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Kedves Olvasók!
„…mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk,
de legfőképpen azt, hogy összetartozunk.”
Ismét egy csodában volt részünk a IX. MI IS NYARALUNK táborban: minden eddigi táborban átéltük a varázslatot, minden tábor után éreztük, hogy ennél jobb nincs az egész földkerekségen, de
most valahogy ez mégis más: olyan, mintha egy hatalmas puzzle minden darabja tökéletesen a
helyén lett volna: a gyerekek, a szülők, az önkéntesek, a helyszín, a programok, az időjárás és még
sorolhatnám. A puzzle egyik darabja ugyan sajnos megsérült, de a hét végére – egy gipsszel bővülve – ismét elfoglalhatta a helyét és vele lett teljes a kép.
Jókedvű, boldog és persze szívszorító pillanatokból idén sem volt hiány, újra átélhettük, hogy
milyen egymás feltétel nélküli elfogadása, milyen az igazi összetartozás, amikor minden szembejövő Ránk nevet, amikor közös titkaink vannak a gyerekekkel, és amikor egy kicsit mi is gyerekek
lehetünk…
Hiányoztok gyerekek!
Feszt Tímea Diána

Juhász
Emma l ujza
története
Emma 9 hónapos korában
derült ki betegsége, a primer
oxalozis. Sajnos a mája termel
egy enzimet, ami tönkretette a
veséit, és ha nem kapna új
májat, akkor az összes többi
szervét is.

A májtranszplantáció után

Máj-, és vesetranszplantációra
van szükség, hogy teljes életet
tudjon élni!
Ezért kellett kiutaznunk Essenbe, mert ez egy ritka betegség, és itt tudják csak kezelni.
Február 23-án utaztunk el
Németországba.
A májtranszplantáció volt az első
műtét, előtte 3 hónapon keresztül hasi dialízist kapott éjszaka 6
alkalommal, délelőttönként 4 óra
hosszán át pedig hemodialízist
kapott. Nagyon hosszú három
hónap volt, de Emma borzasztó
ügyes és türelmes volt.

Májtranszplantációja
május 23-án volt,
apa volt a donor.10
órán keresztül tartott
a műtét, komplikációk adódtak, az egyik
fővéna mindig eldugult, de a kiváló
sebész megoldotta.
Apa 1 hétig volt kórházban, hamar felépült, Emma 3 napig
altatás alatt volt, 2
hétig intenzíven, és
utána kikerült az osztályra. Napi 12 óra Essenben a Ronald McDonald Házban Emmával
hemodialízíst kapott
az intenzíven, hogy az oxalát Miután hazajöttünk szeptember
ürüljön a szervezetéből. A műtét 26-án, rá 3 napra véreset kakilt,
alatt a gyomorban kinyíltak a intenzívre került. Megtükrözték,
zsírmirigyek, ezért zsírmentes nem találtak semmit, ismét vérediétát kellett tartania egészen a set kakilt, rengeteg vért kapott,
veseműtétig, sőt még utána is. A CT vizsgálatot kértek, ott se
veseműtét augusztus 30-án volt, lehetett nyomát látni a vérzésazért vártak ennyi ideig, mert nek, ezért október 11-én visszamég mindig termelődött hasi küldtek Essenbe. Ott se tudták,
folyadék, és hogy az oxalát mi lehet a vérzés oka. Aztán 2
minél
jobban
kitisztuljon, napon keresztül véreset kakilt,
nehogy tönkre tegye a kapott ismét megtükrözték, és az Y bélvesét!
ben találtak egy nagy fekélyt.
Nagyon örültünk, mikor közölték Másnapra ki is írták a műtétet,
a veseműtét időpontját, annál A veseátültetés után
én, anya voltam a donor. Emma
2 napig volt intenzíven, nem
altatták, és azonnal beindult a
vese, én pedig 4 napig voltam a
kórházban, hamar felépültem!
Emma rengeteg infúziót kapott,
2-3 hét alatt teljesen helyrejött,
kivették a hemodialízises katéterét, és utána való héten jöhettünk haza!
Nagyon sok emlékünk van, jó is,
rossz is, de a lényeg: Emma
kapott szervei szuperül működnek!!!

Nagyon szereti a gyerekeket, állandóan ölelgetné, puszilgatná őket, már nagyon sok kis pajtása
van. Reméljük, nemsokára már óvodába is
mehet, ahol lakunk, ott a közelben van egy ovi, ki
szoktunk oda sétálni, amikor kint vannak a gyerekek, és Emma teljesen odavan értük. A játszótérről csak hisztivel tudunk eljönni.
Korához képest kis pöttöm még, de már a növése is beindult.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult
Emma gyógyulásához és felépüléséhez!
Örök hálánk!

Juhász Család

Emma Lujza újabb képei

pénteki nap volt, 6 órás nehéz műtét volt. Másnap
hasi vérzése volt, ezért vissza kellett vinni a műtőbe. Utána szépen lassan kezdett felerősödni, a
mai napig nagyobbacska a hasa, sok a gáztermelődés, azt mondták, ez idővel helyreáll.
November 22-én utaztunk haza 10 hónap után,
nagyon jó itthon. Emma annyira örült a játékainak,
3 napon keresztül abba se hagyta a játszást csak
éjszaka!:)
Már csak havonta járunk kontroll vizsgálatra
Budapestre, minden eredménye jó, mindig vannak kis eltérések, de gyorsan és könnyen orvosolhatók!
Emmának sikerült minden mozgási lemaradását
behozni, megtanult mászni, járni, már szaladgálni
is elkezdett, aminek az egész család nagyon örül.
Most a beszédfejlődésén dolgozunk, már
nagyon sok szót megtanult, de még mondatokat nem tud összerakni. Ami késik, az nem
múlik, nem sürgetjük, majd az ő kis tempójában
az is sikerülni fog neki!

Vesére várva
Az élet nincs mindenki számára masnival átkötve,
mégis ajándék.
Aki gyermeket vállal, előbb-utóbb szembesülhet azzal
a ténnyel, hogy a családi filmek gyermekkacajos jelenetei „nem valóságos történeten alapulnak”. A gyermek kevesebbet alszik és többet sír, mint ahogy azt
elképzeltük és általában semmi sem úgy lesz, ahogy a
nagykönyvben meg van írva. Sőt, néha nagyon nem
úgy lesz.
Mindig több gyerkőcöt, és teljes családi életet szerettem volna. Sajnos egy rossz házasság miatt ez nem
jöhetett létre. 6 évvel ezelőtt megismerkedtem egy fiatalemberrel, akivel úgy éreztük, mindez valóra válhat.
2006 októberében minden úgy történt, mint a mesében. Vettünk egy tesztet, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy kisbabánk lesz. Akkor még úgy éreztük, nem
lehet ember nálunk boldogabb. Úgy gondoltam, a
várandósságom időszakára egy olyan szülész-nőgyógyászra van szükség, akiben megbízhatok. Egy ismerőstől kaptam annak a nőgyógyásznak a telefonszámát,
akivel felvettem a kapcsolatot terhességem 8. hetében.
A doktor úrral első látásra szimpátia alakult ki köztünk,
ezért úgy éreztem, jól döntöttem, hogy a kisbabám
Nála szülöm meg.
A terhesség időszakában a kötelező és ajánlott vizsgálatokat elvégeztem. A 18. hetes genetikai ultrahangot
egy arra szakosodott szonográfus végezte a János
Kórházban. Nagyon sokan voltunk vizsgálatra várva, így
lehet, hogy ennek köszönhetően a vizsgálat kb. 3 percig tartott, melynek eredménye minden szempontból
pozitív volt számunkra. Azaz a magzaton Ő semmilyen
elváltozást nem látott, elváltozásról nem tájékoztatott.
Úgy emlékszem, hogy a vizsgálaton a választott nőgyógyászom is jelen volt. Nagyon boldogok voltunk, hogy
minden vizsgálat negatív volt, és nincs semmi baj a kisbabánkkal. A következő vizsgálaton - azt hiszem 22
hetes lehettem - kértem a nőgyógyászom, hogy csináljunk egy ultrahang vizsgálatot, igazából arra lettem
volna kíváncsi, hogy milyen nemű a gyermekem. Amire
azt mondta a Doktor Úr, hogy „Anyuka nem önző egy
kicsit, hiszen minden lelete negatív”. Emlékszem kissé
letörve mentem haza, hisz otthon is nagyon kíváncsiak
voltak a gyermekem nemére. Boldogan mentünk a 29.
héten a 4D Uh-ra megnézni és örülni az egészséges kisgyerkőcnek. Az orvos gondterhelt arca a monitor előtt
azonban egyértelművé tette számunkra, hogy igen
nagy a baj. Már későn ugyan, de kiderült, hogy a kisbabánk nagyon beteg. Egy világ omlott össze bennünk.
Senkinek nem kívánom azt az érzést.
A szonográfus, aki a vizsgálatot végezte, ott előttünk
felhívta a nőgyógyászomat, akivel számunkra idegen
nyelven beszéltek. Éreztük, hogy baj van, de nem tudtuk, mi. Másnap délelőtt a nőgyógyászomhoz mentünk,
aki sűrűn hajtogatta, hogy nem tudja igazán mi a baj,
de nagy baj van, és hogy lehet még egészséges kisba-

bánk, majd még aznap továbbirányított a SOTE I. számú
Női Klinikára. Konkrétat sajnos még mindig nem tudtunk. Sok heti várakozás után 2007. május 2-án világra
jött egy kisbaba, Balázs Bence, aki más, akinek több
segítségre van szüksége, mint egy átlagos gyermeknek.
A mi kisfiunk Vacterl szindrómával született.
Születésekor a Szabolcs utcai kórházban azzal fogadtak,
hogy búcsúzzunk el Tőle, mert nagyon beteg. A Vacterl
szindróma, akkor még nem tudtuk, de most már tudjuk, mit jelent. Egy multiplex fejlődési rendellenesség.
Ami több szervet érint, köztük a vesét is. A megoldást,
az ÉLETET nekünk csak a vesetranszplantáció fogja
jelenteni.
Mikor valakinek szülés után beteg gyermeket helyeznek a karjaiba, akkor egy világ változik meg. Tudom,
hogy nem egyedi sors ez. Mégis, az első szakadék,
amelybe beleestünk az volt, hogy a környezetemben
semmihez és senkiéhez sem hasonlíthattam a helyzetünket. Beteg gyermekünk úgy érkezett hozzánk, hogy
egyáltalán nem volt tekintettel képességeinkre, erőnkre, anyagi helyzetünkre. Küzdöttünk magunkkal, küzdöttünk fiunk életéért, de küzdöttünk a saját teljesítőképességünkkel, tehetetlenségünkkel, barátaink és
rokonaink gyanútlanságával. Kérdéseket tettünk föl,
segítséget kerestünk, mindent megtettünk, hogy ezt a
fogyatékosságot gyógyítsuk. Hosszú út volt ez, de szükség volt rá a megismeréshez, az éréshez – ahogy akkoriban gyakorta mondogatták nekünk. A pokolba kívántuk ezt az érést, nem akartunk érni ezen az áron –
egészséges gyereket akartunk, és szívesen maradtunk
volna éretlenek. Következett a lázadás, a csalódás, a
miért? keresése, azután pedig csatába „szálltunk” a
gyermek megmentéséért. 2010 nyarán kezdett Bencus
veséje rohamosan romlani. Már nem méregtelenített a
kis veséje úgy, ahogy a szervezetének szüksége lett
volna rá. 2010 októberében megkaptuk az életmentő
Tenchkoff katétert. 3 nap alatt megtanultam vele dializálni.
Minden szép és jó volt egy darabig, míg egyszer csak
nagy könnyekkel sírva kelt fel egyik éjszaka, és a pocakját fájlalta. Kórház, diagnózis: peritonitis, azaz hashártyagyulladás. Gyógyszeres kezelés pocakba is és szájon
át is. Azóta sajnos több hashártyagyulladásunk is volt.
2011 novemberében életveszélyes gombafertőzéssel
kerültünk kórházba, amit előtte sűrű hasfájások, hidegA kép illusztráció

rázás, 39 fokos láz előzött meg. Több mint másfél hónapig voltunk kórházban, ebből 2 hetet az intenzív osztályon élet és halál között. A Tenchkoff katétert ki kellett
venni a pocakjából, ugyanis a gomba magán a katéteren telepedett meg. Mivel kisfiamat továbbra is dializálni kellett, így kanült helyeztek a kis nyakába.
Kezdődhetett a hemodialízis.
Nagyon sokat szenvedtünk: ő is, mi is és az ápolók is,
meg a dialízist végzők is. Heti háromszor mentünk.
Magát a kezeléseket jól bírta, csak a fel- és levételt
nem. Már mindig előre féltem, mert annyira sírt, mikor
feltették a gépre. Aztán a gomba végleg kikerült a szervezetéből, és mi ismét visszakaphattuk a Tenckhoff
katéterünket. Másfél hónap alatt négyszer voltunk a
műtőben. Minden műtéti alkalommal kb. másfél órát
izgultunk, remegtünk érte a folyosón. Tudtuk, hogy
minden rendben lesz, és mégis. Mit éreztem akkor?
Iszonyú nagy fájdalmat, a lelkem szét akart szakadni.
Fájt minden, még a levegővétel is. Csak sírtam és sírtam, míg ki nem nyílt az ajtó és ki nem tolták. Mindent
odaadtam volna érte, csakhogy ne kelljen megismétlődnie annak, hogy ismét a műtő előtt állok. Aztán
azért sírtam (persze elbújva előle, hogy Ő ne lássa),
mert nagy fájdalmai voltak. 2011. december 23-án
hazaengedték karácsonyozni.
Azóta itthon dializálom. Bori Istvánnénak, Katicának
volt egy ötlete. Mégpedig az, hogy mit szólnánk egy
éjszakai géphez? Vállaltuk. Azt is megtanultuk kezelni.
Katicának köszönhetően hál´Istennek így nem 4 óránként kellett dializálnom. Kaptunk egy éjszakai gépet, így
CSAK éjszaka kell a vesepótló kezelést végeznem. Óriási felszabadultság érzés ez a múlthoz képest, amikor 4
óránként csináltam, hisz egész nap azt teszünk, amit
akarunk. Sajnos bármennyire is vigyázunk, a múlt
héten kedden hajnalban ismét nagy könnyekkel és hasfájással vittük kórházba. Peritonitis, hashártyagyulladás. Minden ismétlődik. Gyógyszerek, kezelések.
Mindeközben én, amikor a kisember elalszik, sírok
bánatomban, sírok örömömben, megtanultam hinni a
csodákban, a lehetetlenben, bízni a tudományban és
lassan mindenben. Átértékeltem a világot, a problémák
nagyságát, az ÉLET értékét. Nekem mára egyetlen
vágyam maradt: megélni, hogy mind a három gyermekem egészséges boldog felnőtt legyen egyszer. Mert
a legborzasztóbb érzés a bizonytalanságon túl, nézni
gyermeked szenvedését, látni a fájdalomtól eltorzult kis
arcocskáját és éjjel a sötétben, titokban zokogni.
A beteg kisfiunk iránti odaadás bennünk erővé változik
át, hogy el tudjuk viselni a megváltoztathatatlant, és
hogy a boldogság határán váratlan örömöket fedezzünk
fel. A tartósan beteg gyermek növekedésének és fejlődésének döntő feltétele az, hogy mi szülők mindenestül elfogadjuk. Tapasztalatom szerint a betegségnek az
aktuális állapoton kívül van még rengeteg rossz oldala,
amit a kívülálló nem lát. Ilyen például (számomra legalábbis) a „bámulás”. Akinek egészséges gyereke van,
eszébe sem jut, hogy milyen rossz érzés ez. A sorstársaim azt mondták, majd megszokom. Hát nekem nem
sikerült. A sajnálkozás és a másoktól való függés.

Az I.sz. Gyermekklinikán

Nálunk ez már most az óvodaválasztásnál bebizonyosodott. Ami másnak természetes, az számunkra egyáltalán nem egyszerű. A küzdelmes első évek, az orvostól
orvosig rohanás, a sok kórházi bent fekvés után egyszer
csak előtérbe kerül az óvodaválasztás. Mert hogy
tovább kellene lépni a családból a szocializáció útján,
de sajnos az óvodaválasztás az ilyen gyermekeknél nem
egyszerű, mivel szinte senki nem vállalja az ellátásukat.
Lakóhelyünkhöz közel olyan intézmény, ami a multiplex
fejlődési rendellenességgel született gyerekeket befogadja, nincs. Hiszen ezeknek a gyerekeknek többszörös
fogyatékosságuk „kezeléséhez” többszörös figyelemre
van szükségük, amelyet nem lehet sem elvárni, sem
kívánni egy 25-30 fős óvodai létszám mellett. A kis létszámú csoportok az állami szférában megszűntek. Stop.
Nincs megoldás. Stop. Lassan 2 éve „küzdök”, hogy
Bence gyerekek közé kerüljön, mert minket már
„kinőtt”, de eddig ez sikertelen. Stop. Mi lesz vele így
kirekesztve? Hogy fog később beilleszkedni a társadalomba, ha már most megbélyegzik?
A hétköznapokban azért igyekszünk megtalálni az
egyensúlyt. Szerintünk ki kell hozni a Bencusból és a
helyzetből a legtöbbet, a legjobbat, amit lehet, de nem
kell arra törekedni, hogy mindenáron „normálissá” alakítsuk. A kisfiamnak most is vannak problémái a szobatisztaság terén, valószínűleg sohasem fog teljesen rendbe jönni, de Ő egy okos, vidám, életteli gyerek, aki
tudja, hogy szeretik, és ez szerintem nagyon fontos.
Megpróbálunk tudatosan figyelni arra, hogy ne rendeljünk alá mindent a betegségének, és maradjon időnk
élni is az életünket. Nem mondom, hogy egyszerű,
mert nem az. Sajnos a betegsége miatt nagyon szoros
keretek közé vagyunk zárva. Bízunk mindig, hogy helyzetünk egyre jobb és jobb lesz. Ha minden igaz és hihetünk a számunkra nagy szavaknak, akkor 2012 júliusában várólistára kerülünk. Még ugyan akkor is várnunk
kell a gyógyulásra, de már talán látunk egy kicsit több
esélyt. Mindig úgy véltem, oka volt annak, hogy ez a
kisfiú éppen hozzánk született. Nagyon nehéz volt,
főleg az elején. Nem kaptunk információkat. Nekem
kellett bújnom a netet, tanácsot kérni olyan szülőktől,
akiknek szintén beteg volt a gyermeke. Olyan döntéseket kellett meghoznunk, amihez nem értettünk, és ez
nagyon ijesztő és kimerítő volt. Sokszor voltunk fárad-

tak, estünk kétségbe, ijedtünk meg, de valahol tudtam, hittem, hogy végig tudjuk csinálni, meg tudjuk tenni, amit
kell. Mindnyájunkat megváltoztatott ez az 5 év, de azt hiszem, inkább előnyünkre. Én biztosan jobb és erősebb
ember lettem, és megtanultam jobban értékelni azt, amink van – elsősorban egymást, a családunkat, de főképp
az életet!
Néha azt álmodom, hogy már vesét kapott. A legszebb álmomban a kisfiamat látom felnőttként, egészségesen,
boldogan. S nem is lehet ez másképp ennek csak így szabad történnie, mert Nélküle szétesne a családunk. Hiszen
Ő Hozzánk tartozik, szeretjük, nem veszíthetjük el. Meleg lénye méllyé és gazdaggá teszi életünket.
Ez a kicsi fiú elszántan küzd önmagáért és mi minden erőnkkel küzdünk érte. Talán majd lesz egy másik szülő, akinek már sajnos nem lesz kiért küzdenie és ezt nem felejti el. S ha már a saját gyermekének nem tud életet adni,
talán egy döntéssel élni segít egy másikat.

Vesére várva (2)
tÁb Or OZtUNK
Eső áztatta sztráda, felhők, borús ég.
A kocsiban elől mi a szülők, hátul a
két gyerkőc. Az úticél Balatonvilágos. Tábor. Ilyen időben. Gyerekekkel? Mindegy. Megyünk, mert kaptunk meghívást.
Mióta Bencust dializáljuk, nem igazán nyaralunk.
Az első meghökkenés akkor ért, amikor egy facebook
bejegyzésemre először írásban, majd letegeződés után
telefonon is megkerestek. Nem más, mint a
Transzplantációs Alapítvány elnöke Szalamanov Zsuzsa
hívott és érdekelte, hogy kik is vagyunk, és miért is
írtam a májusban vesét kapott kislány képéhez, hogy
„remélem mi is hamar követünk”. A legtöbben, ha
elmondom, a problémám, csak sajnálnak: „szegény
Bence, hogy bírjátok,” és mennek tovább azzal a gondolattal, hogy hál’Istennek a mi gyerekünk egészséges.
Visszatérve: érdekelte, amit mondtam. Nem sajnált és
döntött: „nincs kedvetek eljönni a „Mi is nyaralunk”
táborba Balatonvilágosra? Először csak néztem és
emésztettem a hallottakat. „De van”, mondtam, csak
megbeszélem a párommal is. Ahogy letettük a telefont,
szaladtam megnézni az interneten a helyet és a hotelt.
Hát mit mondjak, még a szám is tátva maradt a látványtól. Végigfutott rajtam egy gyerekes izgatottság.
Alig vártam, hogy este elmondjam Apának. Még meg
sem mutattam, hova is mennénk, rávágta: Megyünk.
Így most már, mint a gyerekek számoltam a napokat mennyit alszunk még az indulásig.
Eljött a várva várt 2012. 06. 25. Leértünk. Izgultam,
most mi is legyen. Itt az autóban nyaralunk, vagy valamelyikünk besétál és érdeklődik a továbbiakról.
Elszántuk végre magunkat és kéz a kézben sétáltunk a
bejárat felé, amikor is szembe velünk mosolyogva jött
Timi és egy kislány. Most már utólag a nevét is tudom,
Jenes Virág. Kedvesen fogadtak, mintha régi jó ismerősök lennénk. Beinvitált, megkaptuk az instrukciókat,
aztán irány a kipakolás. A szálloda csodás, na és a
szoba. Az erkélyre kiállva a Balaton partját láttuk. Szinte
belelóg a lábunk. No comment.
18 órakor meglepetés koncert. PADÖDÖ. Elvarázsolnak.
Ők is és a tábor lakói is. Mi újak vagyunk még és mégis
azt érzem, mintha ismernének. Pedig csak a sorsunk

hasonló. A teremben szétnézve csak éneklő, zenére
„mozgó” felnőtteket, csillogó szemű és táncoló gyerekeket látok. Látom a kislányom, akit kézen fogva táncoltat két nagyobb és a kisfiam, aki egyből Börcsök
Enikő színművésznő ölében foglal helyet. Még az első
nap sem telt el, de érzem, jó helyen vagyunk. A gyerekeim is érzik. Nincs is ennél nagyobb öröm. Mindig szerettem volna valahova tartozni. Egy klassz csapatba.
Ahol klassz emberkéknek klassz gyerkőceik vannak és
valami közös bennünk. Láttam már filmeket ahol minden happy és azt gondoltam, de jó lenne oda tartozni
vagy legalábbis egy hasonló helyre. Ugyan kicsit, de
tényleg csak nagyon kicsit kilógtunk azért még a sorból:
Bence, a kisfiam a bemutatkozásnál még a „vesére
várok” és nem a „vesét kaptam” mondatot mondta.
Hogy a táborról is írjak. Az előzményhez azért tudni
kell, hogy Bence nem jár óvodába, mert nem fogadják
el a katétere és a sztómája miatt, így nincs gyerekekhez
szokva, ezért kicsit szkeptikus és visszahúzódó.
Biankáról, aki még kicsi, nem is beszélve. Mégis, ahogy
néztem Őket, igen meglepődtem. Hamar beilleszkedtek. Igaz néha még hátra-hátra néztek, hogy ott
vagyunk-e, de alapjába véve hamar otthon érezték
magukat.
Gyógytorna állapotfelmérés már kezdésnek. Ami meglepetés, hogy nem csak az érintett, hanem az egészséges gyereknek is.
Kisfiamat
elnézve, számára a legnagyobb örömöt a VARÁZSKÉZ, a
MANÓHÁZ
KICSIKNEK, a
Bob pálya és
kalandpark,
és no persze
a nagy lavór
jelentette.
Kislányom
mindenhez
örömmel és
kíváncsisággal csatlakozott. Festett,
ra g a s z t o t t ,

kiöntött, felborított,
szétszórt és
mosolygott.
Az úszás legnagyobb sajn á l a t o m ra
egyik gyerkőcömet
sem érdekelte. Pedig
nagyon jó
lett volna.
Talán majd
jövőre.
Nagyon jó,
hogy itt a
táborban a
felnőttekkel is „foglalkozva” van. Nem lézengtünk
Apával „céltalanul” a parton. Egy olyan családban, ahol
a gyerkőc beteg, mi szülők ugyan tesszük a dolgukat, de
a lelkünket nagyon megviseli a betegség és az azzal járó
gondok. Itt bátran beszélhettünk. Kibeszélhettük
magunkat úgy, hogy nem a kíváncsiság hajtotta a hallgatóságot, hanem a megoldás, az egymás segítése.
Számomra sokat jelentett, hogy nem vagyok egyedül és
most már fordulhatok akár segítségért, akár az én
tapasztalataimmal másokhoz, akik MEGÉRTENEK. Más
mikor egy „kívülálló” azt mondja megértelek, és más,
amikor Ők, akik benne vannak és ismerik a helyzeteket,
Ők mondják.
Apa részt vett az ÁLOMŰZŐ- ben (reggeli torna – tánckoreográfia tanulással – a szerk.). Ő, akinek szerinte
semmi ritmusérzéke és mozgása nincs. Mégis részt
vett. Élesben is, de mikor hazajöttünk és néztük a videót, jókat nevettem/tünk. Teniszezett is, és ha lett volna
ideje a kis gyerkőceink miatt, még sok programban
részt vett volna. Így számára is maradt a rajzolás, festés,
és ami nagyon fontos: a gyerekekkel együtt. Mindent
sajnálok, ami kimaradt. A MUTASSUK MEG, a KARAOKE, a KI MIT TUD, az EVEZÉS és még sorolhatnám. Ezek
csak azért maradtak ki, mert kicsik a gyerekek és a sok
programtól hamar elfáradtak, így vacsora után már
ágyat kívántak. Ráadásul Bencus éjszakai dialízis gépét

időben indítani kellett, hogy a másnapi programokon
részt tudjon venni.
Na és ez a nyár kisfiam életében új „szerelmet” is
hozott. Drága Marcsink (művese állomás SOTE I.
Gyerekklinika), e sorokon keresztül kell, hogy megírjam
Neked: azt hiszem vége a nagy „szerelemnek”. Új „szerelem” kezdődött Bence életében, Kelen Kata doktor
néni személyében. Remélem megérted.
A sok pozitívum mellett részemre sajnos volt negatívum is. Bár titkon azért tudtam és sejtettem, de igazán
hazaérve vettem észre, hogy nincs olyan nadrágom,
amibe a tábor után beleférnék. Na persze amikor megérkeztünk, akkor sem voltam már nádszál, de a tábor
végére 2 számot „nőttem”, köszönhetően ezt az ízletes
nagy ebéd és vacsora adagoknak. Köszönjük Hotel
Frida.
Annyi élményt írhatnék még, hogy sosem lenne vége.
Összegezve: nagyon jól éreztük magunkat. Azt éreztem,
mintha nem is újak lennénk.
Ha azt akarnám, hogy minden felnőtt és gyermek boldog és vidám legyen, ha legalább egy hétre is, akkor
ebbe a táborba kellene jönnie. Köszönjük, hogy meghívtatok, hogy ott lehettünk, hogy megismerhettünk
Titeket.
Jövőre Veletek ismét, de remélem már új vesével.
Turanecz Anikó és családja

Első táborozásom a trappancsokkal
„A gyerekek nem a tündérmesékből tudják meg, hogy
a sárkányok léteznek. A gyerekek már tudják, hogy a sárkányok léteznek. A tündérmesékből azt tanulják meg, hogy le
lehet őket győzni.”
Az elmúlt egy hétben ilyen „kis hősökkel” és családjukkal, valamint a Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért önkéntes segítőivel volt szerencsém megismerkedni az idei, IX. alkalommal
megrendezésre kerülő - Mi is nyaralunk! - balatoni gyermektáborban.
Simpf Orsolya vagyok, gyógytornászként vettem
részt az idei táborozáson. Egy kedves kollégám –
Dr. Kelen Kata, a tábor egyik önkéntes orvosa –
szervezett be a segítők közé. Komoly célkitűzésekkel indultam el, hogy tudásommal a lehető legjobban szolgáljam a
gyermekek érdekeit.
Feladataim az Aqua Fittness és Páviántánc elnevezésű gyógytorna foglalkozások kivitelezése
volt, amelyek keretében a helyes mozgáskultúra
kialakításán dolgoztunk és tartásjavítást, valamint
lúdtalp prevenciót végeztünk. Azt hiszem minden
programnak volt népes számú művelője.
A hét nem is telhetett volna jobban, hisz minden
adott volt, hogy egy fantasztikus nyaralás részesei
lehessünk: szikrázó napsütés, Balaton, tündéri
mosolygós arcok, csillogó szempárok, vidám hangulat, remek programok az egész családnak, és
persze mindez barátok között, hisz itt mind azzá
váltunk.
Sokan voltunk,
akik
először vettünk részt a
nyári mókában, de rövid
időn
belül
mindenki a
„család”
részévé vált.
Itt megtanultam,
hogy
kell ok nélkül
is örülni, és
láthattam,
hogy igenis
létezik a feltétel nélküli
elfogadás.
A búcsúesten, amikor
minden gyerek a színpa-

don állt és mosolyogva énekelt, az én szemembe
könnyek szöktek - de a tábor zárásának fő mottója:
Aki sír, jövőre nem jöhet! – és a vasárnapi elválásra gondolva, már akkor elkezdtek hiányozni az
újonnan szerzett kis és nagy barátaim. Számomra
megfogalmazhatatlan érzés, ami a tábor elejétől a
szívembe költözött, és ezt csak Hozzátok tudom
kötni. Újra gyereknek éreztem magam, honvágyam volt, de most nem hazafelé, hanem visszavágytam Hozzátok.
Kevesen vagyunk olyan szerencsések, hogy megtapasztalhassuk a csodát, Nekem sikerült. Az én
csodám ott volt Veletek a balatonvilágosi gyerektáborban.
A csoda művelői számomra Ti vagytok!
„Csodák márpedig vannak. Pici, apró csodák,
amelyeket becsempészünk a hétköznapokba.
Nem kell sem varázspálca, sem varázsköpönyeg
hozzá, még csak varázsigét sem kell mondani
ahhoz, hogy létrejöjjön.”
Köszönöm az Alapítványnak, és minden egyes
táborlakónak, hogy ott lehettem Veletek és a
csoda részesévé válhattam.
Remélem jövőre is találkozhatunk és tovább bővül
majd a kis csapat.
További szép nyarat kívánok mindenkinek.

Simpf Orsolya

Végre
„mi is Nyaralunk”!
Már akkor tudtuk, hogy nagyon
szeretnénk Barbikát elhozni
ebbe a táborba, amikor az első
Trappancs újságunkat megkaptuk 2009-ben.
Azóta minden évben gondoltunk
rá, hogy jó lenne táborozni, csak
mindig volt valami akadálya.
Vagy Barbi volt még kicsi hozzá,
vagy egy kistesó érkezett a családba!
De most végre itt vagyunk!
Már az első benyomás nagyszerű volt, amikor hétfő délután
átvettük a szobánkat, hiszen a
szobából maga a Balaton tárult
a szemünk elé. A programok
kimeríthetetlen sorozata pedig
már késő délután megkezdődött. Meglepetés fellépőként a
Pa-Dö-Dö alapozta meg a jó
hangulatot a gyerekeknek és
szülőknek egyaránt.
Sajnos, a vacsora utáni bemutatkozó esten nem vettünk részt.
Egyrészt, mert felvittük altatni a
gyerekeket, másrészt pedig,
még tudatlan táborozóként nem
tudtuk, hogy Barbikának ott kellene bemutatkoznia a többieknek. Ezt utólag már nagyon sajnáljuk, habár a mi közvetlen,
ismerkedős kislányunk a hét
során ezt bepótolta és sok mindenkinek „bemutatta” magát!
Az esti, felnőtteknek szánt meglepetés műsoron viszont már

részt vettünk, (elaludtak a gyerekek) és nagyon jól éreztük
magunkat. Sokat nevettünk
Polgár Peti kreatív zenekölteményein!
Az
elkövetkező
napokban
Barbika a délelőttöket először a
Réce házban töltötte, ahol festett és gyöngy képeket készített,
majd a Manóházban Erika néni
bábozása, vagy meséje után
további kézműves dolgokat
alkotott.
Az ebéd utáni alvás után pedig
jött a Balcsiban való fürdőzés!
Na persze még ezeken felül is
volt élménye Barbikánknak
bőven!
Megpróbáltunk
az
úszásoktatásra is járni, de
nagyon hideg volt neki a
medence, így azt hagytuk, de az
élmény főleg az volt, hogy
Mónival összebarátkozhatott!
Nagyon ügyesen pónilovagolt!
Imádta az ugrálóvárat!
A bobozáson nagyon bátor volt,
és igazán büszkék voltunk rá,
hogy életében először nagyon
ügyesen falat mászott, egészen
a csúcsig!
Minden zenés programon (PaDö-Dö, Zene az kell, Fivérek
koncert) táncolt és nagyon jól
érezte magát!
A búcsúesten ajándékba kapott
hátizsáknak és tartalmának
pedig nagyon-nagyon örült!
Sajnos a beszélgetős
szülői programokon nem
sikerült részt vennünk,
pedig több mindenkitől
hallottuk, hogy nagyon
jók szoktak lenni ezek a
beszélgetések.
A bobozás, a borkóstolás, és a Szeretetet fénye
masszázs azért nekünk
is felejthetetlen élményt
és kikapcsolódást okoztak! Tetszett az is, hogy a

kis gyerekek sokszor ákombákom, absztrakt festményeibe
egy igazi művész (Tóth József)
lehelt életet!
A táborozásunkat egyedül
Natikánk
megbetegedése
árnyékolta be, de Kelen Kata
doktornő segítségének köszönhetően lánykánk gyorsan összeszedte magát!
Legfőbb célunk, a táborban való
részvétellel az volt, hogy a mi
Barbikánknak élményt adjunk!
Ez pedig maximálisan sikerült!
Jó volt látni, hogy mennyire jól
érzi magát!
Ez pedig a tökéletes szervezésnek köszönhető, amiben első
táborozóként is rögtön látjuk,
hogy mennyi munka, idő és
energia fekszik!
Még egyszer köszönjük a szervezőségnek, és remélem, jövőre
már úgy kezdhetem a kis beszámolómat a táborról, hogy
„Megint nyaralunk”!
Domonkos Szilvia

b alatoni
Híradó!
Sziasztok Trappancsok!
Zsófi vagyok. Már egyre többen ismertek, mivel
idén másodszor vettem részt a Mi is nyaralunk
táborban! A tábori híreket tarka csokorba tömörítve szeretnék ezúttal mindenki számára híradással
lenni, milyen fontos események is történtek
velünk egy hét alatt.
Első napunkon a személyes viszontlátás öröme
után a Pa-Dö-Dő együttes táborunkba látogatása
dobta még jobban fel, melankolikusnak éppen
amúgy sem nevezhető kedélyünket. A táncosokkal,
vokalistákkal érkező duó egy órás fergeteges
műsort adott nekünk. Ekkor figyeltünk föl először
egy újdonsült, ifjú táborlakóra a 4 éves, májátültetésen átesett Moirára, aki nagyon magabiztosan
mozogva a színpadon, koncert közben spontán
puszival nyilvánította ki a Pa-Dö-Dő énekesnői felé
szeretetét, közvetítve ezzel egy kicsit minden vele
érző táborlakó gyermek kedvességét. Moira
egyébként a hét folyamán még több rendezvényen
megmutatta nekünk színpadi háttértáncos tehetségét. A számos program között mindig meghatározó élményt jelent látogatásunk a Balatonfűzfői
Kalandparkba. Mindenki sokat ügyesedett tavaly
óta! Én négyszer is boboztam az idén! A kalandpályákon azok is elindultak, akik tavaly még nem
mertek és ámuldozva figyelhettük a legkisebb
mászó bajnokok rekordkísérleteit. A pálmát először a 3 éves Bence vitte el a gyerek mászófalon
pillanatok alatt elérve a 4-5 méteres magasságban
levő csúcsot. Szoros versenyben a megosztott első
hely másik bajnoka az 5 éves hallássérült, vesetranszplantált Zolika volt, aki ugyanilyen félelmet
nem ismerő bátorsággal ért célba. Zolikáról el kell,
hogy mondjam nektek, bár nem érnek el hozzá a
világ sokszínű hangjai, ő a hét folyamán mosolyával, huncutságával, mutogatással, a kreatív kommunikáció ezernyi eszközével mindenki szívéhez
odatalált.
Szerdán Mohácsi Attila vezetésével táborunkba
látogatott a Maya Trió, hogy csodálatos musical
esttel kedveskedjenek nekünk. Mindenki nagyon
élvezte az előadást, a végén sokan táncra is perdültünk. Személy szerint engem legjobban a „Bőg
a tehén, mert nincs kalap a fején és napszúrást kap
szegény, ha meleg az idő” - refrén fogott meg.
Átérezve a téma aktualitását még a hét vége felé is
gyakran erre a dalra fakadtam, környezetem szórakoztatása érdekében.
Csütörtök délután sok anyuka nagyon megszépült,
új frizurát és sminket kaptak, felvették legcsinosabb ruhájukat, hogy az esti vacsoránál divatbemutatót tartsanak nekünk. Úgy éreztem itt a nagy

pillanat, hogy minden előzetes készülődést mellőzve én is bemutathassam végre nagyrózsás kánikularuhámat, így az utolsó körnél becsatlakoztam
a manökenek felvonulásába.
A pénteki nap fordulópontot jelentett az életemben, mivel az idő kijavulásával reggel negyed 10kor, a rendes uszi óra keretében a Balatonba csobbantam társaimmal együtt! Életemben először!
Ahogy mondogattam Anyukámnak „egész testemmel együtt!” bementem a Balaton vizébe! Amíg
uszi órán a 8 éves, vesetranszplantált Bence és az
5 éves májtranszplantált Balázs úszódeszka segítségével hason is háton is már nagyon ügyesen siklottak a vízben addig én talpacskáimmal a homokot tapicskolva feltérképeztem a felszín alatti domborzati viszonyokat és szemügyre vettem a vízminőséget.
Pénteken este lezajlott a hagyományos Ki mit tud?
rendezvény, melyen a táborlakók felfedhették sokrétű művészi ambíciójukat a Börcsök Enikő színművésznő által vezetett zsűri előtt. Antónia X-faktor kategóriában jeleskedett, Lacika autentikus
népdalénekessé változott, Léna egy egész mesekönyvet mesélt el nekünk. A versmondók, zenészek, stand-up komikus jelöltek mellett a csoportosan fellépők közül a Táncoló Virágok együttes
volt az egyik legemlékezetesebb. Lili stylist segítségével megszépült és trendi ruhába öltözött
nagylányok, valamint két tehetséges fiatalember
alkalmi tánccsoportként lenyűgöző színpadi showt
alkottak az Abba együttes zenéjére. A csapat vezető táncosa, Ági hajlékony tornászlányként akrobatikus elemeket is bemutatott. A zsűri értékelése

alapján mindannyian győztesek
lettünk!
Szombaton este a három gitáros
testvér által alkotott Fivérek
együttes hozta el hozzánk meleg
szívvel, legszebb dalait.
Bár a cicák lelki rokonaim, ezen a
héten mégis a kutyák álltak életem középpontjában. Első napokban a táborunkba látogató
Pa-Dö-Dő együttes jóvoltából
már megismerkedhettünk Erzsi
kutyával, akinek sétáltatási jogaiért néha közelharcot vívtunk.
Később szeretetünk céltáblájává
Bogi kutya vált, de Manci és
Panka nevű yorki kisasszonyoknak sem kellett az érdeklődés
hiánya miatt ránk megorrolni. A
tábor utolsó napján fedeztem fel
Éhenkórászt, a teknősbékát, aki
mint kiderült egész héten át
tábori közösségünk nagy becsben tartott tagja volt. Vele személyes kapcsolatom már nem
tudott kiteljesedni, mert az utolsó, vasárnapi búcsústrandolás és
Éhenkórász étvágyának levelekkel való csillapítása után kénytelen voltam búcsút inteni önfeledt nyaralásunk helyszínének.
Észre sem vettük és eltelt a hét
és annyi mindent még nem említettem! Itt voltak a tűzzsonglőrök, volt színi tanoda és kézműveskedés ezernyi formája, a
gyógytornász néni megmozgatta
minden porcikánkat, volt futás,
ping-pong, kenuzás stb... minden
mennyiségben.
Rólunk szólt ez a hét kicsit jobban, mint bármikor máskor az
évben, mindannyian még inkább
a figyelem és a szeretet középpontjában álltunk. Üzenem minden barátomnak, hogy jövőre is
jöjjön, akik pedig még nem voltak, azokat nagyon hívjuk, a
következő alkalmat ne szalasszák
el!

A MI IS NYARALUNK
tábor híreit a szívátültetésen
átesett
Zsófi
tudósította
BALATONVILÁGOSRÓL.

Kell egy csapat!
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért önkéntes csapata

Együtt! Négy irányba!
Nem is kaphattam volna jobbkor a felkérést, hogy
írjak a Transzplantációs Alapítvány önkéntes csapatáról, mint pár nappal a szervátültetett és szervre váró gyermekek IX. rehabilitációs táborát követően.
Hiszen még nagyon elevenen élnek bennem a
tábori emlékek, amelyeket minden nap újra felidézek, nem akarom, hogy elhalványuljanak, hogy
feledésbe merüljenek, mert erőt adnak és minden
kis emlék tanúbizonyság arra, hogy érdemes! …
csak így érdemes: ilyen csapattal, ilyen közösségért!
Mi tesz sok embert csapattá? Mitől váltunk mi
azzá?
Ha felcsapok egy értelmező kéziszótárt, ezt találom a csapat szó alatt: "Egymást kiegészítő szaktudású emberek kis csoportja, akik közös cél, teljesítmény, illetve megközelítési forma iránt elkötelezettek, és annak teljesítéséért kölcsönösen felelősnek érzik magukat. Különböző hátterű, tapasztalatú és személyiségű egyének ütőképes csoporttá történő ötvözése.”
Lefordítva mindezt ránk:
A Transzplantációs Alapítvány önkéntes csapata
idén 25 főből állt és túlzás nélkül állíthatom, hogy
egy kerek egészet alkottunk.

Szalamanov Zsuzsa táborvezetőnek,
Feszt Tímea szociológusnak,
Prof. Dr. Reusz György nefrológus
szakorvosnak,
Dr. Kelen Kata gyermekgyógyásznak,
Dr. Vilmányi Csaba gyermekgyógyásznak,
Szekeres Ágota pszichológusnak,
Gallus Edit családterapeutának,
Simpf Orsolya gyógytornásznak,
Szendi János testnevelőnek,
Szendi-Káldi Mónika úszás oktatónak,
Börcsök Enikő színművésznek,
Tóth József festőművésznek,

Mindenkinek megvan benne a helye, a feladata.
A csapat tagjai különböző területekről érkező
szakemberek: nefrológus, gyermekgyógyász, kardiológus, pszichológus, családterapeuta, szociológus, gyógytornász, testnevelők, művészek, rendezvényszervezők, pedagógusok.
Egy célért dolgozunk, miközben 4 irányba
nézünk:
–
előre, mert célunk van! Célunk, hogy a
transzplantált gyerekek újra teljes életet élhessenek és ezt, a rehabilitáció, valamint a reintegráció
segítségével minél gyorsabban elérhetővé tegyük
számukra;
–
felfelé, mert célunk küldetés, egy jó dologért és egyben másokért való közös munka;
–
lefelé, mert mindezt gyermekekért tesszük,
ők állnak a figyelem és programjaink középpontjában;
–
és hátrafelé is nézünk, hiszen a rehabilitációt megelőzi egy sikeres szervátültetés, amellyel
ezek a gyermekek megkapják az új élet lehetőségét.
Önkéntes csapatunk a nyári táborban mindent
megtett azért, hogy a 87 gyermeknek és családjaiknak egy felejthetetlen nyaralásban legyen
részük. Igazi csapatmunka volt!
Kö s zö NEt ér t E:

Gálvölgyi Eszter rendezvényszervezőnek,
Schneiderné Szabó Julcsi kurátornak,
Fellner Márti kurátornak,
Nagy István tenisz oktatónak,
Nagy Anikó asztalitenisz oktatónak,
Szabó Attila kajak-kenu oktatónak,
Baranyai Andor animátornak,
Homoki Erika óvónőnek,
Márkus Márta pedagógusnak
Jakab Ivettnek a nagyok koordinátorának,
Szendi Gábor fotósnak,
Görgényi Gyula hangtechnikusnak

és h o g y Ki? mit ? h o g ya N?...
z suzsa és t imi 2003-ban Dr. Remport Ádám
segítségével találtak egymásra és álmodták meg
az élményterápiás gyermektábort, amit 2004-ben
már életre is hívtak. Azóta mindketten töretlen
lelkesedéssel álmodják tovább a történetet –
sikerrel! Az évek során egymáshoz idomultak,
remekül kiegészítik egymást, egyikük sem ismer
lehetetlent.
A kezdetektől velük tartott s zendi János (kétszeres vesetranszplantált) és felesége s zendi-Káldi
mónika, akik vállalták, hogy gyermekeinket megtanítják úszni és ennek érdekében, a tábor ideje
alatt minden délelőtt 4-5 órát töltenek az úszómedencében és tanítják a gyerekeket, hogy hogyan
kell a víz felszínén maradni és még haladni is,
azaz úszni!
A sportos csapatot erősíti évek óta Nagy Pisti (31
éve vesetranszplantált) és felesége, Anikó, akiknek önként vállalt feladata a tenisz- és az asztalitenisz oktatás.
Pisti és Jani délutánonként fáradhatatlanul fárasztják a gyerekeket jobbnál jobb és izgalmasabbnál
izgalmasabb játékokkal, mint amilyen a rekeszmászás (persze biztosítókötéllel), a vízi
röplabda, az
akadályverseny vagy az
ugrálóvár.
s zabó a ttila
fiatal
kora
ellenére már
törzstagja az
önkéntes csapatnak:
a
k a j a k- k e n u
oktatás mellett – amit
néha akadályoz az időjárás – mindenben számíthatunk rá, energiája és lelkesedése kimeríthetetlen.
s chneiderné s zabó Julcsi (20 éve vesetranszplantált) és Fellner márti (kisfia vesedonorja),
mindketten az alapítvány kurátorai, valamint Nagy
a nikó a tábor láthatatlan kezei, akiknek fáradhatatlan munkája révén a tábori raktárban rend uralkodik. Nekik köszönhető, hogy a tábori kellékek
mindig megvannak és rendben várják a feladatukat, és hogy az ajándékok gazdáikra találnak – ez
87 különböző korú gyermeknél nem egyszerű feladat. Márti ezen kívül a már hagyományossá vált

ruhabörzét irányítja, Julcsi pedig a kézműves házban tölti a délelőttöket, hihetetlen türelemmel,
ahol segítségére van és a gyerekek rendelkezésére áll márkus márti is.
Dr. s zekeres Ágota pszichológus, gyógypedagógus 2006 óta tagja a csapatunknak, a szülőknek történő egyéni segítségnyújtás mellett az idősebb gyerekek csapatának önbizalomnövelő,
problémamegoldó, kapcsolatteremtő tréningjeit
vezeti.
g allus Edit (11 éve vesetranszplantált) családterapeuta feladata a szülőknek szóló családterápiás
jellegű csoportos foglalkozások vezetése, amelynek keretében közösen keresik meg azokat a lelki
erőforrásokat, amelyek segítik a családokat a mindennapok nehézségeinek leküzdésében, a nehéz
időszakok sikeres túlélésében.
Börcsök Enikő (kétszeres vesetranszplantált) és
férje t óth József idén először voltak táborlakók
és önkéntes segítők - bár Enikő már sok rendezvényünkön részt vett, a rehabilitációs tábor önkéntes csapatának első ízben volt tagja. Leírhatatlan,
hogy milyen színt és mennyi vidámságot hoztak
magukkal és osztottak meg mindannyiunkkal.
Enikő tábori színi tanodában foglalkozott a gyerekekkel, míg
Józsi, aki festőművész, a
kézművesházban várta
a tehetségüket kibontakoztatni
vágyókat. Az
alkotások
magukért
beszélnek!
Baranyai
a ndor (16 éve
vese-transzplantált) is újoncnak számított
idén, bár ez
csak
félig
igaz, hiszen
őt már az
előző években megismerhették a
gyerekek, amikor egy-egy napra, valami érdekes
programmal meglátogatott minket, de idén az
egész hetet velünk töltötte. Tánc koreográfusként
és a nagyok egyik csapatépítő trénereként vette ki
részét a feladatokból.
g álvölgyi Eszter humorával, állandó mosolyával
idén először találkozhattak a táborlakók.
s impf o rsi, új gyógytornászunk is hamar megtalálta a hangot mindenkivel és őt is magával ragadta a tábor lelkisége. Fáradhatatlanul dolgozott a

gyerekekkel, délelőtt a szárazon, délután a vízben.
Vitányiné h omoki Erika (kisfia májdonorja) a
Manóház fáradhatatlan vezetője, mindennap ötletesebbnél ötletesebb játékokkal és aktivitásokkal
rukkolt elő a legfiatalabb táborlakóknak.
Prof. Dr. r eusz g yörgy, Dr. Kelen Kata és
Vilmányi Csaba doktor, a tábor-orvosaink.
Jelenlétük, részvételük nélkülözhetetlen számunkra, ők jelentik a biztonságot a táborlakóknak.
Szerencsére komoly problémával idén nem kellett
hozzájuk fordulni – bár Simon kéztörése nem
mondható apró sérülésnek, örülünk, hogy már jól
van – ebcsont beforr!
Jakab ivett (4 éve májátültetett) idén még táborlakó is lehetett volna (a kora alapján), de Ő önkéntesként akart a tábor hasznos résztvevője lenni,
feladata a nagyok koordinálása volt.
g örgényi g yula számára nincs megoldhatatlan
technikai kihívás, nem tudtunk tőle lehetetlent
kérni és felbosszantani sem sikerült, hozzáteszem
nem is állt szándékunkban.
Néha a gyerekek a vakuk kereszttüzében igazi
sztároknak érezhették magukat – bár számunkra
ők valóban azok, igazi kis csillagok – mivel Szendi
Gábor, Szendi Jani, Jakab Ivett és Feszt Timi ren-

é
ö nk

dületlenül kattingattak, aminek az eredménye
több, mint 3000 remek kép lett.
Köszönjük mindenkinek a fáradhatatlan és lelkes
munkát, köszönjük, hogy ezt a tábort igazi, boldog, vidám szigetté varázsolták a gyerekek és
családjaik számára!
… és én, a magam részéről, köszönöm a barátságot (is)!

***

Böcskei Virág
kurátor

Virág: A gyerekek egyik nagy kedvence, esti
mesemondója, akinek búcsúzásakor még a nagyfiú Zsolt is könnyekre fakadt.
Állandó mosolyára és soha el nem fogyó energiájára mindannyiunknak nagy szüksége van.

nteseink tábor
i pi
llanataiból...

(Szalamanov Zsuzsa)

Egy levél érkezett
a tábor után...
Kedves Zsuzsa!
Nagyjából visszaállt a rend „bennem“ is és a környezetünkben is a hazaérkezésük óta.
Amikor elmentek, eleinte hatalmas „jó csend“ vett
körül, ami igazán nagyon finom volt. Aztán - gondolom, ahogy pihentem - jött a nagy hiányérzet. Sehol
széthagyott holmik, égve hagyott villany, nyitva
hagyott ajtók, mosatlan edények, poharak, szóval
nélkülük maga volt az idegesítő rend. A megszokott
„rend“ természetesen azonnal viasszaállt, amikor
megjöttek épségben, TELI ÉLMÉNYEKKEL!!!!!!!
Zeng a ház azóta is a sztoriktól, a programoktól,
élményektől, a már meglévő ismerősök és az újonnan szerzett barátaik nevétől. ÉLMÉNY volt ez a hét
a javából mindkét gyereknek, a Papiról már nem is
beszélve. Sűrítve kaptak ízelítőt az egymásra figyelés
öröméből, a jó értelemben vett „másság“ elfogadásának képességéből, az önzetlen segítés (önkéntesek) hatalmas erejéből, az összetartozás semmihez
nem fogható érzéséből. Egyszóval úgy érzem, hogy
ismét megéltek egy CSODÁT, ami úgy a transzplantált
gyerekeket, fiatalokat, mint az egészséges hozzátartozóikat egy életen át elkíséri. Folyamatosan nézzük
a szenzációs képeket és közben az jutott eszembe,
hogy szívem szerint, ha értenék hozzá, a fényképekről a szemeket külön albumba gyűjteném. Nagyon
„beszédes“ album lenne. Van egy jó pár kép, amelyik
joggal pályázhatna „AZ ÉV FOTÓJA“ címre.
Zsuzsa!
A köszönetet szavakkal megpróbálhatom kifejezni
Neked és fáradhatatlan kis csapatodnak, de azt
hiszem meg sem közelíti azt az érzést, amit leírni
nem tudok. Évről-évre, alkalomról-alkalomra iszonyatos energiával, a legnagyobb feladatok megoldásától a legapróbb részletekig, percre pontosan mindent megszervezve részesítetek másokat az ilyen és
hasonló csodában. Kívánom Neked és segítőidnek,
hogy valamilyen formában legyen jelen az életetek-

ben minden nap egy kis csoda, hogy még sokáig táplálni tudjátok bennünk az életörömöt, erőt, lelkesedést, és a munkátok eredményeként még nagyon
sok vidám tekintetet láthassunk.
Köszönet és millió puszi,
Ria

Köszönjük mindazoknak, akik a 2012 évi
MI IS NYARALUNK tábor sikeréhez hozzájárultak!
Pénzbeli támogatással:
Kiemelt támogatónk negyedik alkalommal a

MOL Új Európa Alapítványa
SZJA 1 %-ból befolyt összeg
Alsónémedi Jótékonysági Bál
Bókay Alapítvány
BOUN Libro Kft
Magyar Nefrológiai Társaság
Magyar Vesealapítvány
Nefrológiai Szolgáltatók Egyesülete
PC Aréna
Bakos Gergely és Szanyi Tímea
Bauer Péter
Bodó Károly és Károlyné
Hevke Light Bt
Kiss Eszter
Tricskóné Laky Szilvia

Szolgáltatással és ajándéktárgyakkal:
Balatoni Bob és Sherpa Kalandpark –
Balatonfűzfő
Cerkabella Könyvkiadó
Csimota Kiadó
Freebit Karaoke Magazin
Frida Family Hotel
Hestia Tűzzsonglőrök
HP
LEGO Magyarország
Maya Trió
Mészáros Laura szervezésében érkezett
motorosok
Nestlé Hungária Kft.
NOKIA
NOVARTIS
Pa-Dö-Dö Együttes
Pfízer Kft
Polgár Peti
Roche (Magyarország) Kft.
Seres Fívérek
Vöröskő Kft – Euronics, Veszprém
Waberers Logisztikai Kft
Százhalombatta

Önkéntes munkával:
Baranyai Andor
Böcskei Virág
Börcsök Enikő
Fellner Márta
Feszt Tímea
Gallus Edit
Gálvölgyi Eszter
Görgényi Gyula
Homoki Erika
Jakab Ivett
Kelen Kata dr.
Márkus Márta
Nagy Anikó
Nagy István
Reusz György prof.dr.
Schneiderné Szabó Julianna
Simpf Orsolya
Szabó Attila
Szalamanov Zsuzsa
Szekeres Ágota dr.
Szendi Gábor
Szendi János
Szendi-Káldi Mónika
Tóth József
Vilmányi Csaba dr.

tEr ÉZANYU Pályázat 2012.
Az idei Terézanyu Pályázatra közel 400 történet
érkezett, Anna írása második helyezett lett.
Gratulálunk!
h ogyan változott meg az életem a
gyermekvállalással?
Írta: Mocsonoky Anna

Úgy 20 év körüli lehettem, főiskolás és kedvenc tanáromnak egy kérdésére ellentmondást nem tűrően kijelentettem, hogy én pontosan tudom, milyen lesz az
életem: férjhez megyek, lesz két gyerekem, tanítani
fogok, minden rendben lesz. Emlékszem a válasz hallatán tanárom arcára, különösen a szemére. Dühített.
Amíg nem születtek
meg a gyerekeim,
addig versenyszerűen
sportoltam, hangszeren játszottam, rengeteget olvastam, sokat
kirándultam, alapvetően kíváncsi természetem mindenféle kihívást vonzott.
Az idillinek hitt jövőképemet tanárom tekintete igazolta. 14 év
után elváltam, közben
született két fiam.
Kétévenként adtam be
a válópert, küzdöttem
magammal, magunkkal, mi jobb minél, míg harmadszorra – amikor már gyógyszerekről és egyéb végállomásokról képzelődtem – nem volt más út. A tanári
pályán, a gyerekek közt otthon éreztem magam, az
utána következő munkámat 13 éve kötelességszerűen

végzem, a számítógép előtt töltött munka- és túlórák
egyre inkább felőrölnek. Családfenntartó anyaszerep. A
magánytól sokszor fulladozom családom, barátaim,
kapcsolataim ellenére.
Két öcsémet és engem a szüleim nagyon szerettek,
egész életemre erőt adó burám után az anyaság gondolata, az, hogy gyermekem születik természetes volt,
vágytam rá, és boldog
voltam, végtelenül
boldog a fiúk megszületésekor.
Nagyobbik fiam az
apjától beléivódott
sport szeretete, tőle
örökölt daliás termete
miatt a sport melletti
elköteleződést választotta, ezen a pályán
tanult és kezdett dolgozni. Az első hat év
vele csupa mese,
játék,
kirándulás,
vidámság. Kisebbik
fiam
születésével
megváltozott minden. Most nyáron tölti be 20. életévét. Hozadékként több kötetnyi lelettel és zárójelentéssel. Alapérzésem lett a mindennapos szorongás;
alapkérdésem: hogyan segíthetek neki, a jövője; alapfeladatom: az önálló életre való nevelés.
Három hónapos korától kezdtem vele orvosokhoz járni.
Első diagnózisként 1 évesen veleszületett lacta acidosist (egyfajta anyagcsere-betegséget), második diagnózisként 8 évesen aspergeres autizmust diagnosztizáltak.
A harmadik diagnózist 18 évesen kapta, amikor egyik
napról a másikra rosszul lett, kórházba került és krónikus veseelégtelenséget állapítottak meg. Azután 1 év
mindennapos itthoni éjszakai dializálás után tavaly
ősszel megtörtént a vesetranszplantáció. A három diagnózis összefügg, ritka genetikai rendellenesség, a
tünetegyüttes neve: Joubert-szindróma. Mint egy jól
hangzó műkorcsolya-kombináció.
Soha semmi nem volt biztos. Először attól rettegtem,
hogy nem fog beszélni (2 évesen az összes betűt ismerte), miközben a megkésett mozgásfejlődéséről sem
tudtam, hogyan lehet behozni (másfél évesen állt fel;
2,2 évesen tette meg az első lépéseket).

Később olyan súlyos magatartásproblémái lettek, hogy minden
egyéb kérdés eltörpült.
Megoldhatatlannak látszott az általános iskola elvégzése közösségben,
azaz nem magánúton. Egy alapítványi iskolában életre szóló lelki sebeket kapott. Végképp elképzelhetetlennek tűnt a folytatás nemhogy
középiskolában, bárhol. Hosszú
keresgélés után megtaláltam azt a
gimnáziumot, ahova befogadták,
ahol két év után rémálmai csitultak,
mert nem csúfolták, nem nevették
ki, nem alázták meg. Igaz, barátai
nem voltak itt sem. De minden
elvégzett félév csodának tűnt és
végtelenül hálás voltam.
Amikor hirtelen minden elsötétült a
veseelégtelenség miatt – ami titokban már hosszú évek óta betegítette a szervezetét –, akkor megállt a
jövőkép miatti izgalom, csak az órák
és a percek jelentették az életet. A
kórházba járás életem leggyötrelmesebb időszaka volt, amit az imák
és a sokfelől áradó szeretet enyhített valamelyest.
Azután túl volt a nehezén, akkor az
érettségiért remegtem és gyártottam a nyelvtantételeket.
Veszekedések, biztatások
felváltva. Ha már idáig
eljutott, ennyi küzdelem
áll mögötte/tünk, akkor
sikerüljenek a vizsgái. És
meglett az érettségi és
non plus ultraként felvették
egy
egyetemre.
Mindeközben esténként ő
kötötte rá a dializáló gépre
saját magát. – Anyu, a
mennyben is autista
leszek? – Á, dehogy! –
Akkor jó.
Bátyja szeretete öccse
iránt
mindig
biztos
támaszt jelentett: testvér,
barát, apa, a túlélést
egyengető
szalmaszál.
Túlzott felelősségérzet.
Öccse kórházi hónapjaiba
ő is belebetegedett. Itthon
naponta kötözte át a
hasba ültetett katéter
körüli részt és adta be
öccsének a vérképző injekciót. A transzplantáció óta
heti kétszer gyógytornáztatja.

Testvéri szeretet. Szavak
mögötti
valóság.
Nem tartozom azon édesanyák
közé, akik
s z é l e s
m o s o l l ya l
vallanak
arról, hogy
ők tulajdonképpen boldogok, mert Downos, szellemi fogyatékos vagy autista a gyerekük. Tőlük, a
sérült, fogyatékos gyereküktől
tanulnak szeretetet, emberséget,
ezt-azt. Önző gondolat. Mégis,
kinek jó a sérültség és meddig?
Persze, értem én… önvédelem. 20
éve élek auti-mama minőségben.
Főként teljes szimbiózisban a fiammal. A végtelenül kimerült állapotok, a fáradtság miatt sokszor nemtelenül. Elképesztő logisztikai készségekre szert téve. Harcolva mindenhol és mindenki ellen, ahol
védelemre volt szüksége vagy előkészített terepre.
A miértet soha nem tettem fel

magamnak. Az elfogadás technikái
az agyamban és a szívemben finomodtak.
Fiam többször mondta, hogy
nagyon igyekszik rájönni, miért
kapta ezt a betegséget, mit csinált
rosszul, miért ez a büntetése…
Mindannyiszor azt válaszolom, hogy
ez nem büntetés és nem a kiválasztottak sajátja. Egyszerűen nincs
összefüggés. Naná, hogy nem igazságos. Nem csoda, ha nehezen érti
mindezt. Különösen az utolsó két
évben támadt nekem dühödten
vádolva, hogy miért szültem meg és
miért ilyen betegnek, roncsnak.
Inkább lenne rákos, akkor legalább
meghalna és nem kellene
szenvednie. Tudta mit mond,
nem hatni akart, üvöltött,
sírt, valódi könnyekkel.
Érdekvédelmi egyesület az
autistákért, petíció a vaklicit
ellen, mikor mi előbbre való.
Ezek is eszközeim a fiamért.
Holnap majd más lesz…
A februári transzplant Tini
tréning óta hallom a szavaiból először a reményt, érzem
először, hogy lassan közeledik
annak megértéséhez, hogy
élhet még teljes életet. A fiamat önzetlenül segítő emberek veszik körül, miközben
kezdi felfedezni mások
nehézségeit is és ez megnyugtatja. Kezdi elhinni, nemcsak rossz oldala van az életnek és végre rácsodálkozik
arra, hogy a különbözőség
ezerféle és nem a fogyatékosság az élet mércéje. Ebből a
feltámadó életlehetőségből
merítek magamnak is. Több
saját időt például.

Nő maradtam. Nem változott a testsúlyom. Még mindig kettesével szedem a lépcsőket. A metrón mindig
olvasok. Mozart old és stimulál. Ha
éppen nem élek nemtelenül, akkor

magamra aggatom egyre bővülő
nyakláncaim és karkötőim valamelyikét. A rúzs elengedhetetlen.
Legszívesebben sivatagszínű ruhákba
járok. A szobám tele növénnyel, ez a
kertem. Soha
nem fogom
megszeretni
a mindennapos főzést.
Sírok eleget,
de legalább
annyit nevetek. Sokan
szeretnek és
vannak igaz
barátaim.
A vágyaimat
régóta erősen szelektálom. Az élet-

helyzetéhez mindenki hozzánő és
azzal lépeget.
Mégiscsak nekem lett igazam.
Született két fiam és minden rendben van.
***
(Lapzárta után érkezett a hír, hogy
transzplantált fiam élete első futóversenyén nagyon jól szerepelt, a 3
számban szerzett érmet bátyja,
édesapja és édesanyja adta át.
Gratulálunk! 2012. április 14.)

Epikrízis
akár egy színházi próbán ahogy a mentő vitte a klinikára
jelmezes statiszták szitáló szavai újszerű zsolozsma
műtők előtti kataton léptek fuldokló fohász részleges amnézia
minden eggyé zsugorodik a várakozás alakot ölt
a kórházablak titkát parányi nefronokká töröm
gombóccá gyúrom magam hátha segít az önkár
bár az őszt sem hittem a nyárból tél lett egyformán
napból sütött a hó a portás kezet csókolt
orvosarcok páncélján dobolva
a félelem fokain bucskázom
a test csőtartozékait szokom
szaporodó stigmák a testen és belül
ki érti a másét
krea-szint és határérték vérből gyűjtött diagnózis
keresve az okot anémiára recormont
megadottan nézni a kórházi ágyból sejteni hogy
nincs miért minimalista állapot
lépéseim ég és föld között viszem
napszemüvegem alól csurog a hólé.
Mocsonoky Anna

Mocsonoky Anna

Jó tanuló, jó sportoló
2012. június 12.
A Magyar Köztársaság jó tanuló, jó sportoló díját 373
pályázó közül 94-en kapták meg 2012. április 05-én,
közöttük sportolónk, Mezei Gergő.
Gergő 2005-ben esett át sikeres veseátültetésen, 2
évvel később már versenyszerűen sportolt. Azóta rengeteg versenyen mutatta meg, hogy mire képes...
Erről legtöbbet a blogjában lehet olvasni:
http://mezeigergo.blogspot.com/
GRATULÁLUNK GERGŐ!
Feszt T.
*****

Nehéz elkezdeni egy ilyen beszámolót, a díjátadó
ugyan tegnap volt, de még most is tart a boldogságteljes állapot! A tanulmányi eredményeim
akkor kezdtek jelentősen javulni, mikor átkerültem
államilag
finanszírozott
képzésbe, hamar el is
döntöttem, hogy szeretnék
jól tanulni. Mivel a középiskolában nem voltak kiemelkedőek a tanulmányi
eredményeim (ezt foghatom a betegségemre, arra,
hogy sokat hiányoztam,
vagy mondhatom, nagyobb cél volt az egészséges élet elérése).
Szerettem volna bizonyítani, hogy nincs buta, vagy
okos tanuló. Egyszerűen
csak szorgalomra van
szükség és mindenki
tanulhat jól, ha ezt a célt
tűzi ki maga elé. Nos,
mivel hetente 15-16 edzésem van, ez nem volt
könnyű, az első félév jól
sikerült 4,7 átlaggal zártam
a vizsgaidőszakot.
Nagyon örültem neki és
rájöttem, ha egyszer sikerült miért ne sikerülne
újfent. A második félév
kicsit húzósabb volt, mert
a vizsgaidőszak kellős
közepén rendezték meg a
Szervátültetettek XVIII. Világjátékát, ahol ugyancsak kiváló eredménnyel szerettem volna helyt
állni és képviselni Magyarországot.
A versenyre való felkészülésem nagyon jól sike-

rült, rengeteget fejlődtem egy évvel
korábbi önmagamhoz képest és így, a
várt
eredmények
sem maradtak el.
Maradt az iskolai
helytállás, néhány
vizsgát sikerült letudni a verseny előtt, de
a java még hátra volt.
Több javításnak és a
sok kitartásnak hála
a második félévben
is sikerült hozni a jó
átlagot. Így a két fő
kritérium meg volt a
pályázat benyújtásához. Sokszor elképzeltem,
hogy sikeresen pályázok és így az álom valóra
vált, aminek tegnap volt a megkoronázása. Útban
a díjátadóra, kaptam egy telefont, ami bár felkeltett, annál inkább örültem neki és tovább fokozta
örömömet. Egy kedves riporter hölggyel beszéltem, aki olvasta a blogomat
és jelezte szándékát miszerint szeretne velem készíteni egy anyagot az esti híradóba. Az ünnepség megkezdése előtt 10 perccel
érkeztek, én pedig eufórikus állapotba kerültem, úgy
gondolom kevés ilyen perc,
esetleg órácska adatik meg
egy ember életében, amikor ha csak pillanatokra is,
de olyan felhőtlen örömöt
és elégedettséget érez,
hogy körülötte az idő megszűnik létezni. Nekem tegnap ebben volt részem, az,
hogy az ünnepség alatt
folyamatosan engem vett a
kamera, sokan büszkék voltak rám és már-már én is
elégedett voltam önmagammal. Visszagondolva
az útra ami eddig a csúcspontig vezetett, cseppet
sem nevezhetem sétagaloppnak, de megérte.
Megnéztem az elmúlt évek
eredményeit, VII. korcsoportban évente 5-8 díjazottat hirdetnek ki (2005 óta)
és a korábbi évekre visszamenőleg a Debreceni
Egyetem képviseletében még senki nem nyerte el
ezt a kitüntetést. Így büszkén mondhatom, történelmet írtam! Bízom benne, hogy az egyetemünk

is elismeri eredményemet. Másfelől, annak is nagyon örülök, hogy Hajdúböszörmény hírnevét is
tovább öregbíthetem ezzel az eredménnyel.
Végül de nem utolsó sorban a Trappancs Egyesület jó tanuló, jó sportolóinak számát is megdupláztam. Remélem, hogy akik ezeket a sorokat olvassák erőt tudnak meríteni saját céljaik megvalósításához.
Mondhatnám, hogy most megnyugodtam, mert újabb önmagamnak állított célomat értem el, de akad
még bőven ami megvalósításra vár.
Így Winston Churchillt idézve, a következő mondattal búcsúzom:
„NEVER, NEVER, NEVER GIVE UP!"
Mezei Gergő

s átoroztunk és
felvilágosítottunk
a r áday utcában…
Május 25-én a Ráday utcában (Bp. IX. ker.) – a
Pünkösdi Virágünnep alkalmából – lehetőséget
és egy tágas sátrat kaptunk ismeretterjesztő
munkánk kifejtésére… Sátrunknál folyamatosan
érdeklődők tömege állt, a szervadományozással
és szervátültetéssel kapcsolatos ismeretekre
vonatkozó kérdőívet közel százan töltötték ki. A
kérdőívet kitöltők nagy része a 11 kérdésre
helyes választ adott, de szinte mindenkivel még
utólag elbeszélgettünk, hogy valóban pontos,
korrekt ismeretekkel távozzanak. Sok szervátül-

tetett társunk is odalátogatott, és segítette felvilágosító munkánkat. A kérdőívek kitöltetésében
a szervátültetett gyerekek, fiatalok segédkeztek,
akik kedves bájjal támadtak le minden arra sétálót. Lili, a harmadik májátültetésére váró ifjú
hölgy bemutatta csodálatos gyöngyeit. Az utca
legnagyobb sikerét - bizton állíthatjuk - ő aratta!
Köszönjük a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai
és Sport Nonprofit Kft. által biztosított lehetőséget és Domonkos Ádám édesapjának,
Lászlónak a segítségét!

Szalamanov Zsuzsa

l ilu és Gálvölgyi János
unokája együtt
jótékonykodott
Beteg csecsemők és transzplantált gyerekek
családja örülhet az adományoknak
Ezentúl nem kell tüdőgyulladástól tartani a
Madarász utcai Gyermekkórházban, ha télen ultrahangoznak parányi újszülötteket, és közel száz
gyerek önfeledten játszhat Balatonaligán a
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
táborában. Lilu és Gálvölgyi János unokája,
Simon a Nevelésünk titkai című könyv olvasóit
képviselve adományozott nagyobb összeget a két
intézménynek anyák napja alkalmából.
Bármikor adódott probléma a kis Dáviddal, a
Madarász utcai Gyermekkórház áldozatos munkát
végző orvosaira és nővéreire mindig számíthatott
Lilu. Gálvölgyi János unokáját, a nefrózis miatt
veseátültetésre szoruló Simont pedig a
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
elhivatott munkatársai segítették át a műtét utáni
nehézségeken. E két történet miatt döntöttek úgy
a Nevelésünk titkai című interjúkötet szerzői, hogy
az olvasók minden egyes könyv megvásárlásával
a két intézményt is támogatják. Anyák napja alkalmából meg is történt az első összegek átadása.
A könyv olvasói jóvoltából újulhat meg a
Madarász utcai kórház ultrahanglaborja, amely
nagyon rossz állapotban van. Dr. Kemény János
főorvos elmesélte, hogy a helyiséget harminc
évvel ezelőtt – szükségből – házilagos kivitelezésben építették. A toldozott-foltozott és gyengén
hőszigetelt helyiségben gyakran nehéz volt vizsgálni a csecsemőket. Télen elviselhetetlenül
hideg, nyáron pedig pokolian meleg volt a vizsgálóban, így ma már elkerülhetetlenné vált az omladozó helyiség átalakítása, amelyhez éppen idő-

ben érkezett az adomány, s amelyet Lilu nyújtott
át Kemény főorvos úrnak.
„Ha a Madarász utcáról van szó, személyes kötődésem miatt jövök és segítek. Ezért is örültem,
hogy a könyv árából a Gyermekkor Alapítvány, s
ezáltal a kórház is részesül. Tudom, hogy szükség
van a pénzre, egy gyermekosztálynak sosem
lehet elég támogatást nyújtani! Az ultrahangterem
fejlesztésénél nagyszerű helye lesz az adománynak” – árulta el meghatódva Lilu, aki gyakran visz
játékokat és apró ajándékokat a gyermekosztály
kis lakóinak.
A könyvben olvashatunk arról, hogyan élte meg
unokája betegségét Gálvölgyi János. A műtét szerencsére már távoli emlék mind a színész, mind
Simon számára. A kisfiú újra iskolába jár, nyáron
pedig anyukájával együtt megy táborozni a
Transzplantációs Alapítvánnyal. A kötet olvasói az
aligai gyermektábor finanszírozását segítették,
ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy közel száz,
Simonhoz hasonló transzplantált gyermek és családja nyaralhasson együtt. Szalamanov Zsuzsa,
az alapítvány elnöke szerint egy szervátültetés az
egész családot megviseli, ezért is fontos a komplex rehabilitációt segítő tábor. Megszervezése
azonban évről-évre egyre nehezebb, ezért az alapítványvezető borzasztóan hálás a könyv szerzőinek az adományért, amelyet a kis Simon nyújtott
át neki.
„Nagyon fontos nekünk a Transzplantációs
Alapítvány, hiszen Simon műtéte után az önkénteseik gyakorlatilag beköltöztek a kórterembe.
Sokat köszönhetünk nekik. A semmiből próbálnak
óriási dolgokat véghezvinni, ezért is örültünk
annak idején, hogy a Nevelésünk titkai bevételeiből ők is kapnak” – mesélte Gálvölgyi Eszter, aki
önkéntes animátorként szívesen segítené a jövőben a gyerekek táboroztatását.
***
Köszönjük a kiadónak és a g álvölgyi családnak
a könyv eladási bevételéből a mi is Nya r a LUNK táborhoz nyújtott 280.000 Ft támogatást!

kei
s
c
ö
b
Virág

ta

rova

a trombitások olimpiai versenye.
Az olimpiai bajnokokat nagy
becsben tartották. Szobrokat
állítottak nekik, nem kellett adót
fizetniük és ingyenjegyet kaptak
a színházi előadásokra.

Az Ol ImPIA
története
a z első olimpiai játékok
Az ókori Görögországban több
mint ezer éven át rendeztek
Zeusz főisten tiszteletére atlétikai játékokat.
Ezeket négyévenként egy kisvárosban, Olümpiában tartották.
Az esemény olyan fontos volt a
görögöknek, hogy az első olümpiai játékoktól kezdték saját
időszámításukat, Krisztus születése előtt 776-ban. Összesen
292 játékot tartottak.
Az első olimpia még csak egyetlen versenyszámból, a 192,28
méteres stadionfutásból állt, de
később mindig újabb versenyszámmal bővült. A legösszetettebb versenyszám a pentatlon
volt: futásból, távolugrásból,
diszkoszvetésből, gerelyhajításból és birkózásból állt.
Természetesen volt ökölvívás,
lovaglás és kocsiverseny is. A
felnőttek mellett a gyermekeknek is rendeztek versenyeket:
volt például futóverseny, pentatlon és ökölvívás.
Mindezek mellett voltak különleges erőpróbák is, amelyeket ma
már nem neveznénk sportnak:
nagyon érdekes lehetett például

A háborúban az első sorban
harcolhattak a király mellett, és
ha fogságba estek, azonnal szabadon bocsátották őket. A
második helyezettnek és a többi
legyőzötteknek nem járt semmi.

esemény jelentőségét, így csak
13 ország alig 300 sportolója
vett részt a versenyeken. Az első
aranyérmet James Conolly
(USA) hármasugró atléta nyakába akasztották. Számunkra április 11-e volt a nagy nap, ekkor
szerezte a magyar sport első és

a z újkori olimpiai játékok
A modern olimpiai játékok
születésnapja 1894. június 23.
Ezen a napon alakult meg a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB). Az első modern kori
olimpiai játékokat Franciaországban rendezték, 1896-ban.
Pierre de Coubertin, francia báró
volt az, aki újjáélesztette az ókori

Pierre de Coubertin

olimpiát. Egész életében aktívan
részt vett az olimpiák szervezésében. De Coubertin báró
1937-ben halt meg.
A NOB székhelyén, a svájci
Lausanne-ban temették el, de
szíve a görögországi Olümpiában nyugszik.
1896-ban, az első újkori olimpiai
játékok megrendezésekor még
sokan nem ismerték fel az

Hajós Alfréd

második olimpiai aranyérmét
Hajós Alfréd – vagy ahogy a
helyi sajtó nevezte: „a magyar
delfin“.
A történelem viszontagságos
eseményei árnyékot vetettek az
olimpiai játékokra:
Az I. világháború miatt nem
tudták megrendezni az olimpiát,
de sorszámát megtartották,
ezzel is emlékeztetve az utókort
a szörnyűségekre.
A VII. olimpia rendezését (1920)
a NOB Budapestnek (!) ítélte
oda, azonban a világháború
veszteseként erről le kellett mondanunk, sőt, részt sem vehettünk az Antwerpenbe áthelyezett
játékokon, a németekkel egyetemben.
1924-ben 44 ország 3000
sportolója versenyzett, köztükmár Magyarország is, mely
végre visszatérhetett az olimpiai
közösségbe.
A II. világháború miatt elmaradt
a XII. és XIII. olimpia, de sorszámukat ismét megtartották.

Csak 12 év múltán, 1948-ban találkozhatott újra a
világ sporttársadalma, Londonban.

A várakozások szerint 204 nemzet képviselteti majd magát sportolóival az olimpián.

1952-ben Helsinkibe 69 ország küldte el legjobbjait. A legtöbb sportágban ez az olimpia indította
el a máig is tartó, állandó fejlődést.

magyarok az o limpián

1972-ben München adott otthont a nyári olimpiai
játékoknak, s immár 122 ország 8000 fiatalja jelent
meg rajta. A 11. napon sötét árnyék borult a rendezvényre. A Fekete Szeptember nevű terrorszervezet fegyve-resei kihasználva a laza biztonsági
rendszabályokat behatoltak az olimpiai faluba, és
rátámadtak az izraeli küldöttségre.
A NOB 1974 októberében Bécsben tartott jubileumi, 75. ülésszakán Moszkvának adta a XXII. Nyári
Olimpiai Játékok rendezési jogát. Az előkészületek rendben haladtak, már a meghívókat is szétküldték, mikor az Egyesült Államok kormánya az
afganisztáni események miatt kampányt indított a
moszkvai olimpia ellen. Az amerikai sportolókon
kívül Norvégia és az NSZK csapata sem utazott
Moszkvába.
Az 1984-es Los Angeles-i játékokon a szocialista
országok „bosszút álltak“ a moszkvai bojkott
miatt: nem utaztak el a tengerentúlra. A két csonka olimpia után Szöulban (1988) végre ismét találkozhatott a két politikai tábor, és összemérhették
erejüket egymással a nemzetek.
XXX. Nyári o limpiai Játékok
A 2012. évi nyári olimpiai játékok, hivatalos nevén
a XXX. nyári olimpiai játékok egy több sportot
magába foglaló nemzetközi sportesemény lesz,
melyet 2012. július 27. és augusztus 12. között
rendeznek meg a Nagy-Britanniában: Londonban.
A 2012-es játékok megrendezésével London lesz
az első város, amely háromszor rendezhet újkori
nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 1948ban is e sportesemény házigazdája volt.
Az úszóversenyek helyszíne

A magyarok küzdőképessége, fizikai ereje, ügyessége régen a hadi virtusban, a 20. században
leginkább a sport terén nyilvánult meg. Ahogy a
tudományokban a Nobel-díj, úgy a sportban az
olimpiákon szerzett érmek és helyezések mutatják
egy-egy nemzet fiainak eredményességét és
tehetségét különböző sportágakban.
Adottságainkból fakad, hogy mi, magyarok főként
a nyári olimpiákon jeleskedünk. A nyári olimpiai
játékokon - a lakosság számarányához képest - a
világ népei közt elsők között vagyunk az arany-,
ezüst- és bronzérmeinket, illetve a pont-számokat tekintve.
A szovjet megszállás fél évszázada idején a nemzeti öntudat kifejeződésének szinte egyetlen színtere a sport maradt. Ekkoriban a nép körében
minden magyar győzelmet hőstettként üdvözöltek. Legendássá vált az addig veretlen angol futballisták fölött Londonban 6:3-as győzelmet arató
magyar Aranycsapat; valamint a hosszú ideig
legyőzhetetlen kardvívóink, vízipólósaink, kajakkenusaink és öttusázóink.
Legendássá vált a bokszoló Papp László, az
öttusázó Balczó András, a kardvívó Gerevich
Aladár és Kárpáti Rudolf, akik több olimpián is bajnoki címet értek el.
Legjobb eredményeiket a magyar olimpikonok e
kihívásokkal teli korszakban: 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben, 1956-ban Melbourneben, 1964- ben Tokióban, 1968-ban Mexikóvárosban, 1972-ben Münchenben, 1980-ban Moszkvában, 1988-ban Szöulban és 1992-ben Barcelonában érték el, amikor a nemzetek versenyében
a magyar olimpiai csapat az összesített pontszám
és az elnyert érmek alapján ott végzett az első
három-hat ország között, a több százmilliós
népességű vagy nagy sporthagyományokkal rendelkező országok mellett.
A magyar olimpikonok az 1896-os athéni (első
újkori) olimpiai játékok óta összesen 441 olimpiai
érmet nyertek, ebből 435-öt a nyári olimpiai játékokon, és mindössze hatot a téli olimpiákon. (Ez
utóbbiakon 2 ezüst és 4 bronzérem jutott nekünk.)
A 435 nyári olimpiai éremből 149 volt arany, 131
ezüst és 155 a bronzérmek száma. Minden idők
legeredményesebb olimpiája számunkra az 1952es helsinki olimpia volt, amikor a magyarok az
országok nemhivatalos pontversenyében a
Szovjetunió és az USA mögött, 269 ponttal a harmadik helyen végeztek, s 16 arany, 10 ezüst és 16
bronzéremmel tértek haza.
A 2000. évi, Sidney-i olimpián is remek teljesítménnyel szerepeltek a magyar sportolók, akik 135

pontot, 8 arany,
6 ezüst és 3
bronzérmet szereztek, s ezzel Lengyelország
és Japán előtt az éremtáblázat
13. helyén végeztek. Itt különösen a kajakkenusok és a
Gerevich Aladár
vízipólósok arattak nagy sikert.
A sportágak közül összességében vívásban szereztük a legtöbb érmet, az eddigi olimpiák során 78-at,
amelyből 33 volt arany. Eredményesek a magyar
sportolók kajak-kenuban, ahol 61 érem, ebből 14
arany; úszásban 58 érem, ebből 23 arany; birkózásban 49 érem, ebből 18 arany; tornában 39
érem, ebből 14 arany, ökölvívásban 20 érem, ebből
10 arany, atlétikában 37 érem, ebből 9 arany; lövészetben 16 érem, ebből 6 arany, súlyemelésben 19
érem, ebből 2 arany volt a jutalmuk.
A csapatsportok közül legeredményesebbek voltunk az öttusában 20 éremmel, melyből 8 arany, a
vízilabdában 13 éremmel, melyből 7 arany, a labdarúgásban 5 éremmel, melyből 3 arany.
Ezekben a sportágakban érték el kiváló eredményeiket a magyar sportolók, akik két nyári olimpián (1920-ban és 1984-ben) politikai okokból sajnos nem vehettek részt, de a nemzetek sportversenyében így is a legjobbak közé küzdötték föl
nemzetünket. A különböző világversenyeken
szintén e sportágakban és a lovassportokban, a
fogathajtásban jeleskedünk. Legeredményesebb
olimpikonjaink közül is említsünk néhányat:
Papp László

Egerszegi Krisztina

Gerevich Aladár összesen 7 olimpiai aranyérmet
szerzett vívásban, ugyancsak vívásban szerzett 66 aranyérmet Kovács Pál és Kárpáti Rudolf, öt-öt
aranyat szerzett Keleti Ágnes tornából és
Egerszegi Krisztina úszásból. Ugyancsak úszásból szerzett négy aranyat Darnyi Tamás; Papp
László és Balczó András pedig három-három
aranyéremmel gazdagították a magyar sport
dicsőségtábláját.
Nagyon sok magyar nemzetiségű sportoló ért el
kiváló, érmes olimpiai eredményt más országok
mezében és zászlaja alatt, főként az elcsatolt
területekről, akikről pontos adataink nincsenek.
A magyar sportolók első világtalálkozóján, 1998ban több mint másfélszáz külhoni magyar olimpiai, világ- és kontinensbajnok vett részt.
Ott hangzott el, hogy Románia, Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Németország, Ausztria, USA és más
országok színeiben versenyző magyar nemzetiségű vagy magyar származású sportolók
legalább száz érmet szereztek országuknak az
újkori olimpiákon.
Drukkoljunk együtt a donáció és transzplantáció
egyik nagykövetének, Vajda Attilának, akinek
szintén van esélye címvédésre kenu egyes 1000
méteren.
Ezúton is sok sikert, eredményes versengést kívánunk magyar sportolóinknak a 2012-es londoni
olimpián!

Forrás:
www.sulinet.hu
http://vasarnap.ujszo.com
http://www.nemzetisport.hu
http://hu.wikipedia.org
http://www.nemzetismeret.hu
http://olimpia.origo.hu/london

s portolóink

Az idei első félévben is folyamatosan zajlottak a
különböző kvalifikációs versenyek, melyeken a
Trappancs Egyesület versenyzői egyenletesen, jól
teljesítettek, ebben a félévben is szépen gyarapodott a féltve őrzött érmeik száma.
A versenyek résztvevői voltak:
Úszás:

Dózsa Dávid
Gyurkó Alexandra
Fenyő Tamás
Lukács Dániel

A tenisz-edzés szünetében

a tlétika:
Budai Zita
Kovács Anna
Szabó Donát
Mezei Gergő
a sztalitenisz:
Kóka Zoltán
t ollaslabda:
Kóka Zoltán
Tilhof Ingrid
t enisz:

Bogyor Tünde
Jakab Ivett
Németh Tímea

Bowling:
Hasznos Szabina

Sportolóink – a felnőtt szervátültetett sportolókkal
együtt – rendkívül tisztességesen tették a dolgukat, részt vettek a kvalifikációs versenyeken és
izgatottan várták, hogy ki kerül be az Európa
Játékra utazó csapatba.
Nagyon sajnáljuk, hogy Magyar Szervátültetettek
Szövetségétől megvont sportági támogatás miatt,
idén a szervátültetett válogatott csapat – Európa
legeredményesebb szervátültetett sportolói csapata – NEM jut el Zágrábba, a Szervátültetettek
Európa Játékára.

Fenyő Tamás
Németh Tímea és Jakab Ivett

A tavalyi világjátékon részt vett csapat

Kovács Anna és Budai Zita

Mezei Gergő

Gyurkó Alexandra
Kóka Zoltán

Az áprilisi atlétikaverseny végén

Gyereknap a mogyoródi
Aquarénában
A mogyoródi Aquaréna vezetőjének – Tömpe Ágnesnek –
köszönhetően, idén is meg tudta
rendezni a Transzplantációs
Alapítvány a szervátültetett és
szervátültetésre váró gyermekek
gyereknapját, és bár az eredetileg tervezett és meghirdetett
időpontot elmosta az eső, egy
héttel később már az égiek is
kegyesebbek voltak hozzánk és
semmilyen akadály nem állt az
utunkba.

Miről szól ez a nap? A felhőtlen
kacagásról, a bátorságról, az
összetartásról és összetartozásról, a játékról és a gondtalanságról.
A bátorságpróba – néhány
csúszdázás után – az ugrálósziklákon kezdődött: Antónia

szemrevételezte a három különböző magasságú sziklát és úgy
döntött, hogy Ő bizony itt egyikről sem ugrik le, annak ellenére
sem, hogy közben a többiek
megmutatták, hogy is kell ezt
csinálni. A sziklánál szolgálatot
teljesítő „segítő bácsi” viszont
ezt nem hagyhatta: nagyon kedvesen és nagyon profi módon
rávette Antóniát, hogy a legalacsonyabb szikláról ugorjon
egyet, majd miután ezt sikerült
elérnie, folytatta a csendes rábeszélést („csukd be a szemed és
lépj felém”) és néhány perc
múlva azt láttuk, hogy a kisaszszony a közepes szikláról ugrik,
majd – nem hittünk a szemünknek – a legmagasabbról is beleugrott.
Antónia boldogsága
határtalan volt, mi pedig nagyon
hálásak vagyunk a „segítő
bácsinak” a szakszerű segítségért és ezúton is köszönjük!
A vadvízi evezéshez kevesebb
bátorságra, ám több türelemre
és humorra volt szükség. A
„csónakok” irányításában sajnos
nincs megfelelő gyakorlatunk,
így az összes csapdába sikerült
átmenetileg beragadnunk, de
természetesen végül mindenki
célt ért.
A gyermekmedencét egész nap
a kicsik uralták, Lujzi, Timi és
Anna fáradhatatlanul rótták a
köröket a csúszdához vezető
lépcsőkön. A nagyobbak a
„kamikaze” és a „fekete lyuk”
névre hallgató csúszdák sötét
alagútjaiból bukkantak elő rendszeresen és akármerre mentünk
az Aquarénában, mindenhol a
mi gyerekeink jöttek velünk
szembe boldog mosollyal.
A legbátrabb csúszdázó címre
többen is pályáztak, de azt
hiszem, egyhangúlag megszavazhatjuk, hogy a díj idén (is)
Kelen Kata doktor nénié, aki
halált megvető bátorsággal állt
ellen minden kísérletnek, ami

arra irányult, hogy rávegyük a
csúszdázásra.
A napi energiaszükséglet biztosítása céljából Zsuzsa már kora
reggel beszerzett néhány tonna
pogácsát, amelyek egy darabig

papírdobozokban pihentek az
árnyékban, a nap múlását jól
mutatta a dobozok számának
csökkenése (kalóriákról itt most
ne essék szó).
Kö s zö NJÜK Ezt a
Cs o Da Na Po t !

G. Nimród vesét kapott

S. Simon tüdőt kapott

P. Zsanett májat kapott

V. Diána

Cs. Sándor

R. László Ádám

V. Zsófi

F. Richárd új szívet kapott

V. Diána: Tx 2012.04.21.
Dialízis közben kapta a hírt, hogy riadója van.Még aznap délután vesét kapott. Mosolygósan
érkezett a klinikára, és azóta is ahányszor csak látjuk mosolyog!
Sz. Katrin Rebeka: Tx 2012.05.04
Egyszer már volt egy sikertelen riadója, de most az Eurotransplanttól érkezett egy felajánlás
csak az Ő számára, és végre nem csak egy unalmas délutánt kellett a klinikán tölteni,
hanem mindenki örömére egy új vesével térhetett haza.
R. László Ádám: Tx 2012.04.27
Nagyon aktív, kíváncsi kisfiú, apukájától kapta a vesét. Mindketten jól vannak.
Kis Andrea koordinátor

Szegeden Cs. Sándor 14 évesen áprilisban kapott vesét.
Az Eurotransplanttól érkezett első vesét pedig a 12 éves V. Zsófi kapta áprilisban Pécsett.
Mindketten jól vannak.

Olyan volt ez az utca, hogy ment egyenesen, mendegélt, aztán egyszer csak: hopp, sarkon fordult és másfele kezdett mendegélni.
Oda, ahol sarkon fordult, növesztett magára egy sarkot. Erre a
növesztett sarokra minden ősszel kiült egy néni, úgy, hogy körbevette magát mindenfélékkel: maga elé kicsi kályhát cipelt, fával telit,
amiből később parázs lett, maga mögé kicsi szekerét húzta, sok zsák
gesztenyével.
Azt hiszem, ez a néni volt a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis a rokonuk: szeme, arca, hamart járó
ujjai, kontya: mind-mind fényes barnák voltak. Aztán, még azért is gondolom, hogy a gesztenyék
nagyanyja lehetett, mert nagyon szépen megsimogatta gömbölyű hátukat, és énekelt nekik, mielőtt
sütni kezdte volna őket a parázsra tett tepsiben. Azt hihetnéd, hogy a gesztenyék nem szeretik, ha
sütik őket.
Hát tudd meg, a gesztenyék a világon a legjobban azt szeretik, ha sütik őket, mert akkor megtelnek
forrósággal, és ugrálniuk kell, míg ki nem pukkadnak.
És ez az egész pont olyan, mint amikor neked nagyon kell kacagnod, de eldugod a kacagást, magadban, a kacagás gyűl-gyűl – mint gesztenyében a forróság –, aztán kipukkadsz, és akkora jó az.
Hát ezért szerették a gesztenyék, ha megsütötte őket a néni.
Állt a néni a kicsi kályha mögött, a kicsi kályhában parázs izzott, a parázson tepsi terült, néha megmegmozdította azt a néni, rázott rajta párat:
– Azt pattogjátok, pattogva meséljétek, míg szépre sültök, hogy milyen a fázás, lelkeim – szólt a barna
gyönyörűkhöz.
A gesztenyék pattogtak, s miközben pattogtak, az utca sarkára érő emberek megtudták a vacogást.
Ekkor karjaikra, tenyerükbe gyapjúgomolyák nőttek, azt letekerték, pokróccá bogozták és egymásra
terítették a fázást ismerő emberek.
– Pattogjátok azt – mondta a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis a rokonuk –, hogy milyen az
éhség.
A barna bömböcök ugráltak a tepsiben, ahogy rázta őket a néni, s pattogásukból az utca sarkára érő
emberek megtudták a korgó hast. Ekkor zsebeikbe, szatyraikba kiflik nőttek, cukrok, szalonnakatonák, törtek azokból, egymásnak adva, az éhséget ismerő emberek.
– Most pattogjátok, lelkeim azt, pattogva meséljétek, hogy milyen az, amikor egyedül vagy – mondta,
utolsókat mozdítva a vöröslő tepsin a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis a rokonuk.
Még néhányat pattogtak a gesztenyék, s míg pattogtak, az utca sarkára érő emberek megtudták az
egyedülséget.
Ekkor megnőttek bennük a jó szavak és elkezdték azokat a jó szavakat egymásnak mondani.

A mese Máté Angi: Volt egyszer egy utca című írása, megjelenését a TRAPPANCS Újságban a
CERKABELLA Kiadó tette lehetővé. Köszönjük! A teljes könyv adatai::
Máté Angi: Ez egy susogó levél
Illusztrálta: Keszeg Ágnes
Megjelenés éve: 2011
Cerkabella Könyvkiadó, 2000 s zentendre, a rany János utca 1. www.cerkabella.hu

Sziasztok!

Gyurma fánk
fülbevaló készítése.
Anyagszükséglet:
– FIMO süthető gyurma
– hurkos szerelő pálcika
– fülbevaló alap
– penge vagy kés
– ecset
– csípő fogó
1.
Halvány barna színből
lesz az alapja, citromsárga a
máz, piros és zöld a cukor rajta.
2.
A barna színből két egyforma golyót készítünk, majd
henger alakúra formázzuk.
3.
A citromsárga színből két
kis darabot az ecset nyelével
kinyújtunk és mindkettőből két
kis kört kivágunk.
4
Majd rátesszük az alapra
és a szélét a kezünkkel eligazgatjuk.
5.
Az ecset nyelével kilyukasztjuk a közepét.
6.
A piros és a zöld színeket
vékonyra gyúrjuk.
7.
Kis darabokra vágjuk és
rátesszük a fánkra.
8.
A szerelőpálcikából a
fogóval lecsípünk és beleszúrjuk
a fánkba.
9.
A sütőben kiégetjük.
10.
Végül rátesszük a fülbevaló alapot.
Jó munkát!
Lili

ingrid s jöstrand
miLyEN KÁr
Milyen kár, hogy
nincs cipzár a banánon!
Ha csak a felét akarom megenni,
bezárhatnám a maradékot.
Azt hiszem, cipzárat fogok szerelni
egy banánra,
mondjuk füzetkapoccsal,
és enni kezdem a buszon.
Lehúzom a zárat,
majszolok belőle,
és újra behúzom.
Klassz, mi?
Hogy bámulnak majd az ürgék!
Persze ők úgy tudják,
hogy nincs cipzár a banánon!

s iv Widerberg
a t a NÍt Ó NéNi a zt mo NDJa
A tanító néni azt mondja,
hogy káromkodni csúnya dolog.
De a papám gyakran mondja
hogy Frászt meg A Keserves
Szentségit,
és mama mondja, hogy Egy Nyavalyát,
és a nagypapa, hogy A Rosseb Belé
százszor is egy nap.
Egyébként láttam,
hogy a tanító néni karamellát eszik,
pedig mindig arról beszél,
hogy az édesség tönkreteszi a fogat,
és hogy a gyümölcs sokkal
egészségesebb.

s iv Widerberg
JÓ, h a NŐVér E Va N a z EmBEr NEK
Hurrá, van nővérem,
aki mindent tud.
Hurrá, van nővérem,
aki mindent jobban tud.
Hurrá, van nővérem,
aki mindig nagyobb.
Hurrá, van nővérem,
aki mindenben az első.
Hurrá, hurrá, hurrá,
mert a nővéremnek,
aki három évvel idősebb,
egy éven át mindent megtettem, amit
akart.
különben
egész biztosan
beárult volna a mamának,
hogy az utcán egy néni után
azt kiabáltam, VÉN BOSZORKÁNY.

i ngrid s jöstrand

s iEt EK
Sietek.
Nem érek rá
leckét írni,
kivinni a szemetet,
kitakarítani.
Be kell majszolnom az egész világot,
mint egy paradicsomot,
mielőtt megöregszem,
mielőtt meghalok.

moha Bácsi meséi
A sorozat főszereplője Moha, a kis törpe. A
történetek Törpeházán, Moha szülőfalujában játszódnak. Moha mindig törekszik a
jóra, és helyesen akar viselkedni. Ebben
leginkább Földigszakáll bácsi, a falu legöregebb és legbölcsebb törpéje segíti.
Az aranyos és humoros mesék hallgatása vagy
olvasása közben a gyerekek úgy tanulják meg a
„jó és helyes” viselkedést, hogy még jól is érzik
magukat közben.
A sorozat kötetei:
1.

Valami mindig szép

2.

Kié a hóember

3.

Körte törpe sípot lopott

4.

Mákostészta-ügy

5.

A veszekedés művészete

6.

A Mogyorókirály és a
Diókirály

7.

Ugribugri labdái

8.

Tejfog és vasfog

9.

Moha a Tátrában

10.

A három doboz

11.

Eredmény és ráadás

Ajánlom mindenkinek kb 8 éves korig.

Böszörményi g yula:
zsófi és az ősboszorkány
Ez a három könyvből álló történet a „magyar
Harry Potter”. Zsófiról, egy látszólag átlagos budapesti lányról szól, aki a Keleti Varázsvilág egy fontos tagjának, Gergőnek a húga.
Az összes könyvben a gonosz varázslények
ősanyjával, Lúdvérccel kell szembeszállnia. Az
első könyvben új iskolába (a Rontáselhárítók és
Szörnyszívatók Árnyjurtájának Kollégiumába)
kerül, ahol nem érzi jól magát. De az évkezdés
után ennél sokkal komolyabb problémája is akad.
A második könyvben találkozik rég nem látott anyjával, és sötét titkokat tud meg a családjáról.
A harmadik könyvben arra kérik, hogy segítse a
nyomozást egy olyan ügyben, amin a Keleti

Varázsvilág sorsa múlik… A három kötet
címe külön:
1.
2.
3.

Zsófi és az elnévtelenedett falu
Zsófi és a Boszorkány-pláza
Zsófi és a Dalnok

De lehet olyan változatot is kapni, ahol egyben
vannak a könyvek. Aki a Harry Pottert szereti, az
ezt is fogja! Ajánlom mindenkinek.

s am Christer: s tonehenge öröksége
Gideon Chase egy nap levelet kap, hogy apja
(akitől már rég elhidegült) öngyilkos lett. Miután
Gideon elolvassa apja búcsúlevelét, úgy dönt,
hogy kutatni kezdi apja öngyilkosságának okait.
Tudomást szerez egy gyülekezetről, akik régi
hagyományok szerint embereket áldoznak
Stonehenge-nél, és rájön hogy, a szervezetnek
nemcsak köze van apja halálához, hanem halála
előtt fontos tagja volt.
Az ügyet hivatalosan Megan Baker nyomozó
kapja meg, aki egy másik ügy kapcsán szintén
fontos felfedezéseket tesz a szekta működésével
kapcsolatban.
A harmadik főszereplő Jake Timberland, aki
összejön egy amerikai hírességgel, és a
Stonehenge-hez viszi, hogy töltsék együtt az
éjszakát…csakhogy rosszkor vannak rossz
helyen, és a nő halálos veszélybe kerül…
A morbid részek miatt inkább csak erős idegzetűeknek ajánlom.
Üdvözlettel: Ági

