürdőzést is kedve-
lik) tó menti ünnepségén
volt szerencsém szemügyre
venni az ilyesfajta különle-
ges étket. Bár a trollok job-
bára cukor nélkül szeretik
elfogyasztani a csúszómá-
szókat.
Kisgazdám jó ízléséről
tanúbizonyságot adva,
inkább egy jókora csavaros
fagylaltot választott csokis-

üveggel a tetején. 
Elértünk a lépcsőzet végére, ami egy lapos járdaszigetbe
torkollott, amely fölé deszkapallókból árnyékadó tetőt
ácsoltak a gondos kezek. A járdasziget mentén egyszerű
korlátok húzódtak. Mögöttük különleges kétszemélyes
szánkószerű járművek sorakoztak. A szánkók egy nem túl
széles sínre voltak erősítve, amelyen egymást megfelelő
távolságban követve, lassan a hegy magasságába kapasz-
kodtak. 
A táborozok bár udvariasan, de azért izgatottan lökdösődve kette-
sével felsorakoztak a szánkóalkalmatosság bejárata előtt, hogy
bejutást nyerjenek a zordon szigorú arcot vágó szánkókezelő által.
,, Heh no és hol itt a bor”?- kaptam le sipkámat, és gond-
terhelten  vakargattam meg a fejem búbját. 
Kisgazdám is némi félelemmel szemlélte a különleges
szerkezetet. 
A kapuk megnyíltak. A táborozók kettesével bejutást nyer-
tek. Akinek jutott a furcsa masinériából, azonnal helyet
foglaltak a járművekben. A jegykezelő felhívta a táboro-
zók figyelmét egy biztonságos öv kötelezőn való bekap-
csolódására.
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Mikor ez mindenki részéről megtörtént, a szánkók lassan
csikorogva hegynek felfele kezdtek araszolni. Flóra kis-
gazdasszonyom némi támogatásáról biztosította Krisztóf
kisgazdámat, akinek inába szállt a bátorsága és némiképp
távolabb akaródzott oldalogni a szánkópályától. 
Nagygazdáim mosolyogva követték és némi bátorító sza-
vakkal próbáltak újfent erőt plántálni belé. De Krisztóf
hajtatatlan volt! Az egyik hatalmas fa törzsének támasz-
kodva, kezeivel kalimpálva kísérelte meg magától távol
tartani kis családját, akik kitartóan győzködték, hogy mily
nagyszerű dolog folyik itten.
Mikor egyszer csak hirtelen,
hatalmas sikoltással vegyült
boldog kacaj harsant fel, szin-
te közvetlenül mellettünk. A
kanyargó pálya irányából jött,
ahol az első jármű őrült
sebességgel robogott lefele!
Csikorogva fékezett, majd
komótosan döcögve közelítet-
te meg a kiindulási pontot.
Közvetlenül mögötte egy
újabb varázslatos jármű csa-
pódott bele a kanyarba! Ha
lehet még hangosabb kacaj
harsant fel, majd az is lassan a kiindulási pont felé siklott.
A gyerekek kipattantak a járművekből, hogy átadják a
helyüket az utánuk következőknek.
Közben Krisztóf némi érdeklődést kezdett tanúsítani a
szórakozás iránt. Szemeit még mindig gyanakodva forgat-
va, belekapaszkodott a határoló korlátba, és onnan kezdte
szemlélni az újabb, nagy robajjal, és kacajjal becsapódó
szánkókat. Majd kedvet kapva közrefogta nagygazdáimat.
Flóra megragadta a kezét. Beálltak a sor végére a szánkó-
zásra várók közé. 
A járdasziget mellett az óriás fák bólogattak lombkoroná-
jukkal az enyhe szellő táncára.
A sor gyorsan haladt, mígnem kisgazdáimra került a sor.
Nagygazdám kiosztotta a jegyeket. Megörültem, hogy végre a
borozás is megkezdődik. De a jegyeket a marcona foglár, aki a
szánkók mellett állva árgus szemekkel figyelte, hogy mindenki
bekösse a biztonságos övét, kikapta nagygazdáim kezéből és
azonnal kettétépte. Felhördültem, hogy ,,Hékás és hol van a
borocska”? Egy pillanatra meglepődött, felkapta a fejét és nagy-
gazdasszonyom táskájára meredt, hogy biztosan jól hallotta,
hogy egy degeszre tömött kézitáska megszólította őt. De elhes-
segette a gondolatot és unottan tovább folytatta a munkáját.
Nagygazdasszonyom helyet foglalt a szánkóban.
Nagygazdám felnyalábolta Krisztófot és beültette gazdasz-
szonyom elé.
Csattantak a biztonságos övek. A szánkó szolga módon
követve az alatta hegynek kapaszkodó sínpárt, megindult
hegynek felfele. 

Kisgazdám kissé bizonytalanul felkacagott. Gazdasszo-
nyom megsimogatta a buksiját, hogy némi bátorságot önt-
sön belé.
Kimásztam a kézitáskából. Óvatosan a szánkó elejébe tor-
náztam magam. 
A szánkó nyekkengetve döcögött a ritka erdőben, az
ősfákkal szegélyezett ösvényen. 
Nem messze mögöttünk Flóra és nagygazdám kalimpált
kezeikkel irányunkba egy másik szánkóból. Ahogy egyre
közeledtünk a hegy csúcsa felé valami fura készülődésre

lettem figyelmes alattunk, a
pálya végét jelző sárga zász-
lók környékén. De nem volt
időm jobban szemügyre
venni, mert a szánkó egy
magányosan hunyorgó piros
lámpa mellett hirtelen zöty-
tyenve megállt.
A lámpa kacsintott egyet,
majd gondolván egy meré-
szet szemét hirtelen zöldre
váltotta.
Nagygazdasszonyom a szán-
kó oldalából kiálló fém
botot, amit addig kapaszko-

dónak véltem, rögvest előre nyomta. A szánkó hűen követ-
ve a fényesre csiszolódott síneket, addigi lustaságát feled-
ve, vágtázva megindult a hegynek lefele. 
Kisgazdám sikított! Gazdasszonyom sikított! Jómagam a hir-
telen jött sebességtől meglepve görcsösen kapaszkodtam.
A szánkó örült sebességre kapcsolva szinte zuhant lefele a
hegyről! 
A fák csak elmosódott zöld ködnek látszódtak csupán. Mikor
a pálya élesen kanyarodott, a szánkó más lehetősége nem
lévén vele tartott.
A reggeli kalács és más habzsolásom eredményei a gyomrom
mélyén elkezdtek azon elmélkedni, megnézzék, hogy mi is
történik odakünn, de erőt vettem magamon és visszaparan-
csoltam őket.
A szánkó elképesztő sebességgel falta maga előtt az
utat.
Láttam, hogy nem lesz menekvés, teljes sebességgel
fogunk bele csapódni a pálya végét jelző kapukba.
Felsikítottam! Krisztóf és nagygazdasszonyom szá-
momra érthetetlen módom felkacagtak, mikor asszo-
nyom hirtelen a kapaszkodókat maga felé rántotta, és a
szánkó dühödten megállt. 

– Mehheeeee ezt is elkaptam !– csapta meg a fülemet egy
lelkesen sipító hang.
– Vigyázz Retek! A hátad mögött körözik! Megyek!
Meglepetten meredtem a hangok irányába. 
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Közben asszonyom megragadta kis-
gazdámat. Kiszálltak a szánkóból,
ami nem törődve semmivel lassan
csordogált a kiindulási pont felé,
hogy újabb utasokkal töltse fel magát.
Flóra és nagygazdám is hangosan
hahotázva csapódtak be a pálya
végén. 

– Segíts! Kolompéj
megszökik!...
– Itt vagyok Retek!…
Hejhó hopp megvan!
Nézd, hogy ugrabugrál
a hálóban! Nyisd ki
gyorsan a befőttes üve-
get!
Nagygazdám és Flóra
kipattantak a szánkó-
ból. Tántorogva a kijá-
rat felé vették az irányt. 
Lehuppantam a masiné-
riáról. Gazdái-mat
magukra hagyva han-
gok irányába csattog-
tam. 
– Csavajd já jó ejősen, most máj nem
szökhet meg! Úgy ni Kolompéj!
Mehet a zsákba- szűrődött ki a pálya
melletti szömörce bokrok közül. 
Mikor odaértem a bokrok közül két
erdei manó csattogott ki a hátukra
vettet pehely könnyű lepkehálókkal.
– Kolompéj nézd má! Hát ez meg
kicsoda?- torpantak meg egymásnak
ütődve, nem messze tőlem.
– Bizonyára egy atyafi. Nézd a cikor-
nyás gúnyáját!
– Hát ammá igaz.- lapogatta le kissé
szegényes öltözékét az egyik.
Odalépdeltem hozzájuk, és zavartan
bemutatkoztam.
– Ittisottis Iszkiri tekintetes házi manó
- lendítettem kezem a kisebbik irá-
nyába, aki piszkos zöld gúnyát, és
egy jó néhány számmal nagyobb
lukasan ásítozó bakancsot viselt.
Gyűrött arca mosolyba rándult. Le-
kapta nagykarimájú szalmakalpagját
és vastagon piszkos mancsával bele-
csapott a tenyerembe.
– A becsületes nevem Jetek. De
hívj csak egyszejűen Jeteknek,

mélyen tisztelt Ikszkiji.
– Hívd csak Reteknek! Valahogy nem
megy neki az R betű formázása,
mióta 111 évvel ezelőtt fejre esett a
lócáról- lépett előre a másik, aki majd
egy manó fejjel magasabb volt, mint
a másik. Hasonlatos gúnyát viselt,
csak némiképp rendezettebb viszonyt

mutatott az öltözéke, és hogy ezt min-
denki számára megerősítse, még egy
jókora napraforgót is tűzött kabátja
egyik gomblyukába. 
– Pfö még, hogy nem megy az J betű!
Jépa, jetek, mogyojó. – Hát nem töké-
letes – pufogott Retek, és sértődötten
gurbincs formájú orrát az ég felé len-
dítette.
Kezet ráztam Kolompérral is. Aki
barátságosan megböködte Retek töm-
zsi vállát. Akinek mérge egy pillanat
alatt elpárolgott.
– Mijájatban vagy itt Iszkiji, he?-

kérdezte Retek, mind a három fogát
rám villantva.
– Gazdáimat kísértem el Tringulum
partjára némi táborozás gyanánt. Ide
borozni jöttünk… – Azt hiszem.
– Vahháháháh! -röhögtek fel a
manók- Ez itt nem borozás! Hanem
Bobozás, hékás! Más néven nyári
szánkó. Szórakozás, csúszkálás min-
denkinek- lapogatta meg a vállamat
Kolompér.
– Nekünk meg tökéletes kacaj be-

gyűjtő hely – tette hozzá Retek
– Begyűjtő hely? 
– Az hát! - folytatta Kolompér.
– Kacajokat gyűjtünk - kopogtatta
meg a zsebéből kikandikáló egyszerű
kis befőttes üveget - oda, ahova
nagyon kell.
– Ja hát!- vette át a szót Retek.

– Megfogjuk a kacajokat.
Ezzel ni!- lendítette meg
a kicsiny lepkehálót
Retek. – Miután megfog-
tuk, bezájjuk őket a kis
üvegcsékbe. Odaadjuk
azoknak, akiknek segíteni
kell másokon.
– Egy kis kacaj sokat
segíthet,- bólogatott
Kolompér.
– Kisgazdám nagyon
sokat volt ispotályban a
Városban- mondtam
– Ó igen, legfőbb hely
ahová szállítunk, az ispo-
tályok. – bólogatott
Kolompér.

– Kisgazdámnak szüksége volt egy
szervcserére.
– Abba az ispotályba is szállítunk-
bólogatott ismét Kolompér.
– A bohócfelcsereknek gyakran dol-
gozunk.
– Báj sohasem adják vissza a befőttes
üvegeket. Hehehe! - jegyezte meg
Retek.
– Tehát azért vagytok itt, hogy elkap-
játok a kacajokat. Befőttes üvegbe
zárjátok, és eljuttassátok oda, ahol
igazán szükség van egy kis nevetésre.
– Pontosan - helyeseltek a manók-
Igen felelősségteljes feladatat. És hol
találhatnánk jobb helyet, mint a nyári
Bob pálya? Hehehe!- vigyorgott
Kolompér.

Vörös Károly
(befejezés a következő számban)
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Barátságos házikó ablakából
fény szűrődött ki a hideg
hóvilág borította télbe. A
pattogó tűznél anyóka üldö-
gélt, unokái körbevették,
nem hagyták pihenni:
– Nagyi, nagyi mesélj még!
Nagyanyóka mosolyogva
nézte sorra őket, majd a kan-
dallóban táncoló lángokon
nyugtatta meg tekintetét. A
gyerekek melegtől, izgatott-
ságtól kipirulva csendesedtek
el, mikor lassan elkezdte me-
séjét.
Bizony, még kislány voltam,
alig három talán, mikor
dédapámtól hallottam, amit
most elmesélek nektek. Neki
is az ük-ük apjával történt
meg, amikor még ő is kis
fiúcska volt.
Egykor réges-régen, kará-
csony estéjén történt. Kis
házikó állt magányosan az
erdőszélen, kedves család
otthona volt, apa, anya, és
kisfiuk, Tomika. Esteledett,
és az apa a tűzre dobott egy
kis fát, aztán kiment a szobá-
ból. Tomika a kandallóhoz
szaladt, és mit gondolt, mit
nem, a tűzvassal elkezdte a
tüzet piszkálni, és szép fajá-
tékát bedobta a tűzbe. Akkor
született meg egy kíváncsi
láng gyerek. Jólesően nyújtó-

zott egy nagyot, és azonnal
kérdezősködni kezdett.
– Hol vagyok, és ki vagyok én
és miért? 
– Veled együtt mi vagyunk a
tűz. Enni kapunk az embe-
rektől tűzifát, cserébe fényt
és meleget adunk. – válaszol-
ták az idősebb lángnyelvek
De mi az, hogy fény, hogy
meleg, és miért kell adni? 
A többiek szomorúan rázták
a fejüket, mondani akartak
valamit, de a szobában nagy
jövés-menés támadt, szalad-
gálás, hangoskodás, amiből
nem sokat értettek. A kis
láng gyerek azt gondolta, ő
bizony nem közösködik a
többiekkel, és nem is marad
itt tovább. Így, amikor észre-
vette, hogy nyitva maradt az
ajtó, összeszedte minden ere-
jét, nosza, kiugrott az udvar-
ra, azt se mondta fapapucs.
A kis láng ott találta magát
egyedül a hideg, sötét éjsza-
kában. Nem látta, mi van
körülötte, mi van közel s
távol. Ismeretlen árnyak
hajoltak félelmetesen fölé.
Ott a sötétben, ahol hiány-
zott a világosság, rádöbbent,
mi is az a fény. A hidegben
egyre jobban fázott, úgy
vacogott, hogy majdnem kia-
ludt a lángocska. A dermedt-

re fagyott, hideg világban
értette meg, mi az a meleg.
Szeretett volna visszamenni,
de az ajtó végérvényesen
bezárult. Azért, hogy meg ne
fagyjon elindult vaktában, az
orra után. Ment, mendegélt,
egyre fáradtabban és éheseb-
ben vonszolta magát. Hiány-
zott neki a fény, a meleg, és
hiányoztak a társai, megbán-
ta már, hogy olyan önhitt
volt. Megállt pihenni egy
kicsit, és egyszerre szipogás-
ra, hüppögésre lett figyel-
mes. Óvatosan közelebb
lopódzott, hát Teremtőm,
Tomika az, otthonról. Cso-
dálkozva meredtek egymás-
ra, aztán a kisfiú hangos zo-
kogásban tört ki:
- Hüpp, hüpp, világgá indul-
tam, mert megbüntetett apa.
Nem akartam rosszat, csak
arra voltam kíváncsi, milyen
lángja van a játékomnak, de
majdnem nagy tüzet okoz-
tam. És most már haza aka-
rok menni, fázom és éhes is
vagyok, de nagyon sötét lett
és eltévedtem, nem is tudom,
hogy merre kell menni.
Tudod mit, Tomika, majd én
mutatom az utat, én is haza-
mennék már. Tomi a zsebé-
ben kotorászott egy ideig,
majd előhúzott egy gyertya

TÉLI TÉLI 
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darabkát, és óvatosan ráhelyezte a lángocs-
kát. Hamar megtalálták a helyes utat, és
hipp-hopp, hazaértek.
Karácsony estéjén mindenki Tomit kereste.
Volt ám öröm, meglepetés, mikor megérkez-
tek. A kisfiú őszintén megbánta, amit tett, és
megígérte, hogy soha többé nem játszik a
tűzzel. Készülődés közben elmesélte lán-
gocska történetét, és hogy, miként segített
neki hazatalálni. 

Fahéj, vanília és szegfűszeg illata töltötte be
a kis szobát. A kis láng meglepetésére ő
gyújthatta meg a legszebb karácsonyi gyer-
tyát, nagyon boldog volt, büszkén árasztotta
a fényt, és a kandalló felől érezte a többiek
simogató szeretetét.  

Írta és rajzolta: Bozsó Zsuzsa
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Meg Cabot:
Egy „neveletlen" írónő 

naplója

Ez a könyv egy válogatást tartal-
maz Meg Cabot internetes blog-
bejegyzéseiből (köztük van a
New York-i ikertornyok leomlása,
amit az ablakából nézett végig.
Most joggal gondolhatja az

ember, hogy ugyan minek
egy blogot "megkönyvesíteni",
de be kell látni, hogy egy blogot
szavanként lefordítani elég kelle-
metlen, és így már értelmet nyer
egy magyarra fordított bejegy-
zés-válogatás.

Meg Cabot:
Egy neveletlen hercegnő

naplója

Mia Thermopolis (Őfelsége
Amelia Mignonette Grimaldi
Thermopolis Renaldo) 15 éves
korában tudja meg, hogy ő
Genovia (kitalált tengerparti mini
állam) egyetlen trónörököse.
Ebben a sorozatban betekintést
nyerhetünk egy New Yorki her-
cegnő gimnazista éveibe, és
megtudhatjuk, hogyan birkózik
a trónörökösséggel, ami koránt-
sem olyan élvezetes, mint ami-
lyennek gondolná az ember...

Szu Tung:
Így éltem 

császárkoromban

Amikor a Hszie Birodalom csá-
szára meghal, a 14 éves Tuan-
Paj veszi át a helyét. A gyermek-
császár rossz döntései végül a
Hszie birodalom bukásához
vezetnek, mint ahogy azt Szu
Hszien, a bolond palotaszolga is
megmondta, „Kialudt a tűz, és
hamarosan balsors sújtja majd a
Hszie Birodalmat".

Luka Ági rovata

– A törhetetlen játékok legfőbb haszna, hogy
ezekkel kiválóan össze lehet törni minden mást.
– Mindenütt jó, de mindig elzavarnak.
– Én nem a cápáktól félek, hanem attól, hogy meg
akarnak harapni.
– Bocs, kígyó, hogy csúfoltalak, amiért nincs
lábad... Felejtsük el, és kezet rá, oké?
– Olyan nincs, hogy verekedés közben futball-
meccs tör ki?
– Ha majd lesz gyerekem, veszek egy iker-baba-
kocsit, és azt mondom majd neki, hogy volt egy
ikertestvére, de nem fogadott szót..
– Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmoso-
dom. Az élet szép.
– Ha ellenségeid lőtávolságon belül vannak, akkor
te is.

****
– Bácsi, kérek léggömböt!
– Elfogyott, kisfiam. Az előbb egy néni mindet

megvette az unokájának.
– Hol van az a gyerek? 
– Ott száll a templom felett.

****
– Apuci, segíts, légy szíves! A föcit tanulom, és az
istennek sem találom a Kárpátokat!
– Anyádat kérdezd, Pistike, ő pakolt a szobádban.

****
A matematikatanár kiosztja a házi dolgozatot.
– Mondd, Ferike – kérdezi az egyik gyerektől, 
te egyedül oldottad meg ezt az egyenletet?
– Nem, tanár úr kérem, két ismeretlennel.

****
A kisgyerek ül a reggelizőasztalnál:
– Anyu, kérek még egy pohár kakaót!
– Szolgáld ki magad!
– Minek az ilyennek gyerek! 
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