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Jön a tavasz! Jön a tavasz! 
Szeretjük a tavaszt! Megújulást, színeket, illatokat, meleget, kedves zajokat, jókedvet, energiát,... életet hoz
a hideg tél során megszürkült hétköznapjainkba. Múlt héten meglátogattam Fannit, a nyolc éves kisányt, aki
februárban új szívet kapott. Fanni mosolygós, vidám arcát látva a kórházi szobában arra gondoltam, hogy itt
is tavasz van, egy másfajta tavasz! A sikeres transzplantáció egy várva várt, gyönyörű tavasz minden szervre
váró társunk számára, amely új lehetöségeket, egy színesebb életet hoz valamennyiüknek! Szálljon felénk
minél gyakrabban a tavasztündér!  

Böcskei Virág
Varázsigém hatalmával
elaltatom a telet.
Az ágakra rásuhintva
ébresztem a rügyeket.
Virág nyílik ahol járok,
ágak végén tipegek.
Tündérszárnyam nyomában már
ott virít a kikelet.

Menzovics Éva: Tavasztündér



HANNAHANNA

Vörös Hanna Vanessza 2010.
július 16-án született Kiskun-
halason. 
Születését mi, mint nagyszülők
nagyon vártuk, boldogan vittük
ekkor még az anyukájával, apu-
kájával haza. Minden nap láto-
gattuk őket, mindenről, amire a
kislánynak szüksége volt, mi, a
mama és a papa gondoskod-
tunk. Nem volt könnyű dolgunk,
a munkahelyünk lakóhelyünk-
höz 60-km-re volt, amit napi
szinten meg kellett tennünk.
Hannácska születése után ter-
mészetesen még többet dolgoz-
tunk, hogy a világon mindent
tudjunk neki biztosítani. Sajnos
látva a szülők (elsősorban az
apuka) hozzáállását, munkába
járását, tudtuk, hogy a mi segít-
ségünk nélkül nem fognak tudni
megélni.
A kiskunhalasi újszülött osztály
főorvos asszonya, Dr. Dobos
Erika Hannácskát hat hetes
korában a budapesti I. Számú
gyermekklinika csecsemő osz-

tályára utalta be, ahova termé-
szetesen a szülők szintén a mi
segítségünkkel tudták a kislányt
feljuttatni, hiszen Budapest –
Kiskunhalas közel 200 km-re
van egymástól. A klinikán 1
hetet töltött az anyjával, aki egy
hét után hazament, Hannát a
kórházban hagyta. Mi ekkor lép-
tünk a kiskunhalasi gyámhivatal
felé, ahol Hanna mellé gyámul
rendeltek ki.
Vizsgálatok során kiderült, hogy
a kislánynak azonnali életmentő
műtétre, a kasai féle beavatko-
zásra van szüksége, amihez a
műtéti beleegyezést már mint
Hanna gyámja írtam alá és a
műtét alatt végig az ajtó előtt áll-
tunk sírva papával, egymást
vigasztalva, hogy biztosan min-
den rendben lesz. Sajnos nem
így történt, 5 nap után közölték,
hogy máj donorra van szüksége
Hannának, ahhoz, hogy életben
maradjon. Mindenféleképp egy
szervátültetés mentheti csak
meg az életét.
Dr. Szőnyi László segítségével
hozzákezdtek a donor keresés-
hez. Rövidesen kiderült, hogy
nem szükséges Hannáéval azo-
nos vércsoportú donor, így én
vállaltam, hogy a kislány donor-
ja leszek. A szülők életvitelük,
szenvedélybetegségük (ebből
kifolyólag egészségügyi állapo-
tuk) miatt nem voltak megfelelő-
ek donornak. Hannácska hóna-
pokat töltött a klinikán, nagyon
pici időre, egy-két napra tudtuk
haza hozni, de sajnos az állapo-
ta romlása miatt, szinte rohanva
vittük vissza Budapestre, Dr.
Dezsőfi Antal osztályvezető főor-
vos úr csecsemő osztályára.

Egy alkalommal Hannácska itt-
hon lehetett közöttünk, de éjsza-
ka magas lázzal felsírt, a távol-
ság miatt ekkor a kiskunhalasi
kórházba rohantunk vele, hogy
ellássák és vihessük Budapest-
re. Nem így történt, a helyi kór-
házban bent fogtak bennünket,
Hanna állapota súlyos volt, két
nap elteltével közölték velem,
hagyjam el az osztályt, menjek
haza, hagyjam ott a gyereket,
mert olyan állapotban van, rövid
időn belül összeomlik a keringé-
se és leáll a szíve. Úgy érzem,
az igazi harc itt kezdődött érte,
nem hagytam, vitába kevered-
tem, követeltem a mentőt, köve-
teltem, hogy azonnal szállítsák
Budapestre, nem hagyom, hogy
meghaljon, hiszen folyamatban
volt a németországi kiutaztatása
szervátültetésre.
Sikerült Hannát Budapestre szállít-
tatni, nem kiskunhalasi, hanem
kunszentmiklósi mentőállomás
biztosított mentőt  a felszállítás-
hoz. Azokat az órákat, perceket
nem lehet leírni, akkor azt a küz-
delmet, amit Hannáért tettem,
nem lehet elmondani. Felért a



mentő vele, s Hanna állapota fél órán belül stabil
volt. Ekkor éjszaka a klinika bejárata előtt kocsi-
ban ülve vártuk, hogy reggel legyen, ránk fagyott
a kocsiajtó. Nem bírtunk kiszállni, december 10-ét
írtak. Január 5-ig feküdt ekkor az osztályon
Pesten, majd hazaadták, állapota jó volt, örültünk,
vártuk a kiutazás időpontját. Meg kell, hogy je-
gyezzem, ekkor már 5 hónapja küzdöttünk
Hannáért, a szülők még egy telefont sem emeltek
fel, hogy érdeklődjenek a kislány állapota felől. 
Az orvosi ellátás költségeit az OEP finanszírozta,
de a kint tartózkodásunkhoz szükséges anyagi
feltételeket Kiskunhalason szervezett segélykon-
certtel, illetve egyéni adományozók hozzájárulá-
sával sikerült előteremteni. Itt pörögtek az esemé-
nyek, rohantak a napok, időnk már nem sok volt a
kiutazásig, az MKB Banknál gyámügyileg zárolt
számlára, a magánszemélyektől érkező utaláso-
kat nagyon köszönjük. 
A Magyar Lacika Alapítvánnyal a TV2-n keresztül
kerültünk kapcsolatba. Magyarné Beatrixék leu-
taztak hozzánk a TV2 stábjával és tőlük 200 ezer
forintot kaptunk., de hajnal fél 4-kor a TV2 kocsija
állt az udvarunkban és a beteg kisbabával
Budapestre, a TV2 stúdiójába vittek bennünket,
ahol Beatrixszel és férjével, Lászlóval közös inter-
júban szerepeltünk, megköszönve nekik az alapít-
vány adományát (200 ezer Ft-ot). Az adás végén
Vuity Tvrutko bejelentette, hogy a kint tartózko-
dásra a 800 ezer ft összegyűlt az alapítványnál,
amit magánszemélyek és vállalkozók, Hanna
nevére, gyógyítására utaltak. Ennek a bejelentés-
nek nagyon örültem, ám ebből az összegből csu-
pán 130 ezer ft-ot kaptunk meg, a többi, ki tudja
hol van. Hazaérkezésünk után úgy gondoltuk,
hogy a kislány utókezelésére egyértelműen ezt
nekünk folyósítják, de mai napig ez az összeg
valahol pihen.
Kiutazásunk előtt Dr. Szőnyi László  tanár úr - tisz-
telettel és köszönettel tartozom neki – kérdezte
meg tőlünk, van-e pénzünk. Válaszoltam, hogy

igen, megvan a szükséges összeg a kinti költsé-
geink fedezésére. 
A hivatalos eljárás meglétét követően, 2011. feb-
ruár 3-án indultunk Essenbe.
A kivizsgálások, az etikai bizottság engedélye egy
hónapot vett igénybe, majd márc. 3-án a kislány
egészségi állapota indokolta az azonnali műtét
elvégzését.
Egy hét intenzív osztályon való tartózkodás után
Hanna állapota kielégítően javult, így átkerült az
általános osztályra.
Tíz hét Essenben való tartózkodás után haza tud-
tunk jönni, ahol a budapesti klinikán Dr. Szőnyi
László várt minket, az ő osztályán egy hetet töltöt-
tünk.
Hanna eredményei jók voltak, Húsvétra haza-
mehettünk.
Több hónapon keresztül minden héten csütörtö-
kön kontrollvizsgálatra utaztunk Budapestre.
Szerencsére egyszer sem kellett a kórházban
maradnunk, a kislány eredményei minden vizsgá-
latnál jók voltak.
Mivel hál’ Istennek, Hanna jól érzi magát, egyre rit-
kábban kell vizsgálatokra járnunk, gyógyszert reg-
gel és este kap, vidám, mozgékony, figyelmes kis-
lány, minden érdekli. Egy éves korára elindult,
szavakat mond, nincs lemaradása hasonló korú
gyerekekhez képest. Napról-napra ügyesebb, új
dolgokat produkál, hatalmas életerő és energia
van benne.

Sok-sok puszit küldünk:
Hannácska és a Mama

Mama átveszi a Pro Vita Díjat 2011-ben,  a Világnapon



Első farsang tengelicen

Sziasztok Trappancsok!

2012 január vége felé szüleimmel elkezdtünk
készülődni a Transzplantációs Alapítvány farsangi
rendezvényére.
Nekirugaszkodásunk a nagy útnak nem volt telje-
sen problémamentes. ”Ez a Tengelic messzebb
van, mint gondoltam” , mormogta magában édes-
anyám aggodalmaskodó tekintettel a térképet
nézegetve. Még olyanokat is mondott:- ”szóval
Szekszárd mellett, nem is a Balatonnál, sok órányi
autózás lesz ez”. Időközben a TV-ből is biztató
hírek érkeztek: erős havazás, -17 fok Celsius,
hóátfúvás, lefagyás, útlezárás, folyamatos sarkvi-
déki hideg, katasztrófahelyzet, stb… Ezen híradá-
sok hallatán édesanyám arcán időnként már-már
meginogni látszott az eltökéltség, miszerint kis
családunknak ezen a hétvégén feltétlenül Tengelic
felé kéne vennie az útirányt. 
Én azonban az ajándékba kapott tündérjelme-
zemben már hétfő óta minden nap gyakoroltam a
tündérekre nehezedő feladatokat. Kedvenc plüs-
sállataim, a tigris és a teknősbéka lelkesen dide-
regtek és vacogtak, majd varázspálcám egy-két
suhintásával pillanatok alatt tavaszt varázsoltam
köréjük és felmelegítettem őket. Azt is gyakran
mondtam a szüleimnek: ”Ha Zsuzsa néni meglát-
ja a jelmezemet, biztosan összecsapja a kezét!”
Így hát nem volt visszaút. Anyukám először úgy
tervezte, most erre az útra nem fog sokat pakolni,
néhány sportos holmi és kész. Aztán bekerült a
csomagba először az orkán nadrág, meleg haris-
nyák, pulóverek, azután követte ezeket a jelmez,
a farsangi parti ruha, túlélő felszerelés, kedvenc

mesekönyvem,
kis plédem és így
tovább.
Szóval a cso-
magtartó teljes
megtöltése után
elindultunk ezen
vészjósló időkben
Tengelicre. 
Péntek délutáni,
első programunk a
Tücsök zenés szín-
pad előadása volt,
kicsi és nagy
gyerekek vidám
énekekkel, meg-
ható musical da-
rabokkal kedves-
kedtek nekünk. A
közös táncra való

felhívásnál én is rögtön kedvet kaptam, hogy részt
vegyek a mulatságban. Utána ismerős, kis pajtá-
saimmal, Mátéval, Antóniával és Hannával birtok-
ba vettük a szálloda lépcsőházát, mely sokáig
hancúrozásunk zajától volt hangos. Este teljes
komolysággal néztem végig a nyári tábor video-
filmjét, mely után szüleinket a csapatépítő tré-
ning feladatai foglalták le. 
Szombaton is folytatódott szüleink játékos ismer-
kedése, nekünk, gyerekeknek akadályverseny is
volt, a felnőttek hangulatát a borkóstoló program
fokozta tovább. Engem azonban leginkább az
esti, nagy farsangi rendezvény érdekelt. Izgatottan
készülődtem, alig vártam, hogy szaladhassak
megmutatni magam pillangótündér ruhámban.
Amint Zsuzsa Nénivel találkoztam és az általam
látnoki módon megjövendölt kézösszecsapás
bekövetkezett, anya a háttérben már csak neve-
tett. A farsangi felvonuláson Mátéval fogtuk egy-
más kezét, ő krokodilnak öltözött. Kicsi kroki tár-
sammal jelentőségteljesen lépkedtünk a nagy for-
gatagban, arcunkon tükröződött az esemény
különleges hordereje életünkben, mivel közös
vonás bennünk, hogy mindkettőnknek ez volt
élete legeslegelső, nagyon régóta várt farsangja!
A felvonuláson ott voltak a nyuszikák, a hastáncos
lányok, boszik, kis dínók, tündér kolleginák és
még sorolhatnám. Nagyon tetszett a túró rudi is.
Doktor bácsink ecetnek öltözött! Olyan vicces
volt, sárga kupak volt a fején. Sokat jelentett szá-
munkra az ismerős doktor nénik és doktor bácsik
jelenléte, akik szüleink okosítása végett a délutáni
orvos-szülő fórum jóvoltából érkeztek hozzánk. Az
egész este bámulatos volt, azt sem tudtam hova
nézzek, annyi volt a látnivaló, vidáman vonatoz-
tunk, körtáncoltunk, illetve bohókás magántánco-
kat is lejtettem. Mondhatnám azt is, hogy röpköd-
tem a boldogságtól. Zsuzsa Néni biztatására a
nagy nyilvánosság előtt is felfedtem szavalótehet-
ségemet, mindenkit meglepő magabiztossággal
adtam elő farsangi versemet, mely arról szólt,
hogy én tündérek csapatával érkeztem az ember-
ek földjére, hogy tavaszt varázsoljak, rügyeket
fakasszak stb. A buli vége felé sárga lufikat kap-
tunk ajándékba, mellyel a hozzám hasonló kicsik-
kel ”kipukkadásig” játszottunk. 
Elérkezett a vasárnap. A reggelinél asztalunk alá
rövidebb-hosszabb időre egy Áron nevű kisfiú köl-



tözött. Egyik beköltözése alkalmával ez a huncut
Áronka, még anyukám egyik papucsát is elcsen-
te. Hősies kergetőzés árán sikerült visszaszerez-
nem! Amint látjátok itt mindig történt az emberrel
valami. Délelőtt a lényegében egész hétvégén át
zajló csapatépítés lezárásaként rituális, közös
búcsúpancsizás zajlott a wellnessben.
Hazaindulás előtt még megszeppenve észleltem,
hogy bár szombat este rengeteget legyintettem és
suhintottam, hadonásztam és paroláztam a
varázspálcámmal, vasárnapra mégsem borultak
Tengelic környékén virágba a fák. Talán a varázsi-
gével nem stimmelt valami. No, de sebaj, mint
tudjátok, én még csak egy gyakorló tündérke
vagyok, rengeteg tanulás vár még rám. Azért leg-
alább a havazás elállt, és az inkább borongós idő-
ben időnként azért a nap is kisütött. Ilyen napsü-
tésben hagytuk el Tengelicet, első farsangom
helyszínét. Kocsink kerekei alatt ropogott, csikor-
gott a hó, a fák ágas-bogas karjai és a táj ragyo-
gó, fehér lepelbe öltöztek. A nap földre érkező
kedves sugaraival sok milliárdnyi hókristály ját-
szadozott tovább. Nagyon szép volt ez a búcsú. 
A hétvégén a szüleim is nagyon jól érezték magu-
kat. Anya azt mondta, hogy olyan más volt itt a
hangulat, hogy olyan otthonosan érezte magát, és

itt más súllyal esett latba minden perc és óra.
Talán azért, mert az ember háta mögött hagyhatta
a külvilág sokszor kicsinyes küzdelmeinek had-
színtereit, hogy olyan emberekkel találkozhasson,
akik túl vannak már kényszerűen vívott, igazi lét-
harcokon, mely tapasztalat érezhetően mindenkit,
mindannyiunkat közelebb vitt már ahhoz, hogy
megismerhessük a nagy titkot, a földi létezés való-
di értelmét. 

Üdvözöl mindenkit:   

szeretettel Zsófi

Utóirat: minden
s z e r v e z ő n e k
köszönjük az áldo-
zatos munkát, to-
vábbá jelentem,
akadálymentesen
haza is értünk, így
expedíciónk, mely
küldetését várako-
záson felül betelje-
sítette, sikerült!

Keringőzik a kanál…Keringőzik a kanál…
Tengelic. Pakstól 20 km-re, délnyugatra, Szekszárdtól 25 km-re, északra. Tengelic. A 124-es km. Szinte min-
dig érdekel az úti cél. Tengelic. Hogy éltek-e már itt a bronzkorban? Tengelic. Ízlelgetem minden évben.
Tengelic. 
Aztán rájövök. Tengelic, nem akarok Rólad tudni semmit. Tengelic számomra a tél, a csend, a farsang, a
gyerekzsivaj, a bor, a kérdések, a válaszok, a találkozások, a nevetés, a hallgatás, a játék. Veletek. Szeretem
napsütésben, és hóban, fürdőruhában, és hótaposóban. Ilyenkor olyan, mintha Tengelic egyszerűen csak
a miénk lenne.
Az első nap a találkozásokról szól. Régi találkozások emlékéről, és újakról. Aztán a változásokról, a változá-
sok elfogadásáról, és a megváltoztathatatlanról. A nyári filmről, a finom vacsoráról, a meglepetésről.
A második nap a legjobb. Az teljesen a miénk. Már megérkeztünk, de még nem indulunk. Kinek az aka-
dályverseny, kinek a pancsolás, kinek a borkóstoló, kinek a milánói sertésborda, kinek a táncverseny, vagy

a jelmezes felvonulás a kedvence. A kadarka
olyan, mint a mi hétvégénk, kellemes, rubin
színű, meleg fűszeresség jellemzi. Szagoljuk,
ízleljük, és legszívesebben tapintanánk is.
Szóval, átjár minket Tengelic. 
És a végén csak arra gondolunk, hátha bezár
minket a hó, és itt maradhatunk még ezen a
helyen, amelyről nem tudunk sokat. Együtt. 
„Heje-huja vigalom! Habos fánk a jutalom,
Mákos patkó, babkávé, értünk van a parádé.”

Dr. Kelen Kata
gyermekgyógyász, 

az Alapítvány önkéntes segítője



Képek a farsangról
Képek a farsangról





tengelicen tengelicen 
farsangoltunkfarsangoltunk

A Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért idén február
3-5 között rendezte meg
Tengelicen farsangi hétvégéjét.
Kis családunk nagyon készült
erre a kirándulásra, hiszen kisfi-
unk, Máté még soha nem far-
sangozott. Izgatottan csomagol-
tunk csütörtök este: izgultunk,
hogy semmi sem maradjon itt-
hon, és izgultunk, vajon az idő-
járás mennyire lesz kegyes hoz-
zánk. Péntek reggel kiderült; a
hó bizony szakadatlanul esik, de
mi elszántan útnak indultunk.
Közel 4 órás autózás után meg-
érkeztünk a Hotel Orchideába. 
Nagyon kedvesen fogadtak
bennünket, üdvözöltük a régi
ismerősöket és vártuk a még
úton lévőket. Délután a szek-
szárdi Tücsök Zenés Színház
előadását élvezhettük. Nagyon
tehetséges előadókat láthattunk,
a kicsiktől a nagyokig. Igazán
színvonalas produkciót nézhet-
tünk meg. Bevallom, engem a
záró szám nagyon meghatott,
végig könnyeztem „Az élet
szép” című dalt a Légy jó mind-
halálig musicalből. Szerintem
nem voltam egyedül…
Vacsora után a nyári táborról
készült kisfilmet néztük meg a
„GRAFT – egy aprócska szív
élménybeszámolója” címmel.
Ezután csapatépítés követke-
zett, nekünk szülőknek! Nagyon
élveztük! 
Szombat délelőtt a gyerekeknek
akadályversenyt szerveztek, mi
szülők pedig játszottunk
Naszódi Marci vezetésével.
Nagyon vidám hangulatban telt
a délelőtt, jó volt újra egy kicsit
gyereknek lenni. Ebéd után
élvezhettük a szálloda meden-
céit, később a szaunát. Lopva
figyeltük, ahogy Máté a maga
módján ismerkedik a gyerekek-
kel. Közölte, hogy neki itt sok
barátja van, csak a nevüket nem
tudja. 
Csodálatos látványt nyújtott az

uszodából, ahogy odakint szűn-
ni nem akaróan, óriási pelyhek-
ben esik a hó. Néha elgondol-
kodtunk azon, vajon hogyan
fogunk hazamenni, de olyan jó
helyen voltunk, akár maradtunk
volna még néhány napot.
Ezután orvos-szülő fórum sze-

repelt a programban. Itt feltehet-
tük azokat a kérdéseket, ame-
lyek felmerültek bennünk gyere-
keinkkel, betegségükkel, terápi-
ájukkal kapcsolatban. 
Délután a Takler pincészetet
látogatták meg azok, akik bor-
kóstoláson szerettek volna részt
venni. Mi készültünk az este leg-
nagyobb eseményére: a jelmez-
bálra. Kora este izgatott gyerek-
zsivajtól volt hangos a szálloda;
a kisebbek már türelmetlenül
várták a nagy eseményt. Ekkora
jelmez kavalkádot ritkán látni!
Voltak tündérek, hercegnők,
boszorkányok, krokodilok, kaló-
zok, hastáncosok, cowboyok,
nyuszik (kicsik és nagyok), pöty-
työs az igazi, utcalányok, egy
elegáns középkori család és
még sorolhatnám. A jelmezes
felvonulás után Domján Zsófi
tündér nagyon szép farsangi
verset adott elő, majd a szülők-
nek meghirdetett táncverseny
következett. Kevesen jelentkez-
tek, úgy gondoltuk, mi is próbá-
ra tesszük tánctudásunkat. Nem
akartuk elhinni, hogy megnyer-
tük a versenyt! De nemcsak mi
nyertünk, az akadályverseny
győztese a „kacsacsőrű emlő-
sök” csapata lett, akiket Máté is
erősített. Boldogan mutatta a
győztesnek járó csomagot! Mi
nem maradtunk sokáig, mert
igencsak elfáradt a család legki-
sebbje, de másnap reggel hal-
lottuk, hogy a többiek hajnalig
ropták a táncot.
A vasárnap már egy kicsit a
hazaindulásról szólt. Elállt a hóe-
sés, a gyerekek kiszabadultak a
levegőre, nagy hógolyózás kez-
dődött. Nekünk felnőtteknek
újabb csapatépítés: ki hozott
lapátot, seprűt, kinek jó az akku-
mulátora, mert a mi autónk
bizony nem indul, kinek az autó-

ját ássuk ki előbb a hóból?
Miután megoldottuk a fennálló
problémákat, irány az uszoda!
Jól megmozgattuk az izmainkat,
majd lazulás a termálvízben. Így,
teljesen felfrissülve álltunk neki a
csomagolásnak, és fájó szívvel
indultunk haza. 
Nem az udvariasság mondatja
velem, hogy nagyon köszönöm
minden szervezőnek, minden
önkéntes segítőnek, hogy ezt a
hétvégét ilyen csodálatossá
varázsolták. 
Köszönjük minden szülőnek,
hogy olyan szeretettel fogadta-
tok bennünket már a nyári
táborban is, és azóta minden
összejövetelen, mintha mindig is
közétek tartoztunk volna.
Remélem a nyáron ismét talál-
kozunk! Addig is: minden jót!

Kispálné Márti, 
Illés Máté anyukája

Máté játék közben



Immár negyedik alkalommal töltöttünk el egy csodás,
mesebelien havas hétvégét Tengelicen.
Szerencsére senkit nem riasztott el az előre jelzett nagy
havazás, mindenki megérkezett, még a szombaton
tetőző havazásban is érkeztek orvos vendégeink, akik
nagyon fontos szerepet töltenek be az utókezelés során
gyermekeink életében, és ezáltal a szülők életében is. 
Rendezvényeinkre rendszerint meghívunk néhány keze-
lőorvost, mert a kórház falain kívül, oldott hangulatban
közvetlenebbül tudunk kapcsolatot teremteni, beszél-

getni, ami kihat a későbbi kórházi kontroll vizsgálatok
hangulatára is. 
Hagyománnyá vált, hogy a farsangi hétvégén orvos-
szülő fórumot rendezünk, amelyre előzetesen felhívjuk
a szülők figyelmét, hogy készüljenek kérdésekkel.
Fontosnak tartjuk, hogy a szakorvosi kezelés mellett a
mindennapjainkat érintő problémákra is válaszokat
kapjunk, ezért sokféle szakembert hívunk fórumunkra:
nefrológust, gyermekgyógyászt, kardiológust, sebészt,
gasztroenterológus-hepatológust, infektológust, kór-
házpedagógust, pszichológust. Azért is nagyon hasznos
az ilyen fórum, mert rengeteget tudunk tanulni egymás
kérdéseiből is, és tapasztalatunk szerint gyakran hang-
zik el olyan téma, amire lehet, hogy mi magunk nem is
gondolunk, vagy nem merjük a kérdést feltenni, így
mégis választ kapunk rá. Másrészről pedig jobban meg-

orvos-szülő fórumorvos-szülő fórum
2012 Tengelic2012 Tengelic

a Tengelici Farsangunk 

kapcsán…

Ez volt a hetedik farsangunk, negyedik alka-
lommal Tengelicen a Hotel Orchideában, ami
olyan létesítmény, mintha kifejezetten nekünk
találták volna ki…Pont annyi és olyan beosztá-
sú szoba van, mint amennyi nekünk kell (na jó,
lehetne még 2-3 szobával több, de végül min-
dig éppen annyian betegednek meg, mint ahá-
nyan a „várólistán” vannak). Konferencia ter-
mei, játszó szobái, wellness helységei tökéle-
tesen kielégítik igényeinket, ilyenkor velünk
van tele az egész létesítmény…

Hogy kik is vettek részt, lássuk csak! Összesen
120-an voltunk, 28 család egy-két-három, sőt
négy gyermekkel, hét gyerek pedig szülői kíséret
nélkül, öt orvos (nefrológus, hepatológus, kardio-
lógus, infektológus gyermekgyógyászok), pszi-
chológus, gyógypedagógus, kórházpedagógus,
családterapeuta a szintén ilyenkor hagyományos
szülő-orvos fórum résztvevőiként, valamint önkén-
tes segítőink és a rendezvény szervezői. 
A gyerekekről annyit, hogy összesen 54-en voltak;
11 máj-, 11 vese-, 3 szívátültetett, 2 májra váró, 1
szívre váró, azaz összesen 28 „beteg” gyerek és
26 egészséges testvér. A gyerekek aktivitását
nézve bizton állíthatom, senki meg nem tudta
különböztetni, ki közülük a transzplantált.
Többen már hetedik alkalommal jöttek, sokan
most először, de elmondhatjuk, hogy mindenki
felfrissülve, kipihenve, élményekkel tele tért haza.
(Többen agitáltak, hogy hóviszonyra hivatkozva

maradjunk még pár napot) 
A gyerekek számára mindig
nagy élmény a csapatverseny,
de most először a szülők is játsz-

hattak péntek este, és szombat délelőtt is.
Nagyon élvezték, igazi csapatépítés történt! Ígér-
jük, ezt folytatni fogjuk. A farsangon egyre több
szülő is beöltözik, ilyen népes, ötletes jelmezes
felvonulás még sosem volt.
A szülők táncverse-
nyében is volt
néhány bátor jelent-
kező (konkrétan öt
pár), a keringő +
rock and roll össze-
tett verseny győzte-
se – Illés Máté szülei
– az őszi Astellas Gyereknapon ingyenesen vehet-
nek részt.
Köszönjük a Rózsa család segítségét a szerve-
zésben, a Tücsök Zenés Színpad fellépését, a
zenészek egész szombat esti-éjszakai közremű-
ködését, a Hotel Orchidea magas szintű szolgál-
tatását, és a négy éve változatlan árszintjét, és
köszönet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek,
mely idén is támogatta rendezvényünket, ennek
köszönhető a szombati finom gulyásleves-fánk
ebéd. 
A program költségeire természetesen pályáztunk,
de a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
nem találta támogatásra méltónak pályázatunkat.
Ez már a második év, hogy nem kapunk semmi-
fajta költségvetési támogatást a szervre váró- és
szervátültetett gyerekek és családjuk rehabilitáci-
ós programjaira. Előző években a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram minden pályázatunkat pozi-
tívan értékelte, támogatta programjainkat!

Szalamanon Zsuzsa
kuratóriumi elnök

Egy kis statisztika és panaszEgy kis statisztika és panasz



ismerjük egymást, amely további beszélgetéseket,
barátkozást generál közösségünkben.

A fórumon jelen voltak orvos, illetve szakember oldal-
ról: Prof. Dr. Reusz György, Dr. Dezsőfi Antal, Dr.
Ablonczy László, Dr. Szabó József, Dr. Kelen Kata, Dr.
Kulcsár Andrea, Szekeres Ágota, Pallag Erika 

A következő kérdések hangzottak el:

Mennyire kell precízen betartani azt, hogy az immun-
szupresszív gyógyszereket azonos időben vegyük be?

Válasz: Nagyon fontos a pontosság! A legjobb szedési
mód az, ha 1 órával étkezés előtt, vagy 1-2 órával étke-
zés után vesszük be, és minden nap ugyanabban az
időben. Miután ma már a gyógyszerszintet eléggé ala-
csony szinten tartják, még precízebben kell ezt a sza-
bályt követni, hogy ez a szint ne csökkenjen le túlságo-
san. 
Statisztika alapján a pon-
tos gyógyszerszedésnek
hosszú távon jelentkezik a
jótékony hatása.

Ekcémát okozhat-e a
Prograf?

Válasz: Az immunszupresz-
sziv kezelés megváltoztatja
a szervezet ellenálló
képességét, ami okozhat
ilyen tünetet, de nem köz-
vetlenül a gyógyszer okoz-
za, mivel van olyan Prograf készítmény, amelyet kifeje-
zetten ekcémára használnak. Általában az immunszup-
resszív kezelés alatt fellépő bőrelváltozások idővel keze-
lés nélkül is elmúlnak. Az is elképzelhető, hogy a gyer-
meken transzplantáció, ill. immunszupressziós kezelés
nélkül is jelentkezne az ekcéma, hiszen gyakori bőrbe-
tegség ez az „egészségeseknél” is.

Az immunszupressziv gyógyszereket ez évtől negyedé-
vente vakliciten pályáztatják, mennyire érint ez ben-
nünket?

Válasz: A gyógyszerátállítás többe kerülhet, mint
amennyit nyerhet az árán a költségvetés, mivel több
kórházi kontrollra van átállításkor szükség, valamint
veszélyes is lehet, szervkilökődés következhet be, ami-
nek kezelése szintén plusz költséggel jár, ha egyáltalán
meg lehet akadályozni a kilökődést. 
(Azóta úgy hírlik, hogy a szervátültetettek kapcsán ezt
újra gondolja a kormány.) 

Mennyire fontosak a védőoltások?

Válasz: A transzplantáció előtt és után fél-1 év múlva
mindenkinek ajánlott elmenni a Szent László Kórház

oltási ambulanciájára, ahol Dr. Kulcsár Andrea felméri
mindenkinek személyre szabottan, hogy mit és meny-
nyit kellene, hogy kapjon a védettséghez.

Van-e az oltóanyagban higany?

Válasz: Amit a gyermekek kapnak, abban nincs semmi-
lyen higanyszármazék, és amit a felnőttek kapnak,
abban is csak olyan és annyi higanyszármazék van,
amely nem veszélyes a szervezetre.

Mi okozhat étvágytalanságot, és nagyon lassú fejlődést
a sikeres transzplantáció után?  

Válasz: Nagyon különbözőek a gyerekek, nem lehet
általánossá tenni, hogy mennyit kellene nőni, hízni
adott időszak alatt. Gyermekeink esetében az sem
mindegy, hogy transzplantáció előtt mennyi volt a
lemaradása, mennyire volt súlyos az állapota.

Mindenesetre érdemes
olyan vizsgálatokat elvé-
gezni, amellyel kiderül-
het, hogy valamilyen
emésztési zavar fennáll-e.

Mi okozhatja egy kisgyer-
mek agresszivitását, hirte-
len hangulatváltozását?

Válasz: A beteg gyermek-
kel szemben a szülő gyak-
ran engedékenyebb, elné-
zőbb, ami ahhoz vezet,
hogy nem tanulja meg a

gyermek, hogy másnak is vannak igényei, ami időnként
az ő akaratának a korlátozását jelenti. Az ilyen esetben,
mikor túl tágak a határok, a „nem” szó dühöt, agresszi-
vitást vált ki. Teendő: a határok szűkítése és követke-
zetes betartatása, amely egyben biztonságot is ad a
gyermeknek, aki ezáltal kezelhetőbbé válik.

Mi okozhat általános rossz étvágyat, gyakori hasme-
nést?

Válasz: Ha egyébként jól fejlődik, akkor nem probléma
a hígabb széklet, és válogatósság. 
Azonban mindenesetre érdemes gasztroenterológiai
vizsgálatot végezni az emésztési zavarok kizárása miatt.

Nagyon szépen köszönjük a jelenlévő összes orvosnak,
szakembernek, hogy újra a szülők rendelkezésére áll-
tak. Megint nagyon hasznos és tartalmas beszélgetést
folytattunk, amely reményeink szerint mindannyiunk
hasznára vált.

Fellner Márta



tackers tackers 
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A 2012-es évben a szokásosnál is
nagyobb volt a nyüzsgés Anzére-
ben, ugyanis a Nicholas Kupa mel-
lett itt szervezték meg a Transz-
plantáltak Téli Világjátékát is. A nyi-
tóünnepségen együtt vonultak fel
magyar versenyzőink a Tackers
táborban résztvevő magyar gyere-
kekkel. A világ minden tájáról érke-
zett felvonulókat hatalmas taps
fogadta. Jó volt érezni, hogy érdek-
lődnek irántunk, nem közömbös a
sorsunk ezen emberek számára és
szeretnek bennünket Anzéreben.
A Tackers kalandtábor ebben az
évben sem lett volna teljes a
magyar csapat nélkül. Timi, Zita és
Dani boy voltak azok a bátor jelent-
kezők 2012-ben, akik úgy gondol-
ták, szívesen kipróbálják, hogy bol-
dogulnak a svájci sípályákon. Azt
hiszem, nem bánták meg, hisz sok
kalandban, vidámságban, szórako-
zásban volt részük.
Sok transzplantált gyerekkel, fiatal-
lal ismerkedhettek meg a világ min-
den tájáról, és itt már minden az
élet nyújtotta lehetőségekről, örö-
mökről szólt. Ha a reggeli és esti
gyógyszereket nem kellett volna
szedni, ez a tábor semmiben sem
különbözött volna a többi sí tábor-
tól, amit a Viamond lelkes, fiatal
csapata szervez minden téli szezon-
ban a világ minden részéről ideér-
kező gyerekeknek. Az a hét, amit a
transzplantált gyerekek és fiatalok
töltenek el a Chamossaire házban,
mégis különbözik a többi tábortól
egy valamiben. Ez a Tackers megál-
modója és megvalósítója, Liz Schick
lendületes, életvidám, fáradhatat-
lan személyisége, ami még színe-
sebbé, vidámabbá teszi ezt az egy
hetet, és változatosabbá a progra-
mokat. A Tackers nem csak a sí
tanulásról szól. Itt más kaland és
szórakozás is vár a résztvevőkre:
kutyaszánozás, diszkó, karaoke
parti, szánkózás, billiárd, fürdőzés
és kézműves foglalkozások. 
Az egészséges ételválasztékból álló,
egyéni igények szerinti bőséges reg-

geli után a délelőtti program a síe-
lés volt. A sí tanulás kezdeti fázisa
eléggé igénybe veszi a lábizmokat,
így a gyerekek remegő lábbal várták
az ebédidőt, a pihenést és a hide-
gebb napokon az egyébként nem
oly népszerű forró poharas levest. 
Ebéd után a délutáni program sza-
badon választott: kutyaszánozás,
szánkózás, kézműves foglalkozás,
fürdőzés és természetesen síelés
következett. Mivel kis hazánk nem
bővelkedik jól kiépített sípályákban,
és meglehetősen költséges is ennek
a kedvtelésnek hódolni, mi főleg a
síelést választottuk. Vacsora után
következett a napközben történtek
megbeszélése, értékelése és a
kolompok kiosztása az arra érde-
mes gyerekeknek, amit a nap kie-
melkedő teljesítményéért, illetve
bakijáért lehetett kiérdemelni. Azok
kaphatták meg, akik valami vicce-
set, eredetit vittek véghez aznap, az
estleges kudarcok dacára is nagyon
kitartóak voltak, vagy nagyot fejlőd-
tek a síelés tudományában. Ezt az
eseményt mindig nagyon várta a
társaság, mert hasunkat fogtuk a
nevetéstől, annyira szemléletesen
adták elő a mellesleg színészi véná-
val is megáldott oktatók. Vacsora
után sem kellett félni, hogy esetleg
unatkoznak a gyerekek, vagy nem
találják helyüket a táborban, mert
további programok színesítették a
palettát. A már említett diszkó, buli
a karaoke partin, takarodóra rende-
sen lefárasztotta azokat a táborozó-
kat is, akiknek nem nyújtott elég
kihívást a gravitációval felvett harc a
sípályákon. Liz együtt énekelt és
táncolt a gyerekekkel és mindkét
műfajban elvitte a pálmát. Az
önkéntes segítők gondoskodtak
róla, hogy ne legyen a háttérben,
sarokban unatkozó félénk gyermek,
mindenki táncoljon, és „kötelező-
en” vegye ki részét a fergeteges
buliból. 
Természetesen rengeteg képet
készítettek a tábor profi fotósai
ezekről a programokról. Lányaink
nagyon fotogének voltak, hisz folya-
matosan mosolyogtak, ami már
első nap feltűnt a fiatal, sármos, a
világ összes életkedvével felvérte-
zett Viamond és Tackers csapatnak.
Azon sem csodálkoznék, ha Dani

boy lenne a 2012-es tábor arca, hisz
zavarba ejtően sokat fotózták a fia-
talembert, pedig nem ő tombolt a
legnagyobb elánnal az esti bulikon.

Mivel ebben az évben csak három
magyar táborozó volt, olyan kivált-
ságos helyzetbe kerültünk, hogy
Dani boynak saját személyi edző
jutott, és a két lányunkat, Tíímit és
Zíítát egy hozzájuk hasonlóan fejlő-
dő csoporthoz csatolták, így min-
denkire elég figyelem jutott, és a
saját ütemében tudott előre halad-
ni a síelés tudományában. 

Utolsó nap a Nicholas Kupán min-
denkinek alkalma nyílt arra, hogy
bebizonyítsa, bizony nem lustálkod-
ta végig az elmúlt hetet. A megfele-
lő teljesítményhez, kezükben színes
lufikkal óvodás, iskolás gyerekek, no
és persze felnőttek alkották a lelkes
szurkolótábort. Minden egyes részt-
vevőt bíztattak és természetesen
nagy tapssal jutalmaztak. A város Fő
terén megrendezett záróünnepsé-
gen minden induló átvehette a kiér-
demelt érmet és ajándékokat. Liz
minden egyes gyermeknek gratulált
teljesítményéhez. Reg Green is
végignézte a fiáról elnevezett
Nicholas Kupát, és ünnepi beszédé-
ben méltányolta a táborozók ered-
ményeit.  Az ünnep hangulatát
fokozta a szabadtéri grillezés. A nap
ragyogóan sütött, még egy önfe-
ledt, vidám hócsatára is alkalma
nyílt a világ különböző részéről
érkezett gyerekeknek. A verseny
mellényeken gyűltek az aláírások,

Dani Boy



akik eddig bátortalanabbak voltak az ismerkedésben,
ők is levetkőzték gátlásaikat. Hát erre való egy kiadós
hócsata! 

Sok ember munkája és segítőkészsége szükséges
ahhoz, hogy egy ilyen jól megszervezett tábor létrejö-
hessen. Egy kedves gesztus ezen emberek részére a
gálavacsora, mintegy lezárása ennek az eredményes,
felejthetetlen hétnek. Minden csoport egy kis rövid
műsorral ajándékozta meg a vacsoravendégeket. Mi
énekeltünk és csárdást táncoltunk, így adtunk egy kis
ízelítőt népünk kultúrájából. 

Elérkezett az utolsó nap reggele. Felgyorsultak az ese-
mények: cuccok ellenőrzése, bőröndök cipelése, roha-
nás a buszhoz, búcsúzkodás azoktól az emberektől, aki-
ket sikerült elcsípnünk még az utolsó pillanatokban.

Minden jó, ha a vége jó, tartja a jó öreg közmondás. A
mi esetünkben ez annyit jelent, hogy mindannyian
épségben hazaértünk, kezünket, lábunkat, nyakunkat
nem törtük, élményekkel gazdagodtunk, ismerősökkel
gyarapodtunk és ügyesebbek lettünk, ugyanis megta-
nultunk síelni.

Nagyon köszönjük Szalamanov Zsuzsának a sok fárado-
zást és munkát, melynek eredményeképpen ismét
lehetőség nyílt három gyermek számára, hogy eljusson
Svájcba, a Tackers táborba.

Kiss Gabriella



Transzplantáltak VIII. 
Téli Világjátéka,

Anzere (Svájc) március 4-9.

Mint minden hasonló eseményre, mely jelentő-
séggel bír hosszabb, rövidebb életünk során, erre
a téli világjátékra is megfelelő előkészületek után,
sok-sok cuccal indultunk útnak. Március 2-án pén-
teken este a tervezett idő után 2 órával, éjfélkor
indult útjára, na nem a gyönyör, hanem az autó-
busz, melyen a csapat felnőtt tagjai foglaltak
helyet, és készítgették magukat a rájuk váró kb.
1370 kilométeres útra. A felkészülés sikeres volt,
hiszen röpke 17 óra múlva, szombaton délután 5
órakor meg is érkeztünk. 
A szokásos regisztráció után elfoglaltuk gyönyörű
szálláshelyünket, és vártuk fiatal lakótársunkat
Szalmási Donátot, aki repülővel érkezett, a másik
három, Nicolas Kupára érkező gyermekkel együtt.
A most 14. életévét taposó Donátot, már a

Transzplantációs Alapítvány által szervezett tábo-
rokból jól ismerjük. Ő az, aki soha semmit nem ad
fel és mindig készen áll bármilyen megmérette-
tésre. Őszintén? Kissé tartottunk a Donáttól,
hiszen örökmozgó, beszél, vigyázni kell rá, ja és
gyerek! Hát csalódnunk kellett, mert Donátban
egy tisztelettudó fiatalembert ismertünk meg, aki
ráadásul remekül síel. Néhány apróságtól elte-
kintve: Mért nincs rajtad sapka? Hol a kajajegyed?
A kenyeredet lehoztad? Síbérlet? - semmilyen
probléma nem volt vele. Persze a pályán elhelye-
zett kapuk még itt-ott zavarják, és a tömege is
kisebb, mint a miénk, de korosztályában remekül
szerepelt. 
A jövőben is vállalunk Donát, lakhatsz velünk, és
nemsokára neked kell vigyáznod ránk! Szóval,
remek hangulatban teltek a napok, és a Magyar
Csapat is remekül szerepelt! 

A csapat tagjai: 

Dr. Valkó Emese (csapatorvos), Berente Judit,
Baranyai Andor, Gelencsér Róbert, Kégel Tamás,
Szendi János – felnőttek, Szalmási Donát - gyerek

Eredmények: 

Giant Slalom
Szalmási Donát 3.hely 3:36.93
Kégel Tamás 8.hely 3:02.29
Szendi János 12.hely 3:25.51

SuperG
Szalmási Donát 4.hely 1:28.40
Kégel Tamás 8.hely 1:21.60
Szendi János 9.hely 1:23.95
Baranyai Andor 11.hely 1:27.55
Gelencsér Róbert 13.hely 1:32.46 

Slalom
Berente Judit 3.hely 1:49.62 
Szalmási Donát 3.hely 1:39.00
Szendi János 7.hely 1:31.27
Gelencsér Róbert 8.hely 1:32.70 
Baranyai Andor 9.hely 1:35.86 

Paralel Slalom
Szalmási Donát 2. hely 0:65

Berente Judit aranyérmet szerzett 3 kilométeres
és egyórás sífutásban, valamit biathlonban!
Gelencsér Róbert bronzérmes, Baranyai Andor 4.
lett a 2 kilométeres hótalpas futásban.

Szendi János
Donát Szendi Jánossal







Ha Nicholas itt lenne,

azt mondaná, hogy 

„Ez életem„Ez életem
legszebb napja”legszebb napja”

Első napunkat töltjük fenn a
hegyen, a tanulópályán. Pihentünk
egy órát a menedékházban. Szik-
rázóan süt a nap. Akár kinn a hóban
is pihenhettünk volna, hisz olyan jó
idő van, hogy lekívánkozik rólunk a
kabát. Elindulunk síbakancsban
lefelé a pályán. Ez a lejtő még túl
meredek ahhoz, hogy sítalpakon
lecsússzanak rajta a gyerekek. Egy
idős, ősz férfi áll a pálya szélén és
figyeli a kissé még botladozó gyere-
keket. Egyértelmű, hogy a Tackers
sí- és kalandtáborhoz tartoznak,
hisz egyen sí ruha van rajtuk a TAC-
KERS emblémával. Az idős ember
észreveszi, hogy én is a csapathoz
tartozom és odajön hozzám, bemu-
tatkozik:

– Reg Green vagyok, Nicholas apja.
Persze rögtön tudom, kiről van szó.
Én is bemutatkozom. Elmondom,
hogy Magyarországról jöttem és
három magyar gyerekre felügyelek
a táborban. Megkérdezi, mi inspi-
rált arra, hogy részt vegyek ebben
az egész dologban. Röviden elmon-
dom a történetünket, és büszkén
elújságolom, hogy a fiam már ver-
senyzőként vesz részt a Téli Világ-
játékokon. Gratulál. Nagyon jólesik.
Aztán elnézést kérek tőle, hogy
mennem kell, mert a gyerek leértek
a lejtő aljára és fordítanom kell az

oktató utasításait. Ahogy távozok,
végigfut az agyamon, hogy milyen
sok hozzá hasonló apa van, aki ráfe-
ledkezik egy mellette elhaladó gye-
rekseregre.
Harmadik nap ismét összefutunk.
Odajön hozzám, bemutatkozik.
Megkérdezi, honnan jöttem és mi
inspirált arra, hogy részt vegyek
ebben az egész programban. Nem
mondom, hogy már találkoztunk.
Még egyszer udvariasan elmondom
röviden a történetüket, és büszkén
elújságolom, hogy a fiam már ver-
senyzőként részt vesz a Téli
Világjátékokon. Gratulál.
Utolsó előtti nap ismét látom a
pálya tetején. A sítalpakon már
nagyon virgoncan közlekedő gye-
reksereg elsuhan mellette. Tekinte-
tével követi, ahogy egy-egy gyerek
ügyesen kígyózik le végig a pályán.
Mi vesszük le a léceket. Ebédhez
készülődünk. Odajön hozzánk, be-
mutatkozik. Érdeklődik hogy hon-
nan jöttünk, és hogy haladnak a
gyerekek a síelésben. 
Elmondom, hogy mi Magyaror-
szágról jöttünk és nagyon ügyesek a
gyerekek. Eszébe jut, hogy már
találkoztunk, elnézést kér, hogy
nem ismert meg azonnal, de annyi
új emberrel találkozott és beszélt
mióta itt van, hogy képtelenség
mindenkit észben tartani. Most már
arra is emlékszik, hogy a fiam részt
vett a Világjátékokon. Érdeklődik az
eredményei felől. Most már még
büszkébben újságolom, hogy két
bronz és egy ezüst. Gratulál, látom,
hogy örül az örömömnek. 
Aztán együtt bemegyünk a mene-
dékházba és beszélgetünk. Érdeklő-
dik a szervdonáció helyzete felől
Magyarországon. Megadja az e-mail
címét és felajánlja, ha úgy gondol-
juk, hogy bármivel is tudja segíteni
az ügyet, nyugodtan forduljunk
hozzá segítségért.
A Nicholas Kupán ismét felbukkan.
Végignézi a gyerekek szereplését.
Utoljára a záróünnepségen látom.
Mielőtt ő beszél, az összes gyerek
bemutatkozik, elmondja hány éves,
honnan jött és milyen transzplantá-
ción esett át. Most ő következik.
Bemutatkozik, viccesen megjegyzi,
hogy ő már olyan öreg, hogy nem
emlékezik a korára. Nagyon röviden

ismerteti az Olaszországban történ-
teket. Elmondja hogy mikor a
Nicholas Kupa ötlete felvetődött,
nem is gondolta volna, hogy ebből
ilyen világraszóló esemény lesz,
mely áthidal mindenféle határokat,
vallási hovatartozást, összehoz  gye-
rekeket és felnőtteket  a világ min-
den tájáról. Méltányolja a gyerekek
ügyességét, kitartását és elárulja,
hogy Nicholas egyetlen egy napon
vett részt síoktatáson, és olyan sok-
szor elesett, hogy durcásan azt
mondta, ő soha többet nem akar
síelni. Itt elmosolyodik kicsit. Aztán
ezzel zárja beszédét: 

- Ha Nicholas itt lenne, azt monda-
ná, hogy „Ez életem legszebb
napja”.
Itt kicsit megremeg az ajka, Liz
magához húzza és megveregeti a
vállát. Nekem persze egyszerre
könnybe lábad a szemem és arra
gondolok, milyen hülye érzelgős
vagyok. Aztán mikor legördül a
könny a szememből, látom, hogy
nem vagyok ezzel a hülye érzelgős-
séggel egyedül.

Kiss Gabriella
(Szalmási Donát édesanyja)



A Transzplantációs Alapítvány
2005 óta biztosít lehetőséget
szervátültetett gyerekek számá-
ra, hogy részt vegyenek a TAC-
KERS programon, valamint a
Szervátültetettek Téli Világjáté-
kán és az azzal párhuzamosan
megrendezésre kerülő NICHO-
LAS Kupán.
Talán azért is tartjuk ezt fontos-
nak, mert én magam és kuráto-
raink, Böcskei Virág és
Schneiderné Szabó Julcsi is a
téli sportok szerelmesei vagyunk,
és tudjuk, hogy a hegyek, nap-
sütés, hó világában kinyílik és
gyógyul a lélek, erősödik a fizi-
kumunk. Sokszor tapasztaltuk,
egy-egy sízés után hazaérve a
laboreredményeink, vérképünk
is sokkal jobb volt, mint előtte…
Mégis, alig-alig van jelentkező e
csodás programra, lasszóval
kell fogni a gyerekeket (vagy a

szülő félti, nem engedi?) Pedig
aki egyszer részt vett a fantaszti-
kus téli kalandban, az utána már
mindig szeretne menni. 
Sajnos, ez most szigorú sza-
bályba ütközött, és csak olyanok
jelentkezését fogadták el, akik
még sosem voltak, teljesen kez-
dők.
Így került sor Dani, Timi és Zita
utazására és kísérőjük volt Kiss
Gabi - Szalmási Donát édesanyja -,
aki a TACKERS önkénteseként
már másodszor segítette nyelv-
tudásban nem kifejezetten jeles-
kedő gyermekeinket.
Mindannyian megtanultak annyi-
ra síelni, hogy a Nicholas Kupán
teljesítették a pályát, és érmet
kaptak, de a legfontosabb, hogy
beleszerettek a síelésbe és szí-
vesen maradtak volna…
Szalmási Donát már három
TACKERS programon vett részt,

és ő olyannyira megtanult síelni,
hogy őt ezúttal a Világjáték ver-
senyzőjeként neveztük. Nem is
csalódtunk benne, két ezüst és
két bronzérmet szerzett az alpe-
si számokban. (szlalom, óriás -,
szuper óriás-, és paralel szla-
lom)
Köszönet a Világjáték és a
Nicholas Kupa szervezőinek a
remek szervezésért.
Köszönet Kiss Gabinak, hogy
reggeltől estig a gyerekek mel-
lett állt és segítette őket.
Köszönet a felnőtt csapatnak,
hogy vigyáztak Donátra.
Köszönet a támogatóknak, hogy
minden gazdasági nehézség
ellenére, ismét sikerült négy
gyereknek feledhetetlen élmé-
nyeket szereznünk.

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke

Élmény volt a javából…Élmény volt a javából…
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmehettem síelni Svájcba. Nagyon jól éreztem magam,
minden nagyon tetszett. Mindenki mindig mosolygott és kedves volt velünk. Köszönjük
Gabriellának, hogy felügyelt minket és vigyázott ránk, mindenben segített nekünk. A síoktatók lel-
kesen, jókedvvel, türelemmel tanítottak bennünket. Nagy élmény, hogy megtanultam síelni. Egy
hét alatt megszerettem ezt a sportot, és már elhatároztam, hogy a szüleimet és a nővéremet is
megtanítom. Rengeteg embert megismertem, gyakorolhattam az angol nyelvet és új
barátaim lettek. 
Az esti programok közül a karaoke party tetszett a legjobban. A csárdás táncelőadás is élvezetes
volt. A pizza sütés is jól sikerült, alaposan belakmároztunk. Számomra az utolsó napon rendezett
hó csata is nagyon vicces volt. A fiúk megfürdettek minket Zitával a hóban. Rengeteget nevettünk.
Azt azért egy kicsit sajnálom, hogy lemaradtunk a kutyaszánozásról, mert ezt a programot nagyon

vártam. Ettől eltekintve életre szóló élményekkel tértem haza és annyi
mesélnivalóval a szüleimnek, hogy még most sem értem a végére.

Szeretettel: 
Németh Tímea

Köszönet a támogatóknakKöszönet a támogatóknak

PC Aréna Kft, Crydet Kft, Full-Tech Kft, Rotary Tabán KlubPC Aréna Kft, Crydet Kft, Full-Tech Kft, Rotary Tabán Klub



Újra együtt Újra együtt 
vigadtunkvigadtunk

AlsónémedinAlsónémedin
Igen, ismét eltelt egy év, és újra
megbizonyosodhattunk róla,
hogy a bennünket körülvevő
sok-sok negatív körülmény elle-
nére van egy kis közösség, akik
minden évben összejönnek, s
miközben együtt töltenek egy
vidám estét, segítenek is. Persze
biztosan vannak még ilyen
összetartó szűkebb és tágabb
baráti társaságok máshol is, de
mi nagyon büszkék vagyunk a
miénkre. 
A Lovas család kezdeményezé-
se hagyományt teremtett, s
immár sokadik alkalommal gyűl-
tünk össze egy kora téli estén,
hogy egy jó társaságban jól
érezzük magunkat. 
Ismerősökkel telt meg ismét a
Betyár Étterem Alsónémedin, de
mint mindig, új arcokat is láthat-
tunk. Örömmel üdvözöltük köz-
ségünk régi és új vezetőjét, kör-
zeti orvosunkat, s minden ven-
dégünket! Jó így (is) találkozni!
Mi falubeliek ismerjük egymást,
de szívesen fogadunk minden új
vendéget. 
Jó volt látni ismét a harmadik
májtranszplantációjára váró Nyi-
rati Lilit, aki gyönyörű ékszereket

hozott, s pillanatok alatt a női
vendégek koszorúja övezte
mesterműveit. A vásárlással
nagy örömet szereztünk neki és
családjának. A Transzplantációs
Alapítvány elnökeként minden
évben megtisztel bennünket
Szalamanov Zsuzsa, de idén
körünkben üdvözölhettük Kelen

Kata doktornőt és Bernáth Mária
laborvezetőt az I. sz Gyermek-
klinikáról, valamint Böcskei
Virág kurátort is. 
Ők is láthatták, hogy milyen
összefogásra képes egy közös-
ség, ha a célt nemesnek és
támogatásra méltónak tartja. S
mi lehetne nemesebb cél, mint
segíteni? Segíteni azokon, akik
a legrászorultabbak, a legkiszol-
gáltatottabbak. Akik semmit
nem tettek azért, hogy beteg
legyen valamelyik életfontossá-
gú szervük. Nem éltek egész-
ségtelenül, nem károsították
saját szervezetüket, nem volt rá
idejük – hiszen ők még csak
gyerekek! S ettől még szívszorí-
tóbbak azok a képek, kisfilmek,
amelyeket a bál elején szoktak
levetíteni az Alapítvány munka-
társai. De egyben mosolyra is
késztetik az embert, azok a
ragyogó gyerekszemek minden-
nél többet jelentenek. Lehet,
hogy szomorúság is van bennük
az átéltek miatt, de a szemek
nem hazudnak. „Ne add fel,
küzdj és harcolj! Látod, van
miért!”- monda-
nák, ha való-
ban tudnának
b e s z é l n i .
Huncut csillo-
gásuk reményt
adhat és ad
minden olyan
embernek, akik
v a l a m i l y e n
módon kap-
csolatba kerül-
nek a beteg-
séggel, vagy

az élet más nehézségeivel. 
A film levetítése után nagyon
finom vacsorát ettünk, amit az
étterem vezetőjének felajánlása-
ként, egy-egy pohár finom pezs-
gővel zártunk. S jött a mulatság,
tánc, szórakozás. Volt ám
jókedv, móka, kacagás! S hogy
a hangulatot tovább fokozzuk,
megérkezett meglepetés vendé-
günk is. Dr. Papp Zsolt, aki már
évek óta községünk egyik kör-
zeti orvosaként gondosan
vigyáz az egészségünkre, azzal
örvendeztetett meg bennünket,
hogy meghívta Polgár Petit. 
A Class FM humorista műsorve-
zetője fergeteges előadással
nevettetett meg mindenkit, ami-
kor többek között elreppelte a
Hófehérke és a 7 törpét, eléne-
kelte néhány városunk „himnu-
szát” és röviden bemutatta a
tétiek életét. Köszönet érte a
doktor úrnak és vendégének is!
Az est egyik régen várt esemé-
nye mindig a tombolasorsolás.
Nagyon sok ajándék érkezett
most is, sokan nyertek, s voltak,
akik nem. De a szerencse for-

Nyirati Lili gyönyörű ékszereket hozott



gandó, majd a következő bálon…! Mert ugye akkor is találkozunk? Bízunk benne, hogy azon a bálon
is legalább ennyien leszünk, s a közelgő kerek évforduló kapcsán megint bebizonyíthatjuk, hogy
Némedin van egy jó csapat, akikre (így is) lehet számítani. 
Addig is további köszönetünket fejezzük ki az Alsónémedi Önkormányzatnak, az ALKO Kft-nek és az
Alapítványnak a felajánlott tombola fődíjakért, a Betyár Étterem vezetőjének és alkalmazottainak fárad-
hatatlan munkájukért és a pezsgőért, Morvai Jánosnak és zenekarának a talpalávalóért, s nem utolsó
sorban minden alsónémedi és más településről érkezett vendégünknek, akik bármilyen módon támo-
gatták a rendezvényünket és ezzel az Alapítványt! Szeretettel várunk mindenkit a következő bálon is,
hiszen…

…“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit,
amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”  (Albert Schweitzer)

Hangyás Erika

A Transzplantációs Alapítvány köszönetet mond a Lovas családnak és legfőbb segítő-
jüknek, Hangyás Erikának a bál szervezéséért, és mindenkinek, akik az előzőekben felso-
roltattak.

Szalamanov Zsuzsa



A Semmelweis Egyetem Transzplantációs és
Sebészeti klinikáján dolgozó koordinátorokat
(Borsodi Etelkát, Mező Anikót, Kis Andreát, Nagy
Andreát, és Maléth Anikót, aki jelenleg kislányával
van otthon) biztosan sok várólistán várakozó és
transzplantált beteg jól ismeri.
Ők azok, akik a várólistás betegeket „riadóra” hív-
ják. Ilyenkor van, aki örömmel, van, aki félelemmel
gondol rájuk, mert a RIADÓ minden embert, még
ha számít is rá, váratlanul ér.
A koordinátori munka egy bizonyos része min-
denki számára teljesen azonos. Ez a riadószerve-
zés, amit minden koordinátornak ugyanolyan pre-
cízen és dinamikusan kell végeznie. Természe-
tesen mindegyik riadó más és más, de az ered-
mény általában ugyanaz, boldog emberek egy jól
működő új szervvel. 
A riadó szervezés ma már a klinikán leginkább a
recipiensek (szervre várók) koordinálásáról szól.
Az elsődleges célunk, hogy a kivizsgálás után a
beteg lehető legrövidebb időn belül műtőbe kerül-
hessen. Annak érdekében, hogy az időkorlátokat
be tudjuk tartani, és a szervek időben beültetésre
kerüljenek, minden esetben több beteg kerül
behívásra.
A tartalék betegek együtt izgulnak magukért és
társaikért, vannak olyanok, akik már nem is elő-
ször. Amennyiben mégsem kapják meg a szervet,
akkor is sok szerencsét és jó egészséget kíván-
nak egymásnak. Egy sikertelen riadó után, mi is
átérezzük a betegek helyzetét. Tudjuk, hogy
nagyon nehéz, egy feszült nap után hazamenni,
és várni az újabb telefonhívást. Szeretnénk, ha
mindenki kaphatna egy megfelelő szervet, de saj-
nos nincs elég!

A riadókhoz kapcsolódó rengeteg adat dokumen-
tálása mellett, vannak még feladatok, melyeket
megosztva végzünk:

Borsodi Etelka
vesz részt és tartja számon a
vese-, vese-hasnyálmirigy várólistát, koordi-
nátori szinten. A folyamatosan növekvő szervre
várók száma egyre nagyobb feladat. Munkájának
szerves része a dialízis állomásokkal való kap-
csolattartás, a betegek klinikai konzíliumainak
megszervezése és a beteg állapotáról szóló infor-
mációk folyamatos frissítése.
Kis Andrea részt vesz a máj várólista üléseken. Az
ő feladata az ehhez kapcsolódó új betegek
regisztrációja, a betegek értesítése a listára kerü-
lésükről. Az Eurotransplanthoz (ET) való részleges
csatlakozásunk óta a máj várólistán lévő gyerekek
ET listára helyezése és ennek dokumentálása is
munkáját képezi. Szoros együttműködésben van
a transzplantációt segítő alapítványok munkájával.
Mező Anikó és Nagy Andrea az élődonoros vese-
transzplantáció donorainak kivizsgálását szerve-
zik, amit Maléth Anikó is végzett, aki jövőre ismét
a csapat tagja lesz.
A kivizsgálás az első találkozástól a műtétig mini-
mum 2-3 hónapot vesz igénybe, amit a donor,
illetve a recipiens általános állapota befolyásol.
Minden párral hetente-naponta beszélnek telefonon
és vizsgálatoktól függően akár heti rendszeresség-
gel, személyesen is találkoznak. Rendkívül nagy fel-
adat számukra a szervezésnek az a sajátossága,
hogy a kivizsgálási protokollon túl mindig próbálják
figyelembe venni a párok egyéni tényezőit (lakóhely,
munkaidő, családi háttér).
Szinte egy emberként várják a műtétet és az azt
követő első napokat, amikor már mindkét fél túl van
az első megpróbáltatásokon. Sajnos nem minden
kivizsgálás végződhet műtéttel, hiszen a donor nem
szenvedhet egészségkárosodást a szervadományo-
zással. 

Kell egy csapat!Kell egy csapat!

A „koordinátoriban“

Borsodi Etelka munka közben



Abban biztosak vagyunk, hogy azok az emberek, akik elhatározzák, hogy szeretteiknek adományoz-
zák az életmentő szervet, a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy létezik az igazi szeretet. 

Mező Anikó egyeztet telefonon
Nagy Andrea vérvétel közben

A dokumentációk rendezése is fontos

Maléth Anikó az utánpótlással

Kis Andrea a májátültetésekkel foglalkozik

Ritka pillanat:
Együtt a csapat!



Megkezdődött a magyarországi szervdonációs koordi-
nátori hálózat kórházi kiépítése; célja, hogy minden
potenciális donort felismerjenek és jelentsenek, és ezál-
tal minél több transzplantáció elvégzésére legyen lehe-
tőség.
Az idén 10, majd három éven belül 45 további kórház-
ban kezdenek el dolgozni a kórházi koordinátorok.
Erről Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat
(OVSZ) Szervkoordinációs Irodájának igazgatója
beszélt. Mint kifejtette, a magyarországi szervdonációs
koordinátori hálózat három szintjéből kettő, az országos
és a regionális már működik.
A hálózat harmadik szintjén
az úgynevezett donorkórhá-
zakban főállásban dolgozó
kórházi koordinátorokra van
szükség.
A koordinátorok feladata lesz
a szervdonációs folyamat
helyi szervezése, a donorgon-
dozásban és a család tájékoz-
tatásában való részvétel, és a
szervkivétel dokumentációja.
Továbbá napi szinten látogat-
niuk kell azon osztályokat,
ahol agyi károsodás miatt
kezelt betegek fekszenek.
Mindemellett úgynevezett
retrospektív felülvizsgálatot
is végezniük kell, ennek
során azt ellenőrzik, hogy az
elhunyt betegeknél, akiknél
fennállt az agyhalál lehetősé-
ge, azt miért nem jelezték.
Összefoglalva: az ő feladatuk
lesz, hogy minden lehetséges
donort jelentsenek a koordi-
nátor szervezetnek.
A szervhiány világméretű probléma, amely
Magyarországot is érinti. Világszerte évente 200 ezer
ember kerül fel a transzplantációs listára, de közben
mindössze 90-95 ezer szervdonációt végeznek. Ez a
probléma az Eurotransplant országaiban is fennáll, ott
évente több mint 9 ezer beteg kerül fel a listára, emel-
lett évente 6-7 ezer szervátültetés történik.
Az Eurotransplant egy nagyon fontos szervelosztó szer-
vezet, amelyhez az idén átmeneti tagként Magyarország
is csatlakozott, így javulni fog a hazai transzplantációs
helyzet, több átültetés elvégzésére lesz lehetőség.
Magyarországon 2011-ben 17,6 százalékkal csökkent
az úgynevezett szervdonációs aktivitás az előző évhez

képest. Míg tavaly ilyenkor 686-an, addig jelenleg már
több mint 800-an várnak vesére. Ugyanakkor egy pozi-
tív tendencia is megfigyelhető: az élődonoros veseátül-
tetések száma évről évre emelkedik.
A szervdonációs programok eredményeként tavaly
összesen 356 szervátültetés történt magyar donorszerv
felhasználásával. Ezek között 204 veseátültetést végez-
tek halott donorból, illetve 47-et élődonorból. Ezen
felül 41 májátültetést, 14 szívátültetést és 10 kombinált
vese- és hasnyálmirigy-átültetést hajtottak végre. A leg-
fiatalabb életet megmentő szervdonor egy 7 hónapos

kisfiú, míg a legidősebb egy
81 éves nő volt.
Az OVSZ adatai szerint
tavaly a legaktívabb donor-
kórház a nyíregyházi Jósa
András Kórház volt, amely
17 esetben kereste meg a
szervkoordinációs irodát és
12 donort "adott" az év
során. A legaktívabb megye
2011-ben Tolna, Csongrád és
Heves megye volt, Somogy
megyéből viszont egyetlen
donációs szándékú megkere-
sés sem érkezett.
Magyarországon egy tavaly
nyári felmérés szerint a
lakosság több mint a fele
nem ismeri a transzplantáció
jogi szabályozását, annak
körülményeit. Az összes
szervdonáció csaknem 30
százaléka maradhat el évente
a család tiltakozása miatt,
holott a magyar szabályozás-
ban a feltételezett beleegye-

zés elve van érvényben, ami azt jelenti: ha a beteg
önrendelkezési jogával élve nem tiltakozott írásban
szervei kivétele ellen, akkor az orvosok azt beleegye-
zésnek tekintik. A családnak így elvileg nincs beleszó-
lása, mégis éves szinten 10 jelentett donáció hiúsul meg
a család tiltakozása miatt.
Mihály Sándor szerint nagy problémát jelent az agyha-
lállal kapcsolatos ismeretek hiánya, így sok hozzátarto-
zó akkor találkozik ezzel a témával először, amikor egy
hirtelen tragédia kapcsán felmerül a szervdonáció lehe-
tősége.

(forrás: Országos Vérellátó Szolgálat, MTI)

Épül a szervdonációs Épül a szervdonációs 
koordinátori hálózatkoordinátori hálózat



T. Zolika
Veseátültetés 2012.01.28. 

A. Fanni
Szívátültetés 2012.02.21.

P. Rita
Szívátültetés: 2011.11.04.

N. Kevin
Májátültetés 2012.01.28.

J. Emma Lujza
Veseátültetés: 2011.08.30.
Májátültetés: 2011.05.23.

F. Szilvia
Tüdőátültetés 2011.12.01.

Németh Kevin kérésére tolmácsoljuk köszönetét:

Németh Kevin vagyok 2012.1.28.-án volt a transzplantációm és szeretném önöket megkérni arra, hogy a Trappancs
újságban köszönetet mondjak a szüleimmel együtt a következő embereknek: Dr.Langer Róbertnek, Dr. Kóbori Lászlónak,
Dr.Fehérvári Imrének, Dr Fazakas Jánosnak és még az összes aneszteziológusnak és az intenzív osztályon dolgozó nővé-
reknek. Lakatos Mariann és édesapukám Németh István evvel szeretnénk köszönetet mondani.

Kiss Andrea jelenti:

Németh Kevin (13) 
Egy év várakozás után először hívtuk riadóra. Nagyon rémülten érkezett a klinikára mint minden gye-
rek. Az intenzíves időszakot nagyon fegyelmezetten viselte, kedves és együttműködő volt, még látszott
rajta az ijedtség, de napról napra jobb lett a kedve. Azóta is jól van!

Tányér Zoltán (5) 
Közel egy év várakozás után végre új vesét kapott. Nagyon barátságos kisfiú, a műtét után
egyfolytában mesét nézett és buborékot fújt.Köszöni szépen, jól van.



Locsoló versek

Húsvét másodnapján, régi 
szokás szerint,

fogadják szívesen az öntöző
legényt.

Én még a legénységhez igaz,
kicsi vagyok,

de azért öntöző legénynek
mégiscsak felcsapok.

Esztendő ilyenkor megint csak
itt vagyok,

ha e locsolásért piros tojást
kapok! 

Kivirradt a tavasz ma húsvét
napjára,

Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet 

hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen

örvendjetek!
Már régen szokása minden

kereszténynek
Örvendeznie e nap ifjúnak és

vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent

napunkat,
És hozzá frissítem szép 

leánykájukat.
Mert hogy mit akarok, már azt

is megmondom,
Öntözködni jöttem. Szóm nem

is cifrázom.
Frissítő balzsamos víz is van

kezembe,
Ez hozta húsvétot 
emlékezetembe.

Engemet öntöző Apollónak 
hívnak,

Vizemtől a lánykák mint virágok
nyílnak.

Kérem hát alássan e háznak az
urát.

Engedje megönteni kedves
leánykáját! 

***

Patak mellett mentem, azt
súgta egy harcsa:

Van e háznál kislány, hogy az
Isten tartsa?

Meglocsolnám rózsavízzel,
hogyha előjönne,

Akkor az a kicsi lány jaj de
nagyot nőne.

***

Ma van húsvét napja, második
hajnala,

Melyben szokott járni az ifjak
tábora.

Serkenj fel ágyadból, cifra 
nyoszolyádból,

Add ki hímesedet arany 
kosaradból.

Add ki most szaporán, ne 
késsünk sokáig,

Hogy a mi seregünk mehessen
tovább is.

Hogyha belőle bár kettőt-kettőt
kapunk,

Finom rózsavízzel szépen meg-
locsolunk.

Rózsafának tövéből rózsavizet
hoztam,

Az lesz ma a legszebb kislány,
akit meglocsoltam

Drága kislány, gyöngyvirágom,
ma van húsvét napja,

Meglocsollak, mosolyogjál,
mint egy piros rózsa. 

***

Ebben a ház udvarában szép
kis bimbó nõ.

Nevelje majd szépre, jóra a jó
Teremtõ!

Vizet hoztam a tövére, szálljon
áldás a fejére,

Istentõl azt kérem, piros tojás 
a bérem!

Szabad-e locsolni?

***

Húsvét reggelén azon jár az
eszem,

Hogy locsoló puskám a 
kezembe vegyem.

Mert várnak a lányok, szép
piros tojással,

Egy-két pohár borral és finom
pánkóval.

A legszebbik kislányt jobban
megöntözöm,

És a pirostojást szépen 
megköszönöm.

És ezzel azt mondom, boldog
ünnepeket,

Boldog húsvétot e ház 
népének.

***

Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,

Tündérország kiskertjébôl
rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, ma
van húsvét napja,

Tündököljön a két orcád, mint 
a piros rózsa.

Az illatos rózsavíztôl megnônek
a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros
tojások.

HúsvétHúsvét
Tudtátok-e, hogy…

Nagypéntekhez babonás fé-
lelmek kötődnek a paraszti
életben. Tiltották az állattar-
tással, földműveléssel kap-
csolatos munkákat, nem sü-
töttek kenyeret (mert kővé
válik), nem mostak (mert a
ruha viselőjébe villám csap-
na), nem fontak. A víznek,
mint ősi pogány tisztulás
szimbólumnak mágikus erőt
tulajdonítottak. Nagypénteken
napfelkelte előtt friss kútvízzel
vagy patakvízzel kellett mosa-
kodni, az védett a betegségek
ellen. Ezt a hajnali vizet arany-
víznek nevezték. Az állatokat
is kihajtották a patakhoz itatni,
és le is fürösztötték őket,
hogy ne legyenek betegek.
Szokásban volt a határjárás,
határkerülés is. Ilyenkor a fér-
fiak a templom előtt gyülekez-
nek, csoportosan mennek a
határba, ahol zajkeltéssel,
kerepléssel űzték el az ártó
erőket a földekről.



Néhány érdekes húsvéti programra 

szeretnénk felhívni a figyelmeteket. 

Húsvét Ópusztaszeren

A X. századtól ismert szertartás a húsvétolás. Az
ételáldás alkalmával a katolikus hívek húsvéti son-
kát, bárányt, kalácsot, tojást, sőt bort is vittek
szenteltetni a templomba.
Rügyfakasztó Vasárnap és Vízbevető Hétfőn élet-
re kel Ópusztaszeren a skanzen. Korhű ruhákba
öltözött menyecskék, legények elevenítik meg a
hagyományos tevékenységeket, illetve az ünnepi
szokásokat. Határbejárás, ételszentelés, tojásfes-
tés, régimódi locsolás, muzsikaszó, meglepetések
és nyeremények várják az odalátogatót. 

***

Hollókői Húsvéti Fesztivál

E parányi
faluban a
falu apra-
ja-nagyja
d í s z e s
népvise-
letet ölt
m a g á r a
és meg-
e l e v e -
nednek a
h ú s v é t i
hagyományok. A fiúk kútvízzel locsolják a lányo-
kat, az idősebbek pedig készítik a hímes tojáso-
kat. A rendezvényt egész napos folklór progra-
mok és kézműves bemutatók színesítik. 
Az odalátogatók megismerkedhetnek a papírme-
rítés, vesszőfonás, csipkeverés, gyertyamártás,
szalmafonás, gyöngyfűzés, mézeskalács és per-
sze a hímes tojás készítés fortélyaival, valamint
népművészeti vásár teszi teljessé a fesztivált.

***

Húsvét az Egri Várban

Egerben idén is a vár történelmi falai között ren-
dezik meg a húsvéti hagyományokhoz kapcsoló-

dó prog-
r a m s o -
rozatot.
Egerben
idén is a
vár tör-
ténelmi
f a l a i
k ö z ö t t
rendezik
meg a
húsvét i
hagyományokhoz kapcsolódó programsorozatot. 
Tartalmas kikapcsolódás az egész család számá-
ra. Amíg kicsiket kézműves foglalkozások, nyuszi-
simogató, és bábelőadások várják, addig a fel-
nőttek minőségi egri borokat kóstolhatnak. 

***

Húsvét Szentendrén 

A tojás díszítésének gazdag hagyományait (bati-
kolás, karcolás, patkolás, berzselés) az ország
különböző vidékeiről érkező népművészek ismer-
tetik meg a vendégekkel, akik e technikákat
maguk is elsajátíthatják. 

Húsvéthétfő a Vasi Múzeumfaluban

Tavaszköszöntő is egyben Szombathelyen, a Vasi
Múzeumfalu szezonnyitó ünnepsége húsvéthét-
főn. Színes programok, népzenei műsorok és sok-
sok látnivaló várja a rendezvényre látogatókat.

HúsvétiHúsvéti
programokprogramok

fotó: pisti



Pom-pom állatok Pom-pom állatok 
készítésekészítése

ANyAgSZüKSégLET:

- zseniliadrót (lábaknak)
- filclap (fülnek, csőrnek, szemnek)
- pom-pom (kisebb a fejnek, 

nagyobb a testnek, és egészen 
kicsike a katica csápjának)

- pici csengő (báránynak)
- szalag
- ragasztó

A kellékek hobby boltból beszerezhetőek.

Kacsa: A nagyobb pom-pomra ráragaszt-
juk a kisebbet, majd a narancssárga filcből
kivágjuk a csőrt és ráragasztjuk, a szeme-
ket is kivághatjuk filcből. 2x15mm-es dara-
bot levágunk sárga zseniliadrótból, és végül
a lábakat is felragasztjuk.

A bárány és a katica is hasonló módon
készül.

Jó munkát kívánok! Lili



Maryrose Wood: Méregnaplók

(Egy trilógia, az első rész címe Méregkert, a
második Éjmély, a harmadikat sajnos nem
tudom.)

Még most az elején szólok,
hogy a történet kb. második
fele elég elvont, úgyhogy ha
valaki esetleg nem szereti az
ilyeneket, annak valószínű-
leg ez a történet sem fog
bejönni. 
A 17. században játszódó
történet főszereplője Jessa-
mine Luxton édesapjával él,
aki elismert gyógyszerész,
és megszállottan kutatja a
gyógynövények hatásait. A Hulne-apátság romjai
között élnek, ahol a szerzetesek egykor állítólag
magas szintű gyógyítással foglalkoztak, az apát-
ságot azonban lerombolták. Jessamine apja a
szerzetesek könyveit és növényeit keresi (eddig
sikertelenül), és rengeteg növényt zárt el méreg-
kertjében, ahová rajta kívül senki nem léphet be.
A bonyodalom abban a pillanatban kezdődik,
amikor egy neves elmegyógyintézet igazgatója
egy Gyom nevű furcsa fiúval állít be a Luxton
házba, és azt állítja, hogy a fiú egyetlen csésze
teával egy elmegyógyintézetnyi bolondot gyógyí-
tott meg. Ez felkelti Jessamine apjának az érdek-
lődését, úgyhogy befogadja Gyomot.
Gyom és Jessamine nagyon meglepő módon
egymásba szeretnek, de az eljegyzésük napján
Jessamine rejtélyes betegségbe zuhan. A gyó-
gyulásnak csak egy módja van, ez pedig nagy
árat követel Gyomtól. De mi okozhatta Jessamine
betegségét? És miben különbözik a Gyom nevű
fiú a többi embertől? Ezt már nem írom le ide...
(Csak így zárójelben említem meg, hogy nem
csak a történet egyedi, hanem a kidolgozás is.)

Elif Şafak: Az isztambuli fattyú

Az előzőhöz képest elég nagy témaváltás, mert
nagyon is valóságos, és nagyon is a való világban
játszódik. A cselekmény két szálon fut. Két fiatal
lány, Aisa Kazanci és Armanoush Cakmakciyan
életét követhetjük. Aisa Isztambulban élő török
lány, aki három nagynénjével, nagymamájával,

dédmamájával, és édesanyjával él, akiket
néninek szólít és úgy is kezeli, mint a néni-
kéit. Talán nektek is feltűnt, hogy nincs a
családban férfi, a Kazanci családban
ugyanis a férfiak valahogy sosem élnek
sokáig. A család egyetlen férfi sarja,

Mustafa Amerikában él. De maradjunk Aisánál!
Igazi nihilista, jelmondata: „mindegy, hol rossz az
élet“. Élete értelmét a Kundera café nevű kávézó-
ban megismert baráti körében látja. Armanoush
Cakmakciyan Amerikában élő, apai ágról örmény
származású lány, de szülei már nem élnek együtt.
Édesanyja új férjét (és nem, ez nem véletlen néva-
zonosság) Mustafa Kazancinak hívják. 
Armanoush életét az olvasás tölti ki, na meg az
interneten szerzett örmény-amerikai barátai, akit
az Istambul café nevű internetes klubban ismert
meg. Egyszer elhatározta, hogy látogatást tesz
Isztambulba, nagyanyja szülővárosába - és hova
máshova mehetett volna, mint nevelőapja család-
jához, a Kazanci házba... A továbbiakban kiderül,
hogy hol kapcsolódik össze a két család múltja,
és fény derül Aisa fogantatásának körülményeire.
Ezen kívül képet kaphatunk Isztambul életéről, és
láthatjuk a különbséget a törökök és a diaszpórá-
ban élő örmények gondolkodása között. Jó törté-
net, tényleg, de vannak benne elég morbid
részek, meg 18 év felettieknek való részek (remé-
lem érthető, hogy mire gondolok), úgyhogy gyen-
ge idegzetűeknek és kicsi gyerekeknek nem
nagyon ajánlom.

František Nepil: Saját manccsal írtam

Ez a mese most inkább a 10
év alatti korosztályt célozza,
de szerintem minden korú
és nemű embernek vicces.
Burkus, az eléggé egocent-
rikus világnézetű vadászku-
tya „saját manccsal“ és esz-
méletlen humorral örökíti
meg, hogy hogyan próbált
kutyát nevelni mindenféle
állatból. (Komoly kitétel,
hogy ugassa a postást és a
kéményseprőt...)

Azoknak, akik esetleg egyszerűsített angol olvas-
mányra vágynak, ajánlom Maeve Binchy Dublin
people (Oxford kiadó) című könyvét, ami két rövid
történetet tartalmaz. Az egyik arról szól, hogy egy
vidéki lány Dublinba kerül, és ott mindenféle
zűrökbe keveredik, a másik egy leszokni próbáló
alkoholista férfi életéről szól. 
(idáig még nem jutottam)...

Üdvözlettel: Ági



Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-
renciás-tengeren túl, a hármas üveg-
hegyen is túl, túlonnan túl...
Megálljatok csak, nem jól kezdet-
tem... Hát: volt egyszer egy király.
Magyar király volt az, mert Budán
lakott. Melyik volt, nem tudom, elég
az, ahogy egyszer ez a király az Ópe-

renciás-tengeren túl járt háborúba, s
amikor onnét visszaindult, a tenger-
ben meglátott egy aranyhalacskát. 
- Hej - mondta a király -, ha ezt haza-
vihetném a leányomnak! 
Nosza, egyeszriben hálót eresztenek
a tengerbe tízen is, húszan is, s kifog-
ták az aranyhalacskát. 
Vagy örült, vagy nem a király, de a
királykisasszonynak, mikor meglátta
az aranyhalacskát, még a könnye is
kicsordult szertelen örömében. 
Aranytálba tette az aranyhalacskát, s
nézte, nézte, folyton nézte, amint
úszkált, fickándozott a vízben.
Hanem egyszerre csak nőni kezdett a
halacska, nőtt, nőtt, s akkorára növe-
kedett, hogy nem fért el a tálban. 
- Jaj, Istenem, nagyobb tál kéne! -
mondotta a királykisasszony. - Édes-
apám, van-e nagyobb aranytál? 
- Van, lelkem, leányom, száz is, de
egyebet mondok én neked. Ásatok a
Margit-szigeten halastavat, annak a
fenekét, oldalát kristályüveggel kira-

katom, ott lesz csak igazi jó helye. 
Még egy nap sem telt belé, nagy
tavat ásatott a király, a tónak fenekét,
oldalát kristályüveggel kirakatta, csi-
náltatott rá arnycsorgót, azon csor-
gott a tóba a Duna vize. Az aranyha-
lat a tóba eresztették, de aznaptól
fogvást nem is volt a palotában
maradása a királykisasszonynak: min-
den áldott nap átcsónakázott a szi-
getre, s nézte, nézte az aranyhalat. 
Na, telt-múlt az idő. Egyszer rettentő
égiháború kerekedik, csurog az eső,
mintha dézsával öntenék, megárad a
Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsö-
pört mindent, de mindent, hogy csak
a kopasz föld maradott. Azám, elvitte
az aranyhalat is. 
Hej, Istenem, Istenem, édes jó
Istenem, búsult a királykisasszony,
éjjel-nappal hullott a könnye, mint a
záporeső, hiába vigasztalták, hiába
hoztak minden szépet, minden éke-
set, ami csak volt kerek e földön - azt
mondta: 
- Sírok, sírok, mindég sírok, amíg az
én kedves aranyhalam meg nem
kerül.
Mondjam, nem mondjam, ha nem
mondom, úgyis tudjátok: búsult a
király is, félt, hogy kifogy egyetlen
lányából. Nosza, kihirdettette az
országban, hogy aki megtalálja az
aranyhalat, s elevenen Budára hozza,
annyi aranyat ád, hogy a hetvenhete-
dik unokája is négylovas hintón jár-
hat. 
Bezzeg hogy halászni indult minden
lélek, még az is, aki annakelőtte nem
halászott, különösen a Duna s Tisza
mentén. Csak egy halászlegény
akadt, egy Tisza menti halászlegény,
aki egész nap a Tiszán csónakázott,
de a hálóját ki nem vetette, csak
búsult, szomorkodott. Azért búsult,
azért szomorkodott ez a halászle-
gény, mert nem adták neki azt a
leányt, akit szeretett, s aki igaz szere-
tettel volt őhozzá. Meghiszem, hogy
nem adták: nagyúri kisasszony volt az
a leány, Tisza mentén a leggazdagabb
földesúrnak a leánya! 
No, ha a király búsult a leánya miatt,
búsult ám a halászlegény miatt is az
apja. Eleget mondta, de hiába mond-
ta: 

- Tedd le az eszedet arról a leányról,
fiam! Nem való az szegény legény-
nek.
Beszélhetett annak, akár a süketnek,
nem hallotta, s minden este üres
tarisznyával tért haza. Bizony ha üres
tarisznyával, annál több halat fogott
az öreg. Egy nap azonban megesett,
hogy csak egy halat fogott, hanem ez
elég is volt, mert akár hiszitek, akár
nem, az aranyhal volt ez. 
Hej, uramteremtőm, volt öröm, de
mekkora! 
- No, fiam, ne búsulj - mondotta az
öreg -, kifogtam az aranyhalat! Jere,
vigyük Budára. 
Mindjárt nekicihelődtek, s addig
mentek, mendegéltek, míg Budára
nem értek. Ott mindjárt a király színe
elé vezették, s mikor a király meglát-
ta az aranyhalat, nagyot kiáltott,
hogy megrezdült belé a palota.
Abban a pillanatban beszaladt a
királykisasszony, s alig tudták felmos-
datni, úgy elájult a szertelen örömtől. 
Bezzeg volt becsülete az öreg halász-

nak meg a fiának. A király az asztalá-
hoz ültette, s három napig el sem
eresztette. Akkor méretett a kincses-
kamrából hat szekér aranyat: mind a
hat elé hat ökröt fogtak, s úgy vitték
a Tisza mentére, a vén halász kuny-
hójához. Hm, de az arany mellett
még egy falut is adott a király az öreg
halásznak, s nemességre emelte a
jobbágysorból! Mindjárt más nevet is
adott a falunak a király. Azt mondta:
mától fogva Halász legyen a falu
neve, de még a tied is, öreg! 
No, mikor ezt megtudta a földesúr,
egy szó nem sok, annyit sem szólt a
fiatalok dolgába, hanem nagy hirte-
len papot hívatott, s csaptak olyan
lakodalmat, hogy hét álló hétig nem
szakadott vége. Akkor a fiatalok dió-
héjba kerekedtek, s a Tiszán leeresz-
kedtek. 
Így volt, vége volt, mese volt.

Benedek Elek meséje:  Az aranyhalAz aranyhal


