NOVARTIS FARSANG
a
Transzplantációs Alapítvány szervezésében
Hagyományos farsangi találkozónkat, amit 2013-tól ”örökbe fogadott” a
NOVARTIS Magyarország Kft.,
ismét a tengelici Hotel Orchideában tartjuk. http://www.hotelorchidea.hu/

Időpont: 2013. február 8-10.
Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, valamint egy 18 év alatti testvér részvételét
Alapítványunk ingyen biztosítja.
Felnőttek részvételi díja: 16 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást, a pénteki és szombati svédasztalos vacsorát, a
szombati és vasárnapi svédasztalos reggelit, szombati ebédet, valamint a termálfürdő, a finn
szauna és infrakabin használatát.

Program:
Péntek:
14.00 órától lehet elfoglalni a szobákat
17.00 Kulturális műsor
19.00 Vacsora, majd játék
felnőtteknek - gyerekeknek

Délután: gyerekeknek csapatverseny,
a szülőknek fakultatív borkóstoló Szekszárdon.
19.00 Vacsora, melyet követ a jelmezes
felvonulás, táncverseny, farsangi buli

Szombat:

Vasárnap:

Délelőtt: intenzívterápiás orvosok és a szülők
találkozója
Téma: a szervdonáció, ill. élet a szervátültetés
után

Lazítás a wellnessben – ki meddig bírja
(a szobákat 14.00 óráig kell elhagyni)

Reméljük, hogy a farsangi felvonuláson ismét sok ötletes jelmezzel találkozhatunk!

Jelentkezési határidő: 2013. január 4.
Mivel korlátozott a férőhely, a jelentkezési sorrend számít!
Részvételi díj befizetése január 25-ig az Alapítvány számlájára:

K&H Bank Zrt. 10200885-32611135-00000000
Jelentkezést csak írásban fogadunk el a transalap@acenet.hu,
vagy a Transzplantációs Alapítvány, 1138 Bp. Váci út 184. címre
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„Relativitás-elmélkedés”
– Szeretnél szervdonor lenni? – Nem. – És ha a gyermekednek van rá szüksége?
– Igen. – Ha adnál, de mégsem vagy alkalmas? – Mindennél jobban szerettem volna.
A kérdések feleslegesek. A válaszok egyértelműek. Sosem látok hősöket az élődonorok között a Pro Vita
díjátadó ünnepségen. Aki hősnek látja őket, nem érti az egészet. A szemükből látom, hogy nem voltak kérdések. Az igazi áldozat nem önálló cselekedet, hanem következmény. A szeretetből adódik. Az arcukon a
magától értetődőt látom. Ha jobban körülnézek a teremben, meglátom a büszkeséget is. Azok szemében,
akik kaptak. Ritkán érezni ennyi féle szeretetet egy helyen. Furcsa ezt kimondani. De mégis. Szerencsés
emberek. A szeretet megnyilvánulásának megkérdőjelezhetetlen módját élik át. Szinte fogadalom is egyben. Örökre neked adom. Mert mindig szeretni foglak. A szeretettel kapcsolatos két legfontosabb kérdésre adnak és kapnak választ. Mennyire? És meddig? Mindennél jobban. És örökre.
Október második szombatja. Nekünk erről szól.
(cikk a 22. oldalon)
dr. Kelen Kata

SImoN
El szeretném mesélni az én történetemet, tüdőtranszplantált
vagyok.
Sipos Simonnak hívnak. 2012
szeptemberében lettem 12 éves.
Egy nappal (és persze pár év
különbséggel) apukám születésnapja előtt születtem 2000.
szeptember 20-án (Apa szeptember 21-én ünnepli a szülinapját), én voltam a szülinapi
ajándék neki.
Mindenki nagyon boldog volt,
azonban 10 hónapos koromban
kiderült, hogy cisztás fibrózisos
betegségem van. Nehéz volt az
oviba járás, nem akarták megérteni a problémáimat, az iskolát
már szerettem, pedig a napi
inhalálás és gyógytorna miatt
volt olyan, hogy hetekig reggel
5-kor keltünk, hogy pontosan
beérjek az iskolába.

Hála a szüleimnek, mindenhova
magukkal vittek, sokat utaztunk,
sokat kirándultunk, sok élményem van kiskoromból, majdnem teljes életet élhettem.
Az utóbbi években rendszeresen kaptam intravénás kezelést,
több hétig nem mehettem iskolába, majd 2011 szeptemberétől
egyre kevesebb levegőt kaptam, felírták az első oxigénpalackot, amit egyre sűrűbben kellett cserélni, szóba került a
tüdőtranszplantáció, ami miatt
én és a családom is megijedtünk, de belementünk a kivizsgálásokba. Szerencsére egy hét
alatt minden kivizsgálás megtörtént. 2012 januárjában ki kellett
menni Bécsbe, ahol azt mondták, hogy mehet a transzplantáció. 2012. január 23-án kerültem
fel a listára, első pillanattól kezdve az az érzésem volt, hogy egy
hónapon belül már visszamegyek Bécsbe a műtét miatt.
Nem tévedtem sokat (43 napot
várakoztunk): 2012. március
07.-én este fél 9-kor csörgött

anyukám telefonja. Mi apával a
konyhában voltunk, amikor
anya szólt, hogy ez az a telefon,
amit vártunk, éjfélre Bécsbe kell
érnünk.
A Máltai Szeretetszolgálat mentője András Bácsival nagyon
hamar meg is érkezett értem.
Elindultunk Bécsbe, gyorsan
megérkeztünk, anya szerint
majdnem végigaludtam az utat.
Éjfél körül érkeztünk az AKH-ba,
vért vettek és várakozás következett.
Hajnali három órakor toltak a
műtőbe, arra emlékszem, hogy
a kezemet szúrják, majd elaludtam. Három nappal később
ébredtem fel, de még aznap
visszaaltattak, mert a jobb oldalam vérzett.
Jó, hogy a szüleim nem csaptak
be, mert mondták, hogy fájni
fog, de majd jó lesz.
Sokszor, sokáig és néha nagyon
fájt.
20 napig voltam a bécsi kórházban, amikor egyik nap délben
jött értem a mentő, hogy hazahoznak a Gyerekklinikára,
Budapestre, ahol még pár hétig
bent voltam anyukámmal, és a
családommal.
A mai napig hetente bejárunk
vizsgálatokra, vigyázni kell még
magamra, de jól vagyok, újból
kapok levegőt.
Az Allgemeine Krankenhaus Bécsben

Apukámat Zoltánnak hívják, március nyolcadikán
most már nemcsak az Ő névnapját ünnepeljük,
hanem az én új születésnapomat is. Ezentúl
együtt ünneplem apukámmal a névnapját és a
szülinapját is, mert nekem két születésnapom van
most már!

- A Máltai Szeretetszolgálatnak, András Bácsinak,
hogy velük mehettem és hoztak haza,
- iskolámban (Göllesz Viktor Általános Iskola
XVI.kerület) osztálytársaimnak, Adri néninek,
Tünde néninek, Igazgató Néninek és Igazgató
Bácsinak, minden tanítónak a jelenlegi segítséget.

Szeretném megköszönni:
- Mindenkinek az imádkozást, hogy olyan sokszor
gondoltak rám, sok sms-t küldtek, sokat telefonáltak,
- Vajda Doktor néninek és Rózsa néninek a kerületi rendelőben, hogy kiskorom óta segítenek,
- a Heim Pál Kórházban dolgozók segítségét, akik
Bécs előtt segítettek (Ujhelyi doktor -aki időben
meglátta, hogy műteni kell engem, Holics doktor,
Gács doktor Bodnár Réka doktornéni, Judit néni
és valamennyien, akik ott segítettek nekem),
- a Bókay utcai Gyermekklinikán mindenkinek a
mostani kedves gondoskodást, Dr. Kovács Lajos
Tanár Úrnak, hogy a bécsi műtét óta figyel és
vigyázz rám,
- Prof. Dr. Shahrokh Taghavinak, hogy megműtött,
- Prof. Dr. Szépfalusi Zsoltnak, hogy mindent
elmagyarázott, amit kérdeztem tőle,
- Dr. Muraközi Gabriellának, Dr. Lang Györgynek,
hogy Bécsben találkozhattam velük,

Anyukám diploma-átadóján

Sipos Zoltán Simon

Már jól kapok levegőt...

trappancs tini tábor
balatonbogláron
2011. decemberében estem át a májtranszplantációmon, 20 évesen. A családom mellettem állt, de
a legtöbb barát nem tudott ezzel a ténnyel mit
kezdeni. Mikor megtudtam, hogy a Trappancs
Egyesület idén is szervez sport- és önismereti
tábort a transzplantált tiniknek, nagyon megörültem. Rögtön jelentkeztem is, mert nagyon szerettem volna más, velem egykorú emberekkel megismerkedni, akik megértenek. Időközben kiderült,
hogy a tábor Balatonbogláron lesz, aminek szintén örültem, mert életemben talán 3 alkalommal
voltam a Balatonon.
Elérkezett a várva várt hét. Szerencsére az utazás
simán
ment,
mindenki
lejutott
autóval
Balatonboglárra. A szállásunk a Boglári
Kollégiumban volt, ahol mint akkor megtudtunk,
nemcsak mi, hanem egy csapat karatés is el volt
szállásolva. Bár a focipályát lefoglalták, amit a fiúk

kicsit sajnáltak,
mi lányok azért
nem panaszkodtunk a sok izmos
karatés pasi láttán. Én kicsit
félve érkeztem,
mert nem tudtam,
hogy hogyan fognak fogadni, de
aztán gyorsan
meg is nyugodtam, mert Feszt
Timi, a táborvezetőnk nagyon
kedvesen fogadott. Vele és
még 4 másik
A strandon
lánnyal kerültem
egy szobába. Az első estém igazából abból állt,
hogy próbáltam megjegyezni ki kicsoda és a
fejemben helyre rakni mindenki történetét.
A másnapunk elég eseménydús volt. Délelőtt a
Balatonban fürödtünk és a parton közös játékokat
játszottunk, amiknek az volt a lényege, hogy
mennyire tudunk egymásra figyelni.
A délutánunk izgalmas volt, mert átmentünk
mindannyian Balatonlellére, ahol kipróbálhattuk a
Lellei élményfürdő csúszdáit. Volt közöttünk
olyan, aki most először csúszdázott, így jó élmény
volt ez mindenkinek. Este, csak hogy végleg elfáradjon a csapat, átvonatoztunk ismét
Balatonlellére: egy Magashegyi Underground

koncertre.
Mondhatom,
hogy egyikünk sem igazán tudta mire
számíthatunk.
Ott voltunk,
nem volt viszszaút, ha jó,
ha nem jó,
végig kell ülni.
Kiderült, hogy
jó! Legalábbis
a magam nevében
beszélve én nagyon élveztem.
A koncert negyedénél
meguntuk az
üldögélést és
páran le-mentünk a színpad elé táncolni, ezen
felbátorodva
Az iszappakolás egészséges (állítólag)
még többen
felálltak és
táncoltak. Végül a csapat nagy része az utolsó
számig csápolt és táncolt elöl a színpadnál. A
koncert után hazavonatoztunk és majdnem mindenki beájult az ágyba. Másnap reggel nehéz volt
a kelés, de Attila – szintén táborvezető – kegyetlen
módon, síppal keltette a lustálkodókat. Aznap
inkább csak pihentünk a parton, a nagyon meleg
miatt (38 fok) a sportolás nem jött szóba napközben, de este vacsora után bepótoltuk a napi lemaradást, tollaslabda, röplabda és focimeccs is zajlott.
Pénteken este megint átvonatoztunk Balatonlellére,
ahol csapatokra osztva kedvünk szerint mászkálhattunk. Volt, aki vásárolni és nézelődni ment, és
voltunk mi lusták, akik inkább beültünk és ettünk
valamit. Aznap este megtudtam, hogy soha nem
A focicsapat

A röplabda-csapat

szabad 1 személyre óriás lángost rendelni, mert
az óriás jelző az tényleg azt jelenti, hogy egy asztalnyi lángost raknak eléd.
Az alvás nekem ezek után könnyen ment, de azért
megint voltak, akik inkább beszélgettek.
Szombaton sor került a sokat emlegetett királylányosításra. Este a fiúkat lepasszoltuk a strandra,
hogy focizzák ki magukat, addig mi lányok szépítkeztünk, mindenki felöltözött szépen és sminkelésre is sor került. Úgy alakult, hogy én lettem a
sminkes! A végére minden lány nagyon szép lett
és, hogy ezt megörökítsük, Jakab Ivett készített is
fotókat a királylányokról. A hab a tortán az volt,
hogy ezek után a kollégium buli termében összegyűltünk és tartottunk egy karaoke estet, ahol a
csapatunk együtt énekelt és táncolt néhány órán
keresztül.
A hét folyamán napközben sportolni nem igazán tudtunk, mert a meleg ezt lehetetlenné
tette, de azért esténként megpróbáltuk behozni
a lemaradást, és birtokba vettük a boglári
strandfoci- és röpi pályáját. Azt nem mondanám, hogy sokat aludtam a tábor ideje alatt,
mert esténként mindenki nagyon sokat beszélgetett egymással. Napközben – és ez nekem
még furcsa volt, de a többieknek már természetes – egyik társunk, Ivett végig fotózott minden eseményt.

Dávid és Donát

Az egész hét eseménydúsan telt, de a lényeg az
volt, hogy együtt voltunk és mindenki elfogadta a
másikat úgy, ahogy van.
Számomra ez volt az a plusz, ami miatt nagyon jól
éreztem magamat, ami miatt könnyen be tudtam
illeszkedni, és ami által nagyon megszerettem
mindenkit.
Ez a hét megadta nekem azt, amit szerettem
volna. Többé már nem érzem magam egyedül a
világban.
Kotormán Lili

Az egész hét eseménydúsan telt...

KÖSZÖNJÜK ASTELLAS!

KÖSZI!
•
Az idei (már negyedik) Trappancs Tini
Tábor nem jöhetett volna létre a két nagyon lelkes önkéntesünk nélkül: Baranyai Andor és
Szabó Attila mindent megtettek, hogy ez a hét is
tökéletesen (és nem utolsósorban biztonságban) teljen, Jakab Ivett fényképei nélkül pedig
nem lenne tábori dokumentációnk.
•
Külön köszönöm a Tárnoki családnak,
hogy a szervezés első pillanataitól kezdve aktívan segítettek mindenben.

•
Köszönjük a Balatonlellei Napfény
Fürdőnek, valamint Kenéz István Polgármester
Úrnak, hogy díjmentesen tölthettünk egy délutánt az Élményfürdőben.
•
A „nagyok” csapata fantasztikus kis
összetartó csapat továbbra is, a legnagyobbak
segítségére már mindenben számíthatunk.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!
•
Végül, de nem utolsósorban köszönjük
az Astellas Pharma támogatását, ami nélkül az
idei Tini-tábor nem jöhetett volna létre.

Feszt Tímea

Sporthírek a trappancs Egyesülettől
Versenyzőink gőzerővel készülnek a 2013-as
Szervátültetettek Világjátékára és mindent megtesznek, hogy sikeresen kvalifikálják magukat a
szervátültetett válogatottba.
Zajlanak a kvalifikációs versenyek minden sportágban és örömmel jelenthetem, hogy versenyzőink küzdenek és megállják a helyüket a versenyeken.
Tenisz: Bogyor Tünde, Jakab Ivett
Atlétika: Kovács Anna, Mezei Gergő, Szabó
Donát
Tollaslabda: Tilhoff Ingrid
Úszás: Dózsa Dávid, Gyurkó Alexandra
Röplabda: Jakab Ivett, Necz Viktor
Asztalitenisz: Kóka Zoltán

Részt vettünk a Magyar Szervátültetettek
Szövetségének rendezésében tartott kvalifikációs
versenysorozaton Baján, ami egy hat napos, minden sportágat felölelő hét volt.
Ezenkívül örömmel jelentjük, hogy a 27. SPAR
Maratonon futó transzplantált atléták csapatában
is volt egy versenyzőnk, Gergő.
A trapi-futócsapat a Nemzeti Vese Program színeiben indult és a 668 váltóból a 49. helyen végzett.
A csapat tagjai: Mezei Gergő, Venyercsán László,
Gelencsér Róbert, Jánka Sándor, Jung Ágnes,
Zilaj Csaba
GRATULÁLUNK!

Feszt Tímea

A csapat:
Mezei
Gergő,
Jánka
Sándor,Gelencsér Róbert,
Jung Ágnes, Venyercsán
László, Zilaj Csaba.
Ági mellett Both András, a
Nemzeti Vese Program
nagykövete

10.
Aktív rehabilitáció:
Astellas gyereknap
Sopronban
Amikor idén nyáron először jártam a Transzplantációs Alapítvány gyerekrendezvényén a
balatoni táborban, nem tudtam,
mire számítsak.
Igaz ugyan, hogy ismertem az
alapítvány hátterét és célkitűzéseit, és korábban önkéntesként
segítettem az alapítványnak
technikai, fordítási és egyéb feladatokban, de olyan rendezvényen még nem jártam, ahol a
„feladat” nem más, mint a kikapcsolódás.
Félig-meddig külsős látogatóként, a nyári táborban a leginkább szembeötlő a közvetlen,
barátságos hangulat és a programok
sokszínűsége
volt.
Mindez könnyedén és gördülékenyen zajlott, akár egy jó
bűvészmutatvány – a rengeteg
háttérmunka nem látszik, de az
eredmény szórakoztat és elvarázsol.
Így az Astellas-gyereknapon már
biztos voltam benne, hogy ismét
hasonlóan színvonalas programban lesz részünk. A soproni
Lővér Hotel gyönyörű környezetben fekszik, a kora őszi napsütés is a kirándulós programoknak kedvezett.
Az érkezés estéjén a hotel alsó
szintje megtelt gyerekzsivajjal. A
tizedik Astellas-gyereknap alkalmából a nyitóesten a gyerekek
köszöntötték Csabát, aki az
Astellas képviseletében támogatja az iskolakezdést megédesítő szeptemberi gyereknapokat
már tíz éve, és eközben családjával együtt ő is a közösség
részéve vált.

Jó volt látni, hogy nem egy gyerek (ma már inkább fiatal felnőtt)
a jelenlévők közül a kezdetektől
részt vesz és visszajár az
Astellas-gyereknapokra.
Szombaton reggel egyórányi
buszozás után megérkeztünk
Muggendorfba,
ahonnan
a
Myrafälle-vízeséshez kirándultunk. A zuhatag felett cikkcakkban fahidak és lépcsők vezetnek
meredeken felfelé – a gyerekek
ismét bizonyították, hogy erőnlét
és fürgeség szempontjából sincsenek hátrányban nem transzplantált társaikkal szemben.
Az esti diszkóban pedig Andor,
Timi és Ivett fáradhatatlanul tanították a kicsiket új mozdulatokra.
Vasárnap délelőtt a Fertő-tavi
hajózás a szikrázó napsütésben
már igazi pihentető program volt,
a Harrer csokoládégyárban tett
látogatás (és persze csokikóstolás) pedig megkoronázta a kirándulást.
Érződött, hogy a transzplantált
gyerekek családjai igazi közösséggé formálódtak – ugyanakkor
nagyon nyitottak és elfogadók
másokkal szemben is. Ami a
rehabilitációt illeti, sok családban
lehetetlen megállapítani, hogy
melyik gyerek kapott új szervet
valamilyen súlyos alapbetegséget
követően, hiszen a testvérek egyformán ügyesek, elevenek, ezzel
is bizonyítva az alapítvány legfontosabb üzenetét: a transzplantált
nem beteg, hanem olyan gyógyult
ember, aki ismét hétköznapi, „normális” életet élhet.
Barta Andrea
önkéntes segítő

Van, akinek a
TIZEDIK, van, akinek
az ELSŐ
Astellas Gyereknap
Ismét fantasztikus élményben volt részünk
Simonnal szeptember első hétvégéjén a
Transzplantációs Alapítvány jóvoltából. Idén
először vettünk részt az Astellas Gyereknap
programján, ami nem is gyereknap, hanem
egy egész hétvége volt, a mi legnagyobb
örömünkre.
Péntek délután megérkeztünk Sopronba. Az
első meglepetés programot kihagytuk
(később még írok róla!) és Simon kívánságára felfedeztük a szállodát, a kertben álló
óriás sakkot, az uszodát és a környéket.
Azért sem akartunk eltávolodni a „bázistól”,
mert izgatottan vártuk a nyári táborban
megismert új barátokat.
A nyitó estére szerencsére mindenki befutott. Számunkra ez volt az első alkalom, de
sokan már tizedszerre gyereknapozhattak
együtt az Astellas jóvoltából. Vicces és megható pillanatok egyaránt szerepeltek a nyitó
műsorban.
Szalamanov Zsuzsa megköszönte az Astellas
Pharma cég képviselőjének, Dr. Grózli
Csabának az elmúlt 10 évben nyújtott segítséget, néhány gyerek – Luka Timi, Zahoray
Anna, Markos Antónia, Molnár Farkas Márk,
Török Tomi – csodálatos verseket, illetve
éneket adott elő, megnézhettük a nyári
táborról készült filmeket, amiken jókat
mulattunk és láthattuk az elmúlt 10 év gyermeknapjairól szóló fotómontázst, ami igazán
nagy derültséget keltett. Hála érte Tarján
Ivánnak!
Szombat reggel két busz várt minket és a névsorolvasás után elindultunk kirándulni a
Myrafalle vízeséshez. Simon azóta is emlegeti.
Teljesen beleszeretett. Nem csoda, hiszen leírhatatlanul szép túrában volt részünk. Úgy döntöttünk, hogy mindenképpen felkeressük még
legalább egyszer ezt a mesebeli helyet!
A szállodába érve őrült nagy pancsolás következett. A nyári balesetet követően, Simon
végre gipsz nélkül lehetett a vízben. Ki is használta a lehetőséget. Alig lehetett kipecázni a
medencéből. Este remek hangulatot csináltak
a soproni Pince Színház művészei, kiváló kabaréjelenetekkel a felnőtteknek, amíg a gyerekek
Ivettel, Timivel és Andorral ropták a táncot.
Vasárnap sajnos ki kellett jelentkezni a szállo-

dából, de a nap folyamán átélt élmények
feledtették velünk a búcsú „fájdalmait”.
Délelőtt az egész csipet-csapat vízre szállt
(nem is kicsire) és hajókáztunk egy jót a Fertő
tavon. Kitűnő időnk volt, így akit nem ért nap
a nyáron, az is tuti csokibarnán kezdte a sulit.
És most jön az egyik kedvencünk Simonnal! A
végére hagytuk a desszertet, ahogy azt kell.
Írásom elején emlegettem egy titokzatos programot.
Ez pedig a Harrer Csokoládéműhelyben történt látogatásunk volt. Volt ott minden, kerek
csokoládé, szögletes csokoládé, mogyorós csokoládé, forró csokoládé, fehér-, rózsaszín- és
fekete csokoládé, gyümölcsös és chillis csokoládé, egyszóval minden, ami szem-szájnak
ingere. Simon az édes élményt „megfejelte”
még egy gombóc csodás, Harrer féle vanília
fagyival.
Vidáman, tele pocakkal indultunk haza és alig
várjuk a folytatást, a tizenegyedik Astellas
Gyereknapot!
Gálvölgyi Eszter

Hullámtáncosok
Valahogy mindig izgatott a Fertő-tó. Területén két ország
osztozik. Az, az éles, piros vonal, ami az országokat elválasztja, egyszer csak megszakad, egy tó szakítja meg. De
hogy is lehetne a vízen határ? A hullám, ami számomra
egyike a legszabadabb dolgoknak, elindul az egyik országból, és megállíthatatlanul megy a másik felé, nem ismer
határt.
Valahogy így képzelem el az egészség és a betegség közötti határt, vagy inkább fordítva, a betegség és az egészség
közötti határt. A megbetegedést és a gyógyulást, amelyek,
mint a hullám, megállíthatatlanul haladnak előre. Vannak,
akik megpróbálnak határokat húzni, országok közé, egészség és betegség közé. Én is ezek közé tartozom. A határok
funkciói elsőre ambivalensnek tűnő alapelvekre épülnek:

elválasztás és összekötés. Válasszuk el a betegséget az
egészségtől, és kössük össze, a gyógyítás folyamatával.
Azok a gyerekek, akikkel egy őszi napon a Fertő-tavon
hajókáztam, ismerik ezt a hullámot, amely szabadon,
tőlük függetlenül lépte át a határt. Az egészség és a betegség határát. De a hullám visszafordult, és még mindig szabadon, de most jó irányba halad, az egészség oldalán. A
határ tehát ugyanaz, de nem mindegy, melyik oldalról lépjük át. A transzplantáció az a valami, aminek a betegség
oldalon nekiütközik a hullám, ami visszafordítja azt. A víz
szerencsére tükörsima volt, azon a szeptemberi napon,
amit újra veletek tölthettem. És megint csak tanultam
Tőletek. Ti, a hullámok ismerői tanítjátok nekem, hogy kell
hajózni, hogy tudok a hajóval értetek menni, amikor szükségetek van rá.
Kívánom nektek, hogy a határt soha ne kelljen többé
átlépnetek, tűnjön el, ahogy eltűnik a piros vonal, mikor a
Fertő-tóhoz ér.
És most, hogy a rapszódia, vagyis az érzelmek és a gondolatok szenvedélyes hullámzása teljes legyen, jöjjön a
vidám rész.
Szavak, amelyekkel a soproni hétvége jellemezhető.
Csokoládé, napsütés, vízesés, tánc, színház, köszönet, torta, film, nevetés, kóstolás, és – csak, hogy a
cikk írója ne maradjon ismeretlen – túracipő, milánói
sertésborda…
(dr. Kelen Kata)

Köszönjük az Astellas Pharma cégnek, hogy immár 10. alkalommal
rendezhettük meg a szervátültetett és átültetésre váró gyerekek napját, ami idén is
egy élménydús, háromnapos családi hétvége keretein belül történt.
****
A hétvége programjai voltak:
látogatás és kóstoló a Harrer Csokoládéműhelyben
kirándulás Ausztriába a Myrafalle vízeséshez
szülőknek a soproni Civitas Pinceszínház előadása - borkóstolóval
gyerekeknek diszkó, táncoktatással
sétahajózás a Fertő tavon
****
Egy kis statisztika a résztvevőkről:
Létszám: 118 (56 gyerek + 62 felnőtt)
Korcsoport: 1-15 éves: 45
16-20 éves: 11
****
24 transzplantált, 3 várólistán lévő gyerek és 30 testvér
****
májtranszplantált: 12
májtranszplantációs várólistán: 3
máj+vesetranszplantációs várólistán: 1
szívtranszplantált: 2
tüdőtranszplantált: 1
vesetranszplantált: 9
****
A számok persze nem egészen korrektek, mert Lili kétszeres májtranszplantált, de sajnos várja a harmadikat… Márk vesetranszplantált, de májvárólistás is..és vannak olyan testvérek, akik bármelyik pillanatban
szív-, ill. májvárólistára kerülhetnek! Ezen a hétvégén azonban most mindenki felhőtlenül boldog és egészséges volt! (kivéve Zsuzsa nénit, aki ezt a hétvégét szervezte, ő azonban inkább a szállodaszobából lázasan
izgulta végig, hogy minden rendben menjen…)
Reméljük, jövőre is lesz ASTELLAS Családi Hétvége!
Köszönjük ismét a soproni Szalmási családnak a sok segítséget, és köszönjük az alábbi cégek támogatását,
amivel hozzájárultak a hétvége gazdag programjaihoz!
GYSEV Zrt, Huncargo Zrt, RAABVILL Kft, Gönczi Kft, Elektrovill Zrt, Nestlé Hungária Kft,
Lipóti Pékség, Drescher Hajózási Kft, Harrer Chocolat Kft
Főtámogató: ASTELLAS Pharma Kft.
Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért
kuratóriuma

Bence
ovis akar lenni!
Kedves olvasók! Szeretnék
Veletek megosztani egy helyzetet, amiről azt gondoltam, hogy
egyedül meg fogom tudni oldani, de rá kellett jönnöm, hogy
sajnos nem megy.
Ezúton szeretnék Tőletek is
segítséget kérni. Hátha voltatok
ugyanilyen, vagy hasonló helyzetben.
Többször voltunk a médiában,
Tv-ben, újságban, rádióban.
Sajnos csak ígéreteket kaptunk.
Még Aáry Tamás Lajostól, az
oktatás jogok biztosától is, aki
azt hangoztatta fennhangon a
médiában, hogy hívjon fel az
anyuka Bence egy héten belül
óvodába fog járni. Először is
soha nem vette fel a telefont és
mire sikerült vele beszélnem,
akkor azt mondta, hogy nem
tud segíteni. Nem ismeri az
óvodákat. No comment. Ezért

veszi fel a fizetését? Inkább
akkor ne mondott volna semmit. Csak a reményt táplálta
bennünk.
Azért is írok, mert már nem a
düh, hanem az elkeseredés
beszél belőlem. Mert ha világra
jövünk, nem csak azért jöttünk,
hogy táplálkozzunk, ürítsünk,
szaporodjunk. Egy megadott
helyre, a társadalomba születtünk. Csak földrajzi helyet
tudunk változtatni, de mindenhol követelményeket támasztanak velünk szemben, és gyermekeinkkel szemben is.
Akkor tesszük jól, ha elengedjük őt a közösségbe, ahol elhelyezi magát, beilleszkedik, és
megmérettetik.
Itt va nna k kiseb b -na g yob b
sikertelenségek, ami nem baj.
Eljön az idő, amikor látnia kell,
hogy nem csak a szülői ház,
hanem a közösség is fontos a
számára.
Az óvoda az első lépcső, a
közösségbe való beilleszkedéshez.
Körülbelül pár napja végre úgy
nézett ki, hogy sikertelen 3 év
után meglátjuk a fényt az alagút végén az óvodával kapcsolatban.
Az előzmény: több óvodát
megjártunk és Bencét sehova
nem vették fel. Mondván, aki
szervhiányos, nincs benne az
alapszabályzatukban, így eltanácsolhatják.
Kisfiam Balázs Bence – sokan
már ismeritek – krónikus veseelégtelen. Itthon dializáljuk. Idén
betöltötte az 5. életévét, ezért
úgy gondoltam ismét megpróbálok óvodát keresni neki,
hogy fejlődjön, hogy szocializá-

lódjon. Ne legyen kirekesztve a
társadalomból.
Mivel Budapesten kb. 20 helyről
elutasítottak, (pedig az állandó
bejelentett lakása Budapesten
van) ezért úgy gondoltuk, hogy
megpróbáljuk a tartózkodási
helyünkön, Gyálon. Itt ideiglenesen vannak bejelentve gyerkőceink.
Hátha kisebb város, talán nagyobb a megértés. Azért azt el
kell mondanom, hogy a szóban
forgó területileg illetékes Liliom
óvodába sem az utcáról kerültünk be, hanem jelentős protekcióval a hátunk mögött. Tapasztalataim szerint, ha az
utcáról megyünk be, akkor még
a küszöbig sem jutottunk volna.
Az előzményhez azért hozzátartozik, hogy nyáron voltunk a
transzplantált és a szervre váró
gyerekek táborában, ahol megismerkedtünk hasonló sorsú
szülőkkel. Problémánkat elmesélve azt tanácsolták, fogjam
meg a Bencus kezét, legyek
őszinte, és bátran menjek a
közintézménybe, mert ha meglátják minden sikerülni fog.
Visszakanyarodva a sok protekció által eljutott óvoda vezetőjével személyes találkozót beszéltünk meg, ahová bátran elvittem a kisfiamat. Elmondtuk,
hogy azt szeretnénk, ha gyermekünk napi 2-3 órát a délelőtti
órákban részt vehetne a foglalkozásokon. Hiszen mentálisan
teljesen ép, értelmes, gyermek-

szerető, stb. Sorolhatnám még a rengeteg jó
tulajdonságát, de gondolom azoknak, akikkel a
nyári táborban együtt voltunk nem kell. Hisz láttátok milyen is ő igazán. Mennyi törődést, figyelmet igényel napközben.
Aki meg nem ismeri, annak szeretném elmondani, hogy semmit. Ugyanolyan kissrác, mint a
többi. Ugyanúgy fára mászik, fürdik, focizik,
háborúsat játszik, csúszdázik és mászókázik,
mint az egészséges gyerekek. Sőt, mi rendszeres játszóházba járó emberkék vagyunk, akik
egy héten egyszer mindig elmegyünk, ahol nyugodtan leülhetek olvasni is, mert nagyon pompásan kijön a többi „idegen” gyerekkel és felhőtlenül eljátszanak.
Tehát a kérésem az volt, hogy az óvodában napi
2-3 órán keresztül a foglalkozásokon, közös játékokon hadd vehessen részt. Megnyugtatásukra
felajánlottam, hogy az alatt az idő alatt, míg ők
foglalkoztatják a kisfiam, én ott leszek, akár
mint önkéntes és segítek bármiben. Nekik is
jól jön, magam pedig
végre emberek közé
kerülök. Tehát mindenki
jól jár. Amúgy ha ez
nem segítség, vagy
nem törvényes, akkor
tudják, hogy két utcára
lakunk az ovitól, a
nagyszülők négy utcányira laknak, tehát ha
bármi van, rögtön akár
hárman is tudunk menni érte.
Ezt azért írtam le, hogy
mindenki értse, nem
magyarázkodni akarok,
de nagyon nehezen beszéltük rá a vezetőt, hogy
adjon legalább egy esélyt, hogy be tudjuk bizonyítani: nem lesz semmi gond.
1.nap: Bencus boldog, játszik, tornázik,
ismerkedik.
2.nap: izgatottság, öröm a kis arcán.
Én is ott vagyok az oviban , a beszoktatás alatt.
Közben hívat a vezető:
– Anyuka, hááát nem biztos, hogy felvesszük,
majd egy hét múlva kiderül minden. Anyukának is
meg kell értenie. Beszéltem az itteni óvoda orvosával és hááát nagy felelősség.
Kérdezem: mitől félnek? Mi történt a két nap alatt
az eredeti megbeszélésünkhöz képest?
– Háááát Anyuka nagy felelősség, mert mi van, ha
felmegy a káliuma? Nem tehetem ki ennek az itt
dolgozókat, mert akkor meghalhat itt.
Kedves igazgató hölgy mondom: a kálium nem
vérnyomás, hogy egyik napról a másikra felmen-

jen. Azért is dializálom a méreganyag szűrése
mellett, hogy az ionjai is rendben legyenek, és
azért járunk kontrollra is, hogy ne történjen
semmi. De hívja fel a kezelő orvosunkat Dr.
Reusz Györgyöt és majd elmeséli, sőt el is jön
személyesen, ha kell és minden félelmére, kérdésére válaszol őszintén.
Na, azt nem! – mondja, ő már megbeszélte az
óvoda orvosával és tudják a frankót. Amúgy is el
kellene menni hozzá, mert anélkül, hogy ő látná,
nem járhat oviba. Oké mondom, elmegyünk, de
az érzés egyre erősebb ide sem kell Bence.
Keresik, az okot miért lehetne minél előbb túladni rajta.
Elmegyünk doktorhoz. Nézi Bencét a szoba sarkából, az asztalától. Olvassa az elvitt ambuláns
lapokat és a zárójelentéseket. Hát most én mit
mondjak? Nem akarom bántani, hisz aki nem
foglalkozik veseelégtelen gyerekekkel nyilván
nem tud mélyebbenhozzászólni a dolgokhoz, de még felületesen sem. Nézi, nézi,
körülbelül úgy, mintha
én szeretnék egy csatornarendszert kiépíteni Gyál szívében.
Meg is mondja, a
végén: – Anyuka ne
haragudjon, de én
ehhez nem értek. Nem
is kértük rá, hisz úgy
sem járnánk önhöz,
mert van orvosunk. De
hát az ovi miatt el kellett jönnünk önhöz.
Aztán búcsú. Ennyi.
3.nap: Alig alszik
valamit, hogy ő már nagyfiú és járhat oviba és ott
vannak a barátai. Tök jó. Iszonyúan élvezi.
Kb. egy óra elteltével (már hazaküldtek, vége a
beszoktatásnak) jön a telefon:
– Anyuka azonnal jöjjön a gyerekért!
Megijedtem, te úristen mi történhetett. Két perc
múlva ott vagyok.
– Anyuka Bence almát evett és megakadt a torkán. Tehát a mai naptól ne vigyem, nem vállalják.
Az óvónők teljesen ki vannak idegileg és az életükkel játszanak, mert Bence meg is halhatott
volna…stb. Álltam ott letaglózva. Sejtettem, kellett egy indok. Mindegy milyen. De kérdem én:
Mi van azzal a gyerkőccel, aki epilepsziás, asztmás, netán kruppos? Netán egészséges és félre
nyel, akkor őt is azonnal elküldik?
Tudom és átérzem, hogy félnek, de ha meg sem
adják az esélyt arra, hogy bizonyítsunk, akkor
mit tegyünk? Aki már az első akadálynál feladja,
nem veszi azt, nem segít. Kértem írja le, hogy

is egymástól különbözően élnek. A „mássággal” élő gyermek éppúgy lehet kedves, szeretni való és melegszívű.
Sajnos a fogyatékkal élők számára nem a fogyatékuk, hanem
a környezetük viszonya a
fogyatékhoz DÖNTŐ jelentőségű. Az számít, hogy a környezet
hány világot kíván tervezni?
Egyet, ahol mindenkinek megvan a maga jelentősége? Vagy
kettőt, egyet az „épek” és egy
másikat a „mások” számára?
Közös világban élhetünk-e valamennyien?
Köszönöm, hogy elolvastátok,
és ha úgy gondoljátok, tudtok
segíteni, akkor a Szalamanov
Zsuzsinak megvan a számom
és a facebookon is fent vagyok.
Köszönünk és elfogadunk minden segítséget, ötletet az ovival
kapcsolatban.
nem veszik fel, mert engem
megbüntetnek, ha nem hordom
oviba.
– Mit gondol Anyuka? Én nem
írok le semmit. Nem vagyok
köteles ezt megtenni és felvenni
sem. Ennyi.
Hazafelé vettem az irányt a lelkemben iszonyú nagy űrrel és
szégyennel. Szégyelltem, hogy
egyáltalán belefogtam az
egészbe. Bence sírt. Végigsírta
az utat. Egész úton azt kérdezte, hogy ő akkor nem jöhet többet? Hisz olyan jó volt játszani a
gyerekekkel. – Sajnos kisfiam
nem jöhetsz többet.
– Anya Én, miért nem kellek
senkinek? Én már soha nem
járhatok oviba?– És te miért
sírsz? Ne sírj, majd holnap
megkérdezzük az óvó nénit,
hova mehetek máshova, ahol
szeretnek?
Mit mondjak neki? Miért is nem
kell ő senkinek?
Az a fajta szülő vagyok, aki ha
elesik, feláll. Sok mindenen
mentünk keresztül az 5 év alatt,
de sajnos, azt tapasztaltam,
hogy nem a kisfiam betegsége
a fő baj, hanem a körülöttünk

levő helyzetek, emberek hozzáállása, vagy nem hozzáállása.
Az emberi butaság, a tájékozatlanság, és a nem is akarom
megérteni, nem akarok ezzel
foglakozni sokkal könnyebb,
mint segíteni. Ez a kisfiú semmivel sem igényel több törődést, különösebb ellátást az
óvoda részéről, mint egy egészséges gyermek. Amit kell, én
otthon, az orvosai pedig a kórházban megtesszük és elvégezzük. Nekik a saját feladatukat kellene elvégezni, olvasni,
mesét hallgatni, énekelni.
Bence krónikus veseelégtelen.
Ki tudja, mikor kap vesét? Én
csak azt szeretném, hogy amíg
itt van köztünk, ne szenvedjen
hiányt abból, ami járna neki is,
mint a többi egészséges gyereknek.
A szülő ösztönösen a legjobbat
szeretné a gyermekének. Azt
gondolom, hogy mindenkinek
joga van az általa élhető élethez. Mindenki a maga módján
éli az életét. Az „épek” is különbözőképpen élnek, a sérült,
fogyatékkal, nehézségekkel élők

A kincseket nem mindig könynyű észrevenni, de régóta tudjuk, hogy minél jobban el vannak rejtve, annál fényesebben
csillognak a felszínre kerülve.
Vannak csiszolatlan gyémántok, és vannak kincsek, amelyek elhalványultak az emberi
gondatlanság vagy balszerencse rájuk rakódott rétegei alatt.
De nem kell hozzá sok, csak
egy kis törődés és újra életre
kelnek, a kapott energiát pedig
sokszorosan sugározzák vissza
a világnak.
Számunkra ilyen kis kincs
Bence, és bízom benne, hogy ő
is újra életre kel.
Turanecz Anikó

TÜKÖRBEN néven új rovat indul újságunkban. Tükröt szeretnénk mutatni a társadalomnak, a
hivataloknak, a hatalmat gyakorlóknak.
Megmutatni azoknak az embereknek, ártatlan gyermekeknek a problémáit, szenvedését, akiknek
a mindennapi, hétköznapi, normális élete azon múlik, hogy az illetékes ember, vagy intézmény –
akinek éppen ki van szolgáltatva – hallott-e már valaha is a vesebetegségről, dialízisről, vagy szervátültetésről, és ha igen, vajon mennyire korrektek az információi.
Bence története hónapok óta foglalkoztatott, sikerült a médiát bevonnunk a helyzet bemutatására, az illetékes szervek figyelmének felhívására, és elképzelhetetlennek tartottam, hogy ezek után
sem történik semmi, a megoldás tekintetében. Sajnos SEMMI nem történt!
Kérek mindenkit, aki ilyen és hasonló problémákkal küzd, írja meg nekünk, és csokorba szedve
benyújtjuk a Parlamentnek. Ha így sem találunk megoldást, tovább lépünk…
Szalamanov Zsuzsa
kuratóriumi elnök

Részlet a 93. évi LXXIX. törvényből
Az óvoda
24. § 31 (1)32
(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell
növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.
(5) A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban
az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha
augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy
még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság
ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy
a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

Érettségi után
Tárnoki Dóra (20):
Kaposvári Egyetem Andragógia
Szak
(veseátültetés 2006. 06. 8.)
2011-ben érettségiztem a fonyódi Mátyás király Gimnáziumban.
Ezután elvégeztem ennek az
iskolának a postaforgalmi szakát
(1 év) a gyors szakmaszerzés céljából. Közben beadtam jelentkezésemet
a Kaposvári Egyetem gyógypedagógia szakára,
mivel logopédus szerettem volna lenni. Sajnos ide
nem sikerült bejutnom, viszont a másodikként
megjelölt andragógia (művelődésszervezés) szakra felvételt nyertem.
Ezen a szakon az államilag finanszírozott képzésen majdnem a legmagasabb volt a ponthatár, így
a költségtérítéses képzésre jutottam be. Ezután
kérvényt nyújtottunk be az egyetem rektorához,
aki betegségemre való tekintettel a költségtérítésből 90 százalékot elengedett, melynek nagyon
örültem.
Idén szeptemberben kezdtem meg tanulmányaimat az egyetemen. Kollégista vagyok, ami azért is
jó, mert a kollégiumok az egyetem területén találhatók, a szobák kétágyasak. Alig két hónap telt el,
de nagyon tetszik.
Az oktatók kedvesek, segítőkészek, jó a humoruk,
de követelnek is. Október közepétől már gyakorlatokra is járok, amelyek általában a kaposvári
Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban
zajlanak. Voltunk már papírgyűjtésen, de legutóbb
például akadályversenyt szerveztünk a gyerekeknek, ami izgalmas volt.
Igazából a vizsgaidőszak lesz a keményebb, de
remélem, sikeresen megbirkózom vele!
Török Tamás (19):
SZÁMALK Szakközépiskola, mozgóképi animáció készítés (OKJ)
(veseátültetés 2003.10.14-én)
A nyáron sikeresen leérettségiztem. Mivel kiskorom óta a szabadidőmben leginkább rajzolok,
főként képregényeket, ebből is szeretnék később megélni. Ezért most
szeptembertől Budapesten tanulok
mozgóképi animáció készítést, azaz rajzfilmkészítést a SZÁMALK Szakközépiskolában.
Az osztály rögtön befogadott, a tanárok rendesek, az órák érdekesek, a bejárás is tűrhető. Mindent összevetve minden rendben van.

Jakab Ivett (21):
Budapesti
Corvinus
Egyetem
Gazdálkodási és menedzsment
szak
(májátültetés 2008. 07. 10.)
2010 szeptemberében kezdtem
egyetemi tanulmányaimat a
Budapesti Corvinus Egyetem
Gaz-dálkodási és menedzsment
államilag finanszírozott szakán,
ehhez 94%-os érettségi átlagra, egy
felsőfokú nyelvvizsgára, és nagy nehezen, fellebbezéssel megszerzett fogyatékossági többletpontokra volt szükségem annak idején. Azóta jól haladok a tárgyakkal, a rettegett vizsgaidőszakok ellenére bejött az egyetemista élet. Az utolsó évemet
taposom, azon kívül még egy szakdolgozat és fél
év szakmai gyakorlat hiányzik a diplomámhoz,
amit ha minden jól megy, időben meg is kapok.
Tanuljatok tovább, megéri!
Minden egyetem rendelkezik fogyatékosságügyi
koordinátorral, és bár a szervátültetést nem tudják
besorolni egy kategóriába se (még), az a tapasztalat, hogy szívesen segítenek bármiben, érdemes
felkeresni őket az első hetekben!
Andrási Máté (21): PTE Babits
Mihály Gimnázium, Logisztika
szak (OKJ)
(veseátültetés 2002.11.13.)
A suli nem az igazi sajnos. Nem
tudom mi lesz, ha meglesz,
amúgy el lehet lenni, csak kár,
hogy nem tudnak fegyelmezni és
kész óvoda az osztály! Ha van egy
kis szabadidőm, fotózok és rally-ra
járok és ott is fotózok töménytelen mennyiségben.
Kovács Anna (19):
Pannon Egyetem, Magyar szak
(veseátültetés 2007. 04. 20.)
Egy sikeres érettségit és egy
sikertelen nyelvvizsgát követően a Pannon Egyetem magyar
szakos hallgatójává váltam.
Első sorban nem ez volt a
célom, hanem a Gazdasági
Főiskola kommunikáció - és médiatudomány szakja, de örömömet
lelem ebben is. Veszprém városában a Központi
Kollégium első emeleti lakója lehetek. A kollégista élet rendkívüli módon tetszik, a társaim a lehe-

tő legjobbak. Az óráim nagy részét a várban tartják, melyeket elvetemült nyelvész nénik és irodalmár
bácsik tartják. Ha minden igaz, a mester szak elvégzését követően magyar-angol szakos tanár leszek.
„Pannon Egyetem, elit diáktársak
Központja a dunántúli felsőoktatásnak
Pannon Egyetem, a VENre várlak
Minden nap ünnep, Minden nap másnap”
/Tibes – Pannon Egyetem/

Szabó Donát (20): ELTE IK, Programtervező informatikus szak
(veseátültetés 2011.08.05.)
Elsőéves hallgató vagyok. Az egyetemen jól érzem magam, furcsa, hogy már betelt
egy vagy több füzetem, amikor gimiben néha másfél évre elég volt egy füzet…
Az is furcsa, hogy a világ is jobban kinyílt előttem: mindig rengeteg dolgom van, tanulás, sport, másra nincs is nagyon időm. Azt vallom, hogy akkor vagyok egyensúlyban,
ha az egyetem komoly pszichés terhelése mellett az atlétikaedzéseken kemény fizikai
terhelés is éri a szervezetemet. (Érettségi után kaptam a vesémet, abban az évben regenerálódás után csatlakoztam a Trappancs Egyesülethez, és kezdtem el sportolni is, azóta
atletizálok, az edzéseket bármilyen elfoglalt vagyok, beillesztem az időrendembe.)
Almási Szabina (22): ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
(májátültetés 2010.11. 2.)
Másodéves vagyok, átlagos egyetemista életet élek:
„basszus, ma zh???" „Nem tanultam, buli volt... megint."
„Neeeeeem azért buktam meg, mert azt se tudtam milyen tárgyból lesz a vizsga"
Azt hiszem, ebben minden lényeges benne van!
Persze nem kell ezeket olyan komolyan venni, motivált és törtető egyetemista lettem.
Bogyor Tünde (22): Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ)
(veseátültetés 2005.09. 6.)
Sikeres érettségi és felvételi után a Semmelweis Egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat önköltséges mentőtiszt szakon, melynek tandíját a Transzplantációs
Alapítvány segítségének köszönhetően tudtuk kifizetni. Első év után sajnos nem vettek
át állami finanszírozott képzésre ezért halasztanom kellett, illetve intézményt is váltottam
és megpróbáltam ugyanezt a szakot Nyíregyházán, de ennek ellenére sem sikerült.
Most csecsemő és gyermekápolónak tanulok, de az álmom megmaradt és nem adom fel!
Hasznos Szabina (22):
MOSZI Fogtechnikus képzés (OKJ)
(vesét és májat kapott 2008. 06. 01.)
Az érettségi után úgy döntöttem, hogy nem főiskolára adom be a jelentkezésemet,
hanem OKJ-s képzésre. Ahogy nézegettem a szakokat, a fogtechnikusi képzés tetszett
meg a legjobban. Most másodéves vagyok a MOSZI-ban, ahol egy héten egy nap van
elméleti oktatásunk, de az akkor egy egész napot igénybe vesz. A többi napokon pedig
Budapestre járok gyakorlatozni reggel 8-tól délután 4-ig.
Pár osztálytársammal és néhány elsős tanulóval járunk gyakorlatra, ahol szinte már egy
nagy család vagyunk.
Nagyon szeretem, készülök a félévi vizsgára, és még van egy teljes tanévem.

Kérjük, támogassa adója 1%-val a szervátültetett és szervátültetésre váró gyermekek
nyári rehabilitációs táborát! Köszönjük segítségét!

TranszplanTációs alapíTvány
a MegújíToTT ÉleTekÉrT

Adószám: 19667063-1-43
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Donációs és
Transzplantációs
Európa Nap
Donációs és Transzplantációs Nap idén másként, mint eddig

téneteik elmesélésével célunk, hogy elérjük, hogy
az emberek fejében a donáció és a transzplantáció úgy kapcsolódjon egybe, mint ahogy a liszt és
a kenyér, hogy a donáció szó hallatán ne csak a
halált vizionálják, hanem jusson eszükbe a hozzá
kötődő és tőle elválaszthatatlan transzplantáció –
az új és jó minőségű élet lehetősége, amelyet a
donorszerv beültetése jelent egy betegnek.

A donáció és a transzplantáció szétválaszthatatlan
fogalmak. Egyik sincs a másik nélkül. Olyan a két
fogalom közti kapcsolat, mint amilyen a liszt és a
kenyér, vagy a gyümölcsfa és a termése között:
ha nincs liszt, nincs kenyér; ha nincs fa, nincs
gyümölcs; ha nincs donorszerv, nincs szervátültetés.
Az Európa Tanács által kezdeményezett
Szervdonációs és Transzplantációs Európa Nap,
vagy rövidebb nevén Európai Donációs Nap European Donation Day (EDD) – első alkalommal
1996-ban, Genfben került megrendezésre. 2005ben ismét Genfben, az Európa Nap rendezvényén
történt a bejelentés: a WHO Világnappá nyilvánította október második szombatját.
Ez a nap nem csak ünnep, hanem egyben és
talán sokkal inkább lehetőség. Lehetőség arra,
hogy a társadalom széles rétegeit megszólítva,
minél többeket kalauzolhassunk – még ha csak
egy gyors és rövid séta erejéig is – a transzplantáció olykor misztikusnak tűnő világába. A fogalmak tisztázásával, érintettek bemutatásával és tör-

Idén – amikor hazai szervátültetés 50. jubileumát,
a magyar szívátültetés 20. évfordulóját, a gyermek
szívátültetés pedig 5. születésnapját ünnepli Magyarországot érte a megtiszteltetés, hogy az
Európai Donációs Nap kontinens szintű központi
rendezvényének házigazdája legyen. Az egész
napos rendezvény helyszíne a budapesti
Városliget volt. Délelőtt az ismeretterjesztésé és a
szórakozásé volt a főszerep, délután pedig a díjaké.
Információs sátrak várták a Városligetbe kilátogatókat, ahol szakemberek válaszoltak kérdéseikre.
Egészségügyi méréseket vehettek igénybe, valamint a szakma elismert képviselői és szervátültetett emberek közreműködésével zajló pódiumbeszélgetéseket hallgathattak az érdeklődők.
A nap folyamán – az időjárás sem hagyott cserben bennünket – sportbemutatók és neves

Csisztu Zsuzsa a rendezvény háziasszonya

Prof. Bodor Elek átveszi a Szt. Kozma és Damján díjat

Szabó Zoltán professzor átveszi a díjat Szalamanov
Zsuzsától

A Tóth Aladár Zeneiskola növendékei színvonalas műsort
adtak

zenei fellépők szórakoztatták a látogatókat.
Délután a Vajdahunyadvár konferenciaterme adott
otthont a már hagyományos ünnepi díjátadóknak:
Pro Vita díjban, miniszteri elismerésben részesültek az „életet adományozó” szervdonorok, akik
saját szervük felajánlásával járultak hozzá élődonoros átültetés révén, valamely családtagjuk,
barátjuk gyógyulásához. Örömteli látni, hogy a
kitüntetettek, és ezzel együtt a megvalósult élődonoros transzplantációk száma évről-évre gyarapszik – idén 56 „életet adományozó” szervdonor
vehette át a díjat.
Az első veseátültetést éppen 50 éve végezte el
Szegeden Dr. Németh András. Hogy ez megtörténhetett, köszönhető egy akkor 21 éves, rendkívül bátor és önfeláldozó embernek, aki testvérének felajánlotta a veséjét. A donor, Szántó László
ma is él, kitűnő egészségnek örvend, és alapítványunk kezdeményezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ezen a napon magas
szakmai kitüntetésben,
Pro Sanitate díjban
részesítette.
Szent
Kozma
és
Damján díjjal az
Alapítvány ötödik alkalommal tüntetett ki
ezen
a jeles napon
Szántó László (71)
olyan személyeket,
akik kiemelkedően sokat tettek a hazai szervátültetés érdekében. Az idei díjazottak a hazai szívátültetés úttörői: Dr. Szabó Zoltán és Dr. Bodor Elek
professzorok.
A rendezvényt – most már hagyománynak tekinthetően – Börcsök Enikő színművész szavalata nyitotta és a Tóth Aladár Zeneiskola tehetséges
növendékeinek műsora zárta. Köszönjük, hogy
részvételükkel emelték az ünnepi alkalom fényét!
Csisztu Zsuzsa, a szervdonáció és transzplantáció

nagykövete immár negyedik alkalommal volt a
rendezvény kiváló „háziasszonya”.
Az egész napos rendezvény méltó befejezése, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök teréig vezető, figyelemfelkeltő fáklyás felvonulás volt.
Szervátültetettek, átültetésre várók, donorok,
orvosok, szimpatizánsok a Hősök terén egyperces néma csenddel emlékeztek azokra, akik a
szervátültetésnek köszönhetik életüket, és azokra,
akik nem kaphattak időben szervet.
Egy nap azért, hogy a donáció és a transzplantáció fogalma úgy kapcsolódjon egybe, mint ahogy
a liszt és a kenyér…
Böcskei Virág

Köszönjük a
NOVARTIS Magyarország Kft
támogatását

lájkolom, hogy trappancs lettem!

Augusztusban még maszkban...

Palánki Viki vagyok, 16 éves. Idén
júniusig nem nagyon foglalkoztam a
transzplantáció szóval és annak
értelmezésével, de aztán kénytelen
voltam közelről is megismerkedni
vele: júliusban derült égből villámcsapásként lettem akut májelégtelen (Wilson kór), az életemet
annak köszönhetem, hogy néhány
nap alatt találtak egy nekem alkalmas májat, így májtranszplantált
lettem.
Minden új volt, minden félelmetes
volt, aztán meglátogatott Ivett, akinek a története kb. ugyanúgy zajlott, mint az enyém, Ő is néhány
nap alatt vált májátültetetté.
Ekkor már láttam, hogy a felhők fölött lehet, hogy tényleg kék az ég.
Augusztusban – ugyan még maszkban
és csak egy fél délutánra – meglátogattam a Trappancs Egyesület Tinitáborát Balatonbogláron. Már akkor
úgy éreztem, hogy ez egy jó csapat
és ide szívesen tartoznék. Mindenki
kedves volt, mindenki bátorított és
tudtam: itt a helyem.

Október végén végre – orvosi engedéllyel – részt vehettem a Trappancs Tini Tréningen, ami egy
három napos tréning volt az őszi
szünetben a Velencei tónál a Hotel
Juventusban. Mivel most először
mentem el egy ilyen találkozóra,
eleinte nagyon izgultam, hogy vajon
milyen lesz? Féltem, hogy vajon
engem is befogadnak-e?! De ezek a
félelmeim percek alatt elszálltak…
Az első pillanattól kezdve éreztem,
hogy csapattag lettem!
Nagyon nagyon jól éreztem
magam. Izgi programok voltak,
kényelmes szálláshely, iszonyat jó
wellness, de legjobban a közös
programok tetszettek: Baranyai
Andor koncentrálós játékai és kommunikációs tréningje, Szekeres
Ágota önismereti tréningje, Timi
problémamegoldó beszélgetése és
természetesen az esti kötetetlen
játékok és beszélgetések!
Izgalommal telve várom a következőt is! Kár, hogy nem minden hétvégém ebből áll.
Örülök, hogy sok jó embert ismertem meg ezen a kis összejövetelen,
szerintem később annyira jóban
leszek velük, hogy elmondhatom
róluk, hogy igaz barátok – reménykedem benne!
Összetartó kis csapatnak tűnik így
első benyomásra, és örülök, hogy a
tagjává válhattam.

Palánki Viki

VELENCE 2012
A Trappancs Egyesület őszi
szünet alatti tini-tréningje harmadszor kerül megrendezésre,
a célcsoport - az Egyesület
tevékenységének megfelelően
- a 14 éven felüli tinédzserek.
Az idei tréning volt az eddigi
legkomolyabb, a résztvevők
nagyon komolyan dolgoztak a
feladatokon és a közös játékokban is.
Köszönöm Baranyai Andornak a három napos tréningre
való felkészülését, rendkívül
jó és izgalmas „játékokat”
hozott nekünk, a kommunikációs tréningen pedig mindanynyian tanultunk újdonságokat.
Köszönöm Szekeres Ágotának
a második napon tartott önismereti tréninget, úgy gondolom, hogy mindannyiunk képzeletbeli hátizsákjába kerültek
hasznos dolgok ezekben az
órákban is.
A program a Novartis
Hungária Kft támogatása nélkül nem jöhetett volna létre:
KÖSZÖNJÜK!

Feszt Tímea

L. László

O. Fanni Kis Andreával

P. Viki

L. Vanessza

Sz. Dorina (4)
A kislány 287 nap műszíven eltöltött idő
után, 2012. augusztus 2-án kapott új szívet.
Dorina még a műszíven

A sikeres szívátültetés után

K. László Márk édesanyjával

E. Tímea (1) kapott új májat Németországban
K. László Márk (1) új májat kapott Németországban
O. Fanni:
Élődonoros kivizsgálása alatt, az Eurotransplant-tól
kapott egy vesefelajánlást.
Szerencsére minden jól alakult és a sikeres vesetranszplantáció után pár nappal már mosolyogva sétálgatott
a folyosón anyukájával.
Azóta is mosolyog

már egy új májjal kellett tovább élni az életét.Eleinte
kicsit rosszkedvűen teltek a napjai, még a Trappancs
újságba készülő fényképhez sem volt kedve. De anyukája végül rábeszélte.
Sokat segített, hogy Ivett meglátogatta és mindent
elmesélt neki.
Azóta már teljes értékű tagja a csapatnak, és hihetetlenül gyorsan beilleszkedett.

L. László:
Édesapjától kapta a vesét, az intenzív osztályon egymás
mellett feküdtek, csak egy függöny választotta el őket
egymástól. Lacinak az altatásból felébredve első dolga
az volt, hogy megkérte az ápolót, adjon át egy üzenetet
az apukájának, azt hogy „nagyon szereti".
Szereti a focit és Verne regényeit. Nagyon helyes kis fickó.

L. Vanessza:
Az Eurotransplant-tól kapott vesét, a megpróbáltatásokat nagyon jól viselte. A transzplantáció után gyorsan
javult és a Gyerekklinikára került.
Reméljük azóta is jól van.

P. Viki:
Olyan gyorsan történt minden, hogy fel sem eszmélt és

Kis Andrea koordinátor
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Advent
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
- Én vagyok a BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan
füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen
tündöklő lángra.
A második azt mondta:

várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken nevezték ezt az időszakot „kisböjtnek” is.
Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal, más megfogalmazásban a Szent
András napjához (november 30.) legközelebb eső
vasárnappal veszi kezdetét, és a karácsony előtti
vasárnapig tart.

- Én vagyok a HIT! - Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- Én a SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább
égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe
veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a
három kialudt gyertyát, felkiáltott:
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne
mindörökké! - Elkeseredésében hirtelen sírva
fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a
REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a
még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a
többit. Soha ki ne aludjon bennünk a remény,
amely segít megőrizni szívünkben a hit, a szeretet
és béke lángját!
***
Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól számított
időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit
tesz: „ az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző

Az adventi koszorú
Adventkor a XIX–XX. század óta szokás koszorút
készíteni. Az adventi koszorú ősét 1840-ben
Johann H. Wichern német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból
készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila.
A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amely Jézus születésével teljesedik be karácsonykor.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit,

Adventi naptár
Az adventi naptár használatának népszokása
1900 körül kezdődött, kialakulása egy német
édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már
hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várvavárt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt.
Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot
talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre
rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen
egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem
felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárat szerkesztett,
amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy
darab csokoládé
vagy
cukorka
volt elrejtve, s
ezek csak a sparemény, szeretet, öröm. - Ez utóbbiról gyakran – letták kinyitása
tévesen - azt hiszik, hogy a negyedik vasárnapon után váltak láthakell meggyújtani, de valójában advent harmadik tóvá.
vasárnapja az "örömvasárnap", ami a böjtbe egy Ötlettár
kis vidámságot hoz, hogy már közel van Krisztus – Készítsünk mi
eljövetele, azaz a Karácsony. A gyertyák egyben - is adventi naptáa katolikus szimbolika szerint - egy-egy személy- rat! Adventi napre (vagy közösségre) is utalnak:
tárat lehet készen is kapni, de
• Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígér
készíthetünk mi
te meg Isten a megváltást (hit);
is.
• Zsidó nép – akinek megígérte, hogy közü
Mindenki az idelük származik a Messiás (remény);
jétől és a kreati• Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus vitásától függőeljövetelét, és készítette az utat az ember en választhat.
ek szívéhez (szeretet);
Kifeszítünk vala• Szűz Mária – aki megszülte a Fiút
hol a lakásban
(öröm – rózsaszín gyertya).
egy szalagot és
arra ruha csipesszel felcsíptetünk 24 különféle
méretű,
színű és mintájú
zoknit, amikre
egy-egy számot
ragasztunk.
Advent első estéjén is elkészíthető, ha a zoknik
kéznél vannak.
Különféle mintájú és színű hengereket készítünk papírból,
majd ezekbe
vékonyabb
papírba becsomagolt ajándékokat csúszta-

tunk. A hengereket megszámozzuk és még kedvünk szerint díszítjük. A hengereket egymáshoz
ragasztjuk, a felsőre akasztót készítünk és felakasztjuk.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Advent
http://kreativkozpont.hu/alkalom/advent
http://www.kreativ-kezimunka.com/kreativ/karcsonyi-dekor/225-adventi-naptar-otletek-1.html
http://diszitok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1060476

Kellemes időtöltést az itt látható képek kiszínezéséhez! A fenti képen a számokat összekötve mintha
maga Micimackó jelenne meg...

tapsifülesből
tapsifületlen
Tapsifülesék a csenevész erdőben éltek és fogyatkoztak minden téli vasárnapon, amikor a vadászok
kivonultak nyulat, rókát, fácánt lőni. Tavasszal még
heten voltak: öt gyermek és a szülepár, de beköszöntött a havas december, és erdőn, mezőn
elkezdődött a nyúlhajtás, a nyuszigyermekek közül
hárman elestek a fronton. Maradtak négyen tehát.
A két öreg és kicsi Tapsifüles a nénjével. Egymást
szeretve és tanítgatva próbálták túlélni a mordályos, hejehujás téli vadászatokat. Nyúlapa így szólt
a gyermekeihez:
– Távoztassátok el magatoktól a szunnyadtságot és
a hiszékenységet. Helyzetünk ugyanis a következő:
Szegény tapsifüles!
Ember, farkas, hiúz, kutya,
Róka, görény, menyét, macska,
Bagoly, holló, sas és kánya,
Minden ölyv, amely meglátja,
Szarka is a részét kéri,
Mind-mind meg akarja enni.
Kicsi Tapsifüles az apjának nem mert visszafeleselni, de nénje előtt így berzenkedett:
– A szüntelen félelemben mind reszketőssé
leszünk, és akkor semmit sem ér az életünk. Igaz
ugyan, hogy köröttünk sok az agyaras és karmos
veszedelem, de megfigyelhetted, néném, hogy
egyebet is nyújt ám nekünk ez az erdő. És elsorolta kicsi Tapsifüles, hogy mi mindenben telik
öröme, ha réparágcsálás után az erdő sarkában
elvackol és belehallgatózik a világba. A vadcseresznyefán kék galambok turbékolnak, a fagyalbokorban, akár egy cigányprímás, cifráz a rigó, és
távolabb, a lucernásban, mintha ezüst sípocskát
fújna, anyja után sírdogál az őzgida. Szállására
megtérve kicsi réztányérjait veregeti össze bátran
a fácánkakas, éberen csettintget a szarka, jelezve,
hogy a közelben semmi veszedelem. No és a szellő! Távoli csellengéseiből megérkezve, akár egy láthatatlan tündér, lábujjhegyen surran végig az
erdőn, vagy fölszáll a lombok közé egy kis babrajátékra.
– Miért sajnáltassam tehát folyton magam? –

mondta kicsi Tapsifüles. – Értünk is van itt valami,
nem csupán ellenünk! Nénje így oktatta:
– Jaj, öcsém! Nem is vagy te nyúlnak való, ha azt
gondolod, hogy a galambok neked turbékolnak!
Megjárod egyszer! Kivált, hogy a vadászok előtt is
folyton szamárkodol, ugrabugrálsz, és bosszantod
az öreg puskást, aki nem tudja a nyulat futtában
lőni.
– Hiszen a nyúltársaimért teszem! – mondta kicsi
Tapsifüles.
– Az öreg vadász csak az álló nyulat, a gyalogos
fácánt szokta eltalálni, én pedig villámsebesen
nyargalok előtte, a töltényeit kilövi, s míg újratölt,
a fülesek közül számosan megmenekülnek.
Kezdődött aztán a szikrázó téli fehérségben egy
újabb vadászat. A zsivajgó hajtók fel sem sorakoztak még az erdőszélen, s a két öreg nyúl máris
elnyargalt, futásra biztatván a gyerekeket is.
– Te jer velem – mondta kicsi Tapsifüles a nénjének.
– Az öreg vadászt csupa kegyelemből a legjobb
váltóösvényünkre szokták állítani. Ott majdmegtréfáljuk. Fától fáig lopakodtak, míg észre nem
vették a puskás embert, aki háromlábú székén
üldögélve figyelt s hajlongott jobbra és balra.

Sötéten mozgó alakja a nagy fehérségben kész hátában a hajtók szörnyűséges kiabálásával – épp
figyelmeztetés volt a nyúl számára: másfelé sza- elébe penderült. Puff! Puff!
ladjatok, mert lám, itt vagyok a sörétes fegyverrel. – Látod-e – mondta kicsi Tapsifüles –, az egyiknek elébe
Akadt mégis boldogtalan nyúl kettő is, amelyik – lőtt, a másiknak mögéje suppintott. Nem kell ettől félni.

– Azzal nekiszaladt, és mire az öreg mamlasz újratöltött volna, már messze járt mögötte, az erdő másik
végén.
– Ó, hogy ütne meg téged a méregtől a guta! – makogta vissza boldogan.
– Akkor egy vadásszal kevesebb lenne. Kerek hét múltán kicsi Tapsifülesnek már a nénje mondta, hogy
a legbiztosabb menekülés, ha egyenest az öreg vadásznak tartanak a váltóösvényen. Mert tőle jobbra
és balra bizony sorra lőtték karikára a szegény nyúltársakat.
– Futás! – mondta kicsi Tapsifüles a bokorból kiugorva. Repült valósággal a fényes puskacső felé, melyben meghúzódott a nyúlhalál. Kis időre nagy csend támadt az erdőben. Nem ropogtak a fegyverek, és
nem kiabáltak a hajtók. Mintha nagy hirtelenséggel elmúlt volna a tél, és viszszatért volna a nyár a kék
galambokkal, a lábujjhegyen surranó meleg szellővel. És akkor szelíd emberi hangot hallott, amely azt
mondta párosan:
– Hep! Hep! Kicsi Tapsifüles egy pillanatra megtorpant. Füleit hegyezve belebámult egyenest a háromlábú széken ülő vadász szemébe. Akkor megszólalt a puska, kiköpte csövén a sörétrajt, amely elsüvöltött a feje fölött, de elvitte bizony a két fülét is, alig a csonkja maradt meg. Az öreg kocavadász túljárt a
nyúl eszén. A hangjával megállította. Még jó, hogy ennyivel megúszta. Így lett Tapsifülesből
Tapsifületlen. Hallani azért minden elkövetkező vadásznapon meghallhatta az öreg nyúlszülők figyelmeztetését:
– Tanuld meg végre, hogy ami neked szól, az ellened is szólhat, mert mindenki más a bőrödre vágyik.
Talán megtanulta. Mert azóta is él és ijedezik.

A mese Sütő András írása. Illusztrációk: Varga Tamás, megjelenését a TRAPPANCS Újságban a
CERKABELLA Kiadó tette lehetővé.
Köszönjük!
Cerkabella Könyvkiadó, 2000 Szentendre, Arany János utca 1. www.cerkabella.hu

A CSAPAT a Fertő-tavi hajókirándulás után, a soproni
Astellas Gyereknapon

Narancsos-fahéjas pálmalevél
Elkészítése 5-10 perc
Hozzávalók 6 főre
•
1 cs. mélyhűtött leveles tészta
•
1 db narancs
•
fél csésze cukor
•
2 kk őrölt fahéj
Elkészítés
1.
A cukrot, a fahéjat és a narancs reszelt héját összekeverjük. (Csak a legfelső részt
reszeljük le, mert az alatta lévő réteg már keserű.)
2.
A tésztát kinyújtjuk kb. 25-30 x 50-60 cm nagyságúra, majd óvatosan felvesszük
onnan, ahol ezt tettük. Akár fel is tekerhetjük a nyújtófára. Elsöpörjük a lisztet, majd a fahéjas cukor egy részével megszórjuk a nyújtódeszkát és ráfektetjük a tésztát. Kicsit bele is
nyomkodhatjuk nyújtófával vagy kézzel, és a maradék fahéjas cukrot rászórjuk a tésztára.
Mindkét hosszabb oldalát feltekerjük úgy, hogy középen találkozzanak.
3.
Felszeleteljük olyan jó fél cm-esekre, és sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük a
szeleteket, majd készre sütjük. Sütési hőfok: 190°C
Jó étvágyat ehhez az édes kis rágcsihoz!
A Trappancs újság novemberi számának
támogatói:
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