
„Mi is nyaralunk”
még mindig változatlan helyen és áron!

Helyszín: Hotel Frida Family, Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu
Részvételi díj: 45 000 Ft/fő – teljes ellátással, programokkal
Időpont: 2013. június 24. – 30.

Minden szervre váró és szervátültetett gyermek (2-21 év), valamint egy 18 év

alatti testvér részvételi díját, továbbá 12 év alatti gyermek, illetve 21 év alatti

mozgáskorlátozott fiatal egy kísérőjének részvételi díját a 

Transzplantációs Alapítvány fizeti.

Jelentkezést kizárólag írásban fogadunk el az alábbi címre:

transalap@acenet.hu vagy 
1138 Budapest, Váci út 184, 

faxon: 1/239-0128
Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

Fizetési határidő: 2013. május 31. (K&H Bank 10200885-32611135)

Farsang, Tengelic 2013.február
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A megfelelő pillanatA megfelelő pillanat
„Megverjük magunkat a mások iránti vaksággal. Az emberi sors, pontosabban az emberiben megnyilatko-
zó isteni sorsa: várni, amíg elmúlik a magunk vagy a mások vaksága, amíg a szemek kitárulnak, a szívek
befogadnak. Generációk múlnak, évszázadok telnek ebben az örökös várakozásban; és soha nem lesz vége,
sosem érkezik el a pillanat, amikor mindenki mindent és mindenkit felismert.” (Kertész Imre) 

Sokat írtam már a tengelici estékről, reggelekről, délutánokról. Pillanatokról. Rövid, villanásszerű és hosszú
pillanatokról. A pillanatok értéke nyilvánvalóan nem egyforma, s az egyidejű érzékelők számára is megle-
hetősen különböző lehet. Mi minden történhet egy pillanat alatt. Mennyi mindenről döntünk egy pillanat
alatt. Milyen sokszor töprengünk, vajon melyik lenne a megfelelő pillanat.
Donációról beszélgettünk transzplantáción átesett és még szervre váró gyermekek szüleivel. Mindenkire
hatással volt. Mindenkire másképp hatott. Mindenki ugyanazt hallotta. A pillanat volt más. A hatás leg-
többször a befogadótól függ. Attól, hogy annak belső fejlődésének vonalát hol találjuk el. Melyik pillanat-
ban. Egymás reakcióját látva érthetjük meg, hogy nincs két azonos helyzet, hogy a feldolgozás folyamatá-
ban mindenki máshol tart. Fontos, hogy ezt értsük. Így érthetjük meg a másik oldalt is. A donáció oldalát.
A nehézségeit. Sokan és sokat dolgoznak azon, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a feldolgozás folya-
matából kiválasszák a pillanatot, amikor a legsikeresebb lehet a kommunikáció. Azt a pillanatot. A megfe-
lelőt. Nehéz.
Az ismeretek terjesztése a megfelelő pillanatban való jó döntések számát növelheti, ezért nekünk, akik már
értik, érzik a pillanatok fontosságát, ez az egyik legfontosabb feladatunk. 

dr. Kelen Kata



rám nagy kerek szemekkel, mintha pici zöld ember-
ke lennék, és idegen nyelven gagyognék hozzá. 
Apa – mondom, és megpróbálok emberi hangokat
hallatni – tudod, abból a páros szervből, amire
várunk, abból most egy lehet, hogy a mienk. Láttam
végig futott az arcán némi értelem, de szerintem
továbbra sem fogta fel, mit is beszélek. Aztán a kis
autónk magától beállt a kertbe. De csak azért magá-
tól, mert a szerelmem, Bence édesapja nem igazán
látott a szemében összegyűlt könnyektől. Aztán
kiszállt a kocsiból és úgy tűnt, visszatért közénk. De
csak pillanatokra tűnt úgy, mert össze-vissza rohan-
gált és kérdezősködött. 
Nagyjából én sem voltam azért a topon, mert egy-
szer csak azt láttam, hogy felkapta Biuskát és elvi-
harzott vele. Csak remélni tudtam, tudja, mit tesz.
Még fel sem ocsúdtam teljesen, amikor Apa már
megint a lakásban rohangált és egy táskába dobált
mindenfélét. Utólag már tudom, hogy beszélget-
tünk, és mondta is, mit tesz el. Bár amikor meglát-
tam a telepakolt három bőröndöt arra gondoltam,
hogy ő is költözik. Kicsit azért kételkedni kezdtem,
hogy biztos ennyi mindenre lesz szükségünk?
Mindegy. Csak van ott szekrény.
Negyven perc múlva jött értünk a mentő két kedves
ismeretlennel. Hát mit is mondjak, minden tisztele-
tem az övék. Igaz, hogy „két infarktuson“ mentem
keresztül, de kb. 8 perc alatt Gyálról az I. számú
Gyermekklinikán landoltunk. Elől ültem, ölemben
Bencével. Gondolhatjátok, mi-mindent láttam.
Vizsgálatok, vérvételek és hitetlenkedések követ-
keztek. Aztán átjutottunk a Transzplantációs kliniká-
ra, ahol egy kedves koordinátor (az isteni hang)
fogadott kedvesen, mosolyogva és beszélt hoz-
zánk. Hogy mit, azt nem tudom, de hevesen bólo-
gattam és vigyorogtam, mint a vadalma. Komplett
idiótának nézhettem ki. Közbeszóltam, és mondtam
neki, hogy általában én normális vagyok, ha ez
most nem is látszik. Mondja nyugodtan, a párom
úgy is figyel. Aztán felmentünk az osztályra. Mellkas
röntgen, EKG stb.
Kaptunk egy ágyat, mit, ágyat? egy egész kórter-
met. Az orvosok jöttek, vizsgálgatták Bencust. A bel-

gyógyász orvos vizsgálat közben mondja : - Na, kis
krapek, most meghallgatom a tüdődet. Amúgy
dohányzol már? 
Nem - mondja Bence – még nem, de ha nagy
leszek igen. Hmm. Jó kilátások. Remélem csak fél-
rebeszélt. A vizsgálat után a doktor úr megtanította,
hogy kell repülőt hajtogatni. az összes többi orvos
és ápoló örömére, mert hát aztán már csak úgy tud-
tunk bárkivel is beszélgetni, hogy a fejünk felett
szálltak a papírrepülők. Bence hozta a formáját. 
A szomszéd szobából meg is kérdezték, hogy egy
óvoda van itt? Nem, mondtuk, csak egy csendes
kisfiú.
Hál´istennek vagy nem tudom minek köszönhetően
apa itt már összeszedte magát. Én viszont nem a
fonalat, hanem már a gombolyagot is elvesztettem.
Tettem, amit mondtak, válaszoltam, ha kérdeztek, és
mentem arra, amerre apa lökdösött. Szerintem, ha
beállít egy sarokba és azt mondja, most ez, vagy az
következik, én biztos szót fogadok és elvigyorogtam
volna ott egy pár órát. Pedig esküszöm, nem sze-
dek semmit, nem lövöm magam és nem is ittam.
Aztán egyszer csak lecsendesedtek a dolgok.
Vártunk. Vártunk az eredményekre. Az idő nagyon
lassan ment, és lassan az agyamban is helyre állt a
rend. 
Este 9-kor szállt le a repülőgép a donor szervvel.
Vártuk az újabb vizsgálatokat, hogy minden rend-
ben menjen. Biztos elbóbiskoltunk, mert egyszer
csak a sötét kórterembe fény áradt az ajtó felől.
Ismét egy angyalkával találtuk szemben magunkat
Dr. Smudla Anikó aneszteziológus személyében, aki
meghozta a hírt, hogy minden rendben, és tolják
Bencust a műtőbe. Itt szeretném külön megköszön-
ni a doktornő sok-sok kedvességét, emberségét és
bőséges magyarázatát a műtéttel kapcsolatban.
Bencus. Szegénykém azt hiszem, sosem felejtem el
azokat a kis szemeket. Álmából felriadva, könyö-
rögve nézett, hogy miért is tolják ágyastól és hová?
Szóra nyitotta a kis száját, de én még válaszolni
sem tudtam, mikor bejött egy ember (akiről a mai
napig nem tudom ki volt) nem is köszönt, és Bence
branüljébe fecskendezett valamit. Ettől a pillanattól
kezdett 1000 –et verni a szívem percenként. A kis
szeme üveges lett, és csak nézett kérdőn. Közben
felértünk és a műtő ajtaja becsukódott mögötte.
Lementünk a szobába és vártunk. Már beszélgetni
sem tudtunk. A gondolatok csak cikáztak a fejem-
ben. Hajnali 2 óra volt. Aludni nem tudtam, csak vár-
tam. Vártam, mikor jön egy angyal újból, és közli,
minden rendben van. A műtét sikerült, Bence jól
van. Utólag is nagyon nehéz leírni, de azt gondol-
tam akkor, hogy most láttam őt utoljára. 
A műtét előtt az orvosok felkészítettek rá, hogy
bármi történhet. Egy legyengült (bár ez soha nem
látszott) szervezet és egy elég komoly szívprobléma
miatt tartanunk kell a legrosszabbtól is. Hiába gon-
doltam a jó dolgokra és hogy minden jó lesz, –
hiszen mennyien kaptak már előttünk vesét – vala-

„Győzni sohA nem könnyű, 
de meGpróbálni Azért

érdemes…”

Sziasztok!

...És megint itt vagyok. Akik még
nem ismernek, azoknak azért
szeretnék bemutatkozni. Balázs
Bencének hívnak, és ha megkér-
dik, hány éves vagyok, mostan-
ság azt mondom, fél hat.
Anyukámék szerint a legeleve-
nebb és a legvadócabb kis ördög
vagyok a világon. Bár én ezt a
véleményt cáfolom, szerintem
minden úgy van jól, ahogy én csi-
nálom. 2007-ben születtem és
egy fejlődési rendellenesség
következtében a veséim úgy dön-
töttek, hogy megtelnek cisztával,
megnehezítve ezzel eddigi kis
életemet. 
2010-ben már annyira nem
működtek, hogy dializálnunk kel-
lett és ezzel a lépéssel már telje-
sen tisztává vált, hogy vese-
transzplantációra lesz szüksé-
gem. A várólistára 2012.07.09-én
kerültem. A történetet édesanyám
meséli tovább.

Sziasztok Trapik és nem Trapik!
Szülők, Nagyszülők és Kedves
Olvasó!
A veseriadónk és a transzplantá-

ciónk élményét szeretném meg-
osztani veletek. Úgy ahogy én
éreztem, és ahogy átéltem. Úgy
gondolom, mindannyian más-
képp látjuk, gondoljuk, hogy
hogy is fog ez történni. Biztos van
olyan, aki felkészül rá, van, aki
nem. Gondolatban már én is
többször lefuttattam az agyam-
ban, mit is fogok tenni és hogyan
fogok viselkedni az adott helyzet-
ben. Legtöbbször úgy láttam a
helyzetet, hogy nyugodtan, ész-
szerűen és megfontoltan, felnőtt-
höz méltóan fogok viselkedni. Hát
nem sikerült. 
Hát akkor a történet: Végre kicsit
lazítunk. Tervezgetjük a hétvégét.

Vasárnap irány a ceglédi Aqua
Park. Már érzem, ahogy megyek
a medence lépcsőjén, belemerü-
lök a csak rám váró termálvízbe
és öreg csontjaim kissé megnyu-
godnak. A gyerekek pacsálnak,
happy minden. Kicsit fáradt
vagyok, mert az a fránya (amúgy
nem fránya, hanem isteni talál-
mány) éjszakai dialízis gép már
vagy 2-3 hete óránként riaszt.
Kifolyási, befolyási probléma.
Nappal teszem a dolgom, de
mostanság éjszaka szinte semmit
nem alszom. A „pihenés“ nyomai,
a mély barázdák, erősen látsza-
nak az arcomon, szememen.
Igazán jót tenne neki egy vasalás. 
A mamával telefonon éppen
egyeztettük a hétvégi kirándulást
2012 november14-én, hogy hogy
is indulunk, mit vigyünk. 
Közben csörgött a telefonom, egy
másik hívással. Mama- mondtam,
átveszem a hívást, mert kórházi
szám. Biztos a gyógyszerekkel
van gond. Oké majd beszélünk.
Átveszem- Ön Balázs Bence
édesanyja? Igen. Bencének vese-
riadója van. Miiiiiiiiiii?  Ki szól hoz-
zám? Az isten női hangon? Álmo-
dom? Atya világ. Erre várunk 100
éve, vagyis 5 éve, de száznak
tűnik, és még csak most kerül-
tünk listára. Nem tudom ki hogy
volt vele, de én még meg sem
szoktam a gondolatot sem, és
addig nem riaszthatnak, csak úgy
azt sem tudom, mit csináljak,
(ennyit a megfontoltságról és a
felnőtt viselkedésről)
Anyuka. Anyuka itt van?- Valaki
szól hozzám már megint. Nem
álmodtam, mert a kezemben a
telefonom és a kislányom itt csa-
csog a lábam mellett. Igen, itt
vagyok. Akkor 5 perc múlva
hívom, hogy mikorra készülnének
el, mert akkora megy a mentő.
Apropó Bence. Hol van Bence? 
Ja persze az ágyon hagytam, jó
anya módjára, már vagy fél órája
vár rám. És hol van Apa? Hajrá,
futás! Most indult a postára.
Kocsival. Futok pizsamában,
szinte alig ruhában, már az utcán
vagyok. Apa! Riadó! 
Mi? Kérdezi. Riadója van
Bencének. –mondom. Apa néz,

Kedves Olvasó!

Előző (Karácsonyi) számunkban Bence édesanyja arról szá-
molt be, hogy a vesebeteg, éjszaka otthon dializált kisfiát, aki
öt éves és már kötelezően óvodába kellene járnia, sehol nem
fogadják be, félnek tőle az óvodák vezetői, vagy talán maguk
az óvónők is.
A probléma megoldódott, mire az újság megjelent, BENCE
VESÉT KAPOTT!
Az alábbiakban Anikó, Bence édesanyja erről az örömhírről
számol be.



hogy mégsem voltam annyira
pozitív. Kicsit ahhoz tudnám
hasonlítani, amikor vártam őt, a
pocakomban volt, és azt gondol-
tam, csak egészséges lehet, hisz
annyian szültek már egészséges
gyerkőcöt. Többek közt már egy-
szer én is. Aztán később kiderült,
nekem nem volt szerencsém,
mert ő nem lett egészséges, mint
a többiek. 
Bence és társai számomra olyan
gyermekek, akiktől az ártatlansá-
gukat, a gyermekkorukat vették
el, amiből soha többé nem hoz-
ható vissza egyik sem. Olyan
gyermekek, akiket egy időre bi-
zonytalanságra ítéltek, és olyan
fájdalmak elviselésére, amely
rendszerint az idősebbek osztály-
része, akik már leéltek egy hosz-
szú és gazdag életet. 
Olyan kis emberek, akiket a sors
vállon veregetett és kijelentette:
„Megszakítjuk egy időre ezt az
életet, hogy a szörnyűség üzene-
tét hozzuk.” 
Nekik a túléléshez nem vezet
egyirányú, jól megépített szuper
hatsávos autóút bejelölt pihenők-
kel, felszereléssel, ingyenes úti
térképpel és az előttünk levő útvi-
szonyokról tanácsot adó más uta-
zókkal. Mindenkinek akárhogy is,
de egyedül kell utaznia az általa
kiválasztott úton és ODAÉRNI a
célponthoz. Engem mégis szél-
ben égő gyertyákra emlékeztet-
nek, amelyek nem fogadják el,
hogy a legjobb esetben is ki van-
nak téve annak a veszélynek,
hogy egy hirtelen szélroham kiolt-
ja őket. Ahogy a fényük vibrál,
táncol, hogy ki ne lobbanjanak,
ragyogásuk kihívás a sötétséggel
szemben és elkápráztat bennün-
ket, akik csak a fényüket figyelik.
Ilyen, és még ilyenebb gondola-
tok, tenyérizzadás, gyomorgörcs,
szájszárazság váltották egymást
nálam, amikor ismét – immár har-
madjára – jött az angyal a szobá-
ba, és kimondta a számunkra
nagyon fontos mondatot: 
A MŰTÉT SIKERÜLT! BENCE
JÓL VAN! A VESE AZONNAL
BEINDULT, VAN PISI!
Felmehetünk hozzá az intenzív
osztályra megpuszilhatjuk. Atya-

világ, sínen
vagyunk, túl
vagyunk rajta,
még most is,
amikor ezeket
a sorokat írom,
kiráz az akkor
érzett jóleső
érzés, szemem
megtelik köny-
nyel és bizse-
reg a bőröm. 
Még jó, hogy a
gépbe írom a
s o r o k a t ,
egyébként már
vizes lenne a
papír a köny-
nyeimtől. Így
viszont csak a
k l a v i a t ú r a
mosódik át. 
Felmentünk az
intenzívre, a lát-
vány már szá-
momra megszo-
kott volt. Sajnos
sokat műtötték,
és hogy most
épp két csővel több vagy három
infúzióval több volt „rajta”, az sem
keserített el. A lényeg, hogy ott
volt, megérinthettem megsimo-
gathattam és megpuszilhattam. 
Nagyon gyorsan gyógyult és
még mielőtt nagyon gyorsan
hazamehettünk volna, összesze-
dett egy húgyúti infekciót, de ezt
majd máskor taglalom. 
Történetem végén, ha nem ha-
ragszotok, itt szeretném megkö-
szönni elsősorban Bence édes-
apjának azt, hogy mindvégig mel-
lettünk volt, soha nem hagyott
minket magunkra. 
Az apák a hagyomány szerint is
csak azok a személyek, akik
leparkolják a kocsit az esőben,
akik fényképeket készítenek a
családi kiránduláson, utána jár-
nak, hogy mi okozza a bajt a pin-
cében. Az a feladatuk, hogy moz-
gásban tartsák a dolgokat.
Szerepük betegség esetén is
ugyanaz. Ugyanúgy kell „üzemel-
niük”, minden nap dolgozni,
menni, s közben azon gondol-
kozni, mi is történik a távollétük-
ben. Bizony vannak olyan Apák

is, akiknek ritkán jut főszerep a
családi élet krónikájában. Haza-
mennek, leoltanak néhány lám-
pát, elolvassák az újságot, meg-
vakargatják a kutya füle tövét és
lefekszenek. 
Mi kemény 5 éven vagyunk túl.
Összetörtünk, sírtunk ezerszer,
megvigasztalódtunk milliószor.
Megtanultunk saját erőnkből fel-
állni. Az is ment. Felálltunk, és
megtanultuk, hogy akármennyire
is nehéz, de megéri. Tovább
sétáltunk, hittünk, mentünk, mo-
solyogtunk, még ha fájt is. De
egy valami biztos. Mindig ott vol-
tunk egymásnak. Mindig volt kit
felhívni, valakinek a kezét fogni,
vagy ha nyújtotta elfogadni.
Köszönöm neked, hogy mindig
éreztetted, hogy itt vagy, és szá-
míthatunk rád. Ha hajnali kettő-
kor, akkor hajnali kettőkor.
Szavakba nem tudom foglalni,
mit is érzek. Nélküled ezt az öt
évet nem csináltuk volna végig.
Köszönöm neked!
Ha nem is ugyanezekkel az érzé-
sekkel, de hasonlókkal szeretném
megköszönni a nagylányomnak

és a nagyszülőknek is, hogy mindig mellettünk vol-
tak és segítettek ott, ahol tudtak. 
Természetesen köszönetet szeretnék mondani orvo-
sainknak (felsorolást csak azért nem teszek, nehogy
valakit kihagyjak) a nővérkéknek és mindenkinek,
aki segített abban, hogy Bence idáig eljusson. 

KÖSZÖNÖM!

Turanecz Anikó



A Trappancs újság cikkeiből vált
nyilvánvalóvá számomra, hogy
egy-egy trapi rendezvény min-
denkinek mennyire mást jelent.
Leírom, hogy nekem a tengelici
farsang mit.
Nem vagyok egy helyre szívesen

visszatérő típus,
de a tengelici
farsang ez alól
kivétel. 
Mindig várom,
végig jól érzem
magam, sajná-
lom, hogy vége.
Gondolkoztam,
hogy vajon ez
miért van. Nem
kellett sokáig.
Néhány alap-
igazság:
- A hotel gyö-
nyörű fekvésű.
A medencék-
ből a kilátás
évről-évre elál-
lítja a lélegze-
tem. Úszás köz-
ben új gondola-
tok is ébrednek.
- Ha Tengelic,
akkor hó.
- A szálloda és
környéke borvi-
dék. 
- A farsangi hét-
vége előtt és-
vagy után biz-
tos a betegség.
Idén mindkettő
bejött. Ezt in-
kább írjuk a
február számlá-
jára.  
- A pénteki mű-
sor évről-évre
még mindig kü-
lönleges és jó.

Kemény, ösz-
s z e h a n g o l t
munka áll egy

ilyen rendezvény mögött. Nem az
égből pottyan.
Már ez a lista is elég okot adhat-
na arra, hogy lelkesedjek, de én
igazából a beszélgetések miatt
szeretem Tengelicet. Nincs sok
időnk, ezért ezek tartalmasak és

számomra nagyon inspirálóak.
Ebben az évben különösen. 
Ha összeszámolom, idén nyolc
olyat beszélgettem, ami még
most is többször eszembe jut és
újabb gondolatokat ébreszt ben-
nem. A nagy gondolkodási kedv
hátulütője az lett, hogy a jelmeze-
seket szinte csak a fényképekről
láttam. De ez sem baj, szerencsé-
re vannak ügyes, lelkes fotósaink.
Én valahogy farsangonként észle-
lem legjobban, hogy mennyit vál-
toztak a gyerekek és hogy a nem-
rég még kisbabák (talán pelenká-
sak is), mára hosszú lábú futkáro-
zók önálló véleménnyel, az utolsó
emlékeimben még aranyos kiska-
maszok pedig hölgyek és urak.
Ilyenkor legélénkebbek az iskolai
tapasztalatok is, amik nyárra már

trapi farsang 2013trapi farsang 2013
eljelentéktelenednek, a szeptember eleji talál-
kozón pedig még nem bontakoznak ki teljes
életnagyságban.
Egyébként az összes családtagom is tartósan
lelkesedik a tengelici farsangért, pedig általá-
ban nem szoktunk egy véleményen lenni.
Közülük van, aki örül, hogy végre nyugodtan
játszhat Annával, van aki az éjszakába nyúló
bandázást és folyosón ücsörgést részesíti
előnyben még a medencével szemben is, és
van aki az esemény helyszínének borvidék jel-
legét és a gyönyörű környezetet értékeli nagy-
ra.
Hát igen, mindenki másért csinálja! 

A trapi farsang kigondolói, megszervezői, fotó-
sa, az orvosok és a transzplantáció ügyének
elszánt szószólói értünk, és a jövőbeni transz-
plantáltak hosszú soráért csinálják, akik még
nem is tudják, hogy ők is ide fognak járni a jár-
ványos februárokon. 

Újra és újra köszönjük szépen mindannyiuk-
nak, mindnyájan.

A Luka család nevében: 
Mezei Piroska

Don Corleone és más „alvilági“ alakok is megjelentek



A farsangot támogatták:
Főtámogató:

Támogatók:

Szülők az Alapítványért – Együtt a szervátültetett gyermekekért!

OKLEVÉL

Szalmási Vilmos és Kiss Gabriella 
részére

Az elmúlt években kifejtett önzetlen munkáért és az Alapítvány támogatói körének bővítéséért.

Lovas László és Lovasné Pletser Edit
részére

Az Alsónémediben évek óta Alapítványunk javára rendezett Jótékonysági bál szervezéséért.

Rózsa Sándor és Illés Erzsébet
részére

Az immár hagyományossá vált tengelici farsang kulturális programjának szervezéséért.
*****

Az elismerő okleveleket Szalamanov Zsuzsa, a kuratórium elnöke adta át a
tengelici farsang megnyitóján.



A következő orvosok, szakemberek vettek részt a fóru-
mon:

Dr. Vilmányi Csaba 
(GOKI – gyermekkardiológus)
Dr. Szőnyi László
(I. sz. Gyermekklinika – hepatológus, 
gasztroenterológus)
Dr. Kelen Kata 
(I. sz. Gyermekklinika - gyermekgyógyász)
Dr. Szabó József (sebész)
Simpf Orsolya (gyógytornász)
Intenzíves orvosok:
Dr. Ökrös Ilona (Miskolci Megyei Kórház)
Dr. Szenohradszki Katalin 
(Pécsi Aneszteziológiai és Intenzívterápiás 
Intézet)
Dr. Ezer Erzsébet (Pécsi Aneszteziológiai és 
Intenzívterápiás Intézet)
Dr. Gaál Zoltán (Kecskeméti Megyei Kórház)

1. kérdés: Meddig kell szedni szteroidot a transzplan-
táció után?

Válasz: Személyre szabott immunszupressziót kell és
szokás alkalmazni. Általánosságban azért elmondható,
hogy a különböző szerveknél eltérés van, mivel a máj-
transzplantáltak kevesebb immunszupresszív gyógy-
szert szednek, mint a vese-, illetve szívtranszplantáltak.
Jelenleg a májtranszplantáltak kb. 1 évig kapnak szte-
roidot, amelynek dózisát folyamatosan csökkentik, a
vese és szívtranszplantáltaknál általában hagynak 1 év
után is nagyon pici dózist.

2. kérdés: A szteroid okozta csontfájdalomnál (ált. láb-
fájdalom) mit lehet tenni?

Válasz: A magas dózisú szteroid kezelésnél figyelhető
meg, a panaszok általában megszűnnek a szteroid dózis
lecsökkentésekor. 

D-vitamin szintmérést követően D-vitamin adható,
amely csökkentheti a fájdalmat. A szervi okok kizárása
után lelki okokra is lehet gyanakodni, de akár olyan
egyszerű oka is lehet, hogy nyomja a cipő valahol, vagy
megütötte a lábát valamikor, és nem vette észtre, stb.

3. kérdés: Mennyire károsítják a májat az immunszup-
resszív gyógyszerek?

Válasz: Nem kizárt a máj- és a vesekárosító hatás sem,
azonban a szervkilökődés megakadályozása céljából
szükséges a szedésük. Megnyugtató tény, hogy a sze-
désük miatt nem lett májelégtelen eddig egy gyermek
sem.

4. kérdés: Éhgyomorra be lehet-e venni az immunszup-
resszív gyógyszereket?

Válasz: Kifejezetten éhgyomorra tanácsos bevenni,
akkor fejti ki leginkább a hatását. Ez akkor érvényes, ha
bontatlan, gyári csomagolásban (kapszulában vesszük
be, ha megbontjuk, szétszedjük, akkor jobb étkezés
közben. 
Minden betegtájékoztatóban le van írva, hogy ponto-
san hogyan kell szedni a gyógyszereket. Hosszú távon
megfigyelhető, hogy aki pontosan követi az utasításo-
kat, annak tovább működik jól a beültetett szerve,
tehát tanácsos odafigyelni erre.

5. kérdés: Mi történik, ha elfelejti valaki bevenni az
immunszupresszív gyógyszert, vagy nem pontosan veszi
be?

Válasz: Ha nagyon ritkán fordul elő, akkor nem törté-
nik hirtelen baj, de gyakori össze-visszaszedéskor idő-
vel szervkárosodás léphet fel. Ha például hányás lép fel
negyed órával a gyógyszerbevétel után, akkor meg kell ismé-
telni a gyógyszerbevételt. 
Ha kimarad a gyógyszer, duplán semmiképp nem szabad
bevenni, ha 1-2 óra telik el a szokásos időn túl, akkor még be
lehet venni.
Nagyon oda kell figyelni a 14-15 éves és a 18-19 éves kor-
osztályra, mert ilyenkor kevésbé együttműködők a felnőt-
tekkel. 14 éves korra ismerniük kell az általuk szedett gyógy-
szereket, valamint azt, hogy miért kell szedni, pontosan kell
tudniuk, hogy az életük függ tőle. 
Ilyenkor már gyakori, hogy máshol alszanak, fel kell vállalni
másokkal szemben, hogy gyógyszert szednek, és ez nem
könnyű, tehát fontos felkészíteni őket az ilyen szituációkra.

6. kérdés: Meddig kell szedni az URSOFALK gyógyszert
egy májtranszplantáltnak?

Válasz: Hosszantartóan, mert javítja a májműködést,
ugyanis jóindulatú epesav.

7. kérdés: Az ADVAGRAF-ot miért csak 18 éves kortól
ajánlják, hiszen van, aki kisebb kortól kapja, illetve
kényelmesebb, mert 24 órás a hatóideje?

Válasz: Csak 18 éves kor felett vannak tapasztalatok,
ugyanis csak ennél a korosztálynál tesztelték.

8. kérdés: Alkoholt fogyaszthatnak-e transzplantáltak?

Válasz: Mivel egészséges szerv van beültetve, ezért
nem tiltott, de nagyon fontos, hogy mértékkel és csak
jó minőségű alkoholt igyunk. A szülői példa itt is nagy
szerepet játszik.

9. kérdés: Meddig tanácsos pótolni a gyermek étkezé-
sét tápszerrel, mit tegyek, ha nem akar normál ételt
enni?

Válasz: Transzplantáció után 1 év alatt általában behoz-
zák a fejlődésbeli lemaradásokat a gyerekek, utána már
nemigen ajánlott a kiegészítés. Ha kényelmi okokból
nem akar mást enni a gyermek, akkor célszerű leszok-
tatni, nem fog éhen halni, ha nem eszik 1-2 napig.

10. kérdés: El lehet-e teljesen
hagyni az immunszupressziót?

Válasz: Magyarországon még-
nincs erre vonatkozó kutatás,
nemzetközi szintéren egyedül a
májtranszplantáltak körében van
erre példa. A májtranszplantáltak
körében hazánkban most szerve-
zik az erre vonatkozó kutatást.
Ennek az oka, hogy a májtransz-
plantáltak kb. fele 1 éves kor
előtt esik át májtranszplantáción,
és 1 éves kor alatt gyengébb az
immunreakció – így könnyebben
beépül -, valamint általában szü-
lőtől, rokontól kapja a májdara-
bot, amely hasonló genetikával
rendelkezik.

11. kérdés: Mit jelent az agyhalál
és mi a donorgondozás?

Válasz: Az agyhalál az agytörzs
működésének visszafordíthatat-

lan megszűnése, halála, a szervek és az agy között meg-
szűnik a kapcsolat. Ennek megállapítása érdekében el
kell végezni a szükséges vizsgálatokat.
Ha minden kétséget kizáróan megállapítható az agyha-
lál, akkor a legfontosabb teendő a donorgondozás,
vagyis a test hőjének, a keringésnek a stabilizálása, a
szervek működőképes állapotban tartása az átültethe-
tőség érdekében. 
Ez egy többrétű munka, amelyre vannak különböző fel-
készítő tanfolyamok, mivel a szakmai felkészítés mellett
komoly lélektani felkészítést is kell kapni az orvosoknak,
hiszen a potenciális donorok hozzátartozóival ők talál-
koznak, beszélnek.

A négy intenzíves orvos részletesen ismertette a doná-
cióval kapcsolatos munkájukat, pontosították az agy-
halál fogalmát, és hogy mit is jelent a donorgondozás.

Intenzíves orvos vendégeinknek remélhetőleg nagy
örömet nyújtott a szervátültetett gyermekekkel való
személyes találkozás, és bízunk benne, hogy jó hírét
viszik rendezvényünknek.

Köszönjük mindenki részvételét a fórumon, nagyon
hasznos volt mindannyiunk számára!

Fellner Márta
kurátor

orvos-szülő fórum
tengelicen



Az Az 
eurotransplantróleurotransplantról

Az Eurotransplant Alapítványa hét ország transzplantá-
ciós központjait, laboratóriumait és donort adó intéz-
ményeit tömörítő kiszolgáló szervezet. 
Az Eurotransplant elkötelezett a rendelkezésre álló
donorszervek lehető legjobb felhasználása irányában,
ezért minden donorszervet, amennyire lehetséges, az
annak megfelelő recipienssel igyekszik összehozni.
Szervallokációs rendszerük objektív, orvosi és etikai
megfontolásokon alapul. 
A Közgyűlésen, az Igazgatótanácson, a Tanácson és a
kilenc Tanácsadó Bizottságon keresztül nyernek bele-
szólást az orvosok, tudósok, és döntéshozók az
Eurotransplant irányelveinek és szemléletmódjának
kialakításába.

Az együttműködés életet ment

Az Eurotransplant tagországai Ausztria, Belgium,
Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Németország, és
Szlovénia. Az Eurotransplant International Foundation
és az Országos Vérellátó Szolgálat nemzetközi szervcse-
rékről szóló előzetes együttműködési megállapodást írt
alá 2011. november 3-án, amely 2012. január 1-én
lépett hatályba. A szerződés értelmében három magyar
betegcsoport (sürgősséggel szervre váró akut betegek,
gyermek recipiensek, hiperimmunizált betegek) váró-
listán levő betegei kerülhettek fel az Eurotransplant
várólistájára. 

Az együttműködés előnye nem csak abból származik,
hogy központilag kezelt várólistát működtetnek, hanem
fontos tényező az, hogy az orvosoknak és tudósoknak
az Eurotransplant által nyílik lehetőségük erőiket egye-
sítve tovább fejleszteni a donorszervekre vonatkozó
allokációs szabályokat, melyek alapjai bizonyítékokon
és orvos szakmai tapasztalatokon nyugszanak. 
Megközelítőleg 16000 beteg van jelenleg a központi
várólistán. Ez a szám teszi lehetővé, hogy virtuálisan
minden donorszervhez találjunk megfelelő recipienst.
Szintén a nagyszámú recipiensbázisnak köszönhetően

valósulhat meg a tökéletes egyezés igénye azon ese-
tekben, amikor erre szükség van. A szervek elosztása
során az Eurotransplant figyelembe veszi a donor és a
recipiens valamennyi jellemző adatát, (mint például a
vércsoport és az immunológiai egyezés), így javítva a
transzplantációs eredményeket, hogy jobb minőségű
életet nyújtson a betegeknek. 

Az Eurotransplant évente 7000 donorszerv elosztását
szervezi meg. A nemzetek közötti együttműködés javít-
ja a kritikus helyzetű betegek esélyeit, a kölcsönös szo-
lidaritás elve nyújt segítséget az olyan speciális beteg-
csoportok támogatásában, mint a gyermekek, ritka vér-
csoportú, vagy szövettípusú betegek.

A donorszervek elosztásáról

A tagállamok 72 transzplantációs központja a szervre
várók valamennyi fontosabb adatát rögzíti az

D. (4) Még a műszívre kötve

Az utóbbi időben elég gyakran hallunk az
Eurotransplantról, de úgy gondoljuk, nem árt
egy kicsit többet tudnunk arról, hogy hogyan
is működik ez a szervezet, mi volt az elmúlt év
tapasztalata, és mire számíthatunk a jövőre
vonatkozóan…
Az OVSZ Szervkoordinációs Iroda igazgatóját,
Mihály Sándort kértük fel, hogy tájékoztassa a
TRAPPANCS olvasóit az említett kérdésekről.

Olvasd el a Tábor hirdetését is a hátsó borítón!

továbbitovábbi

tengelicitengelici
pillanatokpillanatok



Móricz Barnabás vagyok, 7,5
éves és a második veseátülte-
tésre várok. 2012. szeptembertől
iskolás lettem. 
Az első szülői értekezleten
augusztusban szüleim megbe-
szélték a tanító nénivel a legfon-
tosabb tudnivalókat rólam, és
azt, hogy szeretnénk, ha elöl
ülhetnék.
Az első tanítási napon iskolába
érve láttuk, hogy már csak leg-
hátul van hely, de ahogy a tanító
néni észrevett bennünket, szó
nélkül a legutolsó padsorhoz

sietett, előrehúzott egy padot és
egészen a tanári asztal oldalá-
hoz tolta. Szóval ez lett az én
helyem, azóta is ott ülök.
Eleinte a 20 féle gyógyszer és az
500-600 kreatinin mellett nagyon
fáradt voltam, sőt a hetente elő-
forduló éjszakai térdfájás miatti
Algopyrin hatására másnap
nehezen tudtam koncentrálni.
Ezt Györgyi tanító néni nagyon
hamar felfedezte, és ilyenkor
elvisz aludni az irodájába, ahol
még ágy is van. Pár óra alvás
után, ha bírom, amíg a 26 osz-

tálytársam testnevelés órán van
Móni nénivel, addig Györgyi
néni csak velem foglalkozik
(matekozunk, olvasunk vagy
írunk). 
Ezeken a napokon, amikor apa
jön értem, a tanító néni nagy
elnézéseket kér, hogy elvitt alud-
ni. Apa meg nagy köszönömök-
kel fejezi ki, hogy csak velem
tesz jót.  
Hiányzáskor (kontrollok, beteg-
ség) nem várja meg, míg a
negyedik osztályos bátyám,
Marci elkéri az aznap tanultakat,
illetve házi feladatot, hanem ő
keresi meg a tesómat.
A folyadékbevitelemre is nagyon
odafigyel, még poharat sem
engedett bevinni, mondván,
hogy az ő poharából nyugodtan
ihatok, és persze, hogy ez
nekem büszkeséget is okoz.
Nagyon várja, hogy vesét kap-
hassak, és szeretné, ha tovább-
ra is ő taníthatna, és még azt is
felajánlotta, hogy kijár hozzánk
házhoz tanítani.

Kívánok mindenkinek ilyen taní-
tónénit, hiszen nem mindegy,
hogy bearanyozza vagy megke-
seríti a mindennapjainkat!

Móricz Barnabás

A TRAPPANCS újság előző számában megjelent 
rémséges negatív példa után 

– Balázs Bence óvoda-kálváriája – most egy ritka 
példaértékű történet következik

Eurotransplant központilag működ-
tetett adatbázisában. Amint egy
donorszerv elérhetővé válik, annak
jellemzői hasonlóképpen bekerül-
nek a rendszerbe. Ez az a pont, ami-
kor az óra elkezd ketyegni: a szerve-
ket az eltávolítás után néhány órán
belül be kell ültetni. Ezért mondjuk
azt, hogy egy szervezet, amely a
szervek elosztásáról és szállításáról
gondoskodik, szó szerint életet
ment. Az Eurotransplant központi
ügyeletét éppen ezért jól képzett
szakemberek látják el napi 24 órá-
ban. 
Donorjelentés után az Eurotrans-
plant egyszerre készít valamennyi
szervhez allokációs listát egy kifino-
mult program segítségével.

Az allokáció során négy fő alapelv
érvényesül: 

- a transzplantáció várt eredménye, 
- a sürgősség mértékét megha-

tározó szakértő véleménye, 
- mióta vár szervre a beteg, 
- illetve a résztvevő országok 

közötti nemzeti balansz. 

A magyar betegekről

Magyarország és az Eurotransplant
célja az előzetes együttműködés
által három speciális csoport segíté-
se:
1. olyan betegek, akiknek sürge-
tő szükségük van vese-, szív-, vagy
májátültetésre 
2. magas ellenanyagszinttel ren-
delkező betegek
3. szervátültetésre váró gyer-
mekek

Az együttműködés első éve alatt 70
magyar beteg került fel az
Eurotransplant várólistára, és össze-
sen 20 szervet kapott itthon 19
magyar beteg az Eurotransplant
tagállamokból. Így 9 vese-, 9 szív-,
és 2 májtranszplantáció történhe-
tett meg az Eurotransplant terüle-
téről származó donorszerv felhasz-
nálásával, akik közül 10 gyermek
kaphatott új esélyt az életre.
Az előzetes együttműködési megálla-
podás 2013-ban változatlan feltételek
között folytatódik, illetve megkezdődött
az év közepére tervezett teljes jogú tag-
ságról szóló szerződés előkészítése.
A teljes jogú tagsághoz szükséges

feltételek megvalósításán dolgozik
az Országos Vérellátó Szolgálat, így
az Immungenetikai Laboratórium
nemzetközi (European Federation
for Immunogenetics) akkreditáció-
ja, illetve a 2013. január 1-től műkö-
dő Nemzeti Szervdonációs Regiszter
említendő, amely utóbbi biztosítja a
donoradatok elektronikus továbbí-
tását az Eurotransplant felé. 

Mihály Sándor
igazgató

OVSZ Szervkoordinációs Iroda



Jótékonysági bálJótékonysági bál
Alsónémediben -Alsónémediben -

20122012

Ha november, akkor Alsóné-
medi (most kivételesen decem-
ber 1.), ha Alsónémedi, akkor
Betyár Étterem, ha Betyár Étte-
rem, akkor bál, és ha bál, akkor
már sokadik alkalommal jóté-
konysági bál a Transzplantációs
Alapítvány, illetve a szervre váró
és szervátültetett gyerekek javá-
ra.
Köszönjük a Lovas családnak,
hogy ismét részesei lehettünk
egy nagyszerű bálnak, aminek a
bevétele ráadásul az Alapítvány
javát szolgálja.
Köszönjük a Betyár Étterem
vezetésének a nagyszerű vacso-
rát, és a meglepetésként és
ajándékként kapott fantasztikus
finom tortát, közepén az alapít-
vány lepkéjével!
Köszönjük Morvai Jánosnak és
társainak, akik ismét fáradhatat-
lanul és önzetlenül húzták reg-
gel 6-ig a talpalávalót.
Köszönjük Polgár Petinek a fer-
geteges műsort, amit ismét sze-
retetből és barátságból nyújtott
nekünk!
Köszönjük Hangyás Erikának,
aki fáradtan, munka után is
segédkezett a bál szervezésé-
ben és lebonyolításában a
Lovas családnak.
Köszönjük Dr. György Balázsnak
(Alsónémedi volt polgármesteré-
nek) és feleségének, hogy
immár 10. alkalommal vállalták a
bál fővédnökségét, és minden
alkalommal megtisztelik jelenlé-
tükkel a bált.
És köszönjük Lilinek, aki harma-
dik májátültetésére vár, hogy
mint egy fényes csillag, bera-
gyogta a báltermet!

Szalamanov Zsuzsa

korán kimutatható a gyerekkorikorán kimutatható a gyerekkori
diszlexiadiszlexia

Minden tízedik ember diszlexiás. Ez az olvasási
rendellenesség nem érinti a gondolkodási folya-
matot, sem az általános intelligenciát, csak az
írott szöveg feldolgozását gátolja. A korai felis-
merés azonban sokat segít a probléma leküz-
désében.

A Northwestern-egyetem kutatóinak sikerült egy
vizsgálat során azonosítani az olvasási nehéz-
ségért felelős biológiai folyamatot. A tudósok
szerint kapcsolat van az olvasási képesség és
aközött, ahogyan az illető agya a hangokat
kódolja.
A vizsgálat során 100 gyerek (életkoruk 6-13 év)
beszédhangokra adott automatikus agyhullám-
válaszait regisztrálták. A jobban olvasók agya
következetesebben kódolta a hangokat, illetve
alakította át a beszédet agyhullámokká, mint
azoké, akiknek nehézségeik voltak az olvasás-
sal. Ez utóbbiak agya tehát kevésbé volt képes
összekötni a hangokat a szavakkal. 
Ez befolyásolja aztán az olvasási képességet,
mivel az olvasás részben a nyomtatott szöveg
virtuális hallásából áll. 
A kutatók szerint az emberek a nyelvi készsé-
gek elsajátítása során jelentést hordozó asszo-
ciációkkal kötik össze a hangokat és az infor-
mációt. 
Az agy számára a legnehezebbek a mással-

hangzók, mert ezek rövidebbek, és bonyolul-
tabbak a magánhangzóknál.
Egyes gyerekek az idegrendszerük szerkezete
miatt nem képesek elég erős hang-jelentés kap-
csolatokat létrehozni, az idegrendszerük ugyan-
is nem reagál következetesen – mondja Nina
Kraus, az egyetem neurobiológus és fiziológus
professzora.
A kutatók eredményei alátámasztják azokat a
korábbi kutatásokat, amelyek szerint a diszlexi-
ás gyerekek agyi MR-képe eltéréseket mutat
már az előtt, hogy megtanulnának olvasni.
Valószínű, hogy ezek a minták az agy hangfel-
dolgozási folyamatában meglevő különbsége-
ket mutatják.
Az ilyen eltérő minták kimutatásával már egy
korai szakaszban is segíthet a szülőknek és a
tanítóknak azonosítani, melyik gyereknek lesz a
későbbiekben olvasási nehézsége. Ha időben
kapnak megfelelő segítséget, könnyedén meg-
tanulhatnak olvasni.

Forrás:

diszlexia, olvasási zavar | InforMed
Hírek11 InforMed

2013-03-06 23:33:34 | Sándor, K.| diszlexia,
olvasási zavar



Március 2-án izgatott kis csapat
gyülekezett a Liszt Ferenc repü-
lőtéren. Rövid megbeszélés a
szülők között, melyik csomagot
adjuk fel, melyiket ne, hogyan
küldjük a híreket, majd fotózás
és indulás a nagy kaland felé.
Kisvártatva már ballagtunk a
repülőgép felé, közben megbe-
széltük, mikor, ki ül az ablak
mellé. Másfél órás repülés a
szikrázó napsütésben és már le
is szálltunk Genfben. 
Egy nagyon kedves hölgy és
egy kisbusz várt minket.
Hamarosan megérkezett a fran-

cia és a svéd csoport is, és így
együtt indultunk a hátralévő két
órás útra. Már a buszon össze-
barátkoztunk, bár fura volt, hogy
csak angolul beszéltek. 
A szállásra megérkezve, nagyon
barátságos fogadtatásban volt
részünk. Vacsora után síruha-
próba, „szobafoglalás”, és már
aludtunk is. 
Vasárnap reggeli közben megis-
merkedtünk a sí oktatókkal,
Márkkal és Vikivel. A helyi síbusz-
szal felmentünk Anzère központjába,
itt kaptuk meg a bakancsot, lécet,
sisakot.

Hamarosan már
a kabinos felvo-
nóban ültünk,
útban a 2600
méter magasan
elterülő fantaszti-
kus pályarend-
szer felé. A
hegytetőn fur-
csa volt, hogy
talpunk alatt a
hó,- a tél-, fe-
jünk felett szik-
rázó napsütés
- a nyár han-
gulatát idézte.
Rövid bemele-
gítés után már
siklottunk is
lefelé. Kisebb
f e n n a k a d á s
volt a „csáká-
nyos” síliftnél,
de kis segít-
séggel min-
denkinek sike-
rült beszállni.
Az első kis kör
után állt össze
a végleges csa-
pat: két svéd

lány, és mi hárman maradtunk egy
csapatban. 
Szinte észre sem vettük, máris
ebédidő, megettük a szendvi-
cseinket, amiket reggel magunk
csináltunk meg, és irány újra a
pálya. Délután kellően lefáraszt-
va értünk vissza a házhoz, sza-
badfoglalkozás, vacsora, ami
után mindenki ki a méteres
hóba, ahol minden csapatnak
kellett valamit építeni hóból,
majd a zsűrizéskor egy kis törté-
netet előadnia az elkészült
műről. Sajnos itt a nyelvi nehéz-
ségek miatt kicsit alulmarad-
tunk. 
Hétfőn reggelire bundáskenye-
ret kaptunk. A kenyerek mellett
egy aranysárga langyos folya-
dék volt. Mivel mindenki tett
ebből a kenyerére, hát mi is
megkentük a kenyerünket, mint
később kiderült langyos mézzel!
Elsőre kicsit érdekes volt, de
finom, így hát el is fogyott mind.
Szendvicsgyártás, és irány a
pálya. Egy jó kezdés után az
egyik (jó hosszú) csákányos lift-
ből – úgy a közepénél – az
egész magyar csapat kiesett,
egymás után kétszer! 
Így kicsit későn értünk a pihenő-
helyre ebédelni. A délutáni sí
után felgyalogoltunk a közértbe,
beszereztünk egy kis extra inni-
valót (és egy kis gumicukrot).
Este karaoke program volt, ezt
kihagytuk, inkább élveztük a
csendet és nyugalmat, amit
most nem zavart meg az angol
fiúk indián üvöltése. 
Kedden Ádám megállapította,
hogy „ezek a buckák túl buc-
kásak”, és folyamatosan a
fekete pályán szeretett volna
menni. Délután kettéoszlott a
csapat, Simon és Viktor a
házban maradtak sütemény-
költeményeket alkotni, mi
elmentünk uszodába. 
Vacsorára pizza volt, amit min-
denki magának állított össze, és
a ház előtt egy utánfutóra szerelt
kemencében sütöttünk meg.
Desszertet pedig a délután
készült sütiből ettünk.  Szerdára
úgy felerősödött a szél, hogy
lezárták a sípályát. Viktor kor-

AnzèreAnzère 20132013
Újra síeltünk svájcbanÚjra síeltünk svájcban
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csolyázni, a többiek pancsolni mentek (szeren-
cse, hogy az uszodában tudtunk venni fürdőnad-
rágot), így már Simon is élvezhette a félig fedett,
félig nyitott uszodát. Délután mindenki mehetett

egy kört kutyaszánon. Négy nagyon barátságos
husky húzta, jó móka volt. 
Este elkezdtünk felkészülni egy riportra, ami nem
volt egyszerű, mert Ádámnak és Viktornak rövi-
den, de angolul kellett felolvasniuk történetüket.
Hát bizony volt néhány szó, amivel kicsit meggyűlt
a bajuk.
Elpróbáltuk a gálaestre összeállított kis műsorun-
kat, Ági egy igazi kalocsai népviseletbe öltözött és
táncolt, a fiúk asszisztáltak hátul. Nehezen, de
összejött nekik a kettőt jobbra, kettőt balra EGY-
SZERRE. 

Csütörtökön Ági visszajött a csapathoz síelni, és
bejártuk az összes fekete pályát. Síelés után kezd-
tük volna gyakorolni a riport szövegét,  ha a fiúk
nem kavarták volna el valahová. 
Rövid házkutatás, gyakorlás, vacsora, és irány a
helyi diszcóba jelmezben. 
Péntek, elérkezett az utolsó nap, verseny, bemu-
tatkozás a meghívottaknak, eredményhirdetés,
forró csoki, raclette (főtt krumpli olvasztott sajttal),
Anzère főterén. Visszavittük a sífelszerelést,
lementünk a házhoz, ahol egy zsonglőr szórakoz-
tatott minket, a ház előtt felállított sátorban pedig
egy óriási grill parti, terülj-terülj asztalkám várt
minket. Ádám és Viktor elmentek az interjúra, ahol
azt leszámítva, hogy Ádám telefonja pont a leg-
rosszabb pillanatban kezdett csörögni, ezért
Viktornak újra kellett kezdeni, nagyon jól sikerült. 

Na és jött a fekete leves: becsomagolás. Ez egyál-
talán nem volt egyszerű, mert valahogy nagyobb-
nak tűnt a ruha kupac, mint a táska, amibe be kel-
lett gyömöszölni. Szombat reggel majdnem min-
denki egy busszal indult vissza Genfbe, ki a repü-
lőtérre, ki a vasútállomásra.
Sajnos nagyon sokat kellett várnunk, ami kicsit
unalmas volt. De eljött a pillanat mikor ismét a
levegőben voltunk a felhők felett szikrázó napsü-
tésben repültünk haza, hogy a türelmetlenül vára-
kozó szülőkkel megoszthassuk élményeinket.

Domonkos László
Ádám és Ági édesapja
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A húsvét, 
a tojás és a nyúl 

– avagy hogy is van ez?
A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe.
Jézus feltámadását ünneplik a keresztények világszer-
te. De a Föld minden táján ünnepelnek valamilyen
tavaszi ünnepet a nem keresztények is. Mióta a világ
világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a
tavaszt, a természet megújulását.

A húsvét és a tojás

A húsvéti tojás általában díszített tyúktojás vagy
csokoládétojás, melyet a keresztény gyökerű kul-
túrákban húsvétkor szokás ajándékozni. A tojásdí-
szítés szokása egészen az ókorig nyúlik vissza, de a
hagyomány a kereszténység elterjedése után is
megmaradt. 
A tojás az élet újjászületésének, a termékenység-
nek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a
világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe
való átmenet rejtélyét jelképezni.
A tojást, mint a termékenység, az élet és az újjá-
születés szimbólumát, minden vallásban megtalál-
juk. A Nap tiszteleteként a kínaiak már 5000 évvel
ezelőtt a tojást pirosra festették. Az egyiptomiak-
nál volt egy Istennő, akinek a neve Ös, lefordítva
tojást jelent. Akkoriban neki köszönték meg az
emberek az életerőt. Valamikor a tojásfestés
pogány szokás volt és ebből Kr. u. 200 körül a
rómaiak keresztény hagyományt teremtettek. A
tojás nem más, mint Jézus feltámadása által hirde-
tett élet szimbóluma. A piros pedig a mártírok
vérét, a Napot valamint a szerelmet jelképezi.

A tojásnak fontos szerepe van a húsvéti étrendben
is, de színezése, díszítése is régi korokra nyúlik visz-
sza. A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-
Európában maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg
egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festő-
anyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagyma-
héj, a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a

feliratos tojások. A díszítést viasszal „írták“ a héjra,
melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg
név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valame-
lyike. A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó
asszonyok voltak, akiktől a lányok megvásárolták
azokat.

Hogy jön a képbe a nyúl?

A másik húsvéti jelkép, a
húsvéti nyúl megjelené-
sének magyarázata már
jóval nehezebb. Az
ünnep termékenységgel
kapcsolatos vonatkozá-
sában magyarázat lehet
a nyúl szapora volta.
Mivel éjjeli állat, a hold-
dal is kapcsolatba hozha-
tó, amely égitest a ter-
mékenység szimbóluma. 

Nyúl és tojás ősi kapcsolata: a tavaszi napéje-
gyenlőséget követő első holdtölte utáni első
vasárnap a pogány hagyomány szerint Ostra
istennő napja volt, a tavasz ünnepe. A húsvét
angol Easter, vagy német Oster elnevezése a
germán tavaszistennő Ostra nevéből ered.
Ostrának a legenda szerint volt egy különleges
madara, amely színes tojásokat tojt. Egy napon
az istennő a madarat a gyerekek szórakoztatá-
sára nyúllá változtatta, azóta tojnak a nyulak
színes tojásokat.

Gyerekeink kiutazását támogatták:
Crydet Kft.

PC Aréna Kft.
Rotary Klub Tabán

Ádám Róbert és Király László
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!



S. Sári (10)

B. Bence (6)

M. Zsófi (13)

V. NImród (8 hó) szívátültetés

2013.január 2.

L. István (12)

B. Dávid (13) szívátültetés

2013.január 2.

M. F.  Márk (13)

H. Roland (7 hó) szívátültetés

2013.február 22.

Az is lehet, hogy tévedésről van
szó, mert régen egyes német
területeken húsvétkor szokás
volt gyöngytyúkot ajándékozni
tojásaival együtt. A gyöngytyúk
német neve Haselhuhn, röviden
Hasel. A félreértés abból is ered-
het, hogy németül a nyúl neve
Hase. Mindenesetre a tojáshozó
nyúl igen népszerűvé vált, a múlt
század végén a képes levelezőla-
pok elterjedésével igen sokfelé
eljutott.

A húsvéti tojás karrierje egy
másik elmondás szerint a közép-
korban kezdődött. Akkoriban
volt szokás a bérleti díjat és az
adót tojás, tyúk és nyúl formájá-
ban megfizetni, méghozzá
Húsvét idején. Ebből az „adóto-
jásból“ vált később húsvéti tojás,
amit csak a reformáció után dug-
tak el a gyerekeknek megkeresés
céljából. Ez a hagyomány a mai
napig él Németország területein.
A 17. században vált divattá a
húsvéti tojás díszítése különböző
motívumokkal, írással, képekkel.
Az világos volt, hogy a tyúk ilyen
kincset nem tud tojni, így került
a képbe a húsvéti nyúl. A nyulak
ugyanis tavasszal gyakorta keres-
ték fel a falvakat, hogy a répa és
a káposzta maradékait megtalál-
va jól lakhassanak – így hát

tavasz tájt a falvak környékén
gyakran előforduló nyulak let-
tek a húsvéti tojás hozói.

Tojásfestő-ötletekTojásfestő-ötletek

A tradícionális tojásfestésen túl
van néhány ötlet, amivel fel
lehet dobni az „unalmas“ piros
tojásokat. Előzetesen mossuk
meg a tojásokat, helyezzük őket
egy edénybe, engedjük fel hideg
vízzel, hogy ellepje őket, majd
forrás után 10 percig főzzük
őket, hogy teljesen keményre
főjenek. Csak a teljesen kihűlt és
száraz tojásokkal tudunk megfe-
lelően dolgozni. 
Engedjük teljesen szabadjára a
fantáziánkat! 

1. Viaszos minta

Közismert díszítési mód, hogy
viasszal rajzolunk a tojásokra,
mielőtt a festékbe helyezzük
őket. A viaszolt részeket a festék
nem fogja be, így utólag előbuk-
kannak majd a rá rajzolt figurák.
A gyerekek sima zsírkrétával is
rajzolhatnak, így nem kell viaszt
olvasztani, sokkal egyszerűbb és
biztonságosabb.

2. Kötés minta

Nagyon szorosan fonalat kell
kötözni a megfőtt tojásokra,
majd ezután helyezzük bele a
festékbe. Érdekes mintázatot
kapunk a kötés eltávolítása után.

3. Márványos minta

Egy bögrébe tegyünk 1 evőkanál
olajat, 1 evőkanál ecetet és 1
evőkanál színezőanyagot, majd
adjunk hozzá annyi vizet, hogy

egy tojást ellepjen. Keverjük
gyorsan össze és a tojást egy
másodpercre helyezzük bele.
Kivétel után papírtörlővel szárít-
suk le!

4. Szivacs minta

Vágjunk kis háromszögeket egy
szivacsból. Mártogassuk akril
festékbe és nyomogassuk oda a
tojáshoz. Érdekes mintázatokat
lehet elérni a segítségével.
(Ezeket a tojásokat később ne
együk meg!)

5. Szalvéta minta

A tojást világos színű (pl. citrom-
sárga) festékben megszínezzük,
majd leszárítjuk. A húsvéti szal-
véta mintáját kivágjuk, majd a
legfelső papírréteget leválaszt-
juk. Ez kerül majd a tojásra.
Kevés szalvéta ragasztót nyo-
munk a tojásra, majd a szalvéta
darabot a középső résztől kifelé
haladva finoman rásimítjuk.  

6. Természetes színek

Régi nylon harisnyába tegyünk
nyers tojást és mellé illesszünk
különböző természetes színező
anyagokat, a vízhez tegyünk ece-
tet és főzzük keményre!
Színezőanyagok lehetnek:
Barna - hagyma héja, tealevél
Sárga - kurkuma vagy sáfrány
Piros – áfonya
Lila - lila hagyma héja
Zöld – spenót
Kék - áfonya
Forrás:
www.sulihalo.hu
www.hoxa.hu
http://antalvali.com
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L. István: 13 éves 
Szerencsére nem kellett sokat várni, lis-
tára kerülése után nem sokkal vesét
kapott!
Nagyon vidám önálló kisfiú! Köszöni jól
van.

M. F. Márk:13 éves 
Márk már évekkel ezelőtt kapott egy
vesét , és most egy májat is. A régi és az
új szerv is jól működik és Márk is jól
van.

S. Sára: 10 éves 
Ez Sárának már a második veséje, az
első hat évig működött. 2013 januárjá-
ban riasztottuk, mert az Eurotransz-

planttól vesefelajánlás érkezett. Azóta
jól van!

B. Bence: 6 éves 
A tavaly novemberben kapott vesét,
azóta is jól van.

M. Zsófi: 13 éves 
Édesanyjától kapta a vesét.
Köszöni jól van!

Kis Andrea koordinátor 

S.E. Transzplantációs és
Sebészeti Klinika



Egyszer volt, hol nem volt, Nagyerdőség közepén,
éldegélt egy dolgos nyuszi pár.
Nagyon boldogok voltak, hiszen az ég adta vilá-
gon mindenük meg volt.
Az erdőnek szinte a felét ők örökölték, szorgal-
masan és ügyesen gazdálkodtak a rájuk eső rész-
szel. Építettek egy takaros házikót, amit rendben,
tisztán tartottak. Szeretetben, megértésben
éltek, és már csak a nyuszi gyerekek hiányoztak a
boldogságukhoz.
Egyszer aztán szüle-
tett három nyuszi gye-
rekük. Nagyon szeret-
ték őket, dédelgették,
babusgatták mind a
hármat.
Ám, ahogy az ember-
gyerekek sem egyfor-
mák, úgy az ő cseme-
téik is különböztek
egymástól. Más volt a
színük és a természe-
tük. 

A legidősebb bundács-
kájának a színe szürke
volt, sokat segített a
ház körül, szülei nagy
örömére, őt Ügyeské-
nek hívták.
Középső testvére vö-
rös színű bundácskát
viselt, Okoska lett a
neve, mert gyors fel-
fogású volt, és éles
eszével mindig kitalált
valami okosat.
A legkisebbnek olyan
ragyogó fehér volt a
bundája, hogy csodá-
jára jártak. El is nevez-
ték Fehérkének. Óvták
és kényeztették, még
a széltől is féltették.
Na, ez lett ám baj.
Mert mire felcsepere-
dett és segítenie kel-
lett volna a gazdaság-
ban, ő bizony semmit sem akart dolgozni. Hiába
kérték a szülei, a testvérei, egyebet sem csinált,
naphosszat csak a bundácskáját fésülgette, a
selymes fűben illegette-billegette magát, kényes-
kedve lépkedett, hogy mindenki megcsodálja.

Történt egyszer, egy szép kora tavaszi napon,
ebédelés közben, így szólt nyuszi papa:
- Nyuszókáim, gyermekeim, édesanyátokkal nem
bírjuk ketten a sok tavaszi munkát, ezért holnap
mindannyian kimegyünk a földre veteményezni,
hogy télire legyen elegendő eleségünk. Ha tele
lesz a kamránk, nem szűkölködünk majd a zord,
hideg téli napokon.
Így is lett, másnap reggel mindenki korán kelt,
indulásra készen, apa, anya, Ügyeske, Okoska.
Bezzeg Fehérke, fel sem kelt az ágyából, nagyokat
ásítozva mondta: - Nem mehetek a földekre dol-
gozni, mert összekoszolnám a szép bundácská-
mat.
Édesapja nagyon elszomorodott, látta, hogy

másik két gyermeke
milyen szorgalmas, dol-
gos, míg a kedvenc
kicsikéje lusta és szó-
fogadatlan. Még job-
ban elszomorodott,
mikor arra gondolt,
milyen, felnőtt nyúl
lesz, hogyan állja meg
majd a helyét, a nagy
Kerek erdőben. Így
aztán egész nap azon
törte a fejét, miként
leckéztesse meg Fehér-
két.
Végül összetanako-
dott a kis család, és
vidám nevetgélés
közben furfangos ter-
vük született. Nagy
titokban munkához is
láttak. Apa a kiskert
végében készített egy
színpadot, Okoska és
Ügyeske pedig éneket
és verset tanult meg.
Meghívták az ismerő-
söket, hogy jöjjenek el
másnap segíteni nekik
a veteményes kert-
ben, utána pedig lesz
egy kis meglepetés.
Eljött a másnap reg-
gel, mindenki fürgén
kiugrott az ágyából,
az udvaron gyülekez-
tek a szomszédok,
barátok. Nyuszi mama
kosarába pakolta az

elemózsiát, és a frissítőket. Hívták Fehérkét, jöj-
jön segíteni ő is. Ám a válasza megint csak az
volt: - Hogyan is gondoljátok, nem piszkolhatom
be csodaszép bundámat.
A kis csapat hamar elvégezte az aznapi munkát.

Ettek, ittak, pihentek egy kicsit, és kezdődött a
műsoros délután.
Gyönyörű tavaszi nap volt, langyos fuvallat járta
át az erdőt, mezőt. 
Okoska és Ügyeske szereplését nagy tapsvihar
kísérte. A nézők közül többen is kedvet kaptak,
felugrottak a színpadra és táncoltak, szavaltak,
énekeltek. A kis madarak is vidám trillázásba
kezdtek a jókedvű társaság láttán.
Fehérke egész délelőtt a fa árnyékában pihenge-
tett, majd szunyókált egy kicsit. Hahotázás, éljen-
zés, hangos tapsolás verte fel álmából. Fülelni
kezdett, és elindult a hang irányába. Amikor
megtalálta őket, irigységében egészen belesá-
padt a bundája: 
- Miért hagytatok ki, engem illet a taps! – kiabál-
ta vádlón.
Nyuszi papa gyengéden megsimogatta; - Tudod
Kicsim, ez a Jutalom Színpad, itt csak azok szere-
pelhetnek, akiknek a munkától bepiszkolódott a
bundájuk. Ez a jutalom a dolgos kezekért és a
fáradozásért.
A megszeppent Fehérke, szégyenkezve sütötte le
a szemét.
- Ne haragudjatok rám, hogy olyan beképzelt és

lusta voltam. Ezután én is megyek veletek dol-
gozni, nem bánom, hogy bepiszkolódik a bun-
dám, és akkor majd én is szerepelek.
Így történt, hogy a nyuszi-család szeretettel és
furfanggal rávezette Fehérkét a munka szereteté-
re.
Idővel, mikor felnőtt nyuszi lett belőle, büszkén,
és boldogan járkálhatott a Kerek erdőben, de
nem azért, mert a gyönyörű bundáját csodálták,
hanem, mert szorgalmát, segítőkészségét becsül-
te a nyuszi nemzetség. 

Írta és rajzolta:

Bozsó Zsuzsa

www.bozsozsuzsa.hu

Nyuszimese



Jacqueline Wilson – Ki mer többet?

Ez a könyv egy másik könyv
folytatása, de az előző rész
nélkül is olvasható. Egy
lányról szól, akit örökbe
fogadtak, és azt hitte, hogy a
nevelő anyukájával jobb
sora lesz, de ez nem olyan
könnyű, mint gondolta, mert
felveszi az igazi anyukájával
a kapcsolatot. A cím azért
lett Ki mer többet, mert Tracy
kitalálja a „ki mer többet“
játékot… (az első rész címe
Tracy Baker története)

Betty G. Birney -  Spuri és a nagyvilág

Ez a könyv arról szól, hogy
egy hörcsög bekerül a 26-os
terembe és az osztály min-
den gyerekének a családi
gondjait megoldja, sőt a
tanárét, az igazgatóét, de
még a takarítóét is megold-
ja. 

És az idősebbeknek:

Nick Earls – A barna 48 árnyalata

Dan egy 17 éves ausztrál fiú,
akinek a szülei egy évre
Genfbe költöztek, így a 21
éves nagynénjével, Jacq-kel
(és a lakótársával, Naomival)
kell laknia a gimnázium utol-
só évében. Dan úgy tervezi,
hogy a tanulásra koncentrál,
de aztán… különleges kap-
csolat alakul ki közte és Naomi
között, és egészen meghök-
kentő titkot tud meg Jacq-ről,

ami nem segít neki ebben az amúgy is zűrös idő-
szakban. Elég vicces történet a felnőtté válásról, és
bár néha még gyerekszemmel nézve is nevetségesek
Dan problémái, helyenként fájdalmasan igaz…

Nem egy világrengetően nagy
dráma, de nagyon jó szórakozás
egy hosszú estére. (És nagyon jó
ürügy a kötelező olvasmányok
kihagyására. Nagyon ajánlom
mindenkinek, de főleg fiúknak!

Julia egy látszólag teljesen átlagos finn lány. A
könyvet olvasva végigélhetjük vele, hogy hogyan
kezd el egy teljesen átlagos fogyókúrát, ahogy
fokozatosan bekattan, és végül hogyan lesz ano-
rexiás. Innentől nem találja a helyét a világban,
szabadulni akar otthonról, és teljesen másképp
akar élni. Ezután én már remegve (és ez most
nem költői túlzás) olvastam
a többszöri sikertelen keze-
lést, és a csodával határos
gyógyulását. Az egy évet
felölelő történet alatt egy
teljesen új, erős és függet-
len Julia született, akinek
többet nem jelent kihívást
kiállni magáért. Elég meg-
rázó könyv, az a fajta, amin
az ember még sokat rágó-
dik miután elolvasta, de
annak, aki bírja az ilyet
csak ajánlani tudom.
Szerintem többről szól,
mint aminek elsőre látszik, csak nem szeretnék
belemagyarázni semmit… szóval még egyszer:
nem egy átlagos könyv, mindenképp érdemes
elolvasni!

MONYÁKOS TUBA 
RAJONGÓKNAK:

Nem tudom, hogy van-e vala-
ki, akit érdekel, de megjelent
Monyákos Tuba élettörténeté-
nek 3. része! (Nálam a meg-
jelent azt jelenti, hogy besze-
rezhető a fehérvári könyvtár-
ban...szóval bocsánat a késé-
sért. 

A címe: Monyákos Tuba és a 
Tűzhangya-sámán.

Üdvözlettel: 
Timi és Ági

Kira Poutanen: A csodálatos tenger
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Éjszakázott sajtos pogácsa

Hv.:  50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 kis pohár tejföl, 3 dkg

élesztő, 1 evőkanál só, 1 evőkanál  cukor, 1 egész tojás, ke-

néshez  1 tojás, 10 dkg reszelt sajt

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, jól kidolgozzuk, letakarva

1 éjszakát a hűtőben állni hagyjuk. Másnap 3 cm vastagra

kinyújtjuk, tojással lekenjük, sajttal megszórjuk és kiszag-

gatjuk.  180 fokra melegített sütőben készre sütjük.

Sztracsatella sütés nélkül

Hv.: 1 liter tej, 2 dl búzadara, 2 dl cukor, 2 tojás sárgája, csipet só, kb. 30 db

puha, cukros tetejű babapiskóta, 12,5 dkg margarin, fél dl tejszín, 1 tábla ét-

csoki, 1 ek. kakaópor (keserű)

A tejben elkeverjük a darát, a cukrot, a tojássárgákat és a sót. Lassú tűzön fel-

tesszük melegedni, majd állandóan kevergetjük, krémesre főzzük.

Néhányszor megkeverjük, kihűtjük és habosra keverjük a vajjal. Ezzel készen is

van a krém. A tejszínt kemény habbá verjük, és a fele tábla csokit belereszel-

jük.

A sütemény összeállítása: kirakunk egy kb. 20X30 cm-es tepsit vagy magasabb

szélű edénykét (jénai, kerámia tál) a tejben megforgatott babapiskótával, erre

rákenjük a krém felét, majd a csokireszelékes tejszín felét is. Ismét egy sor ba-

bapiskóta következik, majd a maradék krém és a maradék tejszínhab. 

A sütemény tetejét vastagon megszórjuk a kakaóporral, és ráreszeljük a mara-

dék étcsokit. Legalább. 4-5 órára, vagy egy éjszakára betesszük a hűtőbe, hogy

kellően megdermedjen. 

Ezután kockákra vágva szeletelhetjük. Gyorsan elfogy!

Andi Andi 
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receptjeiből


