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Az álmok valóra válnak
Ha egy civil szervezet eléri a 20 éves kort, az már önmagában is sokat elárul a szervezetről, annak indokolt és hiánypótló meglétéről, megvalósított és megvalósítható feladatairól, céljairól. 20 év alatt mérföldkövek születhetnek
és születnek, úgy mint kiállítások, felvilágosító előadások, filmek, könyv- és újságkiadás, gyermek rehabilitációs
program, Pro Vita- valamint Szent Kozma és Damján Díj, és a felsorolás folytatódhatna tovább számtalan egyéb,
kisebb-nagyobb megvalósított kezdeményezésről, mely mind-mind a most 20 éves Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért tevékenységéről szól.
Transzplantáció: a mindennapok elérhetővé vált csodája. Mindannyian, akik részt vesznek benne, hozzátesznek
ehhez a csodához. A Transzplantációs Alapítvány – számtalan feladata mellett – egyik legfontosabb (folyamatosan, fáradhatatlanul és sikerrel közvetített) üzenete a világ felé, hogy a SZERVÁTÜLTETÉS ÉLETET MENT!
Egy jól működő, 20 éves Alapítvány nem működhetne „motor” nélkül, hiszen rengeteg munka áll a tevékenységek mögött. A Transzplantációs Alapítvány motorja fáradhatatlanul küzd a kitűzött célokért, nem ismer lehetetlent, amit megálmodik, azt azonnal elkezdi végrehajtani. Ő Szalamanov Zsuzsa, az Alapítvány kuratóriumának
elnöke, akinek a kuratórium tagjai nyújtanak segítséget: Prof. Dr. Alföldy Ferenc, Böcskei Virág, Fellner Márta,
Schneiderné Szabó Julianna.
Szólnom kell még a Transzplantációs Alapítvány szintén oszlopos tagjáról: Tarján Iván segíti hosszú évek óta a munkát a technikai és multimédiás háttér biztosításával. Köszönjük Nektek, hogy együtt mondhatjuk Veletek:
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY!
Feszt Tímea Diána
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r éka
2010. január 31-én megszületett kislányunk Réka.
3820 gramm és 51 cm volt. Három napig azt gondoltuk, hogy egészséges kisbabánk született.
Születése után 3 nappal besárgult és az ilyenkor
szokásos kezelés hatására sem javult, hanem
romlott az állapota. Két hetes kivizsgálás után a
csecsemőosztály doktornője javasolta, hogy
keressünk fel egy másik orvost, aki kimondottan
májbetegségekkel foglalkozik.
Így kerültünk Budapestre a SOTE I. sz.
Gyerekklinikára Dr. Szőnyi Lászlóhoz. Hosszadalmas vizsgálatok következtek, három hét kórház,
de Réka betegsége nem derült ki. Csak annyit
tudtunk, hogy beteg. Március 31-én volt egy májbiopsziája, ami egy óriássejtes hepatitist mutatott
ki. Szőnyi doktor mindemellett gyanakodott arra,
hogy Rékának egy genetikai betegsége van.
Hetente, kéthetente, majd havonta jártunk
Budapestre kontrollra, úgy tűnt Réka együtt tud
élni a betegségével. Ám 2011. május 9-én Réka
belázasodott, bevittük a hozzánk legközelebb
lévő kiskunhalasi kórházba, ahol egy vérvétel után
kiderült, Réka vérszegény, vért kell kapnia.
Másnap már Szőnyi doktor várt bennünket
Pesten. Az utána következő három hét nagyon
nehéz volt. Réka vért kapott, nagyon felvizesedett,
vízhajtó és sok más kezelés következett. A terápia
használt, de Réka mája nagyon rossz állapotban
volt. Megtudtuk, utaznunk kell Essenbe, májtranszplantációra. Mivel nem tudtuk, ki lesz jó
donornak, így Jani (apa) is jött velünk. Szerettük
volna, ha orvos mondja meg, hogy melyikünk
mája a legalkalmasabb Réka gyógyulásához.
Május 29-én este érkeztünk meg Essenbe, ahol a
tolmácsunk várt bennünket. A szállás elfoglalása
után, ami egy csodálatos helyen volt, bementünk
a Klinikára, ahol Rékát azonnal megvizsgálták,
hogy kiderüljön, velünk maradhat-e éjszakára a
Ronald McDonald házban.

Május 30-án elkezdődtek a vizsgálatok, Réka vizsgálatai gyorsan lezajlottak. Mielőtt Janit elkezdték
vizsgálni, mindhármunk genetikai vizsgálatát elindították. Június 21-én Dr. Prof. Patrick Gerner,
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Réka németországi professzora biopsziát javasolt,
mivel a genetikai vizsgálatok eredményei még
nem érkeztek meg és Réka állapota napról napra
rosszabbodott. A biopszia sikerült, kiderült Réka
betegsége, PFIC II. (Progresszív Familiáris intrahepaticus cholestasis). Biopszia után Réka állapota leromlott, intenzív osztályra került.
Attól a pillanattól Réka műtétje sürgőssé vált. Jani
vizsgálatain túl volt, egyedül az etikai bizottság
előtt kellett megjelennie.
Június 27-én reggel fél 8-kor elkezdődött Jani
műtétje, fél 10-kor szóltak, hogy kísérhetjük Rékát
is a műtőbe.
Ez egy nagyon hosszú nap volt számomra.
Délután 4 óra körül kaptam a hírt, hogy már az
intenzív osztályon van. Bemehettem egy rövid
időre hozzá, az orvosok elmondták, hogy minden
rendben zajlott a műtét alatt, Jani a körülményekhez képest jól van. Ahogy kijöttem az intenzív osztályról, szóltak, hogy Réka is túl van a műtéten, és
hamarosan láthatom őt is. Fél 7-kor végre megláthattam Rékát. Féltem attól, hogy majd sírni fogok
a látványtól, a csövektől, gépektől. De nagyon

Réka édesapja átveszi a Pro Vita Díjat

boldog voltam, hogy túl van rajta és az orvosok
szerint minden rendben van.
A következő egy hét azzal telt, hogy boldogan
néztem családom gyors gyógyulását. Réka napról – napra kevesebb infúziót kapott, egyre jobban
érdekelték a játékai is, amit a kiságyba raktam
mellé. Bár még fel nem vehettem az első napok-

ban, de jó volt megpuszilni a homlokát és megsimogatni a fejét. Egy hét után mondták az orvosok,
hogy mivel Réka szépen javul és állapota kielégítő, így felkerülhet az osztályra. Janit is kiengedték
a kórházból, és egyre többször látogatta meg
Rékát, bár az első pár hétben még sok pihenésre
volt szüksége.
Sajnos július 7-én Réka belázasodott, vérvételek,
vizsgálatok, de nem derült ki, hogy mi okozza a
lázat. Professzor úr biopsziát javasolt, amit másnap el is végeztek. Nagyon nagy örömünkre az
eredmény negatív lett. Réka pár napig még lázas
volt, de gyógyszeres kezelés segített.
Két héttel a műtét után Réka eljöhetett velünk
sétálni, egyre többet vehettük kézbe, és az étvágya is javult. Próbálkozott felülni újra, oldalra fordulni, nagyon gyorsan és szépen gyógyult.
Július 21-én délután felszállt velünk a repülő, 8 hét
után elindultunk haza. A reptérről a klinikára mentünk, ahol Dr. Dezsőfi Antal várt bennünket.
Következő három hétben gyógyszerbeállítás, vérvétel és vizsgálatok követték egymást.
Augusztus 12-én elindultunk haza, Soltvadkertre.
Nagyon szépen köszönjük Réka kezelőorvosainak, hogy kiváló szakmai tudásukkal hozzájárultak kislányunk gyógyulásához.
Réka édesanyja
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egy egyéves átmeneti időszakban a speciális
magyar betegek kerülnek fel az Eurotransplant
várólistájára. Ezek a speciális betegek: a halaszthatatlan sürgősségű vese-, szív- és májátültetésre
váró betegek, a hiperimmunizált vesebetegek,
illetve a szervátültetésre váró – az Eurotransplant
kézikönyvében definiáltak szerinti – gyermek betegek.
Ez az előzetes együttműködési megállapodás egy
alkalommal, egy éves periódussal meghosszabbítható, a későbbiek során az Eurotransplant
Aláírtuk az előzetes
International Foundation szervezetének esetleges
teljes jogú tagjaként – valamennyi szervátültetésmegállapodást
re szoruló magyar beteg érzékelhetné az együttműködés előnyeit.
Gyorsabban kaphatnak jövő évtől szervet Szócska Miklós a Semmelweis Egyetemen rendea transzplantációra váró speciális
zett Semmelweis Szimpózium szünetében tartott
betegek.
tájékoztatóján elmondta, hogy mind a betegek,
mind az állam számára komoly megtakarításokkal
járhat a transzplantáció, például az, ha egy veseElőzetes együttműködési megállapodást kötött beteg folyamatos dialízis helyett időben új szervet
Magyarország az Eurotransplant International kap. Kiemelte ugyanakkor, hogy a transzplantáció
Foundation szervezettel, ezzel nagymértékben nő magyarországi fejlesztésében még számos tenniannak a lehetősége, hogy akiknél szükség van ilyen való van, például a donorkoordináció rendezésébeavatkozásra, azok az eddigieknél gyorsabban jut- nek területén is. A Semmelweis Tervben felvázolt
nak a szükséges szervhez - áll az Egészségügyért strukturális átalakítások részeként azt is áttekintik,
Felelős Államtitkárság pénteki (november 4.) köz- hogy a transzplantációs ellátást hol szükséges fejleményében.
leszteni. Ennek részeként a tüdőtranszplantáció
A közlemény szerint csütörtökön Dr. Szócska „hazahozatalán" is dolgoznak, ugyanis – mint
Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelenlé- mondta – számítások is igazolták, hogy ez gazdatében Dr. Miskovits Eszter az Országos Vérellátó ságilag is megérné.
Szolgálat főigazgatója, Prof. Dr. Bruno Meiser, az
Eurotransplant elnöke és Prof Dr. Ferdinand
Forrás: Weborvos - MT
Muhlbacher, az Eurotransplant elnök-helyettese
írták alá azt a megállapodást, amely biztosítja a
szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható
és nyomon követhető nemzetközi szervcserét.
Az aláírás utáni kézfogás
Az államtitkárság – az érintett szakmai és civil szervezetekkel egyetértésben – az együttműködéstől a
szervátültetések minőségbeli javulását várja. A
megállapodás ugyanis azt jelenti, hogy egy 10 milliós lélekszámú lakosság helyett egy körülbelül 130
milliós populációban telálhatnak megfelelő donort
a betegeknek. Magyarország a jelenleg hét ország
– Ausztria, Belgium, Horvátország, Luxemburg,
Németország, Hollandia és Szlovénia – közreműködésével zajló szervtranszplantációs programhoz
csatlakozik.
A megállapodás értelmében jövő év január 1-től,
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Szervdonációs és Transzplantációs Világnap
ötödik alkalommal Magyarországo n
Manapság már az év minden napján valaminek a világnapját ünnepeljük. Van világnapja a költészetnek, a tűzoltóknak, a cukorbetegeknek, a munkavállalóknak, a zenének, a környezetvédelemnek, a
tudománynak, a gyermekeknek… és
még sokáig folytathatnánk a sort.
A világnap azt jelenti, hogy azon az
egy napon világszerte kiemelt
figyelmet szentelünk egy adott
témának.
Október 16-án a világ figyelme a
szervdonációra és a szervátültetésre összpontosul. Éppen e koncentrált figyelem miatt ez a nap 24 órányi LEHETŐSÉG és 24 órányi FELELŐSSÉG.
A lehetőséggel öt év óta már
Magyarország is él, hiszen idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Transzplantációs Alapítvány,
a Magyar Transzplantációs Társaság
és az Országos Vérellátó Szolgálat
Szervkoordinációs Irodájának közös
szervezésében a Világnap magyar
ünnepe. Ebben az évben a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége is csatlakozott a szervezők és ünneplők
csapatához.
A rendezvény célja tiszteletadás a
donoroknak és családtagjaiknak,
szolidaritás kifejezése a szervátültetésre váró betegek és hozzátartozó-

ik iránt, valamint köszönetnyilvánítás a szervátültetésen már átesett
emberek részéről az átültetéseket
végző sebészeknek, transzplantációs szakembereknek.
Ez a nap évente egyszer lehetősé-

get teremt arra, hogy határokon
átívelően essen szó a szervátültetésről, mint életmentő beavatkozásról.
A rendezvény alkalmából miniszteri
kitüntetésben – Pro Vita díjban –
részesülnek az „életet adományozó” szervdonorok. Idén 46 olyan
önzetlen ember kapta meg az elismerő oklevelet, aki saját szerve felajánlásával járult hozzá élődonoros
átültetés révén valamely családtagja, barátja gyógyulásához.
Az Alapítvány Szt. Kozma és Damján
díjjal tüntet ki minden évben egy
olyan személyt, aki kiemelkedően
sokat tett a hazai szervátültetés
ügyéért – 2011-ben ezt Dr. Petrányi
Győző professzor vehette át, aki

Az ünnepségen Alföldy professzor beszél

megteremtette Magyarországon a
transzplantáció immunológiai hátterét.
Az ünnepi műsort Börcsök Enikő
színművész – kétszeres vesetranszplantált, a Nemzeti Vese Program
Nagykövete – szavalata és a Tóth
Aladár Zeneiskola növendékeinek
ragyogó koncertje tette teljessé.
A rendezvény háziasszonya most is,
mint eddig minden Világnapon,
Csisztu Zsuzsa volt, aki 2010 óta a
Szervdonáció és Transzplantáció
Nagykövete.
Az idei évben a nap végén gyertyás
felvonulás volt hivatott az ünnep
méltó lezárására, fényes pontok
cikázó sokaságával igyekeztünk felhívni Magyarország figyelmét a
szervátültetés fontosságára, életmentő jelentőségére.
A lehetőség összefogást szült –
sokan, egy cél érdekében munkálkodtunk ezen a napon, és minél
többen érezzük ennek a néhány
órának a súlyát, annál inkább beteljesíti a célját. Mert egy világnap
felelőssége, hogy üzenetét sokak
számára eljuttassuk, és érthetővé
tegyük.
A lehetőség minden évben adott –
felelősséggel éljünk vele!

A zeneiskola műsorából

Böcskei-Szalamanov
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„…minden kéz világolt fenntartott fáklyával…”
A fáklya többnyire szabad ég alatt használt, mesterséges úton előállított világító eszköz, amelyet már
az ókorban használtak hajókon, csatákban és ünnepélyeken. Eszünkbe juthat róla Eisenhower és a
Fáklya-hadművelet, New York és a Szabadság-szobor, Johnny Storm, vagy az olimpiai láng, de az első
gondolatunk biztosan az lesz, amiért egyszer mi magunk is fáklyát fogtunk. A hideg kézben szorított
fáklya szinte belénk melegíti a közös célt. Egy olyan célt, amiért érdemes a fáklyát felemelni, amiért
érdemes felvonulni. Ilyen a szervtranszplantáció.
Sokat dolgozunk azon, hogy a transzplantáltak újra a társadalom teljes értékű tagjai legyenek, hogy
ne legyen különbség transzplantált és nem transzplantált között, és tudjuk, hogy sikerül, hiszen fáklyát kell ragadnunk ahhoz, hogy lássanak, észrevegyenek. És ez jó. Az év egy napján meg kell mutatnunk magunkat, meg kell emlékeznünk azokról, akiknek ezt köszönhetjük. Ilyenkor nem beolvadni
szeretnénk, hanem kitűnni a tömegből.
Meg kell mutatnunk, hogy mit értünk el, hogy az élődonoros transzplantációk száma jelentősen nőtt,
hogy évről évre egyre több gyermek a szülőnek, férj a feleségének, testvér a testvérének, szülő a
gyermekének köszönheti meg az életet.
A szervtranszplantáció életet ment. Mi tudjuk. És szeretnénk, ha mások is tudnák.
Ehhez fáklyát ragadunk, és nem fogy el a lelkesedésünk, mint a Móricz által megformált Matolcsynak, nem kell tűzvész, hogy tudjuk a dolgunk. Jó úton haladunk.

Dr. Kelen Kata

A fáklyás felvonuláson
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Szent Kozma és Damján Díj köszönete
Őszinte megilletődéssel és köszönettel vettem át a XIII. Szervdonációs és Transzplantációs Európa Nap alkalmából az Alapítvány Szt. Kozma és Damján díját. A megtisztelő elismerésnek számomra kiemelt jelentősége van,
mely ennek az alkalomnak a különlegességéhez kötődik. Hiszen egyrészt az ünnepi érzést emeli, hogy egy jubileumi ülésen, a 20. évfordulón került átadásra, másrészt ahhoz az eseményhez társult, melyen az első alkalommal ismerik el az elődonorok nagyra becsülhető, önkéntes áldozatvállalását.
Az élő donáció nagyon közel áll szívemhez, hiszen Perner professzorral több mint 20 évvel ezelőtt elsőként kezdtük el itthon az élődonoros transzplantációkat, kombinálva a „donor specifikus” transzfúziós előkezeléssel, mely
előremutatóan a donor vesével szembeni immunológiai tolerancia indukció egyik „ősi klasszikus” formája volt.
A különleges jelentőség számomra továbbá még az, hogy a Szt. Kozma és Damján díjban az Alapítványon keresztül a transzplantációkra váró és a „megújított életben” részesült betegek háláját éreztem.
Ez nekem többet jelentett, mint a „felsőbb szakmai vagy állami” körökből nyújtott Díj, hiszen azok sohasem mentesek „egyéb” szempontok behatásától. Egy meleg kézfogás, vagy pillantás egy rászorulótól, ha érzi, hogy a segítő szándék őszinte és biztató, mely a gyógyulást eredményezheti, többet ér mindennél.
Talán ez vezérelt, amikor a vese– és csontvelő transzplantáció országos megindításának immunológiai feltételeit, a HLA tipizálást, és a szelekciós programot, valamint a várakozási listát létrehoztuk. Természetesen ezek az
eredmények a kiváló munkatársak, a nemzetközi kapcsolatok és a sebészekkel való harmonikus együttműködés
nélkül nem valósulhattak volna meg. Talán a kezdet kezdetén nem volt még egy olyan ország, ahol a sebészek
annyira „tiszteletben” tartották a HLA egyeztetés jelentőségét, mint nálunk. Ennek az együttműködésnek hasznát persze elsősorban a transzplantáltak érezték. Az is egyedüli volt abban az időben, hogy a transzplantáció volt
az egyetlen olyan egészségügyi ellátás, amelyben a „felettesek” nem tudták érvényesíteni „kiváltságaikat” és
soronkívüliségüket.
Nagyon köszönöm az elismerést és kívánom, hogy a Transzplantációs Alapítvány minél sikeresebben tudjon
működni a jövőben is a transzplantáltak jobb életfeltételeinek eléréséért és a transzplantációk számának növeléséért.
Petrányi Győző

Petrányi professzor átveszi a díjat
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végig a falun, a hangszórókból pedig az idegenvezető
hangja szólt. Sajnos ez számomra nem volt olyan érdekes, mivel én már többször is jártam Fertőrákoson idegenvezetés keretében is, valamint Fertőrákosi barátaim
látogatása alkalmával is. Tettünk egy kört a falucskában, majd megálltunk a Kőfejtő előtt. Itt kiszálltunk és
felsétáltunk a kövek tetejére, ahonnan jó kilátás volt az
óriási vájatokra (melyekből régen vöröses színű mészkövet bányásztak) és az egész falura. Anyukám kolléganője részletes beszámolót tartott a hely történetéről,
és hogy mit érdemes tudni a Kőfejtőről.

A Soproni találkozó
Ismét összegyűlt a csapat egy hétvégére a
Magyarország nyugati szélén fekvő kisvárosban,
Sopronban. Ez egy újdonság volt a trapik számára,
mivel eddig minden ősszel Bakonybélen töltöttük el ezt
a közös hétvégét. Bizonyára mindenki számára érdekes
és izgalmas kalandnak ígérkezett ez a kis túra
Sopronban és környékén, és úgy gondolom, mindenki
kellemesen érezte magát.
Péntek délután kezdődött a program. Sokan kihagyták
az iskolát, hogy ideérjenek, és minden percét kiélvezzék az együtt töltött időnek. Soproni lévén én sajnos
nem ezek közé az emberek közé tartoztam. Hét hosszú
tanítási óra után még ebédelni is bőven volt időm. Első
úti célunk Fertőrákos volt. Egy kisvonat vezetett minket

Ismereteink tovább gyarapításának céljából elutaztunk
a szintén közelben lévő Páneurópai piknikhelyhez. A
kisebbek egyszerre a játszótérhez rohantak, a többiek
érdeklődve várták, hogy most mit is fogunk tulajdonképpen csinálni. Átvezetett minket az idegenvezetőnk
az emlékhelyre, ahol képeket lehetett nézni a drótkerí-
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tés átvágásának pillanatáról, és
további információkat olvashattak
az érdeklődők.
Szombaton sajnos nem hódolhattam a későn kelés örömének, ami
miatt fájt is a szívem rendesen, de
az ínycsiklandozó reggeli a rengeteg
választékkal rögtön elfeledtette a
gondomat. A délelőtti túrát a
Lövérekben nem tudtam kellőképpen élvezni, mert egész végig a délutáni csoki kóstoló járt a fejemben.
Három csoportra osztva rohamoztuk meg a Harrer csokoládégyárat,
amit véleményem szerint a társaság
többsége egészen biztosan a hétvége legjobb programjává koronázott.
Ét- és tejcsokik különböző variációját ízlelhettük meg, ráadásul végtelen mennyiségben. A csokoládészökőkútba mártott gyümölcsök és
a forrócsoki már csak a hab volt a
tortán.
Vacsorához nem igazán volt már
étvágyam a Harrer után, pedig
nagyon jól néztek ki az ételek.
Rögtön az evés után kezdődött a
felnőtteknek egy soproni színtársulat előadása a tetőteraszon, borkóstolóval egybekötve. A gyerekekre egy buli várt az első emeleten. A
nagyobbak, köztük én is elmentünk
(bár nem együtt) megnézni, mit rejt
a soproni város éjszakája a fiatalok
számára. Én bemutattam nyaralós-

sportolós barátnőmnek a soproni
barátaimat, osztálytársaimat, akik
szintén kijöttek a városba szórakozni. Azt hiszem, ez a része a napnak
is sikeresnek mondható, mivel Petra
egész jól érezte megát a barátaimmal, és ők is kifejezettem szimpatikusnak tartották őt. A nap hajnalig
tartó beszélgetéssel zárult a szobákban. Vasárnap reggel a felkelés még
nehezebb volt, mint előző nap. A
bőséges reggeli után a szálloda
szervezett nekünk egy városnéző
túrát idegenvezetővel. Születésem
óta itt élek, sokat tanultam, hallottam már a szülővárosomról, ennek
ellenére nagyon sok információval
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gazdagodtam. A túra befejeztével megnéztük a színház
előtti szökőkút játékát. Sajnos nem a legideálisabb időpontban, ugyanis zene nem kísérte az előadást. Utolsó
programunk egy ajándék fagylalt volt a Dömötöri cukrászda tulajdonosától. Sajnos, mint minden találkozón,
itt is elérkezett a búcsúzkodás pillanata. Ez a rész a legrosszabb, de nem szomorkodunk sokáig. Télen ismét
látjuk egymást. Minden valószínűséggel a 2012-es őszi
találkozó is Sopronban kerül megrendezésre, tehát a
kisvárostól sem kell véglegesen elbúcsúznotok. Bár én
itt tengetem mindennapjaimat, mégis úgy éreztem
magam, mintha turista lettem volna. Biztos vagyok
benne, hogy a következő évek soproni hétvégéi is tudnak még sok újat és érdekeset nyújtani számotokra, feltéve ha túléljük a maják által jósolt világvégét. 
Szalmási Júlia
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So Pr o N
Fergeteges hétvégét töltöttem el kis családommal
Sopronban a Best Western Pannónia Hotelben. A
barokk stílusban épült szállót, mint megannyi kis
méhecske a méhkasban, a méhkirálynővel
(Zsuzsával) az élükön dongták körbe gyermekeink. Két éves Hannánk, már megérkezésünkkor
hatalmas áhítattal nézett fel a magasba a becserkészhető számtalan lépcső láttán, és már akkor
sejtettem, nem csak a lépcsők leküzdése lesz számomra ezen a hétvégén a legnagyobb kihívás.
Eszméletlen gyorsasággal teltek a programokkal
teli napok, melybe szusszanásnyi perceket is
belecsentek (gondolom nekünk, enyhén fáradt,
lomha szülőknek) házigazdáink. Nekem személy
szerint ezek közül letaglózó és felülmúlhatatlan
volt a Világjátékon járt sportolók beszámolója.
Mint Csipkerózsika a 100 éves mély álomból
ébredve, feleszméltem arra, azzal, hogy felgyógyulunk a ránk mért betegségből, még nem értük
el vágyaink csúcsát. Van még tovább is! Egy
újabb cél, amit kitűzhetünk magunknak, egy hátrányból előnyt kovácsolni. Egy új élet képei kezdtek el kirajzolódni szemeim előtt.
Ezúton üzenem nektek: Szalmási Donátnak,
Gyurkó Alexandrának, Lovas Juditnak, Dózsa

Dávidnak, Tilhof Ingridnek, Kóka Zoltánnak
Hasznos Szabinának, Bogyor Tündének, Kovács
Annának, Necz Viktornak, Jakab Ivettnek és Mezei
Gergőnek, nem is olyan sokára, veletek tart
Molnár Hanna (a most még apró, de elszánt) 28
hónapos szívtranszplantált kisbaba!
Molnárné Czérna Andrea

Köszönjük a Szalmási család fáradozását, nélkülük biztos nem sikerült volna ilyen tökéletesre ez a
hétvége! Szerintem még az időjárás-felelőshöz is kiváló kapcsolatuk van!
Köszönjük a Best Western Pannónia Hotelnek a kitűnő ellátást, a kedvező árat és a feledhetetlen
színházi estet a teraszon, és persze köszönet a Pinceszínház társulatának is!
Köszönet az alábbi cégeknek, akik mindnyájan hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy tartalmas,
szép napokat tölthessünk Sopronban:
GYSEV Zrt., Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Hirschler Üvegipari Vállalkozás,
Dömötöri Cukrászda, Aqua-Filt Víz-és Uszodatechnikai Kft., Wabi Szépség Centrum,
Huncargo Holding Zrt.

Végül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki az ASTELLAS Pharma
cégnek, hogy ebben a nehéz gazdasági
évben is meg tudtuk rendezni – immár
kilencedik alkalommal – a szervátültetett
és átültetésre váró gyerekek és családjuk
számára oly fontos összejövetelt.
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Kell egy csapat
tömeg ellenére – nem volt túl nagy, a második
napon Szabináék ezt meg is elégelték és „agreszszív” szórólapozással próbálták felhívni a figyelmet
a transzplantációra.
Repül az idő, amivel az első felnövő Trappancs A következő hostess feladatot Kovács Anna, Jakab
generációt nézve nap mint nap szembesülünk. Ivett és Hasznos Szabina kapta: a Szervdonációs és
Kislányokból nagylányok, kisfiúkból fiatalemberek Transzplantációs Világnapon fogadták kedves
válnak, de hiszen ez az élet rendje és ez így van jól. mosollyal az érkező vendégeket és irányítottak
Mégis furcsa, hogy egyre több feladatot kap a mindenkit a helyes útvonalra. A Pro Vita díjban
Trappancs „Ifi-Tagozat”, amit tökéletesen teljesíte- részesülő élő donoroknak Szabina adta át – bájos
nek.
mosolyáA mindennapokban is többször ugranak, ha a val kísérsegítségükre van szükségünk. Az alábbiakban a ve – a
három legjelentősebb segítséget említeném:
szokásos
A zánkai sporttáborban idén már a nagykorú rózsát.
Trappancsok komoly és megbízható segítséget A vendényújtottak a sportprogramokban, a játékokban, a gek megkisebbekre való felügyelésben. A fiúkat emelném állapítotmost ki: Kóka Zoltánra és Mezei Gergőre megbíz- ták, hogy
hatóságuk, ügyességük, türelmük és erejük miatt a legszebb
is nagy szükségünk van (a továbbiakban is).
és legkedvesebb hostess lányaink egyértelműen
Az idei ősz a lányoknak hozott komoly feladatokat: nekünk vannak, és nem utolsósorban mi is azt
a Dental World rendezvényén Hasznos Szabina, tapasztaltuk, hogy bármikor bármit Rájuk bízhaAlmási Szabina, Tilhof Ingrid és Jakab Ivett vállal- tunk, mert tökéletesen végzik a feladatukat.
ták, hogy egy-egy napig hostesskednek a
Transzplantációs Alapítvány és a Trappancs
KÖSZÖNJÜK!
Egyesület közös standján. Az érdeklődés – a nagy

trappancs „Ifi-tagozat”

Feszt & Szalamanov

Dental World

Laczkó Dávid, 14 éves vesetranszplantált fiatalember édesapjának
Laczkó Tamásnak köszönhetően, az idei Dental World Nemzetközi
Továbbképző Konferencián és Fogászati Szakkiállításon kapott egy
közös standot a Transzplantációs Alapítvány és a Trappancs
Egyesület.
A nagyszabású rendezvény helyszíne a SYMA csarnok volt, a résztvevők száma a 2000-hez közelített.
Sajnos a – fogászati – kiállítók között „kakukktojás” volt a transzplantáció témája, így az érdeklődést nem nagyon tudtuk felkelteni,
de hátha mégis elvetettünk valami magot… (ami egy idő után
kikel)…KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET!
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Ének az esőben
t ini-tábor Zánkán
A Trappancs Egyesület sport- és önismereti tinitáborának helyszíne idén Zánka volt, ahol a
Magyar Szervátültetettek Szövetségének I. Nyári
Játékához csatlakozott a Trappancs különítmény,
ezúttal 27 trapi-tinivel, valamint segítőimmel:
Szabó Attilával, aki a tábor sportvezetője volt és
Szekeres Ágotával, aki pszichológusként segíti
munkánkat évek óta.
A Trappancsok között két új vesetranszplantált
tagot üdvözölhettünk: Zitát, aki 16 éves és pár
hónapja kapott új vesét, benne a jövő új atlétikacsillagát látjuk, valamint Dórit, aki 19 éves vesetranszplantált Debrecenből, és látássérült – ami
komoly próbatétel elé állította Őt is a sporttáborban, és minket is… és bár igyekeztünk mindannyian figyelni rá – amit ezúton is köszönök mindenkinek! –, be kell látnunk, hogy ezt még gyakorolnunk kell, nem mindig ment zökkenőmentesen.
Az első két napon még az időjárás is viszonylag
kegyes volt hozzánk, bár amikor első este elindultunk megnézni a Balatont (ami kb. 1,5 km-es séta
távolságra volt a szállásunktól), akkor kétszer
áztunk el útközben… a csapat egyik fele a második
elázás után vissza is fordult, a másik fele viszont
lelkesen (és elázva) bandukolt tovább a melegben.
Sajnos a partra érve kiderült, hogy tényleg csak
nézni lehet a vizet, fürdeni nem, mert másodfokú
viharjelzés lépett érvénybe. Visszaérve a szállásunkra, a legnagyobbakkal önszerveződő
beszélgetés alakult ki Ágota vezetésével késő
éjszakáig, a kisebbek pedig szintén önszervezőÁrvíz a fiúszobában

dő módon örültek egymásnak (reggelig).
Másnap az aktuális időjárásjelentésben azt találtuk, hogy ez az utolsó napunk a héten, amikor
még nyár van, így a napunkat – a reggeli bemelegítő sportjáték után – átalakítottuk Balatonozóssá,
sárkányhajózással, vizibiciklizéssel, fürdéssel, egészen délután öt óráig, amikor ismét megérkezett a
másodfokú viharjelzés (és a hét további részében
maradt is sajnos). A kedd délutáni viharjelzést
nem bántuk, hiszen várt minket Baranyai Andor
TAI-BO órája: lelkesen próbáltuk utánacsinálni a
mozdulatokat – ami persze lehetetlen volt–, majd
amikor már kellőképpen elfáradtunk, akkor a
menetrendszerűen érkező vihar véget vetett a
mozgásnak.
Este átmentünk a felnőttek épületébe (mi az
Ifjúsági Szálláson laktunk 6-8 ágyas szuperszobákban) egy közös „Fele sem igaz” játékra, amit persze megnyertünk. Késő este a szállásunkra visszatérve az a meglepetés fogadott bennünket, hogy a
fiúk szobájába betört a vihar és majdhogynem
bokáig ért a víz, úgyhogy az éjfélig terjedő időszak
árvízvédelemmel telt, majd – az előző éjszakai
nem-alvásnak köszönhetően – mély csend borult
táborunk területére.
Szerdán szakadó esőre ébredtünk, így a sportcsarnokban töltöttük a délelőttöt tollaslabdával, asztalitenisszel, labdajátékokkal. Ebéd után a legnagyobbakkal a felnőttekkel közös beszélgetésen
vettünk részt, a beszélgetés vezetője a
Transzplantációs Alapítvány szervezésében érkezett Dr. Kulcsár Andrea, a Szent László Kórház
Oltás Ambulanciájának infektológusa, védőoltási
szaktanácsadója volt.
A kisebbekkel ez idő alatt szállásunk folyosóján
játszott Ágota különböző csoportos játékokat,
majd amikor már teljes volt a létszám, belevágtunk a nagy figyelmet és fegyelmet
igénylő, „vakvezetős” bizalom-játékokba, melynek aktív résztvevői
megtapasztalhatták, hogy milyen
érzés vezetve és milyen érzés vezetőnek lenni, valamint mindenki átérezhette néhány percig Dóri helyzetét.
A délután további része ismét a
sportcsarnokban telt, ezúttal az asztaliteniszé volt a főszerep, az öt órára
tervezett kalandparkozás sajnos a
szakadő eső miatt nem jött szóba.
Vigasztalásnak Szendi János segítségével – és biztosításával – a csarnokban található mászófalat próbáltuk
ki.
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Este ismét a felnőttekkel közös
programként különböző társasjátékokat játszottunk. A legtovább
természetesen a legkisebbek
(Donát, Barnabás) bírták … a legnagyobbal… (Gergő).
Csütörtökön reggel fájó szívvel
búcsút vettünk Ágotától, akinek
sajnos tervezetten haza kellett
utaznia, szomorúságunkat a szakadó eső sem enyhítette… A délelőtt ismét a sportcsarnokban
telt, délután viszont elkezdtünk
reménykedni, hogy az estére tervezett hajózást (Balatonszemes)
és Janicsák Veca koncertet talán
nem mossa el az eső. Imáink
meghallgatásra találtak, az eső
délutánra elállt és aznapra már
száraz idő maradt. A délután
nagy részét különböző csoportos
játékokkal töltöttük, ezúttal is a
bizalomjátékoké
volt a főszerep,
valamint néhány
koncentrációs
játék is elnyerte a
csapat tetszését,
olyannyira, hogy
észrevétlenül játszottunk 2,5 órát.
A hajónk fél 7-kor
elindult, csapatunkhoz csatlakozott 40 felnőtt is.
A koncerten meglehetősen sokan
voltak, ennek ellenére sikerült nagyjából együtt maradnunk és egy
pillanatra sem tűnt el senki. Ez
persze köszönhető a trappancs
csapat fegyelmezettségének és
összetartásának is – mindenki
figyelt magára, a másikra, egymásra és rám. A koncert végén
lehetőség lett volna Janicsák
Vecával találkozni, de az odainduló tömeg látványa miatt mi
inkább a biztonságosabb, hajónk
felé vezető utat választottuk,
annál is inkább, mert tudtuk,

hogy ott nagyon vár minket
VALAKI, akinek a személye meglepetés volt, és akit Baranyai
Andor varázsolt oda nekünk: Ő
volt Vastag Tamás, akinek
lányok-fiúk egyaránt nagyon
örültek (na jó, a lányok jobban).
A kötelező fényképezkedés után
hazaindult a hajónk Zánkára,
útközben dalra fakadt a társaság,
a nótafa Baranyai Andor volt, aki
néhány „generációs szakadékot”
jelző dal után rátalált a közösen
énekelhető számokra, így a hajóút 45 perce villámgyorsan elrepült. Hazaérkezés után jött a
könyörgés: „csak még egy
Monopoly-t szeretnénk játszani”, ami persze soha nem rövid,
ráadásul a legkisebbek játszottak
a leglelkesebben, így aztán szük-

ség volt a 00:30-as igen szigorú
pizsamaosztásra.
Pénteken délelőtt is maradt az
esőmentes idő, így a csapatunk
három részre osztódott: a teniszezni vágyók Bogyor Tündi
vezetésével mentek a teniszpályára, a tollasozók Kóka Zoli
gondjaira lettek bízva, az atlétikában hatpróbázókat pedig
Mezei Gergő és Kovács Anna irányította a délelőtt folyamán.
Természetesen nem volt zökke-

nőmentes a délelőtt, a tollason
felszívódó, kámfort játszó trappancsok keresésével telt kb. fél
óra, akik persze meglettek, és
tulajdonképpen semmi rosszat
nem csináltak, csak rossz helyre
ültek be – igen csendesen –
pihenni, és egy arra járó takarító
néni véletlenül rájuk zárta az
ajtót… Kiszabadulásuk örömére
kaptak egy óra „büntető” atlétika-edzést a hatpróbázók csapatával.
Ebéd után nekivágtunk a kalandpályának: jegyvásárlás, biztonsági felszerelésekbe öltözés után
az igazi (extrém) kalandpálya
előtt az üzemeltetők szabályainak megfelelően kötelező volt
egy gyakorlópályán végigmenni
mindenkinek: ez volt a szerencsénk. A csapat
egyik része már a
g ya ko r l ó p á l yá n
volt, amikor fura
és egyre erősödő,
gyorsan közeledő
zajt hallottunk: ez
volt a délutáni
vihar… Attila és
Gergő lekapkodtak mindenkit a
gyakorlópályáról,
majd egy eresz
alá
behúzódva
vártuk az enyhülést… A kalandpark üzemeltetői
szerencsére
rugalmasak voltak és felajánlották, hogy másnap térjünk vissza, hiszen az eső
ugyan elállt, de a pályák vizesek
és ezáltal csúszósak maradtak.
Így a száraz ruhába öltözés után
a fiúk focizni mentek Attilával, a
lányokkal pedig „királylányosító
foglalkozáson” gyűltünk össze,
Almási Szabina és Taschek Adri
előlépett fodrásszá és sminkmesterré, Lili manikűrösként jeleskedett, nekik – és valamennyiőtöknek, akik segítettek – köszön-
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hetően fél 7-kor csupa hercegnő és királylány
indult vacsorázni. Később a felnőttekkel közös
karaoke estből leginkább csak a mi csapatunk
vette ki a részét, de ez nem szegte kedvünket, a
megszokott csapatban éneklős formát most is
megmutattuk.
Szombaton a változatosság kedvéért ismét szakadó esőre ébredtünk, ráadásul életem első migrénes rohamát is
„kiélvezhettem”,
így a Trappancs
csapatot délelőttre átvette Gallus
Edit, aki Attilával
erősítve
ismét
jókedvű csapatjátékra invitálta a
gyerekeket. A dél
körül előbukkanó
nap látványának
rendkívüli módon
megörültünk,
hiszen a kalandpark folytatásának lehetősége
Mindenki megvan?
ismét felvillant.
Ebéd után elmentünk a Street Ball rendezvényre,
ahol a frissen verbuválódott TRAPI kosárlabdacsapatnak szurkolhattunk, majd koradélután nekivágtunk a Nagy Kalandnak, melyet ezúttal nem
mosott el az eső. A csapat nagy része a legerősebb
pályákat próbálta ki, a kevésbé vállalkozó szelleműek a földön kísérték és navigálták őket, valamint figyeltek a karabinerek helyes használatára.
Attilával Dórinak segítettünk a kisebb pályán, aki
sikeresen teljesítette a feladatot és a végén
nagyon elégedett mosollyal rogyott le pihenni.
Lássuk be, egy kalandpályán úgy végigmenni, hogy
Köszönjük Vastag Tomi!

nem látjuk, mit kell csinálni, csak a hallott információk alapján teljesíteni a feladatokat, nem lehet
egyszerű dolog.
A többiek az öt nehéz pályát választották, amiktől
természetesen a legkisebbeket, valamint a mozgásproblémákkal élőket sem lehetett eltántorítani. A sikerélmény nem maradt el, boldog és lelkes
csapat mászott kb. 2 órán keresztül. Attila mellett
Kóka Zoli és Mezei
Gergő segítségére
is szükség volt, ők
felügyelték és segítették a kisebbeket
– profi módon.
Este a megszokott
módon átmentünk
a felnőttek épületébe, ahol az egész
héten zajló különböző szabadidős
sportversenyek
e r ed m é ny h i rd e tése következett:
teniszben Laczkó
Dávid és Bogyor
Tündi, tollaslabdában
Szalmási Donát és Tárnoki Virág, atlétikában
Mezei Gergő és Gyurkó Barnabás ért el dobogós
helyezést.
GRATULÁLUNK!
A zenés-táncos búcsúbulin a csapatunk nagy része
23 óráig ropta a táncot, majd elmentünk a Zánkai
Ifjúsági Centrum területén található pizzázóba,
ahol egy közös pizzázással fejeztük be a
napot/hetet.
Vasárnap délelőtt könnyes szemmel elbúcsúztunk
Zánkától és egymástól, és az igen fáradt, ám boldog csapat minden tagja örömmel ugrott az érkező szüleik nyakába.

Az éjszakai gyermekkönnyeket, a mindennapi zűrös dolgokat,
az erkélyen átmászás
rejtélyét és a büntető
fekvőtámaszok okát
és számát fedje jótékony homály… és
JÖVŐRE FOLYTATJUK!
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Külön köszönöm Székely Ilinek és
Tilhof Ingridnek a háttér szervezését,
Szekeres Ágotának, hogy ott volt és
játszott velünk, Baranyai Andornak a
TAIBO-t és a meglepetést, Szendi
Jánosnak a falmászást, Gallus
Editnek a szombat délelőtti „helyettesítést, Dr. Reé Józsefnek az „orvosi
ügyeletet” (amire sajnos szükség
volt), Mezei Gergőnek, Kóka Zoltánnak, Kovács Annának, Bogyor
Tündének a sportfoglalkozásokban
nyújtott segítséget, Nyirati Lilinek,
Almási Szabinának és Taschek Adrinak a „királylányosító” foglalkozást,
Nyirati Ritának a Dórival való foglalkozást, és Szabó Attilának MINDENT.

Bizalomjáték Ágotával

Feszt Tímea

Bizalomjáték Timivel

Nevelésünk titkai
– avagy egy új támogatási kezdeményezés

Előző számunkban megismerhettük Vargha Simon történetét, aki nem sokkal az újság megjelenése előtt
kapott édesapjától vesét.
Simon nagypapáját viszont már sokan és régóta ismerhetjük színházból, TV-ből, mert ő nem más, mint
Gálvölgyi János színművész.
P. Gál Judit több kötetes (Én, a Whiskis, Bűn-üldözők,
Ördögök ügyvédei,, Szerelmes gyilkosok, stb.) kiváló
újságíró tollából, Rubin Kata és Kristóf szerkesztésében
megjelent könyv egyik riportalanya Gálvölgyi János.
A Gálvölgyi család és az interjúkötet szerzői, kiadója felajánlott Alapítványunk számára minden eladott
könyv után 50 Ft támogatást.
Ismerjék meg a könyvet az alábbi rövid tartalomismertetés által és vásárolják meg, ezzel segítenek a
Transzplantációs Alapítványnak, sok-sok gyereknek és
családjuknak, továbbá kellemes időtöltést szereznek
maguknak, vagy a megajándékozott személynek.
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Nevelésünk titkai
Híres szülők vallomásai féltett magánéletükről
P. Gál Judit, Rubin Kata és Rubin Kristóf interjúkötete
Halász Judit, Geszti Péter, Vekerdy Tamás, Lilu,
Gálvölgyi János, Polgár Judit, Kiss Gergely, Szulák
Andrea, Wolf Kati. Kilenc országosan ismert és elismert ember, kilenc szülő, kilenc vitathatatlanul izgalmas egyéniség – és kilenc különböző családtörténet.
A „Nevelésünk titkai” című könyvben most olyan
arcukat mutatják meg a sztárok, amelyet eddig csak
nagyon kevesen ismerhettek: hogyan zajlik életük a
csillogó kulisszák mögött, amikor anyaként, apaként
vagy épp nagyszülőként kell helytállniuk.
Ki gondolná, hogy Vekerdy Tamás, hazánk legnevesebb
gyermekpszichológusa otthon soha nem akart pszichológusként viselkedni, s olykor bizony az asztalra csapott,
amikor gyerekei veszekedtek? Vagy azt, hogy Kiss
Gergely, a kemény sportoló, képes elsírni magát, amikor kislányát otthagyja az óvodában? Számos hasonló
magánéleti titok derül ki abból a könyvből, amely
Nevelésünk titkai címmel jelenik meg, s amelyben közkedvelt sztárok vallanak magánéletük legintimebb részleteiről, melyeket csak a hozzájuk legközelebb álló
rokonok, barátok ismertek eddig.
Az interjúkötetben Geszti Péter bevallja, a gyereknevelésben nem ő, hanem a felesége a kapitány. Szulák
Andreáról megtudhatjuk, a mai napig nem fogadott
bébiszittert, mivel párjával közösen vállalnak minden
szülői feladatot. Az is kiderül, Lilu és férje minden este
odalopakodnak alvó kisfiuk ágya mellé, és órákig gyönyörködnek gyermekükben. Halász Juditot pedig, akit
sokan csak az ország nagymamájaként ismernek, fia és
unokái a mai napig Jutkának szólítják.
A hírességek nemcsak arról beszéltek a könyv szerzőinek, hogy milyen földöntúli érzéseket hoztak fel bennük gyermekeik fejlődésének mérföldkövei, azaz amikor állni, járni vagy beszélni kezdtek a kicsik. Abba is
beavatják az olvasót, hogy volt-e olyan pillanat az életükben, amikor rossz szülőnek érezték magukat. Az
interjúalanyok kivétel nélkül válaszoltak erre a kérdésre. A könyvet olvasva kiderül, a sztárok is ugyanazokkal
a hétköznapi gondokkal, kétségekkel, érzelmi hullámvölgyekkel küzdenek meg gyermekeik nevelése közben,
mint bármelyikünk.
A könyv legfőbb értéke, hogy megmutatja a hírességek
emberi arcát, bepillantást nyújt a kulisszák mögé, ahol
a boldog pillanatok mellett bizony akadnak problémák
is bőven. Legyen szó refluxról, amellyel Liluék küzdöttek, vagy olyan súlyos betegségről, amely már transzplantációs beavatkozást igényel, mint ahogyan

A sajtóbemutatón

Gálvölgyi János családjában is történt. A könyv írói ezeket a sorsokat látva döntöttek úgy, hogy a bevételből
támogatják azokat az alapítványokat, amelyek például
Lilu kisfiának gyógyulásához vagy Gálvölgyi János unokájának sikeres veseátültetéséhez járultak hozzá. Ilyen
a Gyermekkor Alapítvány és a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított Életekért.
A Nevelésünk titkai kilenc sikeres ember és egyben
kilenc esendő szülő története gyermeknevelésük elveiről, örömeiről és kudarcairól, őszintén.
A könyvet 2 nap alatt elolvastam, így őszintén és tiszta szívből tudom ajánlani, érdekes, hasznos, olvasmányos! És nem utolsósorban, megvásárlásával két alapítványt is támogatnak!
Köszönettel:
Szalamanov Zsuzsa

A Gálvölgyi család, középen Simon (10)
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„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
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Középiskolás lettem
Egy évvel ezelőtt osztálytársaimmal aggódva készültünk a
középiskolába. Ki gimnáziumba,
ki szakközépiskolába. Mára
ennek vége. Január és február a
2011. évben számomra a felvételi 2 hónapja izgulással teli 2
hónap volt. Április végén küldték a középiskolák a felvételik
végeredményét. Emlékszem remegő kézzel bontottam fel azt a
levelet, amelyet a Vetési Albert
Gimnáziumból küldtek. Nagy
betűkkel kiírva: Az iskolánk
emelt német nyelvi tagozatára
FELVETTÜK. Nem tudtam, kinek
szóljak először, ezért úgy döntöttem, hogy ha mindenki otthon van, bejelentem! Így szerintem soha nem ujjongtam, mint
ezen a napon.
Beiratkozásra apa kísért el, ahol
megismerkedhettünk az osztályfőnökökkel. Igen, jól írtam a
többesszámot, mert sok (egyre
több) középiskolában „divat” a
két osztályfőnök.
Az egyik a történelem tanár, a
másik a némettanárnő. Eljött a
várva várt szeptember! Az
évnyitón azt a sok üveges tekintetet nem feledem! Szeptember
1-én megtudtuk a tanáraink
nevét és tanított tárgyait.
Mindenki egyenként bemutatkozott. Én következtem:
„ Gyurkó Alexandrának hívnak
és 14 éve májat kaptam!”
Mindenki rám nézett, de nem
tudtam, mit gondolhattak! Nem
kérdezett senki semmit.
Megkaptuk az órarendet: heti
12 német, 3 magyar és tesi, 2
tanulásmódszertan, matek, 1
ének, osztályfőnöki. Ezekből a
tárgyakból jött létre az órarend.
Hétfő, kedd, szerda, péntek:7
óra, csütörtök: 6 óra. Tapasztalatból tudom, hogy szörnyű

korán kelni. 6-kor kelek, 9-kor
fekszem. Eleinte nem aggódtam az időbeosztással, mert
még nem jártunk úszni. De
októbertől igen. Furcsa volt,
hogy a nyári pihenés után kedden, szerdán és csütörtökön
„köpni-nyelni” nincs időm.
Hátam mögött van egy csodás
gólyaavató. A rengeteg feladat
és készülődés meghozta a gyümölcsét!
Az avatót mi, a 9.D nyertük
meg! (utólag is büszke vagyok
magunkra ) Májusban lehetőség
van a csere-diák programra. A
Vetési Albert Gimnázium testvériskolája a Németország területén elhelyezkedő Burgdorf
iskolája. (Hannover közelében)
Az egyik nap a főváros, Berlin
nevezetességeit, látnivalóit tekintjük meg. Viszont jövő év
szeptemberében a németek
jönnek hozzánk. De ez még
messze van. Öröm belecsöppenni a középiskolások életébe!

Gyurkó Alexandra
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Iskolakezdési kedvezmények
(forrás: Együtt a Gyermekvédelemben 2011. szeptember)
Az ingyenes tankönyv többféle formában is biztosítható. A normatív kedvezmények biztosításáért az
iskola igazgatója felel. A jogosultságot kérelemre állapítja meg a jegyző.
Kinek ingyenes a tankönyv?
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2011. évi XXXVII.
törvény 8. § (4) bekezdése határozza meg azt a tanulói
kört, akik számára a tankönyvet ingyenesen kell biztosítani. Ebbe a körbe tartozik a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki:
- tartósan beteg,
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kórós aktivitászavar),
- három vagy többgyermekes családban él,
- nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra
jogosult,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Kinek nem ingyenes a tankönyv?
Nem vehető igénybe a normatív kedvezmény a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőknél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő –, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló
után.

Milyen formában jár az ingyenes tankönyv?
Az ingyenes tankönyv több módon is biztosítható:
- az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel
- napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek
igénybevételével,
- használt tankönyvekkel, illetőleg
- tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással.
Ha elveszik a tankönyv...
A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult
birtokába adni. Ebben az esetben a használat jogát a
tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik,
illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell
tenni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt
az iskolának megtéríteni.
Nem kell megtéríteni azonban a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető.
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv értékesítéssel, a
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az
iskola házirendjében kell meghatározni.
Magániskolában is jár...
Az ingyenes tankönyv megilleti azt a jogosultat is, aki
nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású
iskolába jár. Kivétel ez alól az az eset, amikor az iskola a tanulói jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köti, ebben a
megállapodásban ugyanis korlátozhatja az ingyenességet. A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetési törvényben meghatározott hozzájárulás egy tanulóra jutó
összege.
Az ingyenes tankönyv biztosítására az állam 2011-ben
12 000 Ft/fő évi támogatást biztosít.
A jogosultságot kérelemre állapítja meg a jegyző
Az ingyenes tankönyvre jogosultak közül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a
helyi önkormányzat jegyzője állapítja meg. Az eljárás
szülői kérelemre indul, részletes szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi
törvény) 19-20/A §-ai tartalmazzák.
A jogosultság megállapításával a tanuló:
- kedvezményes gyermekétkeztetést,
- évi két alkalommal (júliusban és novemberben) kis
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összegű egyszeri pénztártámogatást (2011-ben 5800
Ft-ot) és- más jogszabályokban szabályozott egyéb
kedvezményt vehet igénybe.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság a nagykorúságot követően a nappali oktatás munkarendje szerint tanulóknak 23. életévük betöltéséig állapítható meg.
Ingyenes vagy kedvezményes étkezés
A gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) bekezdése alapján a nappali rendszerű oktatásban részt vevők közül
ingyenesen étkezhet
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamos tanuló, valamint
- a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást
nyújtó, a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, 1-8. évfolyamnak megfelelő
életkorú tanuló.
50%-os kedvezmény jár
- a fenti körbe nem tartozó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek,
- a három- vagy többgyermekes családban élő és
- a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulónak.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető
igénybe.
Nem jár kedvezmény:
- a tanulónak azon étkeztetésére, amely kedvezményre
tanulói szerződés alapján már jogosult,
- a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő –
nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal
elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.
A normatív kedvezményeken túl a gyermek lakóhelye
szerint illetékes önkormányzat, illetve a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni
rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvez-

ményt állapíthat meg.
(az állam az ingyenes vagy kedvezményes iskolai,
kollégiumi étkeztetést 68 000 Ft/fő/év összeggel
támogatja)
Iskolakezdési támogatás
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 70. §-a
alapján iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató
- a közoktatásban részt vevő gyermekre, tanulóra
tekintettel
- a tanév első napját megelőző és követő 60 napon
belül
- tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására
olyan munkavállalónak juttat, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény
alapján iskoláztatási támogatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője vagy e szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa.
A jogszabály alapján a juttatás formája lehet:
- a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, a
felsoroltak beszerzéséről szóló számla ellenértékének
az említett időszakban történő megtérítése,
vagy
- kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány.
(Az iskolakezdési támogatás 2011-ben a minimálbér
harminc százalékáig béren kívüli juttatásnak minősül,
így az 23 400 Ft/év/gyermek összegig kedvezményes
adózással (19,04%) adható a munkavállalónak, egy
gyermekre tekintettel akár mindkét szülőnek is.)
******
(szerk)

tr19 belivek:lap1-24.qxd 2011.11.18. 16:49 Page 22

trappancskáim!
Egyik felnőtt sorstársatok engedélyével közzéteszek pár kérdést, ami
feltehetően mindenkit foglalkoztat
18 év felett.
A fiatalabbakat csak azért, mert
utálják a macerát, viszont minden
Szülőt izgat, ha másért nem, mert a
védőnő szól, OLTÁS van, baj lesz…
ÁNTSZ követel. Na most ez utóbbi
apró részlet NEM SZÁMÍT, ha valaki
rendelkezik a „szoknyás atyaúristennek” keresztelt jómagam engedélyével (tekintélyes osztályvezető
főorvos keresztelt el így), miszerint
fent nevezett jogosan marad ki a
kötelezőből, mert EGYÉNI OLTÁSI
TERVE VAN!
Most akkor, hogy is jön ez ide???
Történetesen azért, mert az orvostudománynak
hála, egyre többen
vagytok
Trapik, akikkel
egyre több GONDOZÁSI feladat
van. És ÉN egy
gondozó orvos
vagyok, akinek a
feladata
a
MEGELŐZÉS!

több oltásra is szükség lehet,
milyen időközönként szabad
ezzel terhelni?“
Megosztom a válaszom az érintettekkel, és SZÜLEIKKEL: a szervátültetettek védőoltási gyakorlata,
azóta létezik, amióta a transzplantáció. A gyakorlat természetesen
változott, ahogy maga a transzplantáció technikája, a betegek előkészítése és utógondozása is. A ma használt graft megőrző, és egyben
immunkárosító kezelés a legkevesebb mellékhatással, és biztonsággal törekszik megtartani a beültetett új életlehetőséget, a más
módon nem kezelhető máj, vese,
tüdő, szívtranszplantált gondozottakban. Direkt nem írom, hogy
betegekben, mert „gondozott” pacienseknek tekintem Önöket.
A vakcinológia – védőoltások alkal-

Egy vesetranszplantált, azóta
általam is gondozott, a következő kérdéseket
tette fel nekem:
„Most értesültem arról, hogy transzplantált
betegek számára is létezik a
lehetőség, hogy védettséget szerezzenek e megváltozott helyzetben fertőzések ellen. Szeretném
megtudni, mióta létezik e lehetőség, mióta és mennyi tapasztalattal bírnak? Mi a módja
annak, hogy megtudjuk, jelen
helyzetben milyen állapotban
van a szervezet, és amennyiben

mazásával foglalkozó tudomány –
hasonlóan nagyot fejlődött az oltóanyagok korszerűsödésével együtt.
Tizenegy éve vagyok védőoltási
szaktanácsadó. Munkámat hazai
ajánlások hiányában nemzetközi
tapasztalatok alapján kezdtem el.
Az immunizáció immunológiáját, az
oltások után következő reakciók
elemzését, egészséges oltott és
oltandók védőoltásával szereztem,

majd több év önképzés, nemzetközi
képzés, és diploma megszerzése
után, a súlyos alapbetegségben
szenvedők, immunológiailag károsodottak oltásával is foglalkozni
kezdtem. Jelenleg közel 1000 immunológiailag sérült, rendszeresen
gondozott paciens jár hozzám.
Lévén, hogy gyermekgyógyász vagyok, eddig a gyermekpáciensek
többsége volt jellemző. Az utóbbi
időben egyre több felnőttel is foglalkozom.
Ma már nincs olyan gyermek
(REMÉLEM), akinek a tervezett
transzplantációja előtt ne készülne
oltási terv, illetve az idő hiányában,
vagy állapot súlyossága miatt a
beültetés előtt nem teljesített terv
folytatására ne kerülne sor a műtét
utáni stabil időszakban.
Gyermekgyógyászok által gondozottak előbb vagy
utóbb eljutnak
az oltási tanácsadásra. Minden
hozzám forduló
betegnél felmérjük a védőoltással megelőzhető betegségekkel szembeni védettséget – vérvétel
alapján egyszerűen ellenanyagokat határozunk meg, mely
alapján kiderül,
védettek-e
bárányhimlő,rubeola-, kanyaró-, májgyulladást okozó vírusok
ellen. A betegeket tájékoztatjuk a
járványügyi helyzetről, foglalkozásuk, szabadidős tevékenységük
alapján további védőoltásokat ajánlunk fel. Nem utolsó sorban a családi körülmények felmérése is megtörténik, hiszen a családi fészek
védettsége elsőrendű. A családtag
fertőzése elsőként veszélyezteti az
immunológiai sérülteket.
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A bárányhimlő kórokozója

Együttműködésünk alatt lépcsőzetesen felkészítjük az
oltási tervre a pácienseket. Ez elsősorban a felnőtteknél szükséges. Gyermekeink esetében a védőoltások
természetes velejárói egy közösséghez tartozásnak,
ahhoz hogy iskolába, óvodába járjanak, szükséges
hogy védettek legyenek. A szülők rendszerint a normál
életvitelhez szükségesnek tartják az immunizációt. A
védőoltások nem jelentenek terhelést sem az egészséges, sem a károsodott immunrendszerre. Az történik,
hogy a maradék védekező rendszert mozgósítjuk,
kihasználjuk a kapacitását, és előre látó módon ellenanyagokat termeltetünk, hogy adott esetben, amikor a
fertőzés bekövetkezne, védekezni tudjon.
Fertőzés kapcsán, éles helyzetben, nincs idő erre. Mire
a lomha, visszafogott immunrendszer felvenné a harcot, a kórokozó győz. Sokan azt mondják, hogy eddig
nem volt fertőzésük, nem okozott problémát az oltások
hiánya. Hát igen, ez a megelőzés lényege, ha jól végezzük a munkánkat, akkor a jövőben sem fog megbetegedni senki védőoltással megelőzhető betegségben.
Mert attól, hogy valakinek eddig nem volt influenzája,
pneumococcus okozta fertőzése, attól még a veszély
kézzelfogható, mert ezek a betegségek súlyos terhet

jelentenek az egészségügyre és sok millió ember érintett világszerte. Miért csak akkor legyen védett egy
transzplantált beteg, ha külföldre utazik? Sok szempontból országhatárok már nincsenek, és ezt a kórokozók is észrevették. Miért akkor jusson eszébe valakinek,
hogy nem védett, amikor már késő, a fertőzés bekövetkezett.
Én látom előre a bajt, és tudom a biztos módját az elkerülésének illetve a fertőzés enyhébb lefolyásának. A
nemzetközi útmutatók megváltoztak. A korábbi merev
elutasító álláspont helyett a mérlegelő védekezés lett
úrrá, és mi ennek próbálunk eleget tenni.
VÁRUNK BENNETEKET! Gondozó orvosi beutalóval
vagy háziorvosi beutalóval, oltási dokumentációval
(oltási könyv, ha van), zárójelentésekkel lehet jelentkezni. Időpontot a 455-8256-os telefonon kérhetnek.
Rendelés hétfőn és csütörtökön van 8-14 óráig
Budapesten, a László kórház 1/b épületében.
Üdvözlettel,
Kulcsár Andrea
Védőoltási Szaktanácsadó
andrea.kulcsar@laszlokorhaz.hu

Az itt látható kis füzetet az Alapítvány 20 éves jubileuma
alkalmából jelentettük meg. Tartalmazza mindazt a rengeteg elvégzett munkát – sikereket és nehézségeket –,
amikkel az elmúlt húsz esztendőben meg kellett küzdenünk. Végül is, a sikerek vannak többségben.
Úgy hisszük, hogy tanulságos olvasmány mindenki
számára.
(szerk.)
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Kicsiknek…

Szent miklós legendája
Szent Miklós Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában,
Patara városában született, egy gazdag család
gyermekeként. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara
városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt
hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához, Patara
város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette
a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a
papi hivatást választotta.
Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának
szentelte. Emberszeretetének, segítőkészségének
híre messze földre eljutott. 270-ben egy jeruzsálemi zarándokútról visszafelé tartva
betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották. Egy lezüllött,
eretnekké vált egyházmegye
élére került, melyet nagy gonddal
és erős hittel igazgatott. Szerette
és segítette az embereket.
Egy legenda szerint püspöksége
idején Lyciában hatalmas éhínség tombolt, amikor is Szicíliában
(ahol viszont bőséges volt a termés) egy kereskedő álmot látott,
amelyben azt a parancsot kapta,
hogy menjen Myrába, s adja el
ott terményeit. Mikor felébredt,
rádöbbent, hogy mindez nem
csak álom volt, hiszen tenyerében három aranyat talált előlegként. Elhajózott tehát Myrába,
ahol a város jótékony püspöke
felvásárolta tőle rakományát, s
szétosztotta a szegények között.
Szent Miklós 52 évig volt püspök.
Az évek alatt a gyermekekkel,
emberekkel való törődése, róluk

való önzetlen gondoskodása miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még
vezetőjüknek is elfogadták.
Egyszerű emberként élt a nép között, miközben
tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az egyházzal, halála után
ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták
az egyházból!
Minden este órákig sétált a városka utcáin,
beszélgetett az emberekkel, figyelt rájuk, meghallgatta gondjaikat. Így történt a legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy
elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három
férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy
este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának,
hogy segíteni tudjon a családon, és hogy a másik
férjhez tudjon menni. Ekkor ért a
nyitott ablak alá Miklós püspök, és
meghallotta az alkut. Visszasietett
a templomba, egy marék aranyat
kötött keszkenőjébe, és bedobta
az ablakon. A lányok azt hitték
csoda történt. Majd egy év múlva
ugyanebben az időben még egy
keszkenő aranyat dobott be a
második lánynak. Kisiettek, mert
lépteket hallottak az ablak alól, s
akkor látták, hogy egy piros ruhás
öregember siet el a sötétben.
Harmadik évben ezen a napon
nagyon hideg volt, és zárva találta
az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a
nyitott tűzhely kéményén dobta be
az aranyat. Az ismeretlen jótevőről
kezdték azt hinni – mivel mindig
ilyenkor télen történtek ezek a csodák –, hogy maga a Télapó jön el
ezekkel az ajándékokkal. Az idő
folyamán azonban kitudódott a
titok, hogy a jótevő maga Miklós
püspök, ugyanis a legkisebb lánynak bedobott arany között volt egy
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olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós
püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki számára világossá vált, hogy ki a titokzatos segítő!
December 5-én, a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével, rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel.
Önzetlen adakozásai miatt a nép „ Noel Baba“– nak nevezte el a püspököt, ami azt jelenti „Ajándékozó Apa“. Szent Miklós volt tehát a
Mikulás-figura atyja, akinek nevében szerte a világon ma is megajándékozzák a gyermekeket.
Miklós püspök egykor régen,
Segített a szegény népen,
Őt dicsérte koldus, árva,
Emlékezzünk jóságára!

…és Nagyoknak

Az Északi-sarkvidék
Az
Északi-sarkkör
másik
neve Arktisz, a Nagy Medve csillagkép görög nevéből ered.
Földünk egyik leghidegebb területe az északi félteke felső
csücskén fekszik, az Északisarkkörön belül, területe kb. 25
millió km2. Központja a Jegestenger hatalmas medencéje.
Az Arktisz nem szárazföld, így
nem tekinthető kontinensnek,
hanem állandóan vándorló jégtáblák alkotta
tenger. Körbe veszi
Észak-Amerika, Ázsia
és Európa, valamint az
északi-sarki szigetvilág,
benne a Spitzbergákkal,
a Ferenc József-földdel,
a Novaja Zemljával,
Grönland-dal és az észak-amerikai szigetekkel.
Maga az Északi-sark, a
Föld legészakibb pontja, ezt meg kell különböztetni a mágneses északi
sarktól.
Az Arktisz felfedezése nagyban
különbözött a többi földrész
meghódításától. Ez elsősorban
a hidegnek köszönhető, az ilyen
helyet az amúgy bátor utazók is

elkerülték. A másik ok az volt,
hogy a jégtakaró nem tartalmaz
nemesfémeket és drágakőféléket.
Az Antarktisszal együtt, itt gyéren találhatók meg emberi települések, ezért nem voltak hódító
háborúk. A sarkköri területet
akkor érintette először emberi
láb, amikor a Bering-szoros
jegén átvándorolt Ázsiából né-

hány család az amerikai kontinensre, majd a jégkorszak elmúlta után ott rekedtek. Be-lőlük
lettek az eszkimók és az indiánok. Előbbiek maradtak a hidegebb éghajlatú területeken, job-

bára fókára, rozmárra vadászva
tartották fenn magukat. A Kr. u.
első évezred végén megjelentek
Nyugat-, és Észak-Európában
a vikingek, akik kegyetlen harcosok hírében álltak. Ekkor már
Angliától, Szicíliáig és a Baltikumtól Kijevig terjedt uralmuk.
Egyik emberüket, bizonyos
Vörös Eriket elűzték Izlandról,
aki néhány emberével nyugat
felé hajózott, és elérte Grönlandot, a „zöldföldet”. Ő volt az első
európai, aki ennyire
északra jutott, és akinek fennmaradt a neve
az utókornak. Fia, Leif
Eriksson továbbhajózott, és elérte ÉszakAmerika partjait.
Ezután évszázadokig
nem történt semmi
a sarkkör körül, mígnem 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, ami addig Európa
és Ázsia kapuja volt. A kereskedőknek új kereskedelmi út kellettek a két földrész között, hogy
a drága portékákat teríteni tudják Európa piacain. Először
Afrika megkerülése, majd Ame-
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rika felfedezése jelentett forradalmi változást, de a térképészek és a tudósok szentül meg
voltak győződve, hogy létezik
egy még rövidebb út is a két
kontinens között. Elsőként az
olasz származású, de angol
zászló alatt vitorlázó tengerész,
John Cabot próbálta meglelni az
Északnyugati-átjárót 1497-ben,
közben
megpillantotta
ÚjFunland partjait.
1534-ben a francia Jaques
Cartier vállalkozott erre az útra,
de az átjáró helyett Kanadát
tudta felajánlani I. Ferenc francia
királynak. 1570-ben az angolok
is rájöttek, hogy az átjáró mekkora előnyökkel járna, mivel az
Ázsiába tartó út Dél-Amerika
megkerülésével, jóval hosszabb
volt. Először Gilbertet, majd
Frobishert küldték a viszontagságos útra, de a híres kalóz,
Drake is próbálkozott az átjáró
felderítésével, mindhiába. 1594ben Willem Barents és csapata
az Északkeleti-átjárón akartak
eljutni Ázsiába, de csak a Kartengerig jutottak. Ők voltak az
elsők, akik élve átvészeltek egy
telet a sarkvidéken. Az utazók
lassan rádöbbentek, hogy kelet
felé kegyetlenebb út vár rájuk, a
figyelem ismét az észak-amerikai kontinens feletti út felé irányult. A XVII. században Hudson
és Baffin próbálkoztak, sikertelenül, de Baffin már elérte az átjáró „bejáratát”. Egy időre csillapodni látszott az átjárók iránti
kíváncsiság, csak néhány hajós

merészkedett arrafelé: Bering,
James Cook, Ross, Vrangel és
Franklin kísérletei kudarcot vallottak, de tapasztalataik létfontosságúak voltak a későbbi felfedezők számára.
A felfedezők újabb célt tűztek ki
maguk elé: az Északi-sark meghódítását. Elsőként Parry vette a
fejébe, hogy eléri a pólust, mindössze 8 fok választotta el a céltól, viszont ha tovább haladt
volna, minden bizonnyal ott érte
volna a vég. 1878-79-ben egy
bátor finn születésű, svéd sarkkutató Nils Adolf Nordenskjöld
sikeresen végighajózott az
Északkeleti-átjárón.
Nansent
mindössze 370 km választotta el
a sarktól, de neki is vissza kellett
fordulnia, akár Parry-nek.
A sarkvidékek legnagyobb ellenségének nem csupán a hideg
számított. Mivel ezen a környéken nem él meg egyetlen
növény sem, a hajósok nem
tudták fedezni vitamin szükségleteiket. A C-vitamin hiánya
okozta skorbut gyakori betegségnek számított a hajósok
között, ezen próbált segíteni a
magyar Kepes Gyula, aki egy
sarki expedíció tagjaként vett
részt az utazáson. Tokajit és citromlevet vitetett induláskor a
hajóra, így elkerülték a súlyos
betegséget, és felfedezték a
Ferenc József-földet.
Egy új arc jelent meg a sarki utazók között, az illetőt Roald
Amundsennek hívták. Minden adottsága meg volt,
ami ahhoz kellett,
hogy sikeres felfedező legyen: kitartó,
ambiciózus,
szívós volt, de
ahhoz, hogy az Északi-sarkra először lépjen valaki,
szerencse is kellett. Ugyan ő fe-

dezte fel az Északnyugati-átjárót, de az északi pólust először
Peary érte el. Amundsen azonban nem adta fel egykönnyen, a
déli-sark meghódítása után átrepült az Északi-sark felett Umberto Nobile társaságában.
Meg kell említeni még a sarkkutatásoknak egy érdekes figuráját, ő Richard Byrd volt. Repülős
volt, de inkább olyan kalandor
fajta, szintén átrepült az Északisark felett, megelőzve Amundsent, majd továbbállt, és a Délisarkot is elérte repülőgépével.
Miután ember járt az Északi-sarkon, tovább nem nyújtott új kihívást a felfedezőknek, ezután
sem népesítették be emberek a
kietlen vidéket.
Fel kell azonban hívni egy fontos
dologra a figyelmet, ami az arktiszi jégtakarót érinti: a globális
felmelegedés hatására hatalmas
jégtömbök vállnak le a jéghegyekről, melyek dél felé megolvadva megemelik az óceánok
és tengerek vízszintjét. A felmelegedés a túlzott káros anyag
kibocsátás eredménye, ami
nagyban veszélyezteti a környezetünket. Ha ez ilyen ütemben
folytatódik, akkor még a mi életünkben tapasztalni fogjuk (vagy
már érezzük is?) ennek káros
következményeit.
Forrás: http://sdt.sulinet.hu
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„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
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S. Bence

T. Sára

G. Máté

G. Máté 14 éves: Transzplantáció: 2011.08.05-én
Rövid listán töltött idő után, nagyon gyorsan új
vesetulajdonos lett. Dialízis közben kapta a
hírt, hogy riadója van.
Mentővel érkezett a klinikára, nagyon türelmesen
viselte a kivizsgálás és a műtét megpróbáltatásait.
Azóta is jól van.
T. Sára 7 éves : Transzplantáció: 2011.10.30-án

Sz.

Sz. Zoltán

Zoli (9) júliusban kapott új
tüdőt Bécsben.

2 hónap várakozás után boldog vesetulajdonos lett. Nagyon jól
van. Egy igazi kis hölgy.
S. Bence 8 éves: Transzplantáció: 2011.10.30-án
2 év várakozás után ő is kis Trappancs lett.
Mosolygósan érkezett a klinikára, a vérvétel
után minden problémája elmúlt.
Nagyon türelmesen viselte a hosszas várakozást.
Kis Andrea koordinátor
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K. Dávid Kristóf

B. Dorka

S. Réka

V. Hanna Vanessza

V. Hanna pótnagymamája átveszi a Pro Víta Díjat

Külföldön transzplantált gyerekek
V. Hanna Vanessza
Szül: 2010.07.16. Transzplantáció: 2011.03.02.
S. Réka
Szül: 2010.01.31 Transzplantáció: 2011.06.27.
H.Ú. Dominik
Szül: 2010.07.27 Transzplantáció: 2011.06.29.
K. Dávid Kristóf
Szül: 2010.06.29 Transzplantáció: 2011.08.25
D. Máté
Szül:2011.02.15 Transzplantáció:2011. 08. 29.

A Ronald Ház Essenben
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Karácsonyi dísz - l ilitől
Anyag szükséglet 1 db szaloncukorhoz:
– 8 cm-es minden oldala karácsonyi anyag (kicsi
mintákkal v. egyszínű)
– a széleire madeira 2x8 cm hosszú
– tömő anyag pl.vatta, vagy szivacsdarabkák
– aranyzsinór
A 8x8 cm-es anyag két szemközti oldalára rávarrom a madeirát. Az anyagot kettéhajtom és
összevarrom (úgy, hogy a varrás belül legyen)
azt a két oldalát, amelyikre nem varrtam madeirát. Ezután kifordítom. Az egyik oldalát cérnával
összekötöm, a vattával megtömöm, aztán lezárom cérnával. Végül az aranyzsinórt rákötöm.
Kellemes ünnepeket kívánok!
Lili

Adventi koszorú és ünnepi gyertyás kompozíció Lilitől
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MESE
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
Élt egyszer egy szegény csizmadia itt
ebben a nagy
Pestvárosban,
aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből
meggazdagodni.
Nem azért,
mintha az emberek összebeszéltek volna,
hogy ezentúl ne
viseljenek csizmát,
nem is azért, mintha a
magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele áron kell
adni, munkát is jót csinált a jámbor, maguk a
vevők panaszolkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvarr: volt is dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel, egy sem szökött
meg kifizetetlen árjegyzékkel, és János gazda
mégis – mégis – nem tudott zöldágra jutni, ahogy
németül mondják, sőt nemnéha közel volt hozzá,
hogy akármiféle száraz ágat jónak találjon arra,
hogy onnan nézegessen le. – Hanem persze ez
csak szóbeszéd volt nála; János gazda igaz
keresztyén ember volt, s keresztyén ember nem
akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is.
Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra
jutni János mester, mert másfelől az Isten olyan
különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol
egy fiú, hogy egy leány, és az olyan egészséges
volt, mint a makk.
– Ó, én uram Istenem! – sóhajtozék gyakran
János mester minden újabb számnál, amint lőn
hat, lőn hét, lőn nyolc; mikor lesz már e hosszú
sor után punktum? Egyszer azután eljöve a kilencedik; az asszony meghalt, és azután ott volt a
punktum.
János mester egyedül maradt a kilenc gyermekkel a világon.

– Hej, sok van azzal mondva.
Kettő, három már iskolába járt, egyet, kettőt járni
kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni,
kinek pépet főzni; emezt öltöztetni, amazt megmosdatni és valamennyire keresni! Bizony édes
atyámfiai, ez nem csekély hivatal: próbálja csak
meg valaki.
Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre kilenc cipő!
mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre kilenc
karéj! mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az
ablakig az egész szoba ágy, tömve, dugva apróbb,
nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel!
– Ó, én uram és Istenem, de megáldottál engemet; – sóhajtozék magában elégszer a jámbor
kézműves, mikor éjfélen is túl ott ütötte a mustával a talpat a tőkénél, hogy ennyi lélek testét táplálhassa, s hurítgatta hol egyiket, hol másikat, a ki
álmában rosszul viselte magát. Kilenc biz ez,
egész kerek kilences szám. No de hála érte az
úristennek, még nincsen ok a panaszra; mind a
kilenc egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is,
épkézlábbal és gyomorral megáldva; s inkább
kilenc darab kenyér, mint egy orvosságos üveg,
inkább kilenc ágy egymás mellett, mint egy
koporsó közötte; az úr Isten őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek nyolc
marad is, ha egyet elvesznek belőle.
Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra; az már el volt
végeztetve, hogy ők mind a kilencen keresztül
dolgozzák magukat az életen, s nem engedik át
helyüket senkinek; nem ártott azoknak sem az
eső, sem a hó, sem a száraz kenyér.
Egy karácsonyestén János mester későn tért
haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész
munkákat vitt haza, kevés pénzecskét szedett be;
ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden
utcaszegleten látott aranyos, ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat, amiket jámbor kofák árulgatnak olyan gyermekek számára,
akik magukat jól viselik; meg is kérdik elébb, hogy
a rossz gyermekeknek ne adjanak el belőle;
János mester egy-egy helyen meg is állt: talán
venni kellene belőle? micsoda? mind a kilencnek?
Az sok volna. Egynek vegyen? Hogy a többi
azután irigykedjék rá. Nem; majd ad ő nekik más
karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, ami el sem
törik, el sem kopik, s aminek valamennyi örülhet,
mégsem veheti el a másiktól.
– No gyerekek: egy, kettő, három, négy; mind itt
vagytok, – szólt, haza érkezve kilencfejű családja
körébe. – Tudjátok-e azt, hogy ma van karácso-
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nyestéje? Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes
ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem
örülünk valamennyien.
A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni
kell, majd felvették a házat.
– Megálljatok csak, hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok.
Nagyon szép éneket tudok ám; erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak!
Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apjuk
ölébe, nyakába; majd lehúzták azért a szép énekért.
– No! mit mondtam! Ha jól viselitek magatokat.
Aztán szépen sorba kell állni. Így ni, amelyik
nagyobb, előbbre, amelyik kisebb, hátrább.
Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. A két legkisebb az apa térdére és karjára
jutott.
– Már most csendesség! Majd én előbb elénekelem: ti pedig majd aztán utánam.
Azzal komoly áhitatos képpel, levéve zöld sipkáját
fejéről, elkezdé János mester azt a szép hangzatos éneket, ami így kezdődik:
„Krisztus urunknak áldott születésén…”
A nagyobb fiúk és leánykák az első hallásra megtanulták a dallamot, több baj volt a kisebbekkel,
azok mindig félrevitték a dalt, s ki-kimentek a taktusból, végre mindnyájan tudták azt, s az volt
aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezé azt a
szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek
azon az emlékezetes éjszakán, s talán még most
is énekelnek, amidőn ilyen szép kilenc ártatlan
lélek őszinte örömének harmóniás hangja kéri

onnan felülről a visszhangot tőlük?
Bizonyára a gyermekek
énekének örülnek ott
fenn a mennyben.
Hanem annál kevésbé
örülnek odafenn az első
emeleten. Ott egy gazdag nőtelen úr lakik, egymaga kilenc szobában:
egyikben ül, a másikban
alszik, a harmadikban
pipázik, a negyedikben
ebédel; ki tudná, mire
használja a többit?
Ennek sem felesége, sem
gyermeke, hanem van
annyi pénze, hogy maga
sem tudja, mennyi?
Ez a gazdag úr éppen nyolcadik szobájában ült
ez este, és azon gondolkozott, hogy miért nincs
az ételnek íze? miért nincs a hirlapokban semmi
érdekes? miért nincs e nagy szobákban elég levegő? miért nincs a ruganyos ágyban csendes
álom? amidőn János mester földszinti szobájából
elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben
hangzani föl hozzá ama vidámságra ösztönző
ének.
Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakad, hanem a mikor már tizedszer is újra kezdték,
nem állhatta tovább a dolgot.
Összemorzsolta kialudt szivarát, s lement maga
hálókabátban a csizmadia szállására.
Éppen végezték azok a verset, amint benyitott
hozzájok, s János mester egész tisztelettel kelt fel
a nagy úr előtt háromlábú székéről.
– Kend János mester a csizmadia, ugye? – kérdé
tőle a gazdag úr.
– Igenis szolgálatjára, nagyságos uram, parancsol
egy pár fénymázas topánkát?
– Nem azért jöttem. De sok gyermeke van kendnek.
– Van biz, nagyságos uram, kicsiny is, nagy is.
Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
– Még több száj, mikor énekelnek. Hallja kend
János mester, én kendet szerencsés emberré
akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közől, én azt fiammá fogadom, felneveltetem,
eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti.
János mester szörnyű szemeket meresztett erre a
mondásra; nagy szó volt az! egy gyermeket úrrá
tenni. Kinek ne ütne ez szeget a fejébe?
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– Hogyne adná? Persze, hogy
odaadja! hiszen az nagy szerencse.
– No válasszon kend közőlök
hamar egyet; aztán menjünk. –
János mester hozzáfogott a
választáshoz:
– Ez a Sándorka. No ezt nem
adom. Ez jól tanul; ebből papnak kell lenni; a második: ez
leány, leány nem kell a nagyságos úrnak; a Ferencke: ez már
segít nekem a mesterségben,
enélkül nem lehetek el; a
Jánoska: lám, lám, ez meg a
nevemre van keresztelve, nem
adhatom oda; a kis Józsi: ez
meg egészen az anyja formája,
mintha csak őtet látnám, ez ne
lenne többet a háznál? No most
megint leány következik, ez
semmi; azután itt van a Palika.
Ez volt az anyjának legkedvesebbje; ó, szegény asszony,
megfordulna a koporsójában,
ha ezt idegennek adnám; no ez
a kettő meg még nagyon
kicsiny, mit csinálna velök a
nagyságos úr?
Úgy járt, hogy már a végére ért,
még sem tudott választani.
Azután alulról kezdte felfelé; de
csak az lett akkor is a vége,
hogy ő bizony nem tudja melyiket adja oda, mert ő valamennyit
szereti.
– No porontyok! válasszatok
magatok; melyitek akar elmenni,
nagy úr lenni, kocsiban járni?
szóljatok no; álljon elő, aki akar.

A szegény csizmadia majd elfakadt már sírva, ahogy ezt mondta; a gyerekek azonban e biztatás alatt apródonkint mind a
háta mögé huzódtak; ki kezét, ki
lábát, ki bőrkötényét fogta meg
apjának, úgy kapaszkodott bele,
s bujt a nagy úr elől.
Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjök,
átnyalábolta valamennyit, s
elkezdett a fejükre sírni, azok
pedig vele együtt.
– Nem lehet, nagyságos uram,
nem lehet. Kérjen tőlem akármit
a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha
már az úr Isten nekem adta
őket.
A gazdag úr azt mondta rá,
hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljen többet
gyermekeivel ide alant, s fogadjon el tőle ezer pengőt ezért az
áldozatért.
János mester soha még csak
kimondva sem hallotta ezt a szót
„ezer pengő”, és most a markába nyomva érzé.
A nagyságos úr megint felment
a szobájába unatkozni, János
mester pedig nagyot bámult
azon az ismeretlen alakú ezer
forintos banknótán, s azután
elcsukta azt félelmesen ládájába, a kulcsot zsebébe tette és
elhallgatott.
Hallgatott az apróság is. Nem
volt szabad énekelni.

A nagyobb gyerekek mogorván
kuporodtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni; a nagy úr odafenn
meghallja.
Maga János mester hallgatva
járt fel s alá a szobában, s
gorombán kergette el magától
azt a kis porontyot, aki feleségének kedvence volt, mikor odament hozzá, s arra kérte, hogy
tanítsa meg őt újra a szép énekre, mert már elfelejtette.
– Nem szabad énekelni.
Azután leült duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni; addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette
észre magát, hogy maga is el
kezd dudolni: „Krisztus urunknak áldott születésén”.
Először a szájára ütött, hanem
azután megharagudott, nagyot
ütött a mustával a tőkére, kirugta maga alól a széket; kinyitotta
a ládát, kivette az ezer forintost,
s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
– Nagyságos jó uram! instálom
alássan, vegye vissza a pénzt,
hadd ne legyen enyim, hadd
énekeljek én, mikor nekem tetszik; mert az több ezer forintnál.
Azzal letette az asztalra a bankót
s nyargalt vissza az övéihez,
sorba csókolta valamennyit,
sorba állítá orgonasíp gyanánt,
közéjük ült alacsony székére, s
rákezdék tiszta szívből újra:
„Krisztus urunknak áldott születésén.”
S olyan-olyan jó kedvük volt,
mintha övék volna az a nagy
ház. Akié pedig volt az a nagy
ház, nagy egyedül járt kilenc
szobáján keresztül, s gondolkozott magában, hogy vajon mi
örülni valót talál más ember
ebben a nagy unalmas világban.
***
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tíz dolog, amit nem tudtál a mikulásról
1. Szent Miklós a legtöbb monda szerint a IV. században született a kis–ázsiai Pattarában. Eredetileg
remete szeretett volna lenni, de egy égi jel hatására püspökké választották. A VI. században
Jusztiniánusz császár uralkodása alatt bazilikát emeltek a tiszteletére Konstantinápolyban.
2. A Mikulást ma azért ábrázolják kövérkés, jókedvű, piros ruhás bácsinak, mert 1928–ban egy gyermekkönyv, 1931–ben pedig az egyik legnagyobb üdítőital–gyártó cég formálta meg ezzel a külsővel a
figuráját.
3. A Mikulás a Miklós név szlovák változata.
4. Ausztráliában a Mikulás kengurun érkezik – szánját 8 fehér kenguru húzza. Az orosz Télapó trojkán
közlekedik, vékony testalkatú, az ablakba teszi az ajándékot, és gyakorta hímzett, kék ruhában ábrázolják.
5. Ma a gyermekek úgy tudják, hogy a Mikulás Lappföldön él – a két világháború között azonban azt
gondolták, hogy a mennyből figyeli a gyermekeket, segítői pedig a krampuszok és angyalok.
6. Lappföld Skandinávia északi részén található, és négy ország – Norvégia, Svédország, Finnország,
Oroszország – területén helyezkedik el. Nagyrészt oroszok és norvégok lakják – népességének mindössze 5%–a lapp. Legfőbb gazdasági tevékenysége pedig mi más is lenne, mint a rénszarvastenyésztés.
7. A baranyaiak szerint december 6., Szent Miklós napja megmutatja, milyen idő várható karácsonykor.
8. Míg karácsony a nagyobb ajándékoké, Mikulás napján az apróságoké a főszerep. Az ajándékok
eredetileg az ősz termései voltak: alma, dió, szelídgesztenye, szárított szilva. Az alma, a narancs és a
mandarin is hagyományos Mikulás–ajándéknak számítanak: az aranygömbökre utalnak, melyeket
Miklós a legenda szerint három szegény, eladósorban lévő lánynak ajándékozott.
9. Itthon a Magyar Mikulás Alapítványnál lehet jelentkezni Mikulás–képzésre. A tanfolyam két hétvégés, a leendő Télapók többek között beszédtechnikát, mozgás– és öltözködéskultúrát, és rengeteg
verset is tanulnak.
10. A német Krampus szó a Krampen szóból ered, amely karmot jelent. A krampusz alakja valószínűleg
a téli napforduló pogánykori hiedelemvilág szellemeinek testet öltője, ördög formájú, patás, szőrös, szarvakkal ellátott ábrázolását pedig a keresztény világ gonosz elképzeléseire vezetik vissza. A jó Mikulás
mellett ugyanis szükség volt a rossz, a büntetést osztó figurára is.
(forrás: http://www.life.hu)
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l uka Ági rovata
Celia Rees: Bűbájos Mary
Még mielőtt itt bárki is mindenféle csúnyaságokra
gondolna, ez nem egy újabb
nyálas rémhistória ovisoknak,
hanem egy valós személy
életén alapuló regény. A 17.
században élt Mary Newbury
naplójegyzeteit egy ágytakaróba varrva találták meg 21.
századi régészek, és a
könyv borítóján még van is
egy e-mail cím, amire lehet
írni, ha valakinek van valami információja Mary-ről
és társairól...
A történet kezdetén Mary
állítólagos nagymamájával él egy
nagy-britanniai faluban, nagymamáját azonban
hirtelen boszorkánysággal kezdik vádolni...a
vádat korabeli szokás szerint hamar be is bizonyítják, és a büntetést szintén korabeli szokások
szerint végre is hajtják. Valószínűleg Mary-re is
hasonló sors várt volna, de ekkor...egy titokzatos
nő magával vitte egy fogadóba, ahol a fogadós
megmosdatta, és felöltöztette. Ezután a titokzatos
nő segített neki feljutni egy hajóra, amin a puritánok mentek Amerikába, hogy új életet kezdjenek. Mary itt megismerkedett Marthával, aki
anyjaként vigyázott rá, összebarátkozott Rebekah-val, és itt véget is érhetne a történet,
de...Mary már a hajóút elején elkezdte észrevenni a boszorkányság jeleit. Ki lehetett az a titokzatos nő? Mihez kezdett Mary Amerikában? Rá tudták-e bizonyítani, hogy boszorkány? Hozzáment-e
Rebekah a szerelméhez, vagy Johnson tiszteletes
megakadályozta az esküvőt? Ha érdekel a
válasz...irány a könyvesbolt!

Rónaszegi Miklós: A királynő kalóza
Én tudom, hogy magyar írók történelmi regényei
általában nem szoktak túl népszerűek lenni, de ez
megér egy próbát...elsősorban Francis Drake életét mutatja be, de a figyelmes olvasó megismerheti Rogert, a lecsúszott nemes fiát, aki minden-

áron hajós akar lenni, Antoniót, a spanyolból lett angol kalózt (aki nem pápista ám!
anglikán hiten van...); nyomon követheti a
kis Betty és Johnny, a rövidlátó takácslegény szerelmét, valamint megtudhatja, hogy
hogyan lesz egy rablóból – bizonyos Disznó
Jimből – majdnem lord-mayor. Megvan az a haszna is, hogy miközben
mindenféle cselszövésekről, szerelmi zűrökről, és tengeri eseményekről (a Kísértethajó, a
forró tenger, na meg persze a krák), észrevétlenül
mászik a fejedbe a történet történelem órán is
hasznos része...

Timo Parvella:
Ella és barátai
Ez egy tipikus esete azoknak a bizonyos korhatár nélküli könyveknek...még
mindig elkap a röhögőgörcs ha rágondolok...
Vajon mi történhet a tanítóbácsival? Furcsán viselkedik, leveleket kap, bőrönddel találkozik a parkban az ősellenség bések tanítónénijével...ezer
dolog lehet, de a legvalószínűbb, hogy zsarolják
– legalább is ezt gondolják az elsősök. (Csak Pate
nem érti, hogy miből gondolhatják a többiek, de
Pate sose ért semmit...) Hogy megmentsék a tanítóbácsit, egész akciót szerveznek Tuukka vezetésével, aki mindig mindent
tud. Az akció azonban balul
sült el...de nem lövöm le a
poént, olvassa csak el mindenki maga! Az incidens
után egy helyettes érkezik, akinek roppant fura
dolgai vannak...amit persze ki is használ az osztály. Ezután következik a
karácsonyi színdarab,
ami megint nem úgy
sikerül, mint tervezték, de
aztán mindenki nagyon élvezi, végül az osztálykirándulás, ahol kisebb botrányt kavarnak.
Ezután már csak Samppát kell kijuttatni az osztályteremből... (Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy 2-3. osztályos gyerekeknél elég meggyőző
érv az olvasás hasznossága mellett...)
üdvözlettel: Ági
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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Devecsery László: Csengettyűk szavával...
Karácsony csilingel
csengettyűk szavával...
Karácsony kopogtat
hóbundás kabátban;
meghitt meleg lobog
minden kis szobában.
Karácsonyfa hinti
mireánk a fényét,
adjon világunknak
hű, emberi békét!
Karácsony csilingel
csengettyűk szavával...

Dsida Jenő : Itt van szép karácsony...
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

minden olvasónknak
Áldott Karácsonyt és
b oldog Új Évet kívánunk!

