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Gyógyulj meg Lili!
Az újságban már többször írtunk Liliről (a saját kézműves rovatán kívül is), a májtranszplantációra
váró gyöngy-hercegnőről. Nagyon fontos állomáshoz érkezett a története: nagy útra keltek, jelenleg
Essen-ben zajlanak a szokásos vizsgálatok a németországi májvárólistára helyezéséhez, ami remél-
hetőleg napokon belül megtörténik. A Ronald McDonald’s Házban lakik az egész család, egyelőre
a napjaik a kórházban telnek. 
Lili kitartóan és hősiesen viseli a vizsgálatokat (na jó, nem mindegyiket), és nagyon várja, hogy túl
legyen egy sikeres májtranszplantáción. Az álmai nem bonyolultak: szeretne Ő is iskolába járni, sze-
retne megnőni, szeretne normális ruhákat hordani… tehát szeretné a 15 évesek gondtalan életét
élni. Reméljük, hogy mindez hamarosan teljesül! 

L i l i  b logja:  h t tp: / / l i l igyongy.b log.hu
Kézművesblogja:  h t tp: / / l i l igyongy.b logspot .com

VÁRUNK VISSZA LILI!
Lapzárta utáni hír: Lili felkerült az 
Eurotransplant várólistára. Feszt Tímea



betegségem története

Kisfiunkon, Illés Mátén 2010.
december 7-én sikeres szív-
transzplantációt hajtott végre egy
fantasztikus orvos csapat Dr.
Hartyánszky István professzor úr
vezetésével az Országos Kardi-
ológiai Intézet Gyermekszív Köz-
pontjában.

Történetünk röviddel Máté szü-
letése után kezdődött, amikor
megtudtuk, hogy szívfejlődési
rendellenességgel született: pit-
vari sövényhiányt diagnosztizál-
tak kezelőorvosai. A gyanú,
hogy esetleg a szívizom műkö-
dése sem kielégítő, már ekkor is
felmerült, de teljes bizonyosság-
gal csak a sövény zárása után
lehetett megállapítani, hogy
mennyire dolgozik jól.
Máté 8 hónapos volt, amikor
megtörtént a műtét, követtük a
gyógyszeres terápiát, amit keze-
lőorvosunk Dr. Ablonczy László
előírt, kontroll vizsgálatokra jár-
tunk. Máté élhette a vele egyko-
rú gyerekek életét, bölcsődébe,
majd óvodába járt. Idővel a gyanú
beigazolódott, diagnózisa dilatatív
kardiomiopátia lett.

2008. decemberében a doktor
úr javaslatára abbahagyta az
óvodát, mert a rendszeres felső
légúti betegségek miatt sokat
romlott az állapota. Ekkor egy
újabb gyógyszert vezetett be a
doktor úr, és már arról beszél-
gettünk, hogy valódi megoldást
csak egy egészséges szív beül-
tetése jelenthet. Ekkorra már
súlygyarapodása megállt, ter-
helhetősége még jó volt.
Tavasszal elkezdődtek a
transzplantációhoz szükséges
vérvizsgálatok, elkészült az oltá-
si terv. Bíztunk még egy reszink-
ronizációs pacemaker terápiá-
ban – 2009 októberében sor
került a készülék beültetésére –,
de sajnos a kontrollvizsgálatok
nem mutatták a várt eredményt.
Időközben 2009 november 12-
én felkerült a transzplantációs
várólistára. 
2010 március 4-én vártak ben-
nünket ambuláns vizsgálatra, de
ekkorra már az állapota olyan
rossz volt, hogy osztályos felvé-
telre került sor. Akkor még nem
gondoltuk, hogy csak 288 nap
múlva jöhetünk haza…
Infúziós keringéstámogatást
kapott, ennek ellenére annyira
romlott az állapota,
hogy 2010 március
19-én kamrai kerin-
géstámogató eszköz
„műszív” beültetésére
került sor. 
Szerencsére volt elég
idő arra, hogy felké-
szítsük, mi vár rá.
Tudta, ha felébred,
lesz egy kis pumpa
az oldalán, ami segít

a szívecskéjének jól dolgozni.
Megbeszéltük, hogy csak akkor
mehetünk haza, ha elkészül a
gyárban az új, egészséges
szíve.
A műtét után szépen felerősö-
dött, elkezdett sétálgatni. Na-
gyon sokat játszottunk, rajzolt,
legózott. Teltek a napok, hetek,
hónapok. A várakozást meg-
könnyítette a kezelőorvosok
azon döntése, hogy az intézet-
ben kezelt másik „műszíves”
kisgyerekkel, Szabó Zsoltival
egy kórterembe kerüljön. Együtt
jobban telt az idő. Sokat játszot-
tak, huncutkodtak együtt. Ne-
künk szülőknek is jót tett az
„összeköltözés”. Bátorítottuk
egymást, ha valamelyikünk elke-

seredett, a másik vigasztalta.
Vártuk a nagy pillanatot, amikor
megérkezik az életet jelentő
szerv. Zsoltié jött először.



Nagyon féltem, vajon Máté hogyan éli meg, hogy
neki még várakoznia kell, ki tudja, meddig?
Nagyon sokat segített az intézetben dolgozó pszi-
chológusnő, aki rendszeresen beszélgetett, fog-
lalkozott vele. Nagyon várta a csütörtököket,
akkor a bohócdoktorok látogatták az osztályt. A
reggeli viziteken Vilmányi doktor bácsival nagyo-
kat lehetett birkózni (ha volt ideje), szerette a
gyógytornásszal a napi 2x20 perces sétákat. Ha
szerda, akkor jött Enikő tanító néni, akivel min-
denféle jót lehetett csinálni, még egy kicsit tanulni
is. Nem tudunk eléggé hálásak lenni az intézetben
dolgozó összes nővérnek, akik, ha idejük enged-
te, játszottak vele (néhányan megtanultak legót
építeni is), báboztak vele, mesét olvastak neki,
számítógépeztek. Hétvégén pedig jött apa, akivel
nagyot lehetett focizni.
Teltek a hetek, hónapok és bár Máté állapota a
műszívnek köszönhetően jó volt, mi szülők már
kezdtünk kétségbe esni, vajon időben megjön a
szív? Szabadidőnkben megpróbáltunk elmélyülni
a hazai transzplantáció kérdésében. Aggasztónak
találtuk, hogy 12 hónap várakozás után sincs meg-

felelő donorszerv.
Ekkor döntöt-
tünk úgy, hogy
m e g k e r e s s ü k
az egészség-
ügyért felelős ál-
lamtitkárt, illetve a
parlament egész-
ségügyi bizottságá-
ban dolgozó parla-
menti képviselőket,
hogy sürgessük,
nemzetközi transz-
plantációs szerve-
zethez történő csat-
lakozásunkat. 

November végén már felkészítettük Mátét,
hogy a karácsonyt itt fogjuk tölteni az intézetben.
Kicsit elszomorodott, de megígértük, hogy apa és
a nővére is itt lesz, együtt fogunk ünnepelni. A
nővérkék pedig megígérték, hogy saját kará-
csonyfája lesz! (Be is tartották!) Vártuk a Télapót,
akinek Máté levelet írt. Első kérése a kívánság lis-
tán egy új szív volt. Teljesült a kívánsága, ugyan
egy nappal később, de megkapta! 
Örömünk határtalan volt! Könnyeinkkel küszköd-
ve, de mosolyogva kísértük fel a műtő folyosóig,
majd izgatottan vártuk a híreket. 
Reggel 6 órakor professzor úr tájékoztatott ben-
nünket: minden rendben van! Új élet kezdődött,
és azóta is „minden rendben”! 

Még egyszer: KÖSZÖNET MINDENKINEK!

Illés Tiborné Márti



A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Élete-
kért-nek, ezen belül is elsősorban Szalamanov
Zsuzsa fáradhatatlan szervező munkájának
köszönhetően az idén is lehetőséget kapott 6
trapi, hogy eljusson Svájcba, a Tackers sítáborba,
mely immáron 10. éve fogad a világ számos
országából 8 és 15 év közötti transzplantált gye-
rekeket. A legnagyobb csapattal idén is az ango-
lok képviseltették magukat, de az USA-ból,
Izraelből, Finnországból, Romániából, Belgiumból
és még számos helyről érkeztek különböző, új
szervvel élő gyerekek. 
A magyar csapat idén két új taggal indult a tábor-
ba, hiszen a régi motoros Szalmási Donát, az
ugyancsak nem először részt vevő Tárnoki Virág,
Juhász Viki, és Szűcs Bence mellett Gyurkó
Szandi és Rózsa Viktor is csatlakozott a csapat-
hoz. Juhász Panna Viki testvéreként, a svájci szer-
vezők beleegyezésével, kiváltságos helyzetben
ismét velünk jöhetett, persze csak azzal a feltétel-
lel, hogy idén nem jön le egyszer sem helikopter-
rel a hegyről. 
A repülőút közel két óra Genfbe, és nagy élmény
a gyerekeknek, mert a svájci légitársaság csokival
kedveskedik az utasoknak, úgyhogy alig várták,
hogy végre érkezzen a stewardess a csokis
kosárkával. A reptéren Bryce várt bennünket, aki
egy nagyon laza – akárcsak a többi síoktató a
táborban – kanadai srác, megszólalásig hasonló
Dr. House-hoz, csak fiatalabb kiadásban. A két

órás autóút Anzere-ig nagyon jó hangulatban telt,
mert Donát végig nehezményezte, hogy Bryce
miért vezet úgy, mint az öreganyja, igazán beleta-
poshatna végre a gázba. 
A szállás már ismerős volt az elmúlt évből, csak
most jól kifogtuk a legfelső szintet a keskeny csi-
galépcsős faházban, ahol a szobába felmenni is
felér egy félmaratonnal. A fiúk szerencsésebbek
voltak, nekik az első emeleten jutott fürdőszobás,
3 személyes luxuslakosztály. 
Az első éjjel a csajok hajnali egyig viháncoltak,
annyira fel voltak dobva az utazástól és az előttük
álló napok történéseitől. Gondoltam, hogy más-
nap már maguktól bealszanak, mert a hegyi leve-
gő, főleg, ha mozgással együtt jár, jó hatással van
az ember alvókájára. 
Minden reggel fél nyolckor volt ébresztő, aztán
mosdás, öltözés után irány a reggeli. Idén sem
volt jellemző a bőség a reggelire, egyszer volt
talán tojás szalonnával, meg egyszer bundás
kenyér, de főleg műzli és lekváros kenyér közül
lehetett választani. Josh, a magyarok csapatveze-
tője elképesztően tudta keverni az előző estéről
maradt csokikrémet az epres joghurttal, banánnal
és tejes műzlivel, a látványtól is hasgörcsöt kapott
az ember, nemhogy ha meg kellett volna ennem
azt a kutyulmányt. Az ebéd a szokásos magunk
által összerakott szendvics, meg némi csoki, vagy
gyümölcs és persze a pályamelegedőbe felho-
zott, elmaradhatatlan fűleves volt. Háziasszonyok
figyelem! Hogyan főzzünk a lehető leggazdasá-
gosabban, ha a családunk ráadásul még váloga-
tós is és minden este meghagyja a vacsi felét?
Nagyon egyszerű, ezt a Tackers szakácsai már
tökélyre fejlesztették:

Azért persze volt finom kaja is, mikor a helyi busz-
vezető elhozta a mobil pizzasütő kemencéjét. Ő
egyébként nagyon kedves, mert amellett, hogy a
pizzanappal megmentett bennünket az éhhaláltól,
bárhol és bármikor szívesen megállt, ha hegyre
baktató, sícipőben sínylődő Tackers-es gyereket

tackers 2011tackers 2011
beszámoló beszámoló 

Borogass össze minden vacsoránál megmaradt
salátát, tésztát, szószt, és egyebet, majd merülő
botmixerrel jól turmixold össze az egészet, míg az
elegy a felismerhetetlenségig pépessé nem válik.
Ezután önts hozzá kellő mennyiségű vizet, attól
függően, hogy hány embert kívánsz megvendé-
gelni. A fűszerezésre ne legyen gondod, ha kel-
lően forrón tálalod a levest, úgysem érzi senki,
hogy mit is eszik valójában...

Viktor - a hős és Donát - a pálya ördöge



látott és felvette a buszára. A
pizzára mindenki maga választ-
hatta a feltétet, végre egy kis
kényeztetés a gyomornak is!
Kényeztetésről jut eszembe, az
időjárás volt az, ami a leginkább
a kedvünkben járt egész héten.
Mert ne csak az ételekről essék
szó, hiszen elsősorban síelni
mentünk, nem luxushotelba! Az
érkezésünk előtti nap jó adag hó
leesett, ami kitartott végig, mely
nem kis teljesítmény tőle,
ugyanis szikrázóan sütött a nap
egész héten. Mindenki nagyon
szépen lepirult, a legérdekeseb-
ben pedig Viki, aki egyik nap
kicsit kevesebb naptejet kent az
arcára és a síszemüvege körül
élénkvörösre égett. Dr. Chin, a
tábor orvosa ahányszor szem-
betalálkozott Vikivel az elkövet-
kező napokban, vidáman oda-
szólt neki, és kukkert formált a
kezével a szemei előtt, jelezvén,
hogy különlegesen jól mutat
Vica a nagy bagolyszemű ábrá-
zatával.
Napközben mindig választani
lehetett, hogy ki marad síelni
délutánra is, és ki megy le a
szállásra kézműveskedni, vagy
egyéb programokon részt venni.
Mindig ebédnél írták össze a
maradók listáját, de Josh hamar
rájött, hogy Donáttól teljesen
feleslegesen kérdezi meg, hogy
mit szeretne délután csinálni,
mert egyértelműen a FEKETE
PÁLYA ALJÁIG LESÍELNI
NAGYON GYORSAN volt a vála-
sza. Donát ismét kiérdemelte a
pálya ördöge címet, reggeltől
estig pörgött, mint a mérgezett
egér, egy pillanatra sem bírt
megpihenni, ha várni kellett,
inkább hátrafelé síeléssel szóra-
koztatta magát és a többieket.
Szerintem egy nap kivételével,
mindig ő kapta a nap kiemelke-
dő bakijáért, vagy teljesítményé-
ért járó kolompot a saját cso-
portjában, ahol mellesleg min-

den kiscsaj belézúgott a hét
végére. Én is nagyon meg vol-
tam elégedve Donáttal, egy-
részt, mert büszkeséggel töltött
el, hogy a miénk a tábor legjobb
síelője, másrészt pedig azért,
mert csak egyszer veszett el a
héten és viszonylag hamar elő is
került. Ami még pozitívum volt
tavalyhoz képest, a tisztálkodá-
sában bekövetkezett fergeteges
fejlődés, melynek részleteinek
nyilvánosságra hozását titoktar-
tási fogadalmam tiltja. 
Bence, alias Ben akkorát nőtt
tavaly óta, hogy a legmagasabb
síoktató is meglepődött, hogy
vetélytársa akadt. És ha már az
előbb Donátról pletykáltam, hát

Bencére is szemet vetettek a
lányok. A síelésben is sokat fej-
lődött Bence, ha a lányok nem
maradtak a délutánra, ő is csat-
lakozott Donátékhoz, és simán
lesíelt ő is a feketén!
Virág helyettes tolmáccsá lépett
elő, amíg én a kezdőket istápol-
tam, ő a haladó csapatban
segédkezett. Ügyesen megértett
sok mindent, és amit szeretett
volna, azt simán el tudta monda-
ni, csak a bátorságát kellett
hozzá összeszednie. Viki is
besegített, mikor egy kis térdbi-

csaklós baleset után visszafo-
kozta magát a kezdőkhöz
Szandi és Viktor csapatába, a
skót származású Morvan-nek
tolmácsolta a magyarok óhajait.
Viktorról is essék pár szó, mert
nem kis teljesítményt vitt vég-
hez. Életében először volt a
lábán síléc, de az utolsó napon
megrendezett versenyen, mint
egy sok szezont maga mögött
tudó síelő jött le a pályán.
Ráadásul idén nem is a tanuló-
lejtőn jelölték ki a szlalompályát,
hanem az eggyel meredekebb
szakaszon, ahol a kezdők elein-
te csak lesétálva juthatnak le az
aljába. Szandi is nagyon klasz-
szul teljesítette a versenyt, jövő-
re akár mindketten bekerülhet-
nek a középhaladók közé.
Panna idén ígéretéhez híven
kihagyta a kórházi látogatást, de
szigorú is voltam vele, ami a fel-
vonózást illeti. Először én vállal-
koztam rá, hogy a csákányoson
felmegyek vele, de miután félpá-
lyánál magával rántott róla, jobb-
nak láttam, ha Joshra bízom ezt a
megtisztelő feladatot. Mivel
Panna könnyű, őt felemeli a fel-
vonó a talajtól, ezért úgy mentek
fel minden alkalommal, hogy
Josh Panna sisakjára támasztot-
ta a könyökét. Úgy nézett ki,

Bence - a lányok kedvence 

Virág - a tolmács



mint aki kocsmázik, főleg, hogy a búcsúestére
előadandó „Az a szép, az a szép” c. magyar nótát
énekelte közben. 
Annyi mindenről tudnék még írni, pedig nagyon
rövidnek tűnt a hét, mégis rengeteg dolog történt,
rengeteg színes programot kínáltak a gyerekek-
nek. Volt kutyaszánozás, farsangi karaoke est,
belekóstolhattak a gyerekek a leendő transzplan-
tált nagykövetek prezentáció készítésének titkai-
ba, volt kincsvadászat a városban, gyöngyfűzés,
ragasztás, festés, rajzolás. 
Csak azt tudom tanácsolni minden trapi gyerek-
nek, hogy a nyári táborban kérdezzétek ki a síelő-
ket a többi részletről is, hátha többen is kedvet
kaptok jövőre, és csatlakoztok a Svájcba indulók-
hoz. Szalamanov Zsuzsának és az alapítvány-
nak pedig még egyszer köszönjük, hogy eljuthat-
tunk a táborba és reméljük, ez még sok éven át
így lesz majd.

Erdélyi Zsuzsanna

Az, hogy idén a Transzplantációs Alapítvány ismét 6
gyereket tudott küldeni a svájci TACKERS táborba,
tényleg nem kis teljesítmény volt, mivel nem sikerült
sem pályázatot nyernünk, sem támogatót találnunk
erre a fantasztikus programra. Mégis úgy határoz-
tunk, hogy inkább a tartalékunkból csippentjük le ezt
a közel 1 millió Ft-ot, semmint hogy kihagyjuk! Azt
hiszem, nem volt rossz döntés… Remélem, jövőre
sikerül támogatót találnunk, mert ezt nem tudjuk
megismételni, nincs és nem lesz ennyi tartalékunk!

Szalamanov Zsuzsa
(Zsuzsanemnéni)

aki az interneten „irigykedve” követte nap, mint nap a
csodálatos napsütésben síelő csapatot.

Viki - a bagolyszemű



Első sítáborom
Amikor megláttam az újságban a hirdetést, hogy
idén is lesz sítábor, megkérdeztem a szüleimet,
hogy: „mehetek-e?” Azt mondták, igen.
Eljött a várva várt nap és a budapesti reptéren volt a
gyülekező. Idén 3 fiú (Bence, Donát és Viktor) és 4
lány (Virág, Viki, Panna és én) mehetett a csodálatos
országba. Viki és Panna anyukája, Zsuzsa volt a
kísérőnk, akinek mindent köszönök. Minden szülőtől
hallhattuk, hogy: „Légy jó és vigyázz magadra!”
Felszálltunk a repülőre (felpakolták a bőröndjeinket
is) és utána csak Genfben szálltunk le. Jött értünk
egy férfi (Brice), aki elvitt minket Anzerébe. Genftől
az út 2 óra volt. Amikor odaértünk, mindenki nagyon
kedvesen fogadott minket. Vacsorára milánói maka-
róni volt fűlevessel. Vacsi után kaptunk síkabátot és
síoverált. Utána foglalhattuk el a szobánkat, ami a 3.
emeleten volt. Szerencsére felvitték a bőröndjeinket
a szobába. Lefeküdtünk, mert tudtuk, hogy másnap
korán kell felkelni. Fél 8-kor kopogtattak az ajtónkon:
„Good morning!” Amikor meghallottuk ezt a mon-
datot, akkor már csak 30 percünk volt felébredni és
lemenni az ebédlő elé. Reggel mi magunk készítet-
tünk ebédre szendvicset. Utána lesétáltunk a busz-
megállóba és felszálltunk az első buszra, ami jött.
Utunk a sportboltba vezetett, mert innen kölcsönöz-
tünk síbakancsot, sílécet és síbotot. Megkezdődött
a várva várt síelés! Kezdőként elég furcsa volt, hogy
síléc van a lábunkon, mert mindig elcsúsztunk. Nem
voltam egyedül a kezdő csapatban, mert Viktor is
velem volt. Szerencsémre a síoktató beszélt egy
nagyon kicsit németül, ami arra volt elég, hogy meg-
értsem, amit mond. Első 2 nap Zsuzsa is velünk volt
és segített tolmácsolni, mert én nem tanulok angolt.
Vasárnap este tőzsdejáték volt. Hétfő délelőtt men-
tünk síelni, délután pedig a kincskereső játékra men-
tünk. Ebédre minden nap szendvics és fűleves volt.
Választhattunk minden nap, hogy visszamegyünk-e
vagy maradunk síelni. Ha visszamentünk, akkor
megfürödtünk és utána, ha volt kedvünk, kézmű-
veskedhettünk. Este volt program, de minden nap!
Kedden délután kutyaszánozás volt, Donáton és
Bencén kívül mindenki volt (nekem tetszett), este
pedig hasonló játékot játszottunk, mint hétfőn, csak
konyhai eszközökre licitálhattunk, amit megvettünk,
abból olyan szerkezetet kellett építeni, hogy ha kb.
2,5 m magasból leejtenek egy tojást, akkor ne törjön
szét. A magyaroknak sikerült, nem tört el a tojás!
Szerda este miniolimpia volt. Csütörtökön délelőtt
volt a fotózás, este pedig a farsang. Szebbnél szebb
jelmezekkel találkozhattunk, de arra minden felnőtt

ügyelt, hogy este 10 és fél 11 között ágyban
legyünk. Pénteken délelőtt volt a verseny. Egy
pályán kellett szlalomozva kikerülni a bójákat. Nem
esett el senki! A verseny után mentünk boltba, ami
mindenkinek nagy öröm volt. Este volt a diszkó, de
csak fél 11-ig, mert másnap háromnegyed 6-kor kel-
tünk fel. Utoljára még megcsodáltuk a tájat. Genfben
nem kellett olyan sokat várni, a repülőtéren az angol
csapatnak volt egy szobája, és mi is ott várakoztunk.
A mi gépünk 14:45-kor indult. Hazaérve megvártuk
a csomagjainkat és üdvözöltük a szülőket és
Zsuzsanemnénit. Minden szülőnek ez volt az első
kérdése: „Milyen volt?” vagy „Jól érezted magad?”
A tábor végére megtanultam síelni. Donát lett a
síbajnokok bajnoka; Bence a lányok kedvence (kül-
földi lányoké); Viktor a túl cuki; Virág a rendes kis-
lány; Panna a baba és Viki a nyuszi.
Ha két szóval kellene jellemeznem ezt a hetet, ezek
a szavak lennének: fárasztó és gyönyörű.
Köszönöm, hogy részt vehettem! 

Gyurkó Alexandra

A Trapi csapat Zsuzsával

Szandi - akinek sikerült megtanulni síelni





mÁSoDSZor...
Tavaly először vettem részt a
tengelici farsangon, még mint
transzplantáció előtt álló tizen-
éves. Hihetetlenül jól éreztem
magam s már az első nap
eldöntöttem, hogy jövőre is részt
akarok venni a rendezvényen.
Ebben a hónapban jött el az a
bizonyos jövőre, de immár
három hónapos szervátültetett
egészséges fiatalként készülőd-
tem a mulatságra. Nagyon vár-
tam már, hogy találkozhassak a
többiekkel és kíváncsi voltam ki
milyen jelmezt ölt majd.
Indulás napján már kora reggel
pakoltam a bőröndöt, s nagy
gondot fordítottam arra, hogy a
jelmezem minden
kiegészítőjét elcso-
magoljam.
Érkezéskor Melivel
találkoztam elő-
ször, majd szépen
sorban érkeztek a
többiek is: Sza-
bina, Tündi, Adri.
Mindenki örült an-
nak, hogy végre jól
vagyok, én pedig
annak, hogy végre
közöttük lehetek.
Mikorra sikerült ki-
pakolnunk és el-
rendezkednünk,
már vacsoraidő volt, és indulni
kellett vacsorázni. Persze az
étkezést is végigcsacsogtuk,
majd egy kis lazítás után a nagy-
teremben gyülekezve vártuk az
esti programot.
Mesemondás volt és filmvetítés,
s bár már jó páran kinőttünk a
mesékből, mégis jót nevettünk
és élveztük a előadást.
A nyári táborról készült film vetí-
tése után még sokáig beszélget-
tünk elalvás előtt. Az ébredés
persze nem volt olyan egyszerű,
hiszen fáradtak voltunk, de még

időben indultunk reggelizni.
A nap javarészt a versenyfelada-
tokkal és a mókázással telt el.
Csapatokra voltunk osztva, csa-
patonként egy-két idősebb ver-
senyző figyelt oda fiatalabb csa-
pattársaira. Az én csapatom a
„Meztelen csigák” csapata volt,
kitartó és ügyes tagokkal, min-
denki más-más feladatban volt
ügyes, vidáman vettük az aka-
dályokat, s akkor még nem is
sejtettük, hogy nyerni fogunk.
Vacsora után kellett jelmezt ölte-
ni, sok-sok érdekes és szép
maskarát láttam. Volt, aki tün-
dérnek, dinoszaurusznak,
Minnie Egérnek, apácának öltö-
zött, én punk voltam.
A rengeteg jelmez közül nekem
mégis Szabina helyben gyártott

és teljesen spon-
tán szőkenő jel-
meze tetszett, ami
„Miss Szolnok”
néven futott. A jel-
mezes est része-
ként eredményhir-
detés, díjosztás
és tánc volt. Idét-
lenkedve roptuk a
táncparke t ten ,
vagy épp az apró-
ságokat figyeltük,
milyen aranyosan
táncolnak.
Valamikor hajnal-
ban, szomorkod-

va aludtunk el, hogy vasárnap
már vége is van, mindenki elin-
dul haza.
Értem dél körül jöttek a szüleim,
de volt, aki már előbb indulásra
kényszerült. Túl gyorsan telik
olykor az idő! De a töménytelen
mennyiségű fotóra pillantva
megelevenedik a farsang me-
gint.

Almási Szabina



Ismét farsangoltunk!Ismét farsangoltunk!
Mikor gyermekeimnek először mondtam, hogy
idén is elutazunk Tengelicre, a nagyobbik lányom
azt kérdezte: „Oda, ahol az a jó farsangi bál volt?"
Nagyon örültem, hogy ilyen jó emlékek kötik a
helyhez. Utána záporoztak a tavalyi emlékek: a
biliárdasztal, a „kedves lány", aki kiosztotta az
akadályverseny díjait, a hempergőzés a hóban, a
medencézés felejthetetlen pillanatai és előkerült a
Micimackó csapat féltve őrzött menetlevele is.
Ezek az események idén is
felejthetetlenek voltak. Ismét
összegyűlt egy lelkes kis
csapat, hogy egy hosszú
hétvégén a farsang jegyében
jól érezze magát.
Megérkezésünk napján egy
székely mesemondó repített
minket vissza a régmúltba.
A meseest éppúgy lekötötte
a fiatalabb korosztályt, mint
a felnőtteket. A gyerekek
erősen koncentráltak a történetekre, sok népies
hangzású szó ismeretlen volt számukra, de a kivá-
ló mimikai játék és a hanglejtés segítségével
összerakták a hiányzó láncszemeket. Mi magunk,
felnőttek már előre ismertük a mesék történetét,
mégis csodálva hallgattuk a székely ízes beszéd-
nyelvet és többször ráébredtünk, hogy ezeknek a
régi meséknek mennyire időszerű ma is a mon-
danivalójuk.
Köszönjük az akadályverseny szervezőinek is az
érdekes feladatokat. Megtornáztatták az agyte-
kervényeinket, kézügyességünkre is szükség volt

és akadt olyan feladat, ahol igazi csapatmunkára
volt szükség. Vizet gurgulázva szavakat kellett
kimondanunk, egyensúlyozhattunk hurkapálcával,
egymásról maszkokat készítettünk és százlábú-
ként is kipróbálhattuk magunkat. Kicsik és nagyok
egyaránt jól érezhették magukat. Mindenki talált
olyan próbatételt, amiben sikerélménye lehetett.
Játszottunk és játék közben megismerhettük egy-
mást közelebbről, és sok élménnyel gazdagod-
hattunk. Amíg a fiatalság a feladatokat teljesítette,
addig a szülők a hotel wellness fürdőjében pihen-
hettek.
Népes kis családunk éppen reggelizett és a pin-
cérnőtől egy fakanalat kértünk: – Csak nem a far-
sangra lesz? –kérdezte – „Mindenképpen meg
fogjuk nézni!" Igen, már ők is tudták, hogy a hét-
vége fénypontja a farsangi est lesz.
Idén is törtük a fejünket milyen jelmezt találjunk ki,
amely ötletes, kivitelezhető és még jól is érzik
magukat benne a gyerekek. Kiötöltük és megal-
kottuk. Vágtuk a sárga filcanyagot hosszú csíkok-
ra, tömtük a medúza lábait szivaccsal és boltról
boltra jártunk, hogy összeszedjük a zöld lufikat a
szőlőjelmezhez. Legkisebb  csemeténk elmarad-
hatatlan kelléke, a fakanál természetesen otthon
felejtődött, de ezt sikerült pótolnunk.
A farsangon  ötletesnél ötletesebb jelmezeket lát-
tunk. Találkoztunk apácával, tavasztündérrel, haj-
léktalan kéregetővel, dinóval, Garfielddal, volt

cigánycsalád, mexikói,
hosztesz, pók, Miki egér,
medúza, szőlő, spagetti, kis
kukta, kalóz, hercegnő,
utcai zenész. Ez utóbbi
azonban nem szállhatott
versenybe a zenekarral,
amely az este folyamán a jó
hangulatról gondoskodott.
A zeneszámok széles palet-
táján mindenki találhatott
olyan ritmusokat, melyre

szívesen táncra perdülhetett.
Mindezek mellett választható programként lehető-
ség nyílt borkóstolásra is. Akinek mindez kevés-
nek bizonyult, kényeztethette magát a wellness
medencékben, sétálhatott az erdei utakon és az
éjszakai bagolyhuhogás koncertjét is meghallgat-
hatta.
Reméljük jövőre is lesz farsang, és ha csak
néhány órára is, kivetkőzhetünk önmagunkból és
álruhába bújva ismét ilyen jól szórakozhatunk. 

Dr. Kelemen Anna

Török Szilárd, sok-sok vesetranszplantált gyermek
kezelőorvosának felesége és négy gyermek anyuká-
ja írta az alábbi beszámolót. Ha az anyukákat jutal-
maznánk a jelmezkészítés okán, nem lehetne vetély-
társa kerek e földön. Minden évben olyan kreativitás
és kézügyesség jellemzi a négy kis Török-gyerek jel-
mezeit, hogy ámulunk-bámulunk. Számomra örök rej-
tély, mindezt mikor tudja megvalósítani négy kifeje-
zetten élénk gyermek mellett, de valamit nagyon
tud... Nyugalma, higgadtsága, türelme bámulatra
méltó, és amíg a nap 24 órából áll, mindenre jut idő,
ha nem szorongással, idegeskedéssel töltjük!
Tanuljunk tőle!

Szalamanov Zsuzsa



A helyszín mindig ugyanaz,
mindannyiunk örömére. Eléggé
kényelmes a pihenéshez, meg-
felelően csendes és félreeső a
kikapcsolódáshoz, feltöltődés-
hez, és hangulatos a szórako-
záshoz, játékhoz, farsangi mó-
kához, nagy dínomdánomhoz. A
társaság is a jól összeszokott
csapat, a hozzá csatlakozó egy-
két új taggal, családdal. A prog-
ramok nagy része évről évre
ismétlődik. A játékot a szervezők
végtelen fantáziája teszi még
játékosabbá, ötletesebbé és szí-
nesebbé; újra szórakoztatóvá. A
farsangi bál hangulata mindig
viszi a prímet, a maskarák válto-
zatosságának csak a kreativitás
szab határt. 

Egy dolog azonban biztosan
változik az elsőhöz, a második-
hoz… a tavalyihoz képest; és ez
mi magunk vagyunk. A körülmé-
nyeink, a gondolataink, a prob-
lémáink, a szülői feladataink és
ezzel együtt a szóba kerülő
témák köre az orvos-szülő fóru-
mon, az étkezőasztaloknál, a
szaunában és a medencékben.
Egyszer csak eljött az idő, hogy
külön szobát kaptunk a gyerme-
keinktől. Már eléggé nagyok let-
tek ahhoz, hogy a barátaikkal
aludjanak egy szobában. Erre a
farsangra pedig már csak hár-
man érkeztünk. Júliánk első
bálozó volt a középiskolában,
ahova jár. A báli ruhát és cipőt
előző héten együtt megvásárol-
tuk, a frizurát szombat délelőtt

fodrász készítette, s a nagynéni
tökéletesen megfelelt arra, hogy
pár képet készítsen, majd fuva-
rozza a nagylányunkat.
Barátokra, barátnőkre volt szük-
ség a farsangi szórakozáshoz.
Azt hiszem, mindenki egyetért
velem, ha azt mondom, ez így
van jól. 
No, de térjünk vissza Tengelicre!
Természetesen ismét külön szo-
bát kaptunk, én és a párom. Az
esti gyógyszerrel még én futot-
tam Donát után, de nem tudom
meddig beszélgetett a többi
gyerekkel, meddig dorbézolt a
bálban, mikor tusolt, nem feled-
kezett-e meg a fogmosásról és
mikor feküdt le. Tavaly még gri-

maszokat vágott a jelmezes fel-
vonuláson. ,,Nagy fiúk ilyen
hülyeségben nem vesznek
részt!” – láttam a fintorán. Most,
hogy még nagyobb, rájött, hogy
ez nem „ciki, sőt jó buli”. 
A szombat délutáni játékos
vetélkedőn - megmondom
őszintén - fogalmam sincs
milyen feladatok voltak. Már
tavaly sem jártam a gyermekeim
nyomában, nem kattogtattam a
fényképezőgépet. Úgyis mindig
klassz feladatok vannak, Iván
pedig olyan jó fényképeket
készít, és senkiről sem feledke-
zik meg. Idén még az Activity-
ben általam szerzett pontokkal
sem kellett szponzorálnom a
vetélkedőben részt vevő gyer-
mekem. Mertem én is jól érezni
magam. 
Nagyon szép volt a Fritz pince,
érdekes volt az ismertető, fino-
mak voltak a borok, egyre emel-
kedettebb lett a hangulat és
egyre javultak érzékszerveink:
már éreztük a borok szilvalekvár,
meggy, eper, erdei szamóca ízét

és illatát. Ez a borkóstoló jócs-
kán megspékelte báli, mulatós
kedvünket. 
Na és miről szólt a disputa az
étkezőasztaloknál, a szaunában
és a medencékben? Talán „A
TRANSZPLANTÁCIÓ’’ már szó-
ba sem jött. Az idő múlásával
gondozási feladataink köre erő-
sen leszűkült, de azért nevelési
még maradt bőven. Reméljük
ezek nagy része nem csak falra
hányt borsó marad. Szóba jött a
síelés, különböző sportok, no
meg – „Hogy tanul a gyermek?”,
– „Milyen nyelvet tanuljon?”, –
„Hol szilveszterezett?, – „Mikor
mehet először diszkóba?’’
,–„Meddig maradhat?’’. Szóba
jöttek a férj-feleség, férfi-női kap-
csolatok témakör, no meg az
ezekkel együtt járó összes böl-
csesség. 
Olyanok lettünk, mint a többi,
teljes életet élő átlag család.
Hamarosan felnőnek a gyerme-
keink és változnak a minket fog-
lalkoztató gondolataink, problé-
máink és a szerepeink. Csak hát
elfogadóbbak lettünk és a közös
múlt összetart bennünket és a
gyermekeinket örökre. 
Igaz, hogy gyógyszert kell szed-
niük, de hát miért is ne menne
minden rendben? Annyi minden
megoldódott eddig is! Csak biz-
tatni tudom azokat a családokat,
akik még nem jutottak túl a
műtéten. 
Egyszer eljön az idő, amikor már
nem a múlt körül forog minden.  

Kiss Gabriella
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Szép volt a Fritz pince
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orvos-szülő fórumorvos-szülő fórum
Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan vártuk a far-
sangi hétvégét, mert a sok közös – jó és rossz-
élmény – nagyon összekovácsolta a transzplantált
gyermekek és családjaik társaságát. Végre elér-
kezett a várva-várt hétvége, amelyet immár har-
madjára a festői Tengelicen töltöttünk. 
Nagy lelki feltöltődést jelent nekünk, szülőknek is
a gazdag program, a jóleső fürdőzés, pihenés, de
legalább annyira a beszélgetés sorstársainkkal,
hiszen leginkább mi értjük meg egymás problé-
máit. Óriási élmény kezelőorvosainkkal, és szak-
emberekkel a kórház falain kívül találkozni, sokkal
oldottabban tudunk velük ebben a környezetben
beszélgetni, kérdezni. 
Hagyománnyá vált (4. alkalom) a farsangi hétvé-
gén az orvos-szülő fórum, amelynek keretében
kötetlenül lehet kérdezni orvosainktól, és ez
ebben a formában azért hatékony, mert gyakran
hangzik el olyan kérdés, ami lehet, hogy nekünk

nem is jutott eszünkbe, mégis hasznos lehet szá-
munkra is.
A fórumon részt vettek: Dr. Prof. Reusz György, 
Dr. Szőnyi László, Dr. Török Szilárd, Dr. Szabó
József, Dr. Kelen Kata, Dr. Grózli Csaba, és
Szilágyi Nóra dietetikus.

Az alábbi kérdések, felvetések hangzottak el a
szülők részéről:

1. Gyermekeink nagy részénél kézremegés
figyelhető meg, ez mivel magyarázható?
Válasz: Szteroid szedése mellett ez gyakran elő-
fordul, de ha ezt tapasztaljuk, jelezzük kezelőor-
vosunknak, mert más probléma is állhat a háttér-
ben, például pajzsmirigy probléma.
2. A következő felvetés a gyógyszerszint méré-
sének fontosságára irányult.
Válasz: A hasmenés, hányás megemeli a gyógy-
szerszintet, de bizonyos gyógyszerek is, például
a Klacid, Sumamed, ezért nagyon fontos ilyenkor
a gyakori gyógyszerszint ellenőrzés, hiszen
komoly problémához vezethet a nem megfelelően
adagolt immunszupresszív gyógyszer.

Köszönjük Illés Erzsinek a kulturális program szervezését, melynek része volt péntek
délután Sebestyén István, a huncut bukovinai székely mesemondó és a szombat esti
talpalávalót húzó zenekar, valamint a vörös nedűt (nem meggylére gondolok) kedvelő

szülők és orvosok számára a szekszárdi Fritz tanyán szervezett borkóstoló.
Köszönjük Sebestyén Istvánnak és a zenészeknek, hogy önzetlenül szórakoztatták a
társaságot. Köszönet a Paksi Atomerőmű vezetésének, hogy immár harmadik alka-
lommal támogatták a programot, melynek köszönhetően ismét részünk volt az ízle-

tes szombati gulyásleves és fánk ebédben.
A Hotel orchidea vezetőjének és személyzetének külön 

HÁLA és KÖSZÖNEt!



3. Citrusféléket ehetnek-e gyermekeink?
Válasz: Csak a grapefruit fogyasztása mellőzen-
dő, más citrusfélét fogyaszthatnak.
4. Mikor fontos a mandulakivétel?
Válasz: Minden olyan esetben, ha nem a funkció-
ját tölti be a mandula, hanem problémát okoz a
szervezetben – nyirokcsomó burjánzás, mono-
nukleózis –, és ha az immunszupresszió csök-
kentésével sem tudja legyőzni a szervezet a kórt,
akkor ajánlott a mandulakivétel. Minden esetben
szövettani vizsgálat szükséges a kivett mandulá-
ból, amelyet az I. sz. Gyermekklinikán automati-
kusan elvégeznek, más kórházakban kérni kell.
Megtudtuk még, hogy 8 éves korig nő a mandula,
és műtét után is kinőhet újra.
5. A májbetegeknél gyakran kórosan megnagyob-
bodott lép visszahúzódik-e transzplantáció után?
Válasz: Teljesen nem húzódik vissza, de csak rit-
kán van szükség az eltávolítására. Egyes sportok
nem ajánlottak megnagyobbodott lép esetén, pél-
dául küzdősportok és a versenykerékpározás. 
6. Mi okozhat alvászavart?
Válasz: Éjszaka leeshet a cukorszint, amely máj-
beteg, májtranszplantált gyermekeknél gyakori
probléma, de a vesetranszplantáltaknál sem ritka
a cukorbetegség. Kivizsgálás szükséges.
7. Érdemes-e még beadatni az influenza elleni
védőoltást?
Válasz: Még érdemes, hiszen az influenzajárvány
tavaszig is eltarthat, és a tavaly megkapott védő-
oltás által gyorsabban kialakul a védettség.  
Szó esett még más védőoltásokról is, a Szent
László Kórház oltási ambulanciáját kell felkeresni,
ahol a szervátültetetteket és szervátültetést jól
ismerő oltási szakemberek (Dr. Kulcsár Andrea)
állnak a transzplantáltak rendelkezésére.

Beszélgettünk még arról, hogy Magyarországnak
miért jó, ha csatlakozik az Eurotransplant nemzet-
közi szervezethez. 

Megtudtuk, jelentősen nőhet így az esélye annak,
hogy a beteg megfelelő időben kapjon megfelelő
szervet
Megtudtuk azt is, hogy milyen rossz állapotban
van a magyar lakosság mája, háromból csupán
csak egy alkalmas beültetésre. Beszélgettünk
ennek okairól, a fő ok az ún. zsírmáj, ami a hely-
telen táplálkozás, és a rossz minőségű alkohol-
fogyasztás eredménye. 

Az orvos-szülő fórumon kívül is lehetőségünk volt
orvosainkkal beszélgetni, mivel az egész hétvégét
velünk töltötték. Köszönjük!

Törökné Fellner Márta

Mi okozhat alvászavart?



Az idei év sportversenyei Móron
kezdődtek, a Magyar Szervát-
ültetettek Szövetségének far-
sangjával kiegészítve.  Kis csa-
patunk a pénteki érkezés és
közös vacsora után a szállásunk
társalgójában gyűlt össze a  fel-
nőtt trapikkal kiegészülve, ahol a
vidám beszélgetés közben Lili
önként jelentkezőként nekiállt
körmöket lakkozni, minden bátor
jelentkezőnek – fiúknak is.
Másnap délelőtt a móri városi
sportcsarnokban két csapatra
szakadtunk, és egymással „mér-
kőztünk meg” különböző vicces
feladatokkal, Toponáry Gábor
(FODISZ)  vezetésével, lufi, tol-
laslabda és pingponglabda
segítségével. A játékot mindany-
nyiunk nagyon élveztük, egész
délelőtt a nevetésünktől volt
zajos a sportcsarnok.
Eközben zajlott az asztalitenisz
verseny, ahol később megláto-
gattuk Kóka Zolit: a verseny előt-
ti sorsolásnál Fortuna elkerülte
Őt, úgyhogy időben érkeztük,
mert épp vigasztalásra szorult,
mivel több vereséget is szenve-
dett. (Zoli: csak az nem veszít,
aki nem játszik/sportol) .
Szerencsére a páros versenye-
ken ismét remekül teljesített.
Délután került sor az úszóverse-
nyekre, ahol több sportolónknak 
is szurkolhattunk:  Dózsa Dávid,
Gyurkó Alexandra, Hasznos
Szabina, Kórós Viki, Lovas Judit
álltak rajtkőre, és mindannyian
kiváló időeredményeket úsztak. 
A szombat esti farsangon a
Trappancs Egyesület csapata kis
varázslattal lelenc gyerekekké
alakult és a lelenc csapat éjfélig

ropta a táncot
a felnőtt tra-
pikkal.
A vasárnapi tol-
laslabda verse-
nyen Hasznos
Szabina, Kó-
ka Zoltán, Til-

hof Ingrid, és a legfrissebb és
legfiatalabb tollaslabdázónk,
Szalmási Donát indult  (a másik
legfrissebb tollaslabdázó –
Taschek Adrienn – ínhüvelygyul-
ladása miatt sajnos csak szurko-
lóként tudott részt venni a verse-
nyen). Nagyon szép meccseket

láttunk, és egy dolgot mindany-
nyian megjegyeztünk: Donát
ellen a lefárasztás nem műkö-
dik….  
A következő sportállomás Sze-
geden volt, ahol asztalitenisz
(Kóka Zoltán) és bowling (Hasz-
nos Szabina) sportágakban zaj-
lottak versenyek, mindkét ver-
senyzőnk sikerrel szerepelt. 
A budapesti atlétikaversenyen
Jakab Ivett, Kovács Anna, Mezei
Gergő és Tilhof Ingrid indultak,
Gergő a tőle megszokott idővel
teljesítette – fáradtság nélkül – az
5000 méteres távot, a lányok
rövidtávfutásban (100 és 200 m)

remekeltek, majd kislabdadobás
következett, és végül távolugrás.
Teljes szívüket, lelküket és sport-
tudásukat próbálták beleadni az
összes versenyszámba, Anna
távolugrásos aranyérme 3 cm-en
múlt, ezt egy picit meg is köny-
nyezte… (Anna: a teljesítményed
rendkívüli volt, az aranyérmek
pedig néha még ennél is keve-
sebben múlnak).
A budapesti úszóverseny volt a
következő versenyállomás: Dá-
vid, Judit és Alexandra a tőlük
megszokott eredményeket érték
el. 
Teniszezőnk is van már: Bogyor
Tündi a budapesti tenisz verse-
nyen egyéniben is és vegyes
párosban is bronzérmet szerzett. 
A szervátültetettek sportverse-
nyein kívül is megmérettette
magát Mezei Gergő: a Rotary
Klub által Debrecenben szerve-
zett félmaraton versenyen – a
Trappancs Egyesület tagjaként
VIP versenyzőként – 01:28:57
alatt teljesítette a távot. 
Az összes sportolónknak tiszta
szívemből gratulálok, nagy öröm
látni ezeket a versenyeket, a küz-
dést, a lelkesedést és a könnye-
ket is… ÍGY TOVÁBB!

TRAPPANCS EGYESÜLET
Feszt Tímea A budapesti atlétikaversenyen 

A budapesti úszóversenyen

Mór,  farsang, Irma és Zoli



Néhány szó az „Új Trappancsok” elé

Maléth Anikó 1994-ben került a Transzplantációs Klinikára, frissen végzett dip-
lomás nővérként. Pár hónapja dolgozott ott, mikor engem transzplantáltak.
Soha nem felejtem el kedvességét, és végtelen biztonságérzetet nyújtó alapos
szakmai tudását. Aztán teltek az évek, és egyszer csak nővérkéből koordiná-
tor lett. Persze azt is nagy hozzáértéssel  és szeretettel végezte. Hogy ne
essen ki a gyakorlatból, arról gondoskodtak azok a gyerekek, akik csak neki
engedték meg a szurit, a vérvételt. 
A trappancs újság „Új Trappancsok" rovatának vezetője, Maléth Anikó
most szünetelteti a „jelentést", illetve átadta utódjának, Kiss Andreának,
mert decemberben szült egy gyönyörű Réka babát. Mindketten nagyon
jól vannak, és üdvözölnek minden régi és új Trappancsot.

Szalamanov Zsuzsa

Jakab Ivett
a magyar Köztársaság Jó tanuló, Jó Sportolója

„A sikerhez ész, kitartás és szív kell.“ (Dr. Réthelyi Miklós)

„ A Jó tanuló - Jó sportoló díj a magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetés, amely egy

tehetséges nemzet legtehetségesebbjeinek teljesítményét ismeri el.“ (Hiller István, 2010.)

2011. januárjában nagy fába vág-
tuk a fejszénket: Jakab Ivett máját-
ültetett ifjú hölgy, a Corvinus
Egyetem hallgatója, tanulmányi-
és sporteredményei megfeleltek a
„Magyar Köztársaság Jó Tanuló,
Jó Sportoló“ címre kiírt pályázat-
nak, ezért átrágtuk magunkat az
adminisztráción, kitöltöttük a szük-
séges papírokat, és beadtuk a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumba.
Azóta fokozódó türelmetlenséggel
vártunk, az interneten hetente
többször rákerestünk, hogy van-e
már eredmény, a várva várt papír
végül március közepén érkezett
meg: SIKERÜLT!
Ivettről azt eddig is tudtuk, hogy
szép, hiszen látszik első ránézés-

re. Azt is tudtuk,hogy okos, mert
kiderül első beszélgetésre. Arra
is gyorsan fény derült, hogy
rendkívül kitartó, és a maga elé
tűzött célokat eléri, majd jobban
megismerve meglepetésként ért,
hogy mindehhez még hihetetlen
tehetsége van bizonyos dolgok-
hoz, mint pl. a rajzoláshoz és
fényképezéshez. Mindez szokat-
lan szerénységgel párosul, így az
állami elismerésként kapott meg-
erősítés csak álomnak tűnt Ivett
számára.
TISZTA SZÍVBŐL GRATULÁLUNK
és remélem, hogy minden álmod
így fog teljesülni!

Feszt Tímea



P. Szilveszter 7 éves 
2010. 12. 08.

Tizenhárom hónap várako-
zás után boldog 

vesetulajdonos lett. 

Sz. Bence 7 éves
2011. 02. 08.

8 hónap várakozás után vesét
kapott, igazi életvidám kisgyerek.

Már a klinikán is nagyon 
otthonosan mozgott.

B. Zita 17.éves
2011. 01. 07.

3 hónap várakozás és 2 sikertelen
riadó után kapott vesét. Remekül
van, tervei között szerepel hogy

megtanul búvárkodni. 

L. Dávid 15 éves 
2011. 02. 09 

Édesanyjától kapta a vesét.
Imád főzni, és mindketten jól

vannak

D. Richárd 16 éves 
2010. 09. 05. 

3 év és 2 sikertelen riadó
után kapott májat.

Nagyon bátor fiú. Jól van.

T. Jusztina 18 éves 
2011. 02. 08 

Azon kevesek közé tartozik,
aki az első riadója alkalmával

vesetulajdonos lett.



I. Lacika 9 éves

2010. 09. 04-én új szívet
kapott.

Sz. Zsolti 6 éves

2010. 09. 12-én kapott 
új szívet. 

I. Máté 7 éves

2010. 12.08-án kapott új
szívet.

(Története a 2. oldalon)

B. Izabella 8 éves 
2011. 03. 18-án 
kapott új májat. 

Kis Andrea koordinátor

B. Szabina 12 éves 
2011. 01. 23-án
kapott új májat. 

Minden új Trappancs jól van!



Mi történt Eurotransplant
ügyben

I. rész 

Elküldte hazánk csatlakozási szándékáról szóló
levelét az Egészségügyért Felelős Államtitkárság
az Eurotransplantnak. Ha a szervezet január 26.
és 28. között tartandó ülésén jóváhagyja, akár
már februárban megkezdődhetnek a csatlakozási
tárgyalások a szerve-
zet és Magyarország
között.
Az egészségügyért
felelős államtitkár,
Szócska Miklós a
Magyar Transzplan-
tációs Társasággal és
az érintett civil szerve-
zetekkel összhangban
úgy döntött: a szervát-
ültetésre váró betegek
életesélyeinek növelé-
se érdekében Magyar-
ország kezdeményezi
az Eurotransplanthoz
való csatlakozást. A döntést megelőzően az
államtitkárság kerekasztal-beszélgetésre invitálta
a szervátültetést végző klinikák vezetőit, szakértő-
it és a civil szervezetek képviselőt, ahol a szervát-
ültetéssel kapcsolatos problématérkép felrajzolá-
sán és különféle megoldási javaslatok felvetésén
túl egy pár konkrét, néhány jogszabály módosítá-
sával könnyen korrigálható nehézség kiküszöbö-
lésére is javaslatot tettek a szakértők.
A csatlakozási tárgyalást Szócska Miklós, és
államtitkári megbízottként Perner Ferenc profesz-
szor irányítja majd. A szakmát Langer Róbert pro-
fesszor, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs
és Sebészeti Klinikájának igazgatója, Kóbori
László, a Magyar Transzplantációs Társaság elnö-

ke, Ablonczy László, a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív
Központjának vezető sebésze és Mihály
Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat
Szervkoordinációs Irodájának igazgatója kép-
viseli.
Az államtitkárság által összehívott legutóbbi meg-
beszélésen a tárgyalódelegáció kijelölésén túl a
legsürgetőbb feladatokról egyeztettek a szakér-
tők, így például a várólisták feltöltéséhez szüksé-
ges lépésekről. Információnk szerint ezzel kap-
csolatban a kardiológus szakmát képviselő szak-
értő elmondta, hogy ebben a folyamatban fontos
szerephez juthatnának a szakmailag megalapo-
zott, adekvát ellátást nyújtó Szívelégtelenség
Ambulanciák, ám pillanatnyilag még csak a háló-
zat szervezése zajlik. Jelenleg az is probléma,
hogy sok beteget csak a háziorvosa kezel, sok-
szor szakorvos bevonása nélkül. Amennyiben
sikerülne a szívelégtelenségben szenvedő bete-
geket ezek felé az ambulanciák felé terelni, akkor
egyértelmű lenne, hogy hány beteg számára

jelenthetne „megol-
dást” a szervátülte-
tés, és egyben ezek-
nél a központoknál
ellenőrizhetővé vál-
na a várólistára való
kerülés.
Kóbori László, a
Magyar Transzplan-
tációs Társaság el-
nöke felhívta a figyel-
met arra is, hogy fon-
tos a betegek megfe-
lelő, személyre sza-
bott felvilágosítása és
a transzplantáció le-

hetőségének felvetése is. Több országban az
Alkotmány is rögzíti a transzplantációhoz való
jogot. Hollandiában például az első dialízist meg-
előzően a betegek részére felvilágosító előadást
tartanak, összehasonlítva a transzplantáció és
dialízis előnyeit és hátrányait, tájékoztatást nyújt-
va a két kezelés eredményezte életminőségbeli
különbségről. Langer Róbert szerint azonban
nemcsak a listára kerülés fontos, hanem az ezt
követő gondozás is.
Beneda Attila, az államtitkár kabinetfőnöke sze-
rint a következő lépés egy cselekvési terv kidol-
gozása a csatlakozásra, illetve a tárgyalások
menetére vonatkozóan.

(forrás: MedicalOnline)

Elküldte hazánk csatlakozási szándékáról szóló
levelét az Egészségügyért Felelős Államtitkárság
az Eurotransplantnak. Ha a szervezet január 26.
és 28. között tartandó ülésén jóváhagyja, akár
már februárban megkezdődhetnek a csatlako-
zási tárgyalások a szervezet és Magyarország
között.



Előzetes megállapodás az

Eurotransplanttal

A megállapodás értelmében várhatóan 2012. janu-

ár 1-től átmenetileg, egy éven át hazánk is tagja

lenne a nemzetközi szervezetnek.

Előzetes együttműködésről állapodott meg a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért
Felelős Államtitkársága az Eurotransplant Inter-
national Foundation-nal. A budapesti megbeszélé-
sen a szervezet elnöke, Prof. dr. Bruno Meiser; két
igazgatója, Arie Oosterlee és dr. Axel Rahmel,
továbbá Szócska Miklós államtitkár vett részt. A
döntés értelmében várhatóan 2012. január 1-től
átmenetileg, egy éven át hazánk is tagja lenne a
nemzetközi szervezetnek. Az időtartam a szerző-
dő felek egybehangzó akaratától függően további
egy évvel meghosszabbítható lenne.
Az átmeneti időszakot követően kerülhetne sor
Magyarország teljes jogú tagként való csatlakozá-
sára az Eurotransplant.

Az egyéves időszakban Magyarország részéről az
úgynevezett speciális betegek – a halaszthatatlan
sürgősségű szív- és májátültetésre váró betegek,
a hiperimmunizált vesebetegek, illetve a szervát-
ültetésre váró gyermekkorú, illetve fiatalkorú bete-

gek – kerülnének fel az Eurotransplant Internatio-
nal Foundation várólistájára. A megállapodás sze-
rint már az átmeneti időszakban is lehetőség lesz
– eseti megállapodások alapján – más, ilyen spe-
ciálisnak nem minősülő betegek várólistára kerü-
lésére.

Az Eurotransplanthoz való csatlakozás minőség-
beli javulást eredményez a hazai szervátültetés-
ben, illetve a transzplantációra szoruló betegek
gyorsabban jutnak majd megfelelő szervhez.
Ugyanakkor nagyon fontos eredménye lesz a
megállapodásnak a szigorú, egységes szabályok
között zajló, átlátható és nyomon követhető nem-
zetközi szervcsere is .

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért
Felelős Államtitkársága –szakítva az elmúlt évek
gyakorlatával –a szakmával és a betegszerveze-
tekkel közösen kívánja megoldani a szervtransz-
plantáció kérdéskörét - áll a NEFMI közleményé-
ben. 

„Éppen ezért Szócska Miklós államtitkár az elmúlt
évben egyeztetéseket kezdett a transzplantációt
érintő kérdésekről, a szabályozott nemzetközi
szervcserék lebonyolításának intézményi lehető-
ségeiről az érintett szakmai szervezetekkel, továb-
bá - ígéretének megfelelően - 2011 januárjában a

csatlakozás érdeké-
ben felvette a kapcso-
latot az Eurotransplant
International Founda-
tionnal.“

(forrás: MedicalOnline ) 

Szócska Miklós államtitkár és Kóbori László az MTT elnöke, az
egyik tárgyaláson

Mi történt Eurotransplant ügyben

II. rész.



tavaszi virág gyöngybőltavaszi virág gyöngyből
Hozzávalók: fehér, sárga és zöld színű kása-
gyöngy és gyöngyfűző drót. 

A MARGARÉTA FŰZÉSE: 

A szirommal kezdjük a fűzést. Az egyik drót
közepére fűzünk 3 szem fehér gyöngyöt, majd
az egyik végét kört alakítva vele még egyszer
átfűzünk 2 szemen. Így elkészül az első két
sorunk.
A továbbiakban a rajzról olvasva haladunk végig
úgy, hogy az egyik drótra fűzzük a drót összes
szemét, a másik dróttal szembefűzünk ugyan-
ezeken a szemeken. A sorok laposan egymás
mellett helyezkednek el. A szirom utolsó sora
után a két szál drótot összetekerjük: 8-10 szirmot
készítsünk el!

A PORZÓT A KÖVETKEZŐKÉPPEN 
FŰZZÜK MEG:

Egy kb.10 cm-es drótra fűzünk 1 szem gyön-
gyöt, 2 cm-t visszahajtunk, és szorosan összete-
kerjük.A leveleket hasonló technikával készitjük
el a rajzról olvasva a zöld gyöngyből.

A VIRÁG 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA: 

A porzókat és a szirmokat egy csokorba fogjuk.
Belül a porzók, kívül a szirmok. Itt hozzáfogjuk a
levelet, és továbbtekerjük.
A margaréta szárát a kívánt hosszúságnál levág-
juk.Végül a szirmokat kifelé hajlítjuk,
hogy szétterüljenek. A leveleket ívben kifelé szin-
tén megformázzuk.

Jó virágfűzést kívánok!
Nyirati Lili

4. Levél (2db)3. Levél (1 db)2. Porzó (1 db)1. Szirom (8-10 db)



„MI IS NYARALUNK“

1 %
a szervátültetett gyerekekért!

Kérjük, támogassa adója 1%-val a
szervátültetett és szervátültetésre váró gyerekek

nyári rehabilitációs táborát!
Köszönjük segítségét!

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

Adószám: 19667063-1-43



NagyoknakNagyoknak

Húsvét ünnepe a zsidó-keresz-
tény kultúrában 

A húsvét a zsidóság és a kereszténység egyik leg-
nagyobb ünnepe. A zsidó húsvét a pászkaünnep,
az egyiptomi szabadulásra való emlékezés, míg a
keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadásáról
való megemlékezés. Húsvét  ünnepét sokan
ünneplik, de általában keveset tudnak  erről az
ünnepről. 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de
a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is,
amelyet március vagy április hónapban (a Hold
állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint
Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a har-
madik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő
áldozatával megváltotta minden ember bűnét, fel-
támadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
Az eredetileg zsidó ünnep az egyiptomi fogságból
való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik
a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termé-
kenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltá-
madás, az újjászületés.
A húsvét héber neve „pészah”. A szó „kikerülés”-
t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a halál
angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével
megjelölt házait. Innen származik a ritkábban
használt angol név, a passover is. A kifejezés az
ünnep magyar nevében nem található meg, de
Csíkménaságon a húsvéti körmenet neve: „kike-
rülés”.
Az angol Easter elnevezés eredete a német
Ostern szóval együtt keresendő. Őse egy germán
istennő, Ostara a tavasz keleti (v.ö. angol East,
német Ost) úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyen-
lőség idején volt
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár
elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének

emlékére, önmegtartóztatására tanít.
Ezt kisebb-nagyobb ünnepek köve-
tik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösd-
del zárul. A húsvéttól a pünkösd
utáni szombatig tartó időszakot hús-
véti időnek is mondják (nagyböjt,
virágvasárnap, nagyhét, nagypéntek,
nagyszombat). 

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnap-
tól nagyszombatig. Napjai a nagyhétfő, nagy-
kedd, nagyszerda és a húsvéti szent háromnap.
Húsvét napjától a fehérvasárnapot megelőző
szombatig tartó napokat húsvét hetének nevezik.
A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de
jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima –
hetvened, mert hetven napig tart. Virágvasárnap a
húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó
vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol
a nép ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát
szentelnek, s körmenetben vonulnak be a temp-
lomba. A nyugati kereszténység húsvétja mindig
március 22. és április 25. közé esik. A következő
nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyomá-
nyú államban hivatalos ünnep.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek
a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára min-
den évben. A Nap mozgása mellett a Hold moz-
gásától is függ a dátum, némileg a héber naptár-
hoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja
gyakran vita tárgya volt.

El Greco: Jézus (festmény)



A zsidóság pészach ünnepe a természet újjászü-
letésének ünnepe, amikor a zsidó nép egyiptomi
kivonulására, a rabszolgaságból történt szabadu-
lásra is emlékeznek.
A történetet - Izrael elnyomatását, Mózes és Áron
isteni küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az
Egyiptomot sújtó tíz csapást, majd a zsidók meg-
menekülését - Mózes második könyve mondja el.
A bibliai tíz csapás (mely Egyiptomot érte) közül
az utolsó volt az elsőszülöttek halála, ezt a csa-
pást a zsidóknak nem kellett elszenvedniük, mert
házaikat megjelölték egy bárány vérével, így a
halál elkerülte fiaikat. A csapás után a fáraó enge-
délyezte, hogy a rabszolgaként élő zsidók elhagy-
ják az országot. Ezért nevezik pészahot a sza-
badság ünnepének is. Az ünnep hét (Izraelen
kívül nyolc) napig tart, ennek oka, hogy az
Izraelben élő zsidók annak idején füst- és tűzje-
lekkel továbbították Babilonban és Perzsiában élő
testvéreiknek az újhold bekövetkeztének hírét, de
ellenségeik hamis jelekkel megzavarták őket.
Ezután lovas futárokat alkalmaztak, de idővel ezt
is megakadályozták, így a bizonytalanság miatt
sokáig kettős ünnepet (pészachkor két széder-
estét) tartottak. Idővel a tudósok már pontosan ki
tudták számítani a jeruzsálemi újhold időpontját,
de hagyománytiszteletből megmaradt a két szé-
der.
Az ünnep első napja az Egyiptomból való kivonu-
lásra, utolsó napja pedig a tengeren való átkelés-
re emlékezteti az ünneplő zsidóságot. Ez a két
nap az igazi ünnep, a közbenső napok csak fél-
ünnepek. A nyolcadik napon megemlékeznek a
halottakról is, mint minden zsidó nagyünnepen.
A pészach egy másik elnevezése a kovásztalan
kenyér ünnepe, mert az ünnep alatt nem szabad
kovászos kenyeret enni, sőt annak előnapjára
minden kovászos élelmiszert el kell távolítani a
lakásból, úgynevezett pészáchi edényben kell
főzni és enni, a nagyon vallásos zsidóknál erre az
ünnepre külön konyhát tartanak fenn. Pészáchra
a rabbinikus szabályozás szinte kórházi sterilizá-
lást ír elő, így a zsidó nők rituális tavaszi nagyta-
karítást rendeznek.
A kovász nélküli tésztaféleség a pászka (héberül)
vagy macesz (jiddisül), amely lisztből és vízből
készült, gyorsan sütött, kovásztalan ostyaféleség.
A bibliai magyarázat szerint Egyiptomot elhagyva nem
volt idő a kenyér megkelesztésére, a zsidók keletlenül,
kovász nélkül vitték magukkal a tésztát. A kovásztalan
kenyér, vagyis a pászka volt a szegények és a rabszol-
gák kenyere, lehem-óni-nak, a „nyomorúság kenyeré-
nek" is nevezik.

A pészach és a húsvét kezdetben egybeesett, a 2.
századtól a húsvét egy héttel a zsidó ünnep után-
ra került, a formális szétválasztást 325-ben a nice-
ai zsinat végezte el.
Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és
megünnepelték a tavaszt, a természet megújulá-
sát a világ minden táján. A leguniverzálisabb szim-
bólum a tojás, mivel az a termékenységet, új éle-
tet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások szí-
nezése, a "piros", vagy „hímes" tojás, már az ősi
Babilonban is készítették. Később az egyiptomi
templomokat is díszítették velük tavasszal. Ma a
legmesteribben díszített tojásokat az ukránok
készítik.

Forrás:internet

Húsvéti üdvüzlőlap 1906-ból

Michelangelo: Mózes
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Jobban szeretem
Anyuci testvérét, mint a
sajátomat. Anya testvé-

re a nagynéném, az enyém meg senkim! 

Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők haszno-
sak. 

Amikor két ember egymásba szeret és először
megpuszilja egymást, rögtön összeesnek és
nem is kelnek fel legalább egy órán át, de van,
hogy még tovább. 

A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejeztek be
teljesen. 

A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel. 

Úgy szeretnék még egy fiútestvért, de Anya
állandóan tampont használ. 

Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesz-
nek a fogai. 

Amikor a Nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen
pohárba teszi őket. 

Egyszer olyan beteg voltam, hogy 40 kiló lázam
volt. 

Nekem már nincsen Nagyim, elültettük a temető-
ben. 

Szardínia lakosait szardíniáknak hívják.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene fel-
használható: elejéből–hátuljából hús van, a bő-
réből cipő, a szőréből kefe, a nevével meg ká-
romkodni lehet! 

Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is
lehet látni, amelyek nem is léteznek. 

Nem vagyok megkeresztelve, de azért be
vagyok oltva. 

Az életbiztosítás
egy olyan pénz,
amit az kap meg,
aki túléli a halálos balesetet. 

Nem tudom hány éves vagyok, mert ez állandó-
an változik. 

Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetege-
dett. Azt hittem Apu fog főzni ránk. 

Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt
is. 

A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy
ki ne lötyögjön a tejük. 

A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak.
Ezt úgy hívják, hogy monotónia. 

Miért patkolják meg a lovakat ?

– Azért, mert a patkók könnyebbek a lónál, így
gyorsabban mennek, mint a ló. (8 éves )

– Azért, hogy ne boruljon fel a ló, mert mikor
fékez, akkor a patkókkal kapaszkodik. (9 éves )

– Azért, hogy csattogjon velük az utcán, mert ha
nem csattog, akkor nem ló (7 éves )

Mit jelent az, hogy "modern"?

– Modern az, ha látsz
valami szépet, ami
nagyon drága és nincs
pénzed megvenni. 
(7 éves )

Miből készül a 
parfüm ?

– Vízből, dugóból és
parfümből. (5 éves )

GyerekszájGyerekszáj



ZELK ZOLTÁN: 

A HÁROM NYÚL

Egyszer régen, nagyon régen,
zúgó erdő közelében,

három nyulak összegyűltek,
selyemfűre települtek,
ottan se ültek sokáig,

talán csak egy fél óráig,
amikor felkerekedtek,

hogy már végre hazamennek,
egy szarka felettük szállott
s felkiáltott: – Mit csináltok?

Mit csináltok, három nyulak?
Úgy ültök ott, mint az urak!

– Úgy, úgy bizony, mint az urak! 
felelték a három nyulak.

– Ezután már urak leszünk,
ebédre rókahúst eszünk!
Nem fogjuk az időt lopni,

most indulunk rókafogni! –
Csacsi szarka, nem elhitte?

Repült is már, a hírt vitte,
s buta róka is elhitte.

De hát hogyne hitte volna,
akármilyen ravasz róka,

mert a szarka így kiáltott:
–Egy jegenye fölött szállok,

mikor lenézek a földre,
három nyulak ülnek körbe.
Összebújva tanácskoznak

– Jaj, mekkora nyulak voltak!
Jaj, mekkora fejük, szájuk,
a medve egér hozzájuk!

Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak rókát esznek 

– Ennek a fele se móka!
Szedte is lábát a róka.
Futott ki az erdőszélre,
csak mielőbb odaérne!

Hát amint ott futott, szaladt,
szembe vele farkas haladt:

– Szaladj te is, komám, farkas,
jaj, mit láttam, ide hallgass!

az erdő közepén jártam,
most is borsódzik a hátam,

sosem láttam ilyen szörnyet,
ottan ültek három szörnyek!
Három nyúl volt, és akkora,
fél méter is volt egy foga!

Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak farkast esznek 

No hiszen egyéb se kellett,
a farkas is futni kezdett,
a rókával versenyt futott,

majdnem az orrára bukott!
Addig futott, amíg szembe

nem jött vele egy nagy medve:
a medve így szólongatta:

– Hova szaladsz, farkas koma? 
– Medve komám, ne is kérdjed,

szaladj, ha kedves az élted!
Erdő közepiben jártam,

jaj, mit láttam,
jaj, mit láttam!

Három nyulak ottan ültek,

éppen ebédre készültek.
Akkora volt foguk, szájuk,
kisegérke vagy hozzájuk!

Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak medvét

esznek! 

– Egyébre se volt már kedve,
szaladni kezdett a medve.

Elöl róka, hátul medve,
közben a farkas lihegve.
Így szaladtak erdőszélre,

szomszéd erdő közepébe.

Szaporán szedték a lábuk,
szellő se érjen utánuk 
Amíg futottak lihegve,

egy vadász jött velük szembe.
Nézi is őket nevetve:

együtt szalad róka, medve
– No hiszen, csak ne nevessél,
vigyázz, nehogy bajba essél!

Szaladj inkább te is erre! 
kiáltott rája a medve. 

– Az erdőben három szörnyek,
puska sem öli meg őket.

Három nyulak, de akkorák,
nem láttam még ilyen csodát! 

Szedte lábát a vadász is,
eldobta a puskáját is.

Ijedtében megfogadta,
most az egyszer érjen haza,
csak ne falják föl a szörnyek,

sohase vadászik többet 
Ezalatt a nyusziházban,

fűszálakból vetett ágyban
három nyuszi aludt szépen,
összebújva békességben.

HúsvétikiszinezőSzínezzétek kia nyuszikat, avirágokat ésa tojásokkal telikosarat!



Murakami Haruki:
Norvég erdő

Ez a könyv – a valószínűleg sosem
élt – Toru Vatanabe „emlékirata",
melyben egyetemista éveit idézi fel
– nekünk európaiaknak azért is
érdekes lehet, mert egy más világot
ismerhetünk meg, a történet ugyan-
is a '70-es évekbeli Tokióban játszó-
dik. 
Újraéli a szerelmét halott barátja volt
párjával; felidézi a jobboldali kollé-
giumban töltött éveit -ahol minden-
nap felvonták a Felkelő Nap zászla-
ját-, felidézi több, mint barátságát
egy Midori nevű igencsak furcsa
lánnyal...és még sok mást. De ha
én itt új regényt írnék, mi értelme
lenne elolvasni? Szóval...azon túl,
hogy a nyelvezete is sokkal szebb,
mint az angolról fordított könyvek-
nek, egy olyan témát dolgoz fel,
ami itt Európában nagyjából tabu. A
fent olvasható zagyvaságnak az
lenne a lényege, hogy egy egyedü-
lálló történetről van szó, ami
viszont...hogy mondjam...bizonyos
dolgokat sokkal lazábban kezel,
mint az felénk megszokott. Érde-
mes azt is megemlíteni, hogy elég
felkavaró lehet...nem a szokványos
totál happy enddel végződő törté-
net. És most mondhatnám, hogy
18+, de pont én pofázzak? Amiben
biztos vagyok az az, hogy - akár
pozitív, akár negatív értelemben -
maradandó nyomot fog hagyni, a
részeddé válik, hogy költői legyek.
Én mindenesetre – bár hazudnék,
ha azt mondanám, hogy mindenki-
nek - csak ajánlani tudom. Nem lett
egy profi megfogalmazás tudom,
és sajnálom, de aki olvasta már, az
tudja, hogy nem olyan egyszerű
beszélni róla...Sok sikert!

Dallos Sándor: 
A nap szerelmese

Dallos Sándor: A nap szerelmese
Ez a könyv Munkácsy Mihály éle-
tének első szakaszát mutatja be.
A rajztanárom a Gyűrűk Urához
hasonlította, de szerintem nincs
igaza.  Az tény és való, hogy ha
ezzel állnál elő egy hivatalos
helyen, nem értékelnék nagyra,
ugyanis a fele se igaz. De térjünk
a lényegre: a könyv elején megis-
merjük Miskát, a 15 éves aszta-
losinast, és követjük az útját
Pesten keresztül a bécsi Aka-
démiáig, ahol olyan tehetséges-
nek bizonyul, hogy német nyelv-
tudás teljes hiányában is felve-
szik. Bécsi tartózkodása alatt -

nem épp valósághű könyvünk
szerint - közelebbről – nagyon is
közelről – megismeri Koltay
Denise bárónőt. A nagy boldog-
ságnak viszont megadja az árát -
a bárónő egy szó nélkül elutazik,
és pártfogója, Rahl professzor

halálával a professzor rosszakarói
kipiszkálják az Akadémiáról. És
most csak azért se mondom
tovább! Azt viszont garantálom,
hogy ezt egy élmény lesz elolvas-
ni - tipikusan az a könyv, amit
nem lehet letenni. A korhatárra
meg...hát...nem tudok mit monda-
ni. Tény, hogy helyenként humo-
ros, és a perverz részletek se
meghatározó elemei, de nem
gyermekmese! Munkácsy éle-
tének második felét az Aranyecset
című, hasonló jellegű regény fog-
lalja magába. Ha ez tetszett, az is
fog.

Irmgard Lindner: 
Csipet és Bogyó 

Így a végére egy kis nyalánkság a
kicsiknek...ideális könyv az olvas-
ni már éppen tudó gyerekek szá-
mára. Csipet - becses nevén:
Schmeller Marianna - anyja távo-
zása után magányosan üldögél a
nappaliban, és épp arról álmodo-
zik, milyen jó lenne, ha jönne egy
tündér...amikor egyszer csak
fények jelennek meg az erkélyen,
és lassan egy lánnyá állnak össze
és - mindenki meglepetésére -
egy Bogyó nevű tündér áll az ajtó-
ban. Hamar kiderül azonban,
hogy Bogyó nem Csipet megse-
gítésére jött, csak elrontotta a
koordinátákat. Ennek az aranyos
kis történetnek a folytatásában
még sok koordináta-bakival, és
egyéb poénos és kevésbé poé-
nos dologgal találkozhat a kedves
olvasó. Anyukák figyelmébe: ide-
ális az olvasni nem akaró 2-3.
osztályos gyerekeknek, elsősor-
ban lányoknak. Úgy érdemes,
hogy a család valamely olvasni
tudó tagja elkezdi felolvasni, és
minden második oldalt a gyerek
olvas. Kis szerencsével rá fog
kapni.

Jó olvasást!
Luka Ági

Az ásító inas



Ingrid Sjöstrand svéd költőnő verseiből

MILYEN KÁR

Milyen kár, hogy
nincs cipzár a banánon!

Ha csak a felét akarom megenni,
bezárhatnám a maradékot.

Azt hiszem, cipzárat fogok szerelni
egy banánra,

mondjuk füzetkapoccsal,
és enni kezdem a buszon.

Lehúzom a zárat,
majszolok belõle,
és újra behúzom.

Klassz, mi?
Hogy bámulnak majd az ürgék!

Persze õk úgy tudják,
hogy nincs cipzár a banánon!

****************

DÉLUTÁN NÉHA

Délután néha a háztetõ
velünk szemben

olyan furcsa színû lesz.
Süt a nap

és az ég se kékebb, mint máskor,
de a tetõ nem vörös,

nem barna,
nem is lila,

hanem messzeség-színû.
Ki kellene repülni az ablakon.

Át, oda, messze.

*************

A HAJAM A DEREKAMIG ÉR

A hajam a derekamig ér,
ha nyújtom egy kicsit.

Anya haja olyan, mint egy fiúé
- mint a fiúké volt régen.

A bátyám haja olyan, mint egy lányé
- mint a lányoké volt régen.

A nõvéremnek parókája van
- ez egy másvalakinek a haja.

Apának nincs haja.

***********

NÁLUNK NAGYON JÓ

Nálunk nagyon jó
fogalmazást írni.

A tanító néninek piros tolla van,
azzal ráírja Jó! meg Nagyon jó! meg Kitûnõ!

a végire. Mást sose ír.
Így aztán a Jó! nem is olyan jó,

azt mindenki megkapja,
kivéve aki Nagyon jót kap

vagy Kitûnõt, mert az a legjobb.
És aki Nagyon jót kap,
az se boldog igazán,

mert mindig van, aki Kitûnõt kap.

Maria, aki mindig a legjobb akar lenni,
megkérdezte, hogy írjon, ha Kitûnõt akar.

Elevenen fogalmazzál! - mondta a tanító néni.
Legközelebb ez volt a feladat: A

Nagymamáéknál.
Nem írtam egy szót se arról,

hogy a Nagypapa kiment az erkélyre,
és olyan hangosan énekelt,

hogy feljött a házmester,
és veszekedett vele.

És pont erre
kaptam Kitûnõt!

Ingrid Sjöstrand


