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



A A tArtAlombóltArtAlomból ::

Trapi történetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Jótékonysági bál Alsónémediben  . . . . . . . . . . . . . . .5

Bence iskolás lett!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Farsang Tengelicen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Domonkos Ádám 10 éve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Tackers sítábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Göröngyös út az egyenes háthoz . . . . . . . . . . . . . . .24

Új tüdővel tanultunk síelni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Új trappancsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Húsvéti mese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Az örök fiatalság titkaAz örök fiatalság titka
Közelebb vagyok a hetvenhez, mint a hatvanhoz, és húsz éve új vesével élek, számtalan gyógyszert szedek. A minap a rég nem

létező cég - ahol 25 évig dolgoztam – munkatársainak szokásos éves találkozója volt. A 25-30 évvel ezelőtti kollégáimmal ezút-

tal is remek estét töltöttünk együtt. Természetesen legyezte hiúságomat a sokak által feltett kérdés, hogy mit teszek azért,

hogy ilyen energikus, fiatal tudok maradni azok után, amiken keresztülmentem. Elgondolkodtam, hogy tényleg, honnan is van

még mindig ennyi energiám, és rájöttem. Tőletek, belőletek merítem, kedves Trappancsaim! Minden egyes találkozás veletek

egy-egy energiabomba, de már a készülődés, a programok előkészítése, szervezése is örömmel tölt el, és nem munkának tekin-

tem.

Tíz évvel ezelőtt, mikor az első táborban találkoztunk, még mindenki tegezett, Zsuzsának hívott. Aztán az évek során szép las-

san átmentem Zsuzsa nénibe. Ez ellen tiltakoztam eleinte, így lettem Zsuzsanemnéni. Ma már nemcsak a gyerekek, hanem

sok szülő is Zsuzsa néninek hív, de már egyáltalán nem zavar, viszont annak is örülök, hogy Szandi, Dávid, Alex, Tomi

és a többi régi táborozó még ma is Zsuzsának hív. Érzem mindannyiuk szeretetét, tiszteletét, és ez nekem

elég energiát ad még pár évre!

Köszönöm!

Szalamanov Zsuzsa



Gabi történeteGabi története
Történetünk 2007 májusában, néhány héttel
Gabi születése előtt kezdődött. A 28. héten egy
rutin ultrahangos vizsgálatra mentem, amikor az
orvosom észrevette, hogy  szépen fejlődő
babánk súlyos szívbetegségben szenved.
Néhány nap múlva Budapesten végezték el a
magzati szívultrahangot. A diagnózis elkeserítő
volt, kritikus aortabillentyű-szűkület és súlyos
mitrális billentyű-elégtelenség. „Ez a betegség
az élettel összeegyezhetetlen és az újszülöttko-
ri megoldása szinte lehetetlen" - mondta a dok-
tornő. Ezzel a tudattal vártuk a Gabi születését.

Június 11-én, a 34. héten Gabi úgy döntött,
hogy világra jön. Az orvosok felkészülve várták
a Debreceni Klinikán. Még ötperces sem volt,
már készítette a szívultrahangot dr. Kovács
Tamás. A diagnózis ugyanaz, mint amit magza-
ti korban megállapítottak, viszont egy kis
reményt mégis kaptunk aznap éjjel. Egy nagy
kockázatú szívkatéteres beavatkozással időt
nyerhetünk a megoldást jelentő szívműtétig. A
doktor úr azonnal megszervezte a Gyermekszív
Központba való szállítást, és másnap korán reg-

gel elindult a mentő Gabival. A
katéterezést még aznap elvé-
gezte dr. Ablonczy László.
Ezzel megtettük az első lépést
ezen a hosszú úton. A legkriti-
kusabb probléma megszűnt,
de tudtuk, hogy a megoldást

csak az operáció jelentheti, amit 3,5-4 kg-os
testsúllyal lehet megcsinálni, Gabi ekkor 2 kg
volt, ezért visszahelyezték a Debreceni
Gyermekklinika PIC osztályára gyarapodni. Itt
több fertőzésen és tüdőgyulladáson esett át,
többször lélegeztetőgépre került, de így is sike-
rült 2 hónap alatt elérni a kívánt testsúlyt. 

Szeptember végén került sor az operációra.
Hartyánszky professzor úr nagy szakértelemmel
végezte, Gabi megkapta az első műbillentyűjét.
A felépülés nagyon nehezen indult, 1 hónapig
még altatni kellett, többször felmerült, hogy újra
operálni kell. 1 hónap után azonban javulni kez-
dett az állapota, levették a lélegeztetőgépről,
szépen lassan csökkent az infúziók száma is.
Újra meg kellett tanulnia enni, nekem pedig
meg kellett tanulnom etetni és gyógyszerezni
Őt.
Öt és fél hónapos volt, mikor végre eljött a várva
várt nap, és szoros felügyelet mellett hazahoz-
hattuk a kisfiúnkat. Gyenge volt, a fejét sem
tudta tartani, nagyon izzadt, nyugtalan volt,
sokat sírt. 

Az itthoni nyugodt légkör azonban jó hatással
volt rá. Rohamosan elkezdte behozni a lemara-
dását, 8 hónaposan már ült, és 1 évesen –  mint
bármelyik egészséges baba – járni kezdett. A
személyisége is kezdett szépen kibontakozni,
megtudtuk, hogy nagyon mosolygós, vidám kis
bohócot kaptunk, aki könnyen teremt kapcsola-
tot bárkivel. Így telt a következő 4,5 évünk.
2012 áprilisában elérkezett a következő műtét
ideje, ekkorra már „kinőtte" a műbillentyűjét,
szükség volt egy nagyobb beültetésére. Sokat
aggódtunk, hogy hogyan viseli majd a kórházi
napokat, azokat az órákat, amikor nem lehetünk
mellette, mit is mondjunk neki, hogyan lehet
egy 5 éves gyereket minderre felkészíteni...

Újszülöttként



Ezt az operációt is a Hartyánszky dr. úr végezte.
8,5 óra elteltével jött ki a műtőből, komplikáció
nélkül zajlott minden, Gabi szépen gyógyult, 3
hét múlva már ismét otthon voltunk, abban a
reményben, hogy kaptunk néhány évet a követ-
kező megmérettetésig, de sajnos nem így lett. 

Június 11-én, éppen az 5. születésnapján vittem
kontrollra, ahol egy újabb súlyos betegséget
állapítottak meg, bal kamra aneurysma-t. Sok-
sok vizsgálat után ismét műtétre került sor. Ezt
viszont már nem viselte jól a szervezete, több-
ször került válságos állapotba az operáció alatt
és a következő néhány napban is. Egy hét eltel-
tével lassan, de javult az állapota. Sajnos már
nem volt az az örökké jókedvű, beszédes kis-
gyerek, helyette szomorú, passzív, fáradékony
volt. Mi bíztunk benne, hogy ahogy az első
műtét után, most is regenerálódik és újra olyan
lesz, mint előtte. Teltek a hetek, a hónapok, de
a változás nem jött el, októberben pedig napok
alatt annyit romlott az állapota, hogy ismét a
kórházban találtuk magunkat, jobb és bal szív-
fél-elégtelenséggel. Újrakezdődtek a vizsgála-
tok, keresték az orvosaink, hogy mi lenne a leg-
jobb megoldás. November közepén született
meg a döntés, transzplantálni kell. 
Közben a keringéstámogató infúzióknak
köszönhetően sokkal jobban lett, és visszakap-
tuk a „régi“ Gabit. Újra volt kedve játszani, sokat

legózott, számítógépezett, társasjátékoztunk,
mozogni továbbra sem bírt sokat, de minden
nap ment a tornaszobába gyógytornára.
December 3-án került fel a várólistára. A kór-
házban vártuk a szívet, bent töltöttük a Mikulást,
a Karácsonyt is. A szobatársak között több kis
barátot talált magának és egy nagy szerelmet
is. 
Az első riasztás március 9-én reggel érkezett,
délután tudtuk meg, hogy ez a szív a Gabié
lesz. Aggódva, de boldogan köszöntünk el tőle
a műtőajtóban. 9 óra elteltével jött ki dr. Prodán
Zsolt a műtőből. Minden rendben zajlott.
Néhány nap múlva már fociztunk, újra tanult
futni, ugrálni. 4 hét sem telt el, és fél év után

hazaértünk. Gabi azóta jól van, bár nagyon
küzd a szervezete a gyógyszerekkel. Nem-
sokára újra kezdheti az óvodát, egyre több a
családi program és februárban részt vehettünk
tengelici farsangoláson is  a többi transzplan-
tálttal.

Négy évesen

A transzplantáció előtt néhány perccel



Néhány nappal ezelőtt egy szívbeteg/szívműtött emberekről
szóló dokumentumfilmet vetítettek a tv-ben. Gabi nézte, majd
ezt mondta: 
„Emlékeztek még rá, hogy régen az én szívem is beteg volt?
De most már teljesen egészséges!" 

Örök hálával és köszönettel tartozunk a GOKI Gyermekszív
Centrum minden dolgozójának, hogy Gabi velünk van, a
sok-sok mosolyt és játékot és minden nehézség ellenére
sem cserélnénk el az elmúlt 6,5 évet, mert nagyon sok cso-
dát éltünk meg és sok barátot találtunk.

K. Melánia, Gabi édesanyja

Új szívvel

A bemutatkozás az „újak“ kötelessége...

A tengelici wellness-ben

A farsangon kalóznak öltözve



Jótékonysági bál sokadszorraJótékonysági bál sokadszorra
AlsónémedibenAlsónémediben

Kellenek az ünnepi pillanatok! Ünnepi, lélek-
emelő pillanatok nélkül elmosnának bennünket a
küzdelmes, szürke, megszokott hétköznapok. Az
ünnepi pillanatok nemcsak az ünnep tárgya, az
ünnepelt személye miatt fontosak, hanem azért is,
mert egy percre megállásra késztetnek. Arra sarkall-
nak, hogy felülemelkedjünk mindennapi problémá-
inkon, és madártávlatból szemléljük életünket, kör-
nyezetünket, hogy meglássuk azt a sok szépet és
jót, ami körülvesz bennünket, csak a hétköznapok
elfedik, elrejtik előlünk, vagy a nagy rohanásban mi
magunk lépünk át felettük.

A szombati alsónémedi jótékonysági bál igazi ünnep volt: egy közösség jó célok érdekében össze-
gyűlt, örültek egymásnak, jót tettek – mindezt másokért. Megálltak egy pillanatra, módot és alkalmat
találtak arra, hogy észrevegyék, megéljék az igazi értékeket.

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy 
mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor) 

Ebben a közösségben ott a létra! Köszönet érte!

Köszönet a szervezésért a Lovas családnak és Hangyás Erikának, a reggel 7-ig fáradhatatlanul muzsi-
káló zenészeknek, Polgár Petinek, aki már sokadszorra színesíti meg a bált (és az alapítvány nyári
táborát) egyedi humorával és kiváló énektudásával. 
Köszönjük a Betyár Étterem kitűnő vendéglátását és Surányi Attila remek fotóit - és természetesen
hatalmas köszönet Alsónémedi lakóinak, akik egyre többen jönnek a bálba, és idén nemcsak
Alapítványunknak jött össze a szokásos több mint 300 ezer forint, hanem egy Alsónémediben élő,
nemrég csontvelő-transzplantáción átesett kisfiú családját is meglepték 100 ezer forint adománnyal.

Böcskei Virág



bence iskolás lettbence iskolás lett
„Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, 

Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes”

A Trappancs 2012. novemberi számában írtam magunkról, hogy sajnos

jó pár évi küzdelem árán sem sikerült Bencust betegsége miatt közös-

ségbe elhelyezni.  Most szeretném megosztani veletek az iskolába íra-

tás örömeit és bánatait.

Aki ismer minket, az tudja, aki nem, annak leírom, hogy Bencus nem

„csak” transzplantált, (távol állva tőlem, hogy bárkit is ezzel megbánt-

sak) hanem egy multiplex fejődési rendellenességekkel született kisfiú.

Nálunk ez nyelőcső-szűkületet, valamint stoma zsák és pelenka használatát takarja. Ez az összetett betegség

kívülről nem látszik, viszont a közösségbe való felvételéhez nagymértékben hozzájárul. Ahhoz, hogy történe-

tünket megértsétek, ezzel a ténnyel tisztában kell lenni.

Amikor Bence hatéves lett, elérkezett a beiskolázás

időpontja.  Hogy őszinte legyek már nem is annyira

akartam őt közösségbe íratni. Na, nem magam miatt,

és nem miatta, hanem az ezzel járó „cirkusz” miatt.

Megint mindent elölről kezdeni, megint mindent min-

denkinek, ráadásul számomra idegeneknek újból és

újból elmagyarázni nagyon fárasztó és sokszor kelle-

metlen. Tapasztalatom szerint az emberek sok helyen

sok helyzetben azt sem tudják, mi az a transzplantáció,

vagy mit is jelent a donorság. Persze hogy nem

mélyednek bele egy sokkal bonyolultabb betegség

helyzetének megértésébe. Sokkal egyszerűbb törvé-

nyekre, paragrafusokra hivatkozva, néha nagy sajnál-

kozások közepette elutasítani az egész helyzetet.

Természetesen tisztelet a kivételeknek, azoknak, akiket

érdekel a sorsunk és a hasonló emberek sorsa és segí-

tenek nekünk. A hasonló cipőben járó gyerkőcök szülei

biztos tapasztalták már, hogy a fogyatékkal élők szá-

mára nem a fogyatékuk, hanem a környezetük viszo-

nya a fogyatékhoz a DÖNTŐ jelentőségű. Az emberi

butaság, a tájékozatlanság, és a „nem is akarom meg-

érteni, nem is akarok ezzel foglalkozni” - hozzáállás

sokkal könnyebb, mint segíteni. 

Már előre tartottam az egész hosszú kálváriától, és

hogy ismét nem sikerül majd semmi. Megint talpalha-

tok, könyöröghetek, jópofizhatok hivataltól hivatalig.

Segíthetek papírt papírra halmozni, hogy minél több

erdőt kelljen kivágni. De hát a törvény az törvény, ami

számomra most azt jelenti, hogyha a 6. élet évét betöl-

tötte a gyermek, akkor be kell íratni az iskolába. Ha

nem, különböző szankcióval látják el a szülőt, nevelőt.

Hát akkor fürdés, hajmosás, egy kis parfüm, Bence

dossziéja, ami az évek alatt legalább két könyvnyire

hízott.. Kissé már rutinosabban kezdtem neki. Nem jár-

tam végig 20 iskolát, mint ahogy ezt az ovi miatt tet-

tem. A tartózkodási helyünkön próbálkoztam. Az isko-

la közel van, jó híre van, és ami a lényeg, lakhatás sze-

rint oda tartozunk. Remek, ez tetszik. Legalább a kez-

det jó.



Sétálok az iskola felé és elgondolom, hogy milyen jó

lesz a sok megpróbáltatás után révbe érni. Már van

vesénk és a betegség többi velejáróját, kisfiam már

önállóan is kezelni tudja. Erősödünk, ügyesedtünk.

Pozitív szemlélet. Süt a nap, szép az idő, minden sike-

rülni fog.

Az iskolába érve megkerestem a hölgyet, aki a beirat-

kozással foglalkozik. Hamar megtaláltam és mondóká-

mat előadva hamar végeztem is.

Diagnózis: NEM. És akkor én most hova forduljak? Hát

azt ő nem tudja, de nagyon sajnálja, és viszlát. Gyorsak

voltunk mindketten. Már nem csodálkoztam.

Elköszöntem és hazafelé indultam. Gondolataimba

mélyedve sétálgattam. Mit is tehetnék én, mint szülő,

hogy valakit, valahogy rávehessek arra, hogy legalább

próbáljuk meg. Hogy adjanak esélyt, hogy bár én

nagyon szeretem, de a gyerekkora ne csak velem tel-

jen el, hanem a saját korának megfelelő társaságban.

Nevetéssel, tanulással és mindazzal, amivel a gyerek-

kor jár.

Nagy levegő, és levélírás. Tudtam, a személyes találko-

zások, nem jöttek be, csak időpocsékolás volt.

Egyébként is, az írás megmarad, a szó elszáll. Nekem

pedig bizonyíték kell, mielőtt szankciókat kapnék.

Írtam egy levelet, hogy mit is tehetek ebben a helyzet-

ben, egy számomra nagyon szimpatikus embernek,

Fülöp Attilának, aki jelenleg a család és esélyteremtési

politikáért felelős államtitkárhelyettes. Szinte posta-

fordultával érkezett a válasz. Meglepődtem, mert még

az ovival kapcsolatban írtam Aáry-Tamás Lajosnak, az

oktatási jogok biztosának, aki a rádióban és telefonban

is megígérte, hogy segít, de nem tette. Ezek szerint

nem kellett volna általánosítanom…

Ilyen gyorsan még sehonnan nem kaptunk választ az

ügyünkkel kapcsolatban. Azt írta egy forduljak a 3.

számú tanulási képességet vizsgáló szakértői bizott-

sághoz, ott is a vezető asszonyhoz. Nyugodtan hivat-

kozzak rá. Ott kell eldőlnie a sorsunknak. Heuréka!

Hogy ez nem jutott eszembe! Hiába. Tényleg. Máig

köszönöm neki, hogy az úton segített elindulni. 

Szakember kell hozzá.  Egy szakember, aki megállapít-

ja, hol is tartunk a fejlődésben, az érettségben.

Egyáltalán mondja meg valaki, hogy iskolaérett-e haté-

ves korára? Szintén írás. Megtanultam egy életre.

Mindent le kell íratni, mert különben mindenki azt

mond, amit akar. Ez csak akkor rossz, ha a hivataltól

számon kérnek, hogy nem tettem meg mindent. Miért

nem jártam itt? Miért nem kerestem fel azt? Na ezért.

Szóval levél a vezető hölgynek. Először itt is felütötte a

fejét a bürokrácia. Hát ők ezt nem tudják, és egyáltalán

mi oda tartozunk-e, és hát különben is és egyáltalán, a

vezető asszony nem így meg nem úgy szokott vizsgál-

ni. Nem tudtam mit tenni, odacsatoltam az államtit-

kárhelyettes úr levelét. Mint kiderült, ezt kellett volna

előbb is, bár én hivatkoztam rá, de a levél, az levél. Láss

csodát, egyből kaptunk időpontot. Nem is értem.

Maga a vezető asszony végzi majd a vizsgálatokat, és ő

tartja kézben az ügyet. Megjelentünk a megbeszélt

helyen és időben. Itt a személyes beszélgetés alkalmá-

ból is értesülhettünk arról, hogy ők nem kompetensek,

és egyáltalán mit is keresünk ott. Dee..!! Most az egy-

szer és kivételesen megteszik, hogy megvizsgálják

Bencét. Huhh..! Nekem már mindegy, csak valaki

mondjon á-t vagy b-t. 

Bence el. Különböző vizsgálatokra. Végre egy szakértő-

vel. Protekciósan. És nem akárkitől volt a protekció. 

Mi is el. Egy kávé és egy szendvics erejéig. Aztán gong.

Most önökkel szeretnénk beszélni. Jó, megyünk.

Vigyorgunk, mint a vadalma, nem számítottunk sem-



mire, csak legalább egy iskola nevé-

re. Hogy fellélegezzünk. Hát, fellé-

legeztünk. Sőt mi több, a beszélge-

tés közben én pár percig a nagy fel-

lélegzésben még levegőt is elfelej-

tettem venni, és majdnem megful-

ladtam. Mindenre számítottam, de

arra nem, amit a következő percek-

ben hallottam. Arra gondoltam, van

egy pár iskola, aki ezeket a gyerkő-

cöket felvállalja és majd csak

választanunk kell. 

Összegzés: A gyermek komplex

vizsgálatunk alapján értelmi fogya-

tékos (nem osztályozott), sajátos

nevelési igényű, különleges bánás-

módot, különleges figyelmet igé-

nyel. Nem meghatározott mentális

retardáció. Számomra idegen sza-

vak. Idegen és félelemmel eltöltő

szavak. A gyomrom görcsben, a sze-

mem elhomályosul. Nézem Bencét

és potyognak a könnyeim. Nem is

hallom, mit mondanak. Csak egy

dolog lüktet az agyamban: értelmi

fogyatékos. Próbálom szokni a szót.

Mondogatom magamban. Nem

megy. Biztosan félreértettem. Ülök

és bámulok a semmibe. Fura, de

mintha megállt volna az idő. Látom,

apa feláll, öltözteti Bencét és

megyünk. A kocsikulcsot átadom.

Most nem tudok vezetni.

A gyermek számá-

ra kijelölték a

Kőbányai Komplex

Óvoda, Általános

Iskola, Készségfej-

lesztő Speciális

Szakiskola és Szak-

szolgáltató Köz-

pontot. 

Azt mindig is tud-

tam, hogy különle-

ges bánásmódot

és figyelmet kíván a kiskrapek, de

hogy értelmi fogyatékos? Még ha

nem osztályozott is? Na, erre nem

számítottam. Őszinte leszek,

nagyon nehezen dolgoztam fel. Azt

gondoltam, hogy legalább mentáli-

san ép. Tudtam, hogy el van marad-

va a sok kórházi tartózkodás, a sok

fekvés és a közösség hiánya miatt,

de nem gondoltam, hogy ezt így

definiálják. A félreértések elkerülé-

se miatt szeretném leírni, hogy nem

szeretnék megbántani ezzel olyan

gyerekeket, szülőket, akiknél fenn-

áll az értelmi fogyatékosság bár-

mely formája, hanem ott abban a

pillanatban arra gondoltam szenve-

dett/tünk már eleget a betegségé-

vel, és akkor még a tanulás sem lesz

egyszerű. Azt gondoltam, legalább

az értelmével nem lesz gond. Így

már utólag tudom, hogy nem kel-

lett volna ennyire elkeserednem,

de nagyon nehezen dolgoztam fel,

és lehet, még most sem fogom fel

egészen. A nagy levegővételek

közepette észre sem vettem, hogy

van egy ISKOLA, ahová mehetünk,

ahol talán elfogadják, ahol talán

szeretni fogják, és végre közösség-

be kerül. Azért felkészítenek, ne

lepődjek meg nagyon, ez az intéz-

mény egy komplex, integrált óvoda

és iskola. Ahol két évestől tizen-

nyolc évig gondozzák, nevelik,

oktatják, segítik a sérült, fogyatékos

gyermekeket. Huhh. Nem is tudom,

mire számíthatok. Azért sok ez így

egyszerre. Megrázom magam elfo-

gadom a tényt, és az újabb remény,

az újabb fény felé fordulok.

Egyeztettünk és felkerestük az isko-

lát. Az intézménybe lépve iskolai

felirat a falon:

Amit a természet elmulasztott. Hát

legyen. Belépünk az iskolába.

Hirtelen nagy nyugalom száll meg.

Ezt nem tudom minek nevezni, de

„A mi dolgunk nevelési módsze-
rekkel kiegészíteni, korrigálni azt,
amit a természet elmulasztott” 

(Bárczi Gusztáv)



érzem, jó helyen járunk. A portán moso-

lyogva fogadnak. Az aula tele virággal. A

plafonról hatalmas napraforgó tányér figye-

li minden lépésünket. Megkeressük az igaz-

gató urat, leadjuk a papírokat. Megkapjuk

az infót: évnyitó szeptember 2.-án. Nincs

kérdés, nincs rosszalló fejcsóválás. Ami van,

az a mosoly és a meleg, barátságos szavak.

Biztató, kedves szavak. Az igazgató úr oda-

megy Bencéhez, megsimogatja a buksiját.

Szeptemberben várunk szeretettel kisfiam.

– mondja neki.

Szeptember óta eltelt fél év. Azóta tudom,

és nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy zak-

latott, bizalmatlan, és ellenséges légkörű

életünkben hosszabb időre a nyugalom, a

béke és a szeretet szigetére érkeztünk.

Egymást értő, segítő, hivatásuknak élő

pedagógusok kis közössége vívja sziszifuszi küzdelmét,

kísérli meg a mások szemében lehetetlennek tűnő

lehetségest. 

Életemben még soha nem voltak olyan élményeim,

mint amilyeneket átélek nap mint nap a Gém utcai

általános iskolában. Fura ugye? Azt írtam nap mint

nap. Na, igen én is újból iskolába járok. A sok jó mellett

akad azért némi negatívum is.  Minden nem sikerülhet.

Az első héten kiderült, hogy az intézményben nincs

egészségügyi dolgozó. Az ott levő gyerekek és Bence

egészségügyi helyzete ugyan megkövetelné, de az új

törvényeknek és előírásoknak hála, hiába hirdetik az

állást, senki nem jelentkezik rá. Ők gyógypedagógusok

és nem egészségügyi dolgozók. Sosem volt

transzplantált gyerkőcük, ezért félnek,

nehogy valami történjen vele. Így, drága

anyuka, csak úgy tudjuk a gyermekét taní-

tani, ha valaki a családtagok közül az iskolá-

ban tartózkodik, míg a gyermek az iskolá-

ban van. Paff. Hiába orvosi papír, hogy a

gyermek közösségbe mehet, hiába a szó,

édesanya marad a kisfiával, hadd tanuljon

az a gyerek. 

Rövidre zárva a mondandómat, kisebb-

nagyobb súrlódások és némi ügyintézés

árán azért elértük, hogy Bence iskolás.

„Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál”

Soha nem szabad semmit feladni. 

Öröm: Ez az iskola a szeretet és a béke szi-

gete egy rohanó, egymáson átgázoló világ-

ban. Szégyellem magam, hogy náluk, jobb

körülmények között, hitemben egyáltalán



meginghatok. Van-e csodálatosabb érzés egy szülő szá-

mára annál, amikor a gyermekük először mosolyog

rájuk? És van-e fájdalmasabb érzés annál, amikor a

parányi száj nem tudja megformálni a mosolyt.

Betegség? Orvoshoz visszük. Gyógyulást remélünk, de

a szakvélemény nem biztató. A gyerkőc más, mint a

többiek. Másként kell vele bánni, fogni kell a kezét.

Segíteni, enyhíteni kell a tragédia okozta megrázkód-

tatást. Az iskola vezetői és a gyógypedagógusok, ami-

ben tudnak, segítenek nekem. Mindenre közösen pró-

bálunk megoldást találni. Végre egy olyan intézmény,

ahol azt érzem, megértenek és segítenek minket.

Bencus nagyon jól érzi magát ebben a közegben.

Szereti a tanárait és a társait. Nagyon szeret ide járni.

Már fél év alatt rengeteget változott. Ami szuper. 

Én? Igaz, hogy pénzem nincs, de nyugodtabbak a nap-

jaim, mert a délutánokat együtt töltjük. Lehet focizni,

olvasni, VELÜK lenni. Nem csak a munkából hazaérve

fáradtan megkérdezni: hogy vagytok? És a választ sem

megvárva főzni, mosni, takarítani. Így ott tudok lenni

az életükben, mint régen az édesanyák. 

Az iskolában eltöltött időmet eltölthetem bármivel.

Olvashatok, internetezhetek, sőt még tanulhatok is.

Főnököm nincs. Az idő az enyém, én dönthetem el,

hogy hasznosan töltöm-e. Lehet kicsit irigykedni. 

Bánat: Probléma, hogy dolgozni ebben a helyzetben

nem tudok elmenni. Szerettem volna visszamenni a

munkahelyemre. Úgy látom, nem volt jó gondolat. Mi

megélünk pénz nélkül is. 

Tehát az ábra továbbra is az, hogy egy kereső van a

családban. Ha Bianka, a kislányom, aki 3 és fél éves,

megbetegszik, vagy esetleg én megbetegszem, vagy

bármi történik, amiért én nem tudok elmenni az isko-

lába, akkor otthon vagyunk, mert nélkülem Bence nem

járhat iskolába. 

Az biztos, hogy nem az én tisztem eldönteni, mit kelle-

ne ebben a helyzetben tenni valakinek vagy valakiknek

ahhoz, hogy egy család élete ne menjen tönkre se

anyagilag, se mentálisan. Nehéz illetékesre lelni a

beteg gyermekek esélyegyenlőségét firtató kérdések-

re. Pedig minden gyermeknek egyenlő joga van az

oktatáshoz. Konkluzió? Szerintem többé-kevésbé min-

denki le tudja vonni. Megoldás?

Nincs. Ez a XXI. század.

Köszönöm, hogy elolvastátok, és

ha ötletetek van, megtaláltok a

Facebookon és Szalamanov

Zsuzsinak megvan a telefonszá-

mom. 

Szép és kellemes tavaszvárást

Mindenkinek.

Turanecz Anikó  



Idén februárban először vettem részt a
Transzplantációs Alapítvány családi hétvégéjén.
Már maga a településnév is meseszerű hatást kel-
tett bennem: Tengelic, mintha egy gyerekmondó-
ka kitalált lakóhelye lenne. Mikor megérkeztünk a
helyszínre, mindenütt vidám gyerekek szaladgál-
tak, érezhető volt a jókedv és a felszabadult han-
gulat.  Három napot transzplantált gyermekek és
családjuk körében eltöltve időről időre figyelmez-
tetnem kellett magam, hogy mi is köti össze eze-
ket a különböző helyről, háttérből érkező csalá-
dokat, hiszen ezek a gyerekek látszólag semmi-
ben sem különböztek átlagos kortársaiktól.
Megható volt számomra látni, milyen szoros kap-
csolatokat ápolnak egymással a résztvevő csalá-
dok, milyen mély barátságok alakulnak felnőttek
és gyerekek között egyaránt, ugyanakkor szíve-
sen fogadják és barátsággal veszik körül az újon-
nan érkezőket is.
A szülő-szakember fórum lehetőséget adott arra,
hogy a megélt események nehézségeiről, az aktu-
ális nevelési kérdésekről beszélgethessünk. Az
említett gondok egy része bármelyik szülőcsopor-
ton elhangozhatott volna, hiszen a transzplantált
gyermekek szembesülnek mindazokkal a kihívá-

sokkal, amivel „átlagos” társaik:
beilleszkedés a közösségekbe,
társas kapcsolatok alakulása,
tanulási nehézségek, a kamasz-
kor jellegzetességei.  A transzp-
lantált gyermek is gyermek, de a
megszokott kihívások mellett
számos egyéb nehézséggel is
szembesül, gyakran életének
már egészen korai szakaszában.
A családban megjelenik a
bizonytalanság, a gyermek

elvesztésétől való félelem, a szorongás, ami meg-
változtathatja a kapcsolatokat is. A különleges,
nehéz élethelyzetek nagyobb lelki megterhelést
jelentenek. A nehézségek megoldásában valami-
lyen segítségre mindig szükség van. Van, hogy
elég a család és barátok támogatása, időnként
fontos lehet a szakember felkeresése is, talán
több esetben is, mint ami Magyarországon meg-
szokott. Ami azonban mindenképpen gyógyító
erővel bír mind a gyermekek, mind családjaik szá-
mára azoknak az embereknek a közelsége, báto-
rítása, tanácsa, akik hasonló élményeket éltek át,
így sorstársakká váltak.
Több transzplantáción átesett gyermekkel és csa-
ládjával találkoztam már kórházi körülmények
között, még többet olvastam magyar és nemzet-
közi szakirodalmában arról, hogy milyen testi és
lelki megterhelést él át mind a műtött gyermek,
mind a családja. 
Tengelicen egy másik oldalát ismerhettem meg
ugyanezeknek a családoknak: a gondokat félre-
tenni képes, felszabadult, vidám oldalukat. 

Köszönöm, hogy mindennek részese
lehettem!

Jantek Gyöngyvér, pszichológus 
SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
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tengelici Farsang tengelici Farsang 
(írta a Szabó Család)

Februári pénteken, se tél, se fagy, se hó, 
Csak Tengelicre robog az autó.
Benne ül egy kis család, 
S a csomagtartóban pár hátizsák, 
Weekendezni mennek ők, 
Várták már e pihenőt!
Orchidea Szálloda, mikor érnek már oda?
Zsuzsa néni és a sok gyerek, no meg Virág, 
Timi, és az ismerős kedves sereg,
Kikkel nyaranta hosszassan, ősszel meg télen 
Pár nap alatt mulatnak és felednek, 
Amiken keresztülmentek.
Megérkeznek és nyomban a szálloda-hallban, 
Mint egy nagy család köszöntik egymást prózában és dalban.
Majd korgó gyomorral az étterembe vonulnak,  
Ahol hódolnak a csodás falatoknak. 
A nyitóesten a remek filmet, azt a bizonyost,
Mint időutazást élték meg újra most. 
Az Alapítványnak tíz év oly nagy idő, és lám mivé lettek ők:
Pár gyermekkel indultak, s a létszám  mára egy szállodányira nőtt! 
Másnap az orvosi fórumon, rágódtak a komoly témákon:
Nevelés és iskola, milyen hasznos is a családpszichológia?! 
S ezalatt a gyerekek nevettek, hogy még a falak is beleremegtek, 
És persze a csapatversenyeken is kimagaslóan jeleskedtek.
Majd végre eljött a várvavárt farsangi est és mulatság.
A család, mint cowboy és banya vetette bele magát,
És bámulta a mókás, színes és vidám felvonulást:
Itt egy zebra és egy oroszlán, ott egy fiú meg egy leány
Ropta a táncot úgy, mint még soha tán!
Míg a kis cowboy és a bajor lány,
A focista és a királylány,
A Barbie és a cowboy-Vilmány(i),
Sem vetette meg a táncparkettát.
S végül majd pirkadt már, mire a kis család az ágyba talált.
Másnap a jóleső medence, mindenki kedvence,
Szolgált menedékül, és persze remek pihenésül,
Az átmulatott éjszaka után. Szauna és fürdő,
Kell-e ennél több? 
Így történt hát ismét, Tengelicen innét,
Hogy e jeles társaság Farsangozott kissé.
Mondanunk sem kell, hogy ez egyszer,
Sem fájt a foga senkinek, arra, hogy rövid búcsút vegyen,
És árkon-bokron vagy hegyen, élményekben gazdagon, mindenki hazamenjen! 





Köszönjük a NOVARTIS Hungária Kft. támogatását, ami nélkül nem tudtuk volna megrendezni az
idei farsangi hétvégét és köszönet a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a szokásos szombati gulyásleves-

fánk ebédünkért. Köszönjük a szekszárdi Holló Együttesnek péntek esti műsorukat és 
a szombat esti muzsikálást a Party Cafe zenekarnak. 

És természetesen köszönet illeti Illés Erzsit és Rózsa Sanyit a kulturális program 
és a borkóstoló sokadszori kitűnő szervezéséért.

A változatosság gyönyörködtet. A változatlanság biztonságot ad. Hogy melyikből mennyi kell? Ízlés
szerint? Mint a só és a cukor? Hogy pont jó legyen. Ennyi. Tengelic az állandóság. Körülötte minden
mindig mozog. De Tengelic csak áll, egy helyben áll. Állandó. A mi közös világunk abszolút inercia-
rendszere. Tehetetlenségi rendszerünk anyagi jellegű alappontja. Körülötte lévő gyorsuló innercia-
rendszereink megszűnnek, mikor ott vagyunk. Én így érzem. A szinte minden évben körénk hulló
hótakaró még inkább fixál minket. Csak mi vagyunk. Csak mi tudjuk, milyen ott. Tudjuk, miért
vagyunk ott. Minden évben. Sosem unatkozunk. Az állóképben mozgunk. Mindig tanulunk.
Egymástól. Örülök, ha az újak Tengelicen csatlakoznak. Biztonságot ad nekik. Ez az, amit érezniük
kell, ez az, amire először szükségük van. 
Tengelic a mi álló mozgóképünk. Mint Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus táncos fotói...

dr. Kelen Kata

Fotó: Korniss Péter, 1962, Bihari együttes

Az én tengelicem…
Az én tengelicem…



2014. június 14.
Balatonkenese
www.dentalregatta.hu

Jön a nyár, vitorlázzunk együtt!
A Dental Regatta idén először kerül megrendezésre hagyományteremtő 
céllal Balatonkenesén (Marina Port), 2014. június 14-én. 

Az amatőr vitorlás verseny a fogászatban dolgozók számára kiírt hivatalos, 
minősített, félnapos verseny, de egész napos szabadidős program is egyben.
A Dental Regatta névadó szponzora az SGS Hungária Kft., támogatásukkal 
és segítségükkel családi eseményként is hirdetjük e rendezvényt, ahol gyer-
mekek is részt vehetnek. 
Az eseményen jótékonysági program keretében a szervátültetésen, transzplan-
táción átesett vagy arra váró gyermekeket is várunk. 
Reményeink szerint ők is különleges élményekhez juthatnak majd a Balaton 
partján e sportággal való ismerkedés és a különböző színes programok segít-
ségével. 

A verseny megszervezésére, lebonyolítására Litkey 
Farkast (tizenegyszeres Kék Szalag győztes, Soling Vi-
lágbajnok, sokszoros Magyar Bajnok), a Litkey Sailing 
Team csapatvezetőjét kérték fel a rendezők. A vitor-
lázásban járatlan, de a sport, a verseny iránt nyitott, 
érdeklődő emberek majd szakképzett kormányosok 
segítségével versenyezhetnek bérelhető hajókon. 

Az egész napos programok és a mindent igényt ki-
elégítő szép környezet a parton maradók számára is 
garantálja a kellemes kikapcsolódást. 

A szervátültetésre váró vagy a már azon átesett gyermekek számára sok izgal-
mas, vidám programmal, váratlan meglepetésekkel készülnek a rendezők.
Lesz kötélhúzás, lu� fújás, zsákban futás, különböző akadályversenyek, vidám 
arcfestés, és természetesen nem maradhat el az úszóverseny sem. 
A gyermekek számára a legnagyobb élményt - minden bizonnyal - a vitorlázás 
jelenti majd, részesei lehetnek e csodálatos szórakozásnak, s ez számukra sok-
kal többet jelenthet egy hagyományos, Balaton parti fürdőzésnél. 

A rendezők – a Dental Press, a Litkey Sailing Team, valamint az esemény szponzorai 
– szeretnék, ha ez a nap felejthetetlen lenne minden résztvevő gyermek számára!

Kezdjük együtt a nyári szünetet friss balatoni széllel, sok mókával, kaca-
gással!

                            Laczkó Tamás,  Dental Press 

Jelentkezést írásban kérünk  
az alábbi címek valamelyikére:

Postán: Transzplantációs Alapítvány,  
1138 Budapest, Váci út 184.

E-mailen: transalap@acenet.hu, faxon: 06-1-239-0128
További információ: Szalamanov Zsuzsa kuratóriumi elnök

Tel.: 06-30-242-8558

Szervezők:Névadó szponzor:
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Orvos-szülő fórumOrvos-szülő fórum
2014.02.08. Tengelic

Téma: A szervátültetett és szervre váró gyermek-
ek és mentális nehézségei, illetve az őket nevelő
szülők ezzel kapcsolatos problémái

A következő orvosok, szakemberek vettek részt a
fórumon:

Szekeres Ágota
pszichológus-gyógypedagógus

Jantek Gyöngyvér
pszichológus

Gallusné Szabó Edit
családterapeuta

Dr. Vilmányi Csaba
gyermekkardiológus, a szívbeteg és szívátültetett

gyermekek gondozója
Dr. Szabó József

sebész
Dr. Kelen Kata

gyermekgyógyász, a vesebeteg és 
veseátültetett gyerekek gondozója

1. kérdés: Mit lehet tenni, ha a gyermekem nem
szeret iskolába járni, unja az iskolát? 

Válasz: Az lenne az ideális, ha az egész tanu-
lási folyamat egy felfedezési kihívás lenne, amit a
gyerekek élvezettel követnének. Ezt persze a leg-
több pedagógiai módszer nem teszi lehetővé, így
a kezdeti lelkesedés gyorsan alábbhagy. Fontos
megtalálni, hogy a gyermek miben tehetséges, és
abból kell több feladatot adni, így kevesebbet

unatkozik majd, a kedvenc területén pedig sikere-
ket érhet el, amiből magabiztosságot, önbizalmat
meríthet. A megfelelő pedagógusválasztás nagy
szerepet játszik. A gyermekkel pedig minél előbb
meg kell értetni, hogy az ő feladata a tanulás.

2. kérdés: Mit lehet tenni az agresszív osztály-
társsal?

Válasz: Fontos a pedagógus bevonása, mivel
az ő kompetenciája kezelni a helyzetet. 

3. kérdés: Mit lehet tenni, ha a gyermekem vágy-
na közösségbe menni, de folyton beteg? (Hány,
mert ki akarja köpni a betegséget.)

Válasz: A betegség többnyire figyelemfelhívás
arra, hogy több, személyére szóló figyelmet sze-
retne a gyermek, valamint igényli a keretek felállí-
tását, ami számára a biztonságot jelenti. A sze-
mélyre szabott figyelmet megadhatjuk személyes
rituálékkal, amelynél fontos, hogy rendszeresen,
előre megtervezett napon és időben a gyermek-
kel, és csak vele töltünk időt, amikor csak rá figye-
lünk, kizárva a külvilágot. 

4. kérdés: Kell-e tudni a gyermekeinknek, hogy
szervátültetésen estek át, és hogy honnan szár-
mazik a szerv?

Válasz: Nagyon fontos tudniuk, akárhány éve-
sek, persze az adott életkornak megfelelően kell
beszélni róla. Ha kérdéseket tesznek fel, mindig
őszintén kell válaszolni, mert előbb-utóbb úgyis
kiderül, és akkor, ha nem voltunk őszinték, kínos
helyzetbe kerülhetünk. Példaként az egyik szív-



transzplantált gyermek édesanyja elmesélte, hogy
nem voltak teljesen őszinték a szerv származását
illetően a gyermekkel, és iskolába kerülve az volt
az első, hogy az osztálytársak világosították fel,
hogy egy halott gyermektől kapta a szívet, ők
pedig az újságban olvasták a történetet. 
Éppen ezért nem szabad tabuként kezelni a
halált, őszintén kell beszélni róla. Természetes a
gyász gyermekkorban is, ne ijedjünk meg tőle. El
lehet venni a legtragikusabb dolognak is az élét
azzal, hogy ilyen van, ez megtörténik a világban
mással is. Sokat segíthetne ebben a szülőknek
egy profi módon megírt mese, vagy szervenként
mesék, amelyben minden kérdésre megfelelő
választ kaphatna a gyermek. 
Megbeszéltük, hogy megkeresünk meseírókat –
Bartos Erika, Boldizsár Ildikó, – akik személyre és
problémára szabott meséket írnak, hogy írjanak
számunkra meséket.

5. kérdés: Hogyan lehet oldani a transzplantáció-
tól való félelmet?

Válasz: Pontosan meg kell tudni, hogy valójá-
ban mitől fél a gyermek, ehhez az kell, hogy meg
tudjon igazán nyílni a szülő, vagy a megfelelő
szakember, pszichológus felé. 
Itt is meg kell találni a megfelelő személyt, mert
csak a számára szimpatikus embernek nyílik meg,
csak ő tud segíteni a gyermeknek feloldani a szo-
rongást.  Gyakran a felnőttek szorongása ragad át
a gyermekre, ilyenkor az ő szorongásukat kell
oldani. 

6. kérdés: A nyilvánosság hasznos, vagy káros?
Válasz: Mindkettő. Egyfelől hasznos, mert a

donáció fontosságára is felhívja a figyelmet, vala-
mint a személyes történetek közelebb hozzák az
emberekhez a transzplantáció tényét. Ugyanakkor
a nem megfelelően tálalt, helyenként elferdített
történetek az érintetteket nagyon súlyos lelki vál-
ságba sodorhatják. 
Éppen ezért fontos a megfelelően kezelt nyilvá-
nosság, amit úgy lehetne elérni, hogy az
Alapítvány, akár az Országos Betegjogi Szervezet
bevonásával, etikai elvárásokat fogalmazna meg.

7. kérdés: Önző dolog-e elutaznom egy jutalom-
hétvégére, ami éppen az első transzplantációs
szülinapra esik, ezenkívül együtt alszik velünk a
gyermekünk?

Válasz: Az első szülinap jelentős esemény,
hiszen általában egy év a gyászidő. Kisgyermek
esetén a pontos dátum leginkább a szülőnek fon-
tos, a gyermeknek bármikor jólesik az ünneplés.
Mindenkinek jár a kikapcsolódás, feltöltődés.
Semmi probléma nem történik, ha egy nappal
előbb megünnepeljük az évfordulót. Ha együtt
alszik velünk gyermekünk, akkor az több kérdést
is felvet. 
Nem tudnak a szülők intim időt együtt tölteni,
esetleg nehéz kettesben elutazni, másra bízni a
gyermeket. Ugyanakkor a gyermeknek is szüksé-
ge van saját kuckóra, szobára, saját intim zónára.
A gyermekek gyakran a szülő elvárását elégítik ki,
tehát érdemes megvizsgálni, hogy nem a szülő
igénye-e az együttalvás. Gyakori érvek például,
hogy – Jobban hallom, hogy lélegzik, vagy feléb-
red és kell neki valami. Ez a probléma áthidalható
egy bébiőrző berendezéssell, itt inkább túlzott fél-
tésről van szó.

Köszönjük szépen szakembereinknek a fórumon
való részvételt, tanácsaikat. 

Meg kell említenem, hogy a szülők is nagyon aktí-
vak voltak, sokan hozzászóltak a témákhoz, elme-
sélték saját tapasztalataikat, történeteiket.

Fellner Márta



Domonkos Ádám

2003. augusztus 1-jén született, majd 2004. február 19-én édesanyja másodszor is életet adott
Ádámnak azáltal, hogy májának egy szegmensét átültették a súlyos beteg kisfiúba.
A transzplantáció sikeres volt és mindketten egészségesek, Ádám is teljes életet él. 
Óvodába járt, most iskolás, jó tanuló és szenvedélyes sportoló. Hetente négyszer úszóedzésre jár,
egyszer kosárlabdázik, mert a csapatsport is fontos számára!
Minden, ami számítástechnika és elektromos „kütyü”, Ádámnak egyértelmű, megszerelhető.
Csak így tovább Ádám!



Bevallom, nagyon örültem, mikor valamikor tavaly

novemberben Zsuzsa néni felhívott, hogy rám gondolt

az idei Trackers tábor magyar hőseinek kísérőjeként.

Elkezdtem nézegetni a korábbi táborok képeit, a tábor-

ról szóló leírást, és azt gondol-

tam, ez egy tuti élmény. Síelés,

szánkózás, kutyaszán stb., és

mindez a svájci Alpokban.

Ahogy közeledett az indulás

napja, azért lassanként a féle-

lem is megjelent, hiszen ha

kissé jobban átgondoltam,

három elég kis gyermekkel

indulok egy ismeretlen helyre,

ahol senki nem beszél magya-

rul, csak mi négyen. Talán

mégiscsak túl nagy falat ez

nekem, mert a lelkemre és a

felügyeletemre bíztak három

transzplantált srácot, akiknek

nem csak a „babysittere” (a szó jó értelmében), hanem

a pótszülője, az orvosa, és a szócsöve is én kell legyek,

mert ők csak igen szolidan beszélték az ottaniak által

kedvelt nyelveket. 

Azután eljött a nemzeti ünnep, és a sok napos napsü-

tést a felszállásunkkor heves szél és eső váltotta fel.

Remélem ez

nem égi jel –

gondoltam, de

már nem volt

visszaút.

Persze sima

felszállás – bár

kis késéssel –

következett. A

repülés hét-

köznapi volt. A késés miatt mi értünk oda utoljára, és a

többi táborozni vágyó már a buszban ülve várt minket.

Volt, aki már 4 órája, így nagyon örültek, hogy végre

megérkeztünk. 2,5 óra buszozás a hegyre fel, csodála-

tos, bár helyenként igen szűk és kacskaringós utakon.

Kár, hogy sötét volt. A srácokat nem nagyon izgatta fel

az utazás, amíg volt a szülők által pakolt rágcsákból,

addig folyamatosan ettek, amikor épp nem, akkor vala-

milyen videojátékot játszottak. Elég későn értünk a

szállásra, így gyors vacsora és alvás következett.

Másnap mindenki megszerezte a neki való sífelszere-

lést és indultunk a hegyre. Sokáig tartott, mire mind a

42 kis trappancs hozzá jutott a cuccaihoz, ezért hétfőn

csak keveset síeltünk, de az előző hosszú nap után jól

is esett a pihenés.

Síoktatónak egy kedves kana-

dai lányt (Jenny) kaptunk, aki

nagy türelemmel volt a mi, de

még inkább a velünk egy cso-

portba osztott izraeli gyere-

kekkel, akik nem jeleskedtek

sem a motiváltságban, sem a

szófogadásban. Jennynek

nem volt könnyű dolga, hisz

sikerrel megszervezte azt a

csoportot, akinek minden tag-

jával csak jelnyelven tudott

kommunikálni. Mi kísérők

azért igyekeztünk mindenben

megkönnyíteni a dolgát. 

A következő reggel, mint minden ez utáni, reggelivel,

ebédkészítéssel és a felszerelés ellenőrzésével indult.

Lassan, de fejlődtek a fiúk. A harmadik reggel már sen-

kinek nem kellett visszafutni a szobába semmiért.

Délután a fürdőzést választottuk. A fürdőből lenyűgö-

ző panoráma nyílt a hegyekre, és mivel közel 20 fok

volt, a szabadban fürödtünk. A három kis utazó nyug-

tázta, hogy szép a látvány, de őket inkább a játék fog-

lalkoztatta a vízben. 

Esténként minden oktató kiválasztott a csapatából

valakit, akit a nap hősévé avattak, és csengővel jutal-

maztak. A mieink a tehetségükkel és a szebbnél szebb

eséseikkel négy este is megszerezték a csengőt. 

A legviccesebb Bence volt, aki olyan ügyesen tudott

kiesni a síliftből, hogy nem csak a léceit, de még az

egyik bakancsát is elhagyta. Ettől persze nem rémült

meg, csak széles vigyorral az arcán integetett, hogy

Véget ért a transzplantált gyerekek egyhetes
nemzetközi kalandtábora.
Lacika (szívtranszplantált), Bence (vese-
transzplantált) és Márkó (vese- és máj-
transzplantált) életre szóló élményekkel tért
haza, soha nem feledik ezt a csodás hetet.
42 gyerek 10 országból egy hétig élvezhet-
te a svájci Anzère-ben az ÉLETET! 
Köszönjük a számtalan önkéntesnek - orvo-
sok, nővérek, síoktatóknak, szervezőknek -
és a program támogatóinak!



azért valaki segíthetne őket vissza-

szerezni.

Délutánonként szobavizit volt.

Hááát…  A fiúk gyenge kezdés után

nagy fejlődést mutattak, igaz ehhez

kellett némi felnőtt beavatkozás is,

de a hét végén már a padló is lát-

szott, nem csak a ruhák. 

Mentségükre legyen mondva, hogy

síelés terén igen komoly fejlődést

mutattak. Megtanultak megállni,

kanyarodni, síliftet használni, és egy

igen trükkös kis pályán is többször

le tudtak jönni. 

Elérkezett a jelmezbál estéje is.

Mindenki (az önkéntesek és a síok-

tatók is) felvették a jelmezeiket és

busszal mentünk a diszkóba, ahol

2,5 óra fergeteges bulizás követke-

zett. Mi voltunk Micimackó, a nin-

dzsa, és a cowboyok. 

Az utolsó napra igen sűrű progra-

mot állítottak össze. Egy kis beme-

legítő focizás után következett a

szlalom verseny, melyen igen szé-

pen helytálltak a magyar verseny-

zők. Zárásként minden kis hős –

ahogy Liz, a főszervező nevezte

őket –  kapott egy érmet, és a

donorok iránti tisztelet jeleként

fehér galambokat engedtünk sza-

badon. 

Leadtuk a felszerelésünket, és men-

tünk a grillpartira. Apropó grillparti,

a kajáról még nem is beszéltem. A

korábbi kísérőktől azt hallottam,

hogy ne számítsak nagy csodára.

Nem feltétlenül a mi ízvilágunk volt

a kaja, de senki nem maradt éhen.

Minden délután volt forró csoki,
süti. Vacsora mellé desszert, szóval

szerintem nem éheztünk. 
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Utána gyors összepakolás. Ezt a skacok szó szerint vet-

ték. A második körben újrapakoltam a cuccaikat, így

már belefértünk a bőröndökbe. Remélem, egy-két hét

alatt mindenkihez visszajut a saját ruhája.

A gálavacsora során minden csapat rövid produkciót

mutatott be. A fiúk mindjárt az elejére kerültek, mert

annyira aranyosak volt a próbák során, és nem is volt

okuk a szégyenkezésre.

A szombat megint az utazással telt, hála a mögöttük

levő élményeknek, friss levegőnek és munkának (és a

videojátékoknak) az utazást jól viseltük. Az első hon-

vágyról szóló mondat a repülőtéren hangzott el, és azt

hiszem, ez mindent elmond a mögöttünk lévő napok-

ról.

Visszagondolva kár volt aggódnom. A fiúk sokat segí-

tettek, szót fogadtak, csak ritkán verekedtek, és ügye-

sen megállták a helyüket a messzi országban is. 

Azt hiszem, mindegyikünk számára örök élmény volt ez

a pár nap, amit a hegyekben tölthettünk, és remélem,

a kis trappancsok még sok ilyet élhetnek át. 

Dr. Vilmányi Csaba 

gyermekkardiológus
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Göröngyös út azGöröngyös út az
egyenes háthoz, egyenes háthoz, 

avagy Tomi kiegyenesítésének összefoglalója

Tomi veseelégte-
lenséggel szüle-
tett, és ennek
következménye-
ként a csontjai
sem megfelelően
fejlődtek. 
Ez már 2 éves
korában kiderült,
ugyanis elgörbült
a lábszára. Három
éves sem volt,
mikor megműtöt-
ték a lábát, ami rá
egy évre még job-
ban, 90 fokban görbült el. 5 éves volt, mikor
eljutottunk Dr. Marchalkó Péter főorvos úrhoz,
aki megműtötte, és úgynevezett Ilizarov kerettel
rögzítette Tomi mindkét lábát, az egyiken más-
fél évig, a másikon fél évig volt a szerkezet.
Majd mindkét karját is megműtötte, mert azok is
elgörbültek, végül pedig a jobb csípőjét rögzí-
tette. Közben Tomi gerince is elgörbült, azt
gyógytornáztattuk, mágneses kezelést kapott,
fűzőt is hordott, de sajnos egyik sem állította
meg a folyamatot. Tomit 10 éves korában
transzplantálták, amitől azt is vártuk, hogy a
csontjai megerősödnek. Ez így is lett, viszont a
nagy-nagy lemaradást nem tudta behozni, és a
gerince egyre jobban görbült. Egy évvel a műtét
után Feszt Timi elvitt minket egy gerincspecia-
lista ismerőséhez, Fazekas Béla doktor úrhoz,
aki úgy találta, hogy Tomi még túl fiatal, men-
jünk vissza 16 éves korában. Mikor visszamen-
tünk, addigra olyan súlyos lett a helyzet, hogy
nem vállalta el. Felkerestünk még egy híres spe-
cialistát, de ő is azt mondta, 70%, hogy megsé-
rül a gerincvelő. Ezt nem mertük kockáztatni,
bár tudtuk, hogy így nincsenek jó esélyei hosz-
szú távon.

2012 őszén váratlan fordulat történt. Tomi
éppen elkezdett vonattal járni egy budapesti
iskolába, amikor a vonaton egy fiatal nő meg-
szólította azzal, hogy látja, hogy problémája van
a gerincével. Mivel ő is Velencén szállt le a
vonatról, Tomi azt kérte, hogy velem beszéljen.
Ő Schuszter Barbara, akinek Svájcban műtötte
a gerincét 10 év évvel ezelőtt Jeszenszky Dezső
doktor úr, akiről már mi is hallottunk, de nem
sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Barbara
azóta a scoliózisban szenvedők és gerincmű-
töttek segítője, és ő szervezi a vizsgálatokat a
Jeszenszky doktor úrhoz fordulók részére, ami-
kor Magyarországon jár. Néhány hónap múlva
az Országos Gerincgyógyászati Központban
megtörtént a vizsgálat Jeszenszky Dezső pro-
fesszor úrral és Fazekas Béla főorvos úrral, aki
tanítványa a professzor úrnak. A professzor úr
elvileg műthetőnek látta Tomit, és további vizs-
gálatokat kért. A vizsgálatokon kiderült, hogy a
gerince már nyomja a tüdőt, melynek kapacitá-
sa csak 60%, és a görbület pedig meghatároz-
hatatlan fokú. 2013. májusban még elvégeztek
egy gerinc CT-t, majd úgy döntöttek, hogy elvál-
lalják itthon az Országos Gerincgyógyászati
Központban a műtétet, várhatóan szeptember-
ben, Dr. Fazekas Béla – akit később Doktor
úrként említek – fogja végezni a műtétet.
Csodálkoztunk, de kiderült, hogy elkezdték fej-
leszteni a kórházat, hogy készen álljanak súlyo-
sabb műtétek elvégzésére is, ne kelljen Svájcba
küldeni a betegeket. 
Eljött végre 2013. szeptember 19.-e, befekvés a
kórházba, és Tomit még aznap este megkoronáz-
ták. Ez az úgynevezett HALO-kezelés, melynek
során egy fémabroncsot erősítenek a koponyára,
melyen keresztül súlyokkal húzatják a gerincet,

A nyári táborban 2009-ben

Tomi Fazekas Béla doktor úrral



hogy amennyire csak lehet,
kiegyenesedjen, illetve a gerinc-
velő is fokozatosan nyúljon.
Minden tevékenység húzatás
alatt történt, járni és ülni egy tolo-
gatható szerkezettel tudott,
feküdni pedig ágyra szerelt
súlyokkal. 112 napig húzatták, 6
kg-mal kezdték, és 16 kg-mal
fejezték be. Időnként röntgennel
ellenőrizték a húzatás hatékony-
ságát. 
Minden nap háromszor fél óra
légzőtornával erősítették a tüde-
jét, és naponta gyógytornász
vezényletével tornázott.
2013. november 13.-án egy fel-
szabadító műtéten esett át (ún.
kisműtét, 5 óra), amikor Doktor
úr kivett hat porckorongot és
egy bordát. Erre azért volt
szükség, hogy még tovább
tudjon egyenesedni a görbület.
Néhány nap intenzív osztály és
fájdalmas két hét következett.
Minden lélegzetvételkor fájt az
eltávolított borda helye. Persze

közben egyfolytában húzatás.
Mire végre alábbhagyott a fáj-
dalom, egy hét komoly hasme-
nése támadt, szinte folyamato-
san kapta az infúziót, nehogy
kiszáradjon, illetve a veséje
nehogy tönkremenjen.
Folyamatosan ellenőrizték a
vesefunkciót, hasi ultrahangot
is végeztek. Mindenfélére kite-
nyésztették, de nem találták
meg a hasmenés okát, lehet,
hogy a sok fájdalomcsillapító
okozta. 
Karácsonyi ajándékként, de-
cember 23.-án a Doktor úr
közölte a nagyműtét dátumát:
2014. január 9. Irányított vér-
adást szerveztünk, mert várha-
tó volt, hogy sok vért fog veszí-
teni. Tíz barátunk, és családta-
gunk adott vért. 
Eljött a várva várt nap, Tomi
harmadik újjászületésének
napja. 7 órakor tolták be a
műtőbe, és kb. 9 órakor kez-
dődött a műtét, addig felszerel-
ték mindenfélével, amik a
műtét alatt ellenőrizték a külön-
böző funkciókat, közte az ide-
gek állapotát is. Iszonyú hosz-
szú nap volt, és csak néha
kaptunk pici információt arról,
hogy rendben zajlik a műtét.
Este  ¾ 11-kor tolták ki Tomit a
műtőből, majd néhány perc
múlva Doktor úr is jött, és tájé-
koztatott minket. 4 bordát távo-
lított el, többet eltört, hogy ala-
kítani tudja, majd megcsava-
rozta a csigolyákat, és fémrúd-
dal rögzítette. Ezt követően 3

napig altatták, lélegeztető
gépen volt, morfiummal csilla-
pították a fájdalmát. Nem
mélyaltatásban volt, ezért rea-
gált a külvilágra, de igazán a
műtét után 5 nappal tért magá-
hoz. Másnap a gyógytornász
felültette, a következő nap
pedig felállította, és mehettünk
vissza a szobánkba. Napról
napra, pici lépésenként erősö-
dött, és a fájdalomcsillapítókat,
is fokozatosan csökkentették. 

A sebe, végig a gerinc mellett,
nagyon gyorsan begyógyult.
Volt egy kis riadalom a vérképe
miatt, mert a trombocitaszáma
nagyon magas lett, mellette
nagyon vérszegény, de na-
gyon lassan elkezdett javulni,
így 2014. január 31-én végre
hazamehettünk. 
Tomi sokkal jobb életminősé-
get, és 14 cm-rel hosszabb
gerincet kapott a 134 nap alatt,
amitől nagyon boldog és elé-
gedett.
Hálás köszönet minden hős-
nek, akikkel együtt tettük meg
ezt az utat!
Mindenkinek kívánom, hogy
hittel és bátorsággal éljétek az
életet, mert a csodák csak
ekkor történhetnek meg!

Szeretettel: 
Fellner Márta

Török Tomi édesanyja

„A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem
magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, 

ami rút, rossz vagy működésképtelen.” Boldizsár Ildikó



Kedves Barátaink és Ismeretlen 
ismerőseink!

Most, hogy már csak néhány óra választ el a hazain-

dulástól, itt az ideje, hogy szavakba öntsem, mit jelen-

tett a szeretet, amit Tőletek kaptunk ebben a négy,

kórházban eltöltött hónapban. Mindig tudtam, hogy

sok jó ember vesz körül, akikkel rengeteg közös emlék

– jó és rossz –  fűz össze, és kölcsönösen segítjük egy-

mást.

Mégis meghökkentett, hogy Tomi műtéte alatt ezres

tömeg izgulta végig a nehezen vánszorgó órákat.

Nemcsak olyanok, akik ismernek minket személyesen,

hanem azok is, akik valamilyen módon érintettek a

témában, gerincproblémával küzdenek, vagy szervát-

ültetettek. A műtőben tartózkodás 16 órája alatt érez-

ni lehetett valami nagyon erős, megnyugtató erőt,

amitől tudtuk, hogy minden rendben lesz. És bizonyá-

ra a műtétben részt vevő orvosokat, személyzetet is

segítette, segítettétek. Mert tudom, hogy ezt az iste-

ni erőt Ti közvetítettétek, amiért nagyon hálás vagyok

Nektek. És hálás vagyok a sorsnak, hogy megtapasz-

talhattam ezt a teljesen önzetlen, feltételek nélküli

szeretetet. Tomi azt mondta pár hete: Ahhoz képest,

hogy volt idő, mikor egy barátom sem volt, most

pedig egy egész sereg van, igazán csodálatos! 

Furcsa érzés elhagyni a kórházat, ahol négy hónapig

és egy hétig éltünk. Szerencsére ez a kórház valaho-

gyan más, mint amiket sokan ismerünk Magyarorszá-

gon. Először is inkább szállodára, mint kórházra

hasonlít. Tomi kétágyas szobájába ahol rendes szek-

rények, asztal, tv, hűtőszekrény található, én is beköl-

tözhettem. A szobából nyílik egy terasz és egy játszó-

szoba, ahol könyvek, DVD-k, rajzeszközök találhatók,

és innen nyílik az akadálymentes fürdőszoba, amit

csak a szomszédos szoba lakóival osztottunk meg. A

környezet mellett az itt dolgozó személyzet is megle-

pően barátságos. A takarítóktól kezdve – akik kopog-

tatnak, és ha éppen nem alkalmas, akkor később jön-

nek – a nővéreken, pszichológuson, gyógytornászon

át az orvosokig mindenki segítőkész, mosolygós, és

szinte családtagnak éreztük magunkat. 

Azonban ahhoz, hogy ez a nem kevés idő eltelt anél-

kül, hogy lelkileg meggyötört volna bennünket,

nagyon sokat segített, hogy ennyien látogattatok,

érdeklődtetek telefonon vagy chaten. Nagyon sokan

meglátogattatok, de kiemelném Lukács Danit, Fenyő

Tomit és Szabó Donátot, akik hétről hétre megjelen-

tek, Tominak hatalmas örömet okozva. Taschek Adri,

és anyukája Eszter, akikkel 10 éve tart a barátságunk,

napi szinten öntötték belénk a lelket, a távolság miatt

leginkább chaten, telefonon, Eszter pedig mindkét

műtét közben velem volt. Na és a 10. veseszülinap és

a 20. szülinap, amik meglepetés-bulik voltak, és per-

sze a Karácsonyt sem felejthetem ki! Mennyien eljöt-

tetek, ajándékokat hoztatok, vagy küldtetek, illetve

lélekben velünk voltatok. 

Persze ki más, mint Feszt Timi koordinálta az esemé-

nyeket, aki a Trappancsok pótmamija, még tini tré-

ninget is szervezett itt, a szobában keddenként.

Schuszter Barbara pedig, a scolisok pótmamija, össze-



hozta Tomit több gerincműtött fiatallal, akikkel jó volt

beszélgetni, tapasztalatot cserélni a gerincműtét

körülményeiről. Közülük Dubi Anettet emelném ki, aki

naponta beszélgetett Tomival, és néhányszor szemé-

lyesen is meglátogatta. Timi és Barbara – nem megle-

pő módon – összebarátkozott, talán a jövőben a két

tini csapatot is összehozzák. 

Tomi orvosainak soha nem tudjuk igazán meghálálni

azt, amit Tomi érdekében tettek, Dr. Fazekas Béla

főorvos úron kívül hála Dr. Jeszenszky Dezső profesz-

szor úrnak, aki elindította ezt a műtéti lehetőséget,

illetve valamennyi orvosnak, aki valamilyen módon hozzájárult a sikerhez. És nem utolsó sorban családtagja-

inkat is megemlíteném, akik folyamatosan gondoskodtak az ellátásunkról, és mindenben mellettünk voltak és

vannak.

Ez egy 20 éven át tartó háború volt, és bízom benne, hogy ez az utolsó csata végső 

győzelemként tekinthető!

Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a győzelemhez!!!!

F.M.



A mi AranyanyunkA mi Aranyanyunk
A Richter Aranyanyu Díjról

A Richter Aranyanyu Díjat 2011-ben hívta életre
Rácz Zsuzsa író, a Terézanyu-könyvek szerzője
és a Richter Gedeon Nyrt. A Magyarországon
egyedülálló kezdeményezés célja a nők társa-
dalmi megbecsülésének és önbecsülésének
növelése. A díjat olyan nőknek ítélik oda, akik
klasszikus, női segítő szakmákban dolgoznak,
és munkájuk nélkülözhetetlen, mégis csekély
anyagi és erkölcsi elismerésben van részük.
Olyan nőket szeretnének jutalmazni, akik lelki-
ismeretesen végzik a munkájukat, úgy gondos-
kodva rólunk, mint a saját édesanyánk. Köztünk
élő hősnőket keresnek, akik nap mint nap sokat
tesznek értünk, családjainkért és közösségein-
kért.

A jelölés és a díjazás menetéről

A Richter Aranyanyu Díjat az év második felé-
ben (nyár végén vagy ősszel) hirdetik meg. A
jelölteket a nagyközönség ajánlhatja egy sze-
mélyes történet elküldésével három - pedagó-
gus, orvosnő és egészségügyi szakdolgozó –
kategóriában. Ezek alapján választják ki az
egyes kategóriák 4-4 döntősét.

A döntős Aranyanyuk közül kategóriánként egy
díjazottat a hattagú zsűri választ ki. A zsűriben
az alapítók részéről Beke Zsuzsa, a Richter
Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője és Rácz
Zsuzsa író foglal helyet, valamint a 2011 indulás
óta Dr. Gyarmati Andrea olimpikon, gyermekor-
vos; Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna mód-

szer kidolgozója; Nagy Tímea olimpiai bajnok
párbajtőrvívó és 2012-ben csatlakozott hozzá-
juk Dobó Kata színésznő is.

Internetes szavazással a nyilvánosság is jutal-
mazhatja kedvenceit, hiszen kategóriánként egy
közönségdíj is születik. Így összesen hat nő
kapja meg minden évben az elismerést. 

2013. november 22-én is hat nő vehette át a
Richter Aranyanyu Díjat a díjkiosztó ünnepsé-
gen. A három éve létrehozott, az elismerést jel-
képező szobrocskát és a vele járó 200 ezer
forintot pedagógus, egészségügyi szakdolgozó
és orvos kategóriákban ítélték oda. A
Magyarországon egyedülálló kezdeményezés
célja a nők társadalmi megbecsülésének és
önbecsülésének növelése. 

Ez alkalommal mi is osztozhattunk abban az
örömben, amely az elismerésben részesülők
egyikét érte. Alapítványunk önkéntes segítőinek
oszlopos tagja, Dr. Kelen Kata, az SE I. sz.
G y e r m e k k l i n i k a
gyermekgyógyásza
lett az 

Orvosnő kategória
Közönségdíjasa!

Tiszta szívből 
gratulálunk a mi

Aranyanyunknak!



2012. március 8-án, 12 és fél éves korában hajtot-
ták végre a tüdőtranszplantációt Simon fiamon.
A műtétet követő első évben magántanuló volt. Új
iskola, új osztálytársakkal, tanárokkal, így utólag
gyorsan eltelt, azért persze nem zökkenőmente-
sen, hiszen "kissé" megváltozott az életünk...
Simon 2013 szeptemberétől kezdett napi rend-
szerességgel iskolába járni. Arra kértem az igaz-
gató nénit és a tanárokat, hogy teljesen termé-
szetes, hétköznapi módon bánjanak vele. Hosszú
hetek teltek el a beilleszkedéssel, alkalmazkodás-
sal, problémákkal…  
Elérkezett az adventi időszak, amikor az iskolában
vásárt tartottak. Akkor dőlt el véglegesen: az isko-
la sítábort szervez és a mi tüdőtranszplantált gyer-
mekünk síelni szeretne. A család minden tagja
félt, aggódott, szerették volna, hogy gondoljam át,
persze akadt olyan is, aki megerősített abban a
hitemben, hogy „menni kell"... A sítábor vezetőjé-
vel (aki történetesen Simon osztályfőnöke, Klári
néni volt) úgy egyeztünk meg, hogy velem együtt
próbálja ki Simon ezt a sportot. 
2014. február elsején reggel reményekkel, de
aggódva, szakadó ónos esőben indultunk
Ausztriába, Gerlitzenbe. A megérkezés estéjén
síléc- és sícipő-próba után másnap reggel a síte-
repen eszméltem fel, hogy tényleg itt vagyunk.
Klári néni udvariasan eltessékelt a pálya közeléből
is, hogy ott további teendőm nincs a gyerekkel.
Egész nap szakadt a hó, hol az egyik, hol a másik
domboldalról figyeltem, hogy hol van az én sítal-
pas fiam. Mindennap kb.10.00-16.00-ig voltunk
fenn a síterepen, ebből másfél óra sítanítás volt
oktatóval, óra előtt és után is „kötelező” szabadon
választott síelési gyakorlatok voltak tanári fel-
ügyelettel, kb. egy óra ebédszünetet tartottunk.
Így öt napon át mindennap legalább öt órát a sza-
bad levegőn töltöttünk, 1500 méter magasan. 

Aki tud síelni, az tudja, hogy el lehet ott fáradni
ennyi idő alatt. 
Én sem síeltem még soha, de miután láttam, hogy
Simon halad a pályán, próbálkoztam én is, de hát
egyik sílécre sem tettek féket , amit én kipróbál-
tam… így maradtam a felvonókat és a pályákat
figyelő aggódó anyuka, hogy hol van a gyermeke,
hogy fog itt, meg ott lecsúszni, nem utolsó sorban
hogy fog megállni a síléccel a lábán.
A hozzáértők szerint a harmadik nap a legnehe-
zebb, mert akkorra már elfárad az ember,
Simonnak azonban minden nagyon jól ment. 
Az ötödik napon a szállás elhagyása és egy gyors
reggeli után még újból nekivágtunk a síterepnek,
ahol Simon a hazaindulás előtt kétszer lejött a
piros jelzésű (közepes nehézségű) pályán, maga-
biztosan, bár kissé elfáradva.
Hinni és bízni kell! - ezt újból megtanultam.
Örülök, hogy a sok bizonytalanság ellenére bele-
vágtam, boldog vagyok, hogy olyan mosolyt lát-
tam a fiam arcán, amit eddig még soha...

„Maga az élet a legcsodálatosabb 
tündérmese" (Hans Christian Andersen)

Köszönöm a XVI. kerületi Hermann Ottó Általános
Iskola Tanárainak a lehetőséget, külön köszönet:
Klári, Szilvi és Enikő néniknek, hogy Simon éle-
tében először sítárborban vehetett részt.
Köszönöm Szalamonov Zsuzsának az inspirációt,
hogy megírtam ezt a történetet.

Bárkányi Erika

Új tüdővel Új tüdővel 
tanultunk tanultunk 
meg síelnimeg síelni



miért olyan fáradtak miért olyan fáradtak 
a tizenévesek?a tizenévesek?

A kamaszok mintha egy másik világban élnének,
és ez igaz az alvási szokásaikra is. Az alábbiakból
talán sikerül eligazodni, miért jelent számukra
problémát az alvás, és azt is elmondjuk, hogyan
segíthet a szülő.

A tizenévesek biológiai órája

Mindenkinek van belső, biológiai órája, ami a test-
hőmérsékletet, az alvási ciklusokat, az étvágyat,
valamint a hormonális változásokat befolyásolja.
Ennek a 24 órás belső órának a biológiai és pszi-
chológiai folyamatait nevezzük napi ritmusnak. A
serdülőkor előtt ennek a ritmusnak köszönhetően
a legtöbb gyerek este 8-9 körül elalszik. A puber-
tás korban azonban megváltozik ez a napi ritmus,
és az elalvás ideje későbbre tolódik.

Túl kevés alvás

A legtöbb kamasznak kilenc óra
alvásra lenne szüksége, hogy
nappal kellően éber tudjon
maradni. Ennyit azonban a
diákmunka, a korai iskolai
órák, a számítógép, a házi
feladat vagy a különórák
miatt csak igen kevés tizen-
éves, a kamaszoknak mint-
egy a 10 százaléka alszik.

Nem tűnik nagy problémának, mégis, a kialvat-
lanságnak súlyos következményei lehetnek. A
fáradt tizenéves nem tud figyelni az iskolában,
még sokszor az is nehezére esik, hogy ébren
maradjon. Az alváshiány hangulatingadozásokkal
és viselkedési zavarokkal is járhat, nem beszélve
az álmos autóvezetésről, utóbbi akár halálos bal-
esetet is okozhat.

A biológiai óra átállítása

A szülői egyesületek sok helyen lobbiznak a
későbbi iskolakezdésért, de amíg ez nem jár

sikerrel, nézzük meg, mint tehetünk annak érde-
kében, hogy tizenévesünk kialudja magát.
• Állítsunk a világításon. Ahogy közeledik a
lefekvés ideje, vegyük le a fényeket a lakásban,
majd alváskor kapcsoljuk teljesen ki, reggel
viszont világítsunk nagy fényerővel. 
• Ragaszkodjunk a napirendhez. Bátorítsuk
arra a gyereket, hogy minden nap azonos időben
feküdjön le és keljen föl, még hétvégén is. 
• Ne hagyjuk hosszasan szunyókálni. Ha nap-
pal álmos a gyerek, iskola után egy félórás alvás
jót tehet, de ennél több már veszélyezteti az éjsza-
kai alvást. 
• Korlátozzuk a koffeinfogyasztást. 
• A gyerek nyugalmáért is sokat tehetünk, ha
megkérjük, este tusoljon le meleg vízzel és elalvás
előtt olvasson, hallgasson megnyugtató zenét.
Egy-két órával lefekvés előtt már ne engedjük
hangos zenét hallgatni, videojátékokat játszani,
vagy számítógépezni, sms-ezni. 
• Tudjuk, hol a határ! Vigyük ki a kamasz szo-

bájából a Tv-t, a computert
vagy a telefont. 
Az altatókat és más gyógysze-
reket nem ajánlják a szakem-
berek, a leghatékonyabbak az
életmódbeli változtatások.

Valami más is lehet 
a probléma? 

Ha a gyerek nap közben nagyon
fáradt, álmos, más is állhat a háttérben,

mint a belső biológiai óra. Vizsgáljuk meg, nem a
következőkről van-e szó:

• Gyógyszer mellékhatás
• Álmatlanság
• Depresszió
• Alvási apnoé
• Nyugtalan láb szindróma
• Narkolepszia

Ha aggasztóak a tizenéves alvási szokásai,
beszéljünk az orvosával, a depresszió és az alvás-
zavarok kezelése a pihentető alvás kulcsa lehet.

Forrás: Mayo Clinic, InforMed



Sándor, József, Benedek... A tavaszi napéj-
egyenlőség idején, Gergely nap után közel
egy héttel érkeznek ők hárman, akik a mele-
gért felelősek a magyar néphit szerint.

Sándor napja - március 18.

Az első igazán meleget hozó nap. Ekkorra
már a napsugarak is barátságosabban simo-
gatják a földeket.

„ Ha Sándor napján szép az idő, jó termés
várható „ - tartotta a népi regula. Ezen a
napon engedték ki először a méheket. A nép-
hit szerint, ha a méhek sűrűn kitelepednek a
kas, vagy kaptár szájára, akkor jó idő lesz.
Aki serényebb munkára akarta a méheit fogni,
az hangyabolyt szórt a kas alá.

József napja - március 19.

A három összetartozó nap közül a leggazda-
gabb szokásokban és hiedelmekben. 

„Ha József napján derült, hőség hozzánk beül
„ - szól a regula. Ha ezen a napon szivárvány
látszik az égen, benne széles sárga sáv, az jó
búzatermést, a széles piros sáv pedig bő bor-
termést ígér. Egyes falvakban ezen a napon
kezdték el szántást, a gazdag termés remé-
nyében.

benedek napja - március 21.

Ez a tavasz első napja. „Ha ezen a napon
dörög az ég, száraz lesz a nyár” - tartották
elődeink. Szeged környékén a Benedek-
napon ültetett hagymát augusztus 24-én
szedték föl, utána a háztetőre rakták, ahol 7
nap érte a napsugár és 6 éjszaka a harmat.
Ennek a hagymának a főzetét elsősorban a
tífuszos betegek gyógyítására tartották alkal-
masnak. 

A meteorológiai és a csillagászati tavasz

Március elseje a meteorológiai tavasz kezde-
te, és a tavasz meteorológiai szempontból 3
hónapon át tart. A dátum nem jelenti, hogy
gyökeresen megváltozik az időjárás, még
akkor sem, ha ilyenkor lassan egyre mele-
gebbre fordul az idő. Ugyanakkor mégis fon-
tos dátum, a sok meteorológiai mérőhely
hónap végén küldi be az elmúlt hónap méré-
seinek eredményét.

Minden élőlény a Földön – az eddigi ismere-
teink szerint – a napfénynek köszönheti léte-
zését, a Naphoz kötődik. Így aztán a csillagá-
szati évszakváltás a napok folyamatos válto-
zásán belül azon időpontokhoz kötődik, ami-
kor fizikusan nézve jelentős változás követke-
zik be. Az évszakok váltakozása a Föld Nap
körüli keringésének következménye. 

A dologhoz szigorúan hozzátartozik, hogy a
Föld nem csak a Nap, hanem a saját tengelye
körül is kering. Ez a két keringés időben úgy
játszódik le, hogy egész számú többszöröse
az egy évnyi napot megkerülő pályának, a
napi változásoknak.

Weöres Sándor: 

tavaszköszöntőtavaszköszöntő
Sándor napján megszakad a tél,

József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek
hoz majd meleget,

nincs több fázás, boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
minden kislány férjhez adatik,

szőkék legelébb,
aztán feketék,

végül barnák és a maradék. 

Böcskei Virág rovata



Csillagászati értelemben a tavaszi nap-éj
egyenlőség idején kezdődik a tavasz, azaz
akkor, mikor a legrövidebb a nappal, amikor a
Nap az egyenlítő felett delel. A tavaszi nap-éj
egyenlőség napja (az északi félgömbön) már-
cius 21. 

„Ha böjtmás hava száraz, Szent György
hava nedves!”

(Ha valaki nem érteni a régieket, ez annyit
tesz, hogy esős áprilist jelez a csapadék 

nélküli március.)
***

Március 21. a csillagászati tavasz kezdete.
Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magassá-
gában halad át az égen, sugarai merőlegesek
a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és
nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az
éjszakák hossza az egész földgolyón egyen-
lő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. (Csak az
északi féltekén tavaszkezdet, földünk déli
oldalán ez az ősz első napja.) Ettől kezdve
napról napra távolodik a Nap az Egyenlítőtől
a Ráktérítő felé, sugarai egyre nagyobb szö-
get zárnak be a földtengellyel, ezért az északi
féltekén hosszabbodnak és melegednek a
nappalok, a délin viszont rövidülnek, és jön a
tél.
A tavaszpont nem feltétlenül a tavasz első
napja. Azt a helyi éghajlati és időjárási viszo-
nyok szerint határozta meg az ember. Mi már-
cius 1-jétől számoljuk a (meteorológiai) tavasz
kezdetét, a kínaiak a régi keltákhoz és római-
akhoz hasonlóan február elejétől (febr. 4-e
vagy 5-e). Ők a tavasz félidejébe eső napéje-

gyenlőségi napot az évszak csúcspontjaként
ünneplik, a följegyzések szerint legalább az
i.e. 2. évezred közepétől fogva.

Naphívogató
magyar népköltés

Süss fel, nap,
fényes nap,

kertek alatt ludak vannak,
megfagynak.

Forrás: 

www.idokep.hu

www.eumet.hu

www.jelesnapok.oszk.hu

Alfons Mucha: Tavasz (1896)



K. Noémi
N. Zétény János

Veleszületett szívbetegsége miatt 8 éves korá-
ig 11 műtéten esett át a most 10 éves jász-
árokszállási kisfiú. 2013 decemberében került
várólistára. Rövid idő múlva, 2014. február
14-én érkezett meg az új szív. 
Most már otthon van, vidáman focizik,
magántanulóként szorgalmasan tanul, így
nem lesz évvesztes a suliban.

Noémi súlyos szívbetegséggel született,
és még nem volt egy éves, mikor idén
januárban új szívet kapott. Azóta jól van.

A GOTTSEGEN GyÖRGy ORSZÁGOS KARDIOLóGIAI

INTÉZET GyERMEKSZÍV KÖZPONTBóL JELENTJÜK:



Gőbölös Andrea: Húsvét

Itt van a Húsvét, itt van újra, szép az idő,elindult nyulam az útra, nagyon vártukmár ezt a napot, gyerekek örülnek nagyon-nagyon, eső áztatja most a szép zöld gyepet,de nem szegi kedvünket egy cseppet sem,fő a sonka és a tojás, lesz bizony sok locsolkodás,kölni, víz és szóda az üvegben, indulnak a fiúk feketesüvegben, festett tojást kapnak cserébe, lányok kacsintvanéznek a fiúk szemébe, vígan kacagnak, nevetnek, majdbúcsút intenek, mert több szép lányt keresnek, gyűlikmár a tarsolyban a sok tojás, nyúl és bárányka, hazaérkezvén, otthon bekerül egy tálkába, eljön az este, acsalád asztalhoz ül, köszönik Jézusnak, hogy életét adtaértük, szeretet, békesség legyen veletek,kívánok nagyon szép ünnepet.

Palotay Gyöngyvér: Húsvét

Itt a Húsvét eljött végre

A szép lányok örömére.

Mert a lányok szép virágok,

Illatos víz illik rájuk.

Kit húsvétkor nem locsolnak,

Hervadt virág lesz

Már holnap.

Ne fuss hát el szép virágom,

Locsolásért csók jár, három!

Ajtó mellett állok,

Piros tojást várok.

Ha nem adják párjával,

Elszökök a lányával!

lőrinc Pál: Három füles

Három kis nyúl ül a réten.

Mesebeli faluszélen.

Előttük egy halom tojás,

Húsvét táján ez így szokás. 

Festék is van jócskán, bőven,

Fut az ecset tekergően.

Tojáson a színes csíkok

Olyan, mint a fürge gyíkok. 

Nyúlapó is megjön közbe,

Leül köztük ott a földre.

Nagy bajuszát simogatja,

Tojásokat válogatja. 

Szebb az egyik, mint a másik,

Nincsen köztük mely hibázik.

Ügyes ez a három füles,

Nem lesz a tál sehol üres. 

Jut is bőven minden házba,

Locsolóknak tarisznyába.

Kinek nem jut fusson ide,

Nyúlapó tesz a zsebibe. 

bars Sári: Hímes tojás

Ha feldobom fehér,
Ha leesik sárga.

Nem dobom fel, nem esik le
Készül a vásárba. 
Kihímezem előbb

Szivárvány festékkel,
Virágszirmot pingálok rá,

Tavaszi ég kékkel.
Jácintot, ibolyát,

Csibét, piros szívet,
Annak adom, aki érte

a legtöbbet fizet. 
Nyúlanyó már kérte
fényes rézkrajcárért,
Csakhogy pénzért

nem eladó, sem bolyhos barkáért. 
Locsolkodók jönnek

húsvét másodnapján,
Szagosvizet hintenek rám,

Nekik oda adnám. 



Tóth Anna:

Húsvéti készülődésHúsvéti készülődés
Egy kora tavaszi napon nyúl apóék jóízűen ebédel-
tek, amikor az anyóka szeme rátévedt a naptárra.
– Nézd, apó! Mára ígértük a tyúkanyónak, hogy
elhozzuk a húsvétra szánt tojásokat. Tüstént indul-
nunk kell, nehogy ránk esteledjen. Én hozom a
tojástartót, te meg légy szíves hozd addig a szeke-
ret.
Amikor már jó ideig gyalogoltak, nyúl anyónak fel-
tűnt, hogy nyúl apó mennyire szótlan.
– Mi baj van apó? Miért vagy ennyire csöndes?
– Emlékszel, hogy tavaly az utolsó percig dolgoz-
tunk, hogy elkészüljünk a tojásokkal? Annyira siet-
tem, hogy elfelejtettem kimosni a
festéket az ecsetekből.
– Akkor bajban vagyunk apó.
Nincs már annyi időnk, hogy el-
utazzunk a városba másikat venni.
Törjük a fejünket, hogy mit csinál-
junk.
Már sötétedni kezdett az ég, ami-
kor elérkeztek a tyúkanyó óljához.
– Jó estét, Kapirga. Ne haragudj,
hogy ilyen későn értünk ide. Ugye
nem adtad oda másnak a tojáso-
kat, amit megrendeltünk?
– Persze, hogy nem, hiszen min-
den évben hozzánk jöttök. Nézzétek már minden
tyúk elhozta a tojását, kivéve a kopasznyakút.
Szegénykével a többiek már eddig is csúfolódtak,
most meg rá kell várni. Gyertek, addig tegyük be a
többi tojást a tartóba.
Amikor végeztek, benéztek a tyúkólba, hogy elvi-
hessék az utolsó tojást is. De a kopasznyakú csak
ücsörgött szomorúan a kosáron, és látszott rajta, a
nagy igyekezet.
– Nem baj, tyúkocska. Egy tojással több vagy keve-
sebb, nem hiszem, hogy számítana.
– Kérlek, ne menjetek el. Így is bántanak a többiek,
hogy ilyen csúnya a nyakam. Ha nem tudom oda-
adni nektek a tojást, elkergetnek az ólból, és föl-
dönfutó leszek.
Nyúl anyóék nagyon megsajnálták a szegény kis

kopasznyakút, és megbeszélték, hogy innen addig
el nem mennek, amíg az utolsó tojást is magukkal
nem vihetik. Mire felébredtek, észrevették, hogy a
kopasznyakú tyúknak nagyon jó a kedve.
– Nézzetek csak ide!
És lássatok csodát, amikor felállt a kosárról, olyan
nagy és annyira szép, formás tojást láttak, amilyet
eddig soha. Nyúl apóék kivitték a hatalmas tojást a
szekérre, és igencsak kimelegedtek, mire be tudták
helyezni a tojástartóba. Megköszönték a tyúkoknak
a fáradozásukat, és amikor megfogták a szekér rúd-
ját, hogy elinduljanak, rájöttek, hogy a nagy súlytól
meg sem tudják mozdítani.
– Várjatok egy kicsit –  mondta a kopasznyakú tyúk-
anyó – elszaladok az istállóba, és megkérem a
lovat, hogy legyen a segítségetekre.
Hamarosan jött is vissza egy szép erős hátaslóval.

– Üljetek fel ti is, apóka – nyerítet-
te a paci –  Nekem ez igazán nem
teher.
Az úton, miközben a patkók
egyenletes kopogását hallgatták,
megszólalt az anyó:
– Hogy fogjuk ezt a rengeteg
tojást megfesteni, ha még egy
rendes ecsetünk sincsen? A többi
nyuszitól sem kérhetünk, most
nekik is sok a munkájuk.
– Nem tudom Fánika. De azt
megígérem, hogy máskor jobban
odafigyelek, hogy minden rend-

ben legyen, mire jön a tojásfestés ideje.
Nem sokára elértek a házukhoz és megitatták a
lovat, köszönetet mondtak a segítségért, és már
éppen búcsúzni készültek, amikor a paci azt kér-
dezte:
– Apóka! Van a háznál egy jó éles olló?
– Persze, hogy van. Miért kell neked?
– Hozd csak ki, majd meglátod.
Amikor Gerzson papa megjelent az ollóval, a paci
arra kérte, vágjon le egy tincset a farkából, ecset-
nek!
Nyúl apóék nagyon meghatódtak. Besiettek a
házba, és még aznap neki láttak a munkának.
Néhány hét múlva megfestették az összes tojást,
kivéve azt az egyet, amelyik olyan szép nagy volt,
hogy nem tudták kiszedni a tartójából...



Segíts a kis csapatnak, hogy
hazataláljon!

A kisegér szeretne végigmenni
a labirintuson, 

de melyik a helyes út a Starttól a Célig?

Színezd ki a képet!

Színezd ki a képet!

Cél
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