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A hosszú lábú mesemadár az ág hegyén 
áll, valaminek a végén és valami másnak a 
kezdetén. Kisebb-nagyobb, világosabb-sö-
tétebb hajtások, levelek szegélyezik az út-
ját, amelyek a körforgást, a jó és kevésbé jó 
állandó együttjárását, és az örök újrakezd-
hetőségbe vetett hitet szimbolizálják.

Nem csoda, hogy a legtöbben – mind-
ezeket persze nem is tudván – őt választot-
ták a mi Csudamadarunknak…

A megújult címmel és külalakkal meg-
jelent első újságunkat most követi a máso-

dik, és remélem, még sokszor lesz alkal-
munk törni rajta a fejünket, mivel töltsük 
meg, hogy mindenki számára érdekes, 
hasznos, ugyanakkor olvasmányos kiadás 
legyen. 

Jólesett mindnyájunknak, akik részt 
vettünk az első Csudamadár összeállításá-
ban, az a sok dicsérő szó telefonon, írásban, 
amit a megjelenése után kaptunk. Remél-
jük, most sem okozunk csalódást!

Szalamanov Zsuzsa

Trapi történet ............................................................4 

Astellas Családi Hétvége Visegrádon ................. 5-15

Fejlődés az úszásban ...........................................16-17

Interjú a bajnoknővel ..........................................18-19

Szervdonációs 

és Transzplantációs Európa- és Világnap .......... 20-23

Együttműködésben ........................................... 24-25

Jó Hírek  ..................................................................26

Mézes élet ..........................................................27-28

Tükörben .................................................................29

Oslói képeslap ................................................... 30-31

Búcsúzunk ..........................................................32-33

Okos légy! ...............................................................34

Ajándékkészítés .......................................................35 

Új Trappancsok .......................................................36 

Mesék – rajzok gyerekektől ................................37-39

Mese hatása a gyermekekre, könyvajánló ................40 

Recept .....................................................................42

Csudamadár Tartalom

3Csudamadár

Kedves Olvasók!



4 Csudamadár

Trapi történet

Nincs is szebb egy hatalmas családnál, 
ahol gyerekzsivajtól és kacagástól hangos 
a ház. A mi házunk sajnos csak két évig 
volt ilyen vidám, míg a most 22 éves Viki 
egyedül volt. Aztán megszületett Brigi, 
aki a születéskori oxigénhiányos állapot 
miatt középsúlyos agyi bénulásban szen-
ved. Nem estünk kétségbe, Brigi szépen 
fejlődött, ma már teljesen meg tudja ér-
tetni magát velünk. Jöttek a fiúk, a most 
17 éves Károly, a 16 éves Balázs és a 14 
éves Robi, újra kacagástól volt hangos a 
ház. Hihetetlenül jó testvérek.

Amikor már azt hittük, Brigi problé-
májával meg tudunk birkózni, berendez-
tük egyszerű, de szeretetteljes életünket 
az ápolása köré, jött az újabb váratlan 
fordulat: tízenegynéhány éve kiderült, 
hogy Brigi súlyos vesebetegségben szen-
ved. Innentől kezdve három és fél év 
művese kezelés várt rá, és természete-
sen azonnal felkerült a transzplantációs 
várólistára is. Ám hiába a kitartó vára-
kozás és ápolás, a telefon egyszer sem 
csörrent meg ez idő alatt.

Ekkor merült fel először az élődo-
noros transzplantáció lehetősége, azon-
nal vállaltunk minden kivizsgálást és az 
esetleges műtéttel járó kockázatokat. Az 
apjuk, Károly volt az első számú jelölt, 
de vele egy időben engem is kivizsgál-
tak. A vizsgálatok közben kiderült, hogy 
epegyulladásom van. Így végül egészen 
másért, mint amiért eredetileg szerettem 
volna, de én is a műtőasztalra feküdtem, 
eltávolították az epeköveimet.

Karcsi a műtét után kicsit fáradéko-
nyabb lett, de tulajdonképpen még ek-
kor sem változott semmi az életünkben, 
hét évre ismét berendezkedhettünk vi-
szonylagos nyugalomban. Tavaly ősszel 
kezdődött újra a rémálom, Karcsi fiam-
nak ment a hasa, fájt a lágyéka, sokat 
hányt. Hamar megállapították, hogy 
ő is vesebeteg, és ekkor derült ki, hogy 
a genetika viccelt meg minket. A gye-
rekek valószínűleg a mi genetikánknak 
köszönhetik a bajaikat.

Amikor ez a lehetőség felmerült, 
a másik két fiút, Robit és Balázst is ki-
vizsgáltattuk, s míg Balázs egészségesnek 
nyilváníttatott, Robi állapota súlyosabb 
volt, mint arra bárki is számított. Míg ná-

lam és az apjuknál semmi jele a betegség-
nek, az ötből három gyerekünk is beteg.

A két fiú heti háromszor együtt járt 
dialízisre, és ismét vártuk a csodát, hogy 
megcsörrenjen a telefon. Közben éjszaká-
kat sírtam át tehetetlen dühömben, úgy 
éreztem, elátkozták a családot. A legrosz-
szabb az volt, hogy mivel Karcsi nehezen 
viselte a dialízist, sokszor elájult. De sír-
tam akkortájt amiatt is, hogy láttam, a két 
fiú betegsége, fáradékonysága és dialízise 
miatt Balázs mennyit dolgozik. Állataink 
vannak, egy kis gyümölcsösünk és kony-
hakertünk, szinte mindent magunknak 
termelünk meg a vésztői kertünkben, és 
mindenkinek be volt osztva, hogy mikor 
mit segít. Nagyon jó testvérek, ha Robi 
és Karcsi nem tudott menni, Balázs min-
dent megcsinált helyettük.

Mikor kiderült, mindkét fiú beteg, 
azonnal arra gondoltam, hogy ha Bri-
ginél nem is sikerült, most talán ismét 
jó lehetek donornak! Az orvosok azon-
ban óva intettek, oda ne ígérjem a ve-
sémet egyik fiúnak sem, pedig nem is 
tudtam volna dönteni, kinek adnám. 
Várjuk meg, míg az egyiküknek lesz do-
nor - mondták. Várni? Nagyon egyszerű 
mondani. Ha lenne három vesém, egy-
szerűbb lett volna...

Aztán február 5-én megcsörrent a 
telefon! Robi vesét kapott. Azonnal je-
lentkeztem az orvosnál kivizsgálásra, 
hogy Karcsi is mielőbb sorra kerüljön. 
Míg Karcsi dialízisen volt, én az éppen 
aktuális kivizsgálásra rohantam. Mire 

mindennel elkészültünk, június 10-e lett, 
megtörtént a transzplantáció. Észre sem 
veszem, hogy egy vesém van, talán ki-
csit fázósabb lett a derekam. De nem is 
ez számít, sosem féltettem magam, vagy 
a férjem, a gyerekek voltak az elsők. Ma 
már mindahányan járnak középiskolába 
a két lány kivételével. Brigi természetesen 
nem tud, már csak azért sem, mert egy 
combnyaktörés miatt csak járókerettel 
tud járni. Viki pedig egyetemista, ápoló-
nőnek tanul. Talán nem véletlenül...

Végül nem lehetünk elég hálásak a 
Szegedi Sebészeti Klinika Transzplan-
tációs Osztályán dolgozó nővérek alá-
zatos és segítőkész közreműködéséért, 
a veseátültetéseket végző orvosok: dr. 
Lázár György, dr. Hódi Zoltán, dr. Sze-
derkényi Edit és a többi orvos, illetve 
Illencsik Marcsi transzplantációs koor-
dinátor lelkiismeretes munkájáért, mert 
nélkülük ez a 3 csoda, hogy a gyerekek 
újra a megszokott kerékvágásban élhe-
tik az életüket, nem jöhetett volna létre. 
Írásunkkal azt szeretnénk megmutatni, 
hogy az élődonoros veseátültetés nem jár 
olyan sok fájdalommal és kockázattal, 
mert ugyan ha a szülő élete végéig is őrzi 
a hasfalán ejtett műtéti heget, ez örökké 
emlékeztetni fogja őt arra a nemes cse-
lekedetre, hogy megpróbálta menteni a 
gyermeke életét.

Elmesélte: Icu, az édesanya
Lejegyezte: Kósa Boda Veronika

Fotó: Vaskó Tamás

A Marton gyerekek története
Brigi, Karcsi, Robi és szüleik, 
Icu és Károly
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Köszönjük az ASTELLAS PHARMA cégnek, 
hogy támogatásával ismét, sokadjára is felejthetetlen élményeket 

biztosított a szervátültetett gyermekek és családjuk számára.

Köszönjük a ViSEgRádi ÖnkoRMányzAT 
és a ViSEgRádi BoBPáLyA támogatását, 

valamint a HoTEL ViSEgRád kitűnő ellátását, vendégszeretetét.

És végül, de nem utolsó sorban köszönet 
a zAHoRAy cSALádnAk, akik kitalálták, 

kitűnően megszervezték és finanszírozták a szentendrei 
idegenvezetést. 
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Családi hétvége

Recipiens. Befogadó. Lehet egy 
táj is. Egy város. Amikor rögtön az 
az érzésed támad, jó itt. Körülölel. 
Befogad. Visegrád. Ahol intőn vi-
gyáz ránk régi királyok szelleme, ahol 
múltat idéznek a romok, ahol a je-
lenben körülölel a Duna és az erdők 
csendje. Egyszerűen nekünk való. Id. 
Markó Károly megfestette. Mi pe-
dig megtöltjük. Fiatalkori alkotása. 
Visegrádot rálátásos kompozícióban 
bemutató tájkép. Természetszemlé-
leten alapuló tájfelfogás. Billentsük a 
romantikus szubjektivizmus irányá-
ba. Töltsük meg. Legyen a késő ba-
rokkra jellemző „ideális tájkép”! A 

festészetben a staffázs általában em-
berek alakjainak elhelyezését jelenti 
a tájképeken, az ábrázolás élénkítése, 
a mélység érzékeltetése céljából. A mi 
kis csapatunk pont elfér a képen. A 

smaradgzöld hegyoldal alatt, a tisztá-
son. Köszönjük, Visegrád. 

dr. Kelen Kata
Id. Markó Károly: Visegrád (1826)

Őszi
tájkép
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Nagy izgalommal vártuk a szeptemberi kirándulást, 
amely ezúttal Visegrádra volt megszervezve. Már négy 
alkalommal vettünk részt a nyári táborban, azonban az 
őszi kirándulások egyikén sem, ezért abból kiindulva, 
hogy mennyire jól szoktuk érezni magunkat a Balato-
non, úgy gondoltuk, hogy ez most sem lehet másképp. 
Természetesen nem is csalódtunk!

A szállodába érkezve Zsuzsa néni fogadott minket, 
aki elmondta az esti programot és megkaptuk a bobpá-
lyajegyeket. A szálloda nagyon szép volt, a kislányok is 
gyorsan birtokba vették az elegáns szobát és sok - per-
cenként kb. három - célzott utalást tettek a látványos 
wellness részleg azonnali használatát illetően. Mivel az 
előre láthatólag izgalmas vacsoráig már nem volt sok 

Első őszi kirándulásunk 
a „Táborosokkal”

Sanyi (az édesapa) és Szilvi (az édesanya és donor) 
Barbikával
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időnk, ezt most kihagytuk és izgatottan vártuk a szál-
loda aulájában a többiekkel való találkozást.

A vacsorához kisbuszok szállítottak bennünket a lo-
vagi étterembe, ahol igazi középkori jellegű vacsorán 
vettünk részt. Dobpergés a bejáratnál, korhű jelmezek, 
környezet és teríték várt Bennünket. Barbika és Natika 
imádták a korhű ruhákat, amelyekbe örömmel öltöztek 
be, és lelkesen pózolgattak. A középkori koronák kéz-
ről-kézre, illetve fejről-fejre jártak a kislányok között. 

A bőséges vacsora elfogyasztása után többek közt 
Kisgrófót és Pálinka-dalt karaokéztak nagyon ügyesen 
a fiatalok. Fáradtan, de jó hangulatban mentünk vissza 
a szállodába.

Másnap egy gyors reggeli után szedtük a lábunkat, 
hogy időben odaérjünk a hajóállomásra, nehogy le-
maradjunk a szentendrei kirándulásról. Ennek ellené-
re időnként meg-megálltunk egy gyors fénykép erejéig, 
mert a visegrádi vár közvetlenül előttünk magasodva 
lenyűgöző látványt mutatott. A hajóút kellemes volt, az 
idő viszont kicsit borús-csípős, azonban mire Szentend-
rére értünk, ragyogóan kisütött a nap. 

A kikötőbe beérve társaságunkat három csoportra 
osztották és profi helyi idegenvezetők kalauzolásával 
jártuk körbe ezt az igazi kis gyöngyszemet, a hangula-
tos belvároskát. Sajnos a városnézésre kiszabott időkeret 
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kevésnek bizonyult, az ebédet már futva dobtuk be, sza-
ladnunk kellett vissza a hajóállomásra, hogy le ne kés-

sük a hajónkat. A visszautat ragyogó napsütésben tettük 
meg, és látszott, hogy a szülők kellemesen elfáradtak, 
mert a hajón csak gyerekek szaladgáltak, míg mi, sok 
más felnőttel együtt csak félájultan bóbiskoltunk.   

Kellemes kis belvárosi séta következett hazafelé, 
ahol megcsodálhattuk a visegrádi Duna-parti múlt 
századbeli villákat. A délutánt a lánykáink pedig vég-
re egy kis pancsolással tölthették a szálloda medencé-
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jében. A vacsora aznap is bőségesnél-bőségesebb volt 
az Étkek Házában, ahol szó szerint degeszre ettük 
magunkat. Jót is tett egy kis séta vissza a szállodába, 
ahol a csoport élsportolói tartottak fényképes élmény- 
és eredmény beszámolót a transzplantáltak argentinai 
világjátékáról. Ezúton is nagy gratuláció nekik, na-
gyon büszkék vagyunk rájuk és a kis közösségünkre! 
Reméljük, egyszer majd a mi Barbikánk is beállhat az 
éremgyarapítók közé valamelyik sportágban.

Az utolsó nap délelőttjét a visegrádi bobpályán 
töltöttük, amit kislányaink a sokadik lecsúszás után is 
nagyon élveztek. A bobozástól megéhezve boldogan 
csaptunk le a frissen sütött lángosokra, amelyekkel a 
szállodába visszaérve vártak bennünket. Lángosozás 
után búcsút vettünk, akitől csak tudtunk, és elindul-
tunk haza.

Köszönjük a szervezőknek ezt a nagyon jó él-
ményt, mindezek után célba vesszük a farsangot is 
Tengelicen, mert már csak ott nem voltunk még. 
(Igaz, egyszer megpróbáltuk, de az utolsó pillanat-
ban vissza kellett mondani betegség miatt.) Biztosak 
vagyunk benne, hogy ott is nagyon jól fogjuk magun-
kat érezni. Várjuk már a februárt is!

Bagi Család
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Az egész család nagyon várta a visegrádi hétvégét. 
Mivel a gyerekek a Balatonnál nagyszülővel voltak, mi 
(szülők) is kíváncsiak voltunk,  milyen lehet egy ilyen 
összejövetel.

Érkezésünk után megcsodáltuk gyönyörű szállás-
helyünket, a gyerekek pedig egyből a medencét vették 
célba, egészen vacsoráig lubickoltak. A vacsora a Rene-
szánsz Étteremben szerintem szülőnek-gyereknek egy-
aránt csodás volt, nekünk nagyon tetszett. A kareoke 
méltó befejezése volt az estének, bár mi sajnáljuk, hogy 
eléggé szégyenlős gyerekeink nem vettek részt rajta. Re-
méljük, hogy legközelebb már bátrabbak, felszabadul-
tabbak lesznek. Másnap a hajókirándulás és Szentendre 
nagyon hívogató volt, és – alföldiek lévén –  eléggé stra-
pás, de megérte! A visszafelé úton már érezhető volt, 
hogy a gyerekeknek a hajóút hosszú volt, alig lehetett 
őket kordában tartani. Fellner Mártira jutott azért fi-
gyelem, aki a Csudamadár című könyvvel kapcsolatban 
érdeklődött. Alig várták, hogy visszaérjünk, és lám is-
mét csobbanás. Most már, mivel szebb lett az idő, mi 
szülők is jobban nekibátorodtunk. Pillanatok alatt azon 
kaptuk magunkat, hogy vacsorára kell igyekeznünk az 

Visegrádi
élménybeszámoló

Gyenes Eszter és Dani
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Étkek Palotájába, ahol szintén finomabbnál finomabb 
ételekkel vártak bennünket. Még szerencse, hogy kö-
zel volt az étterem, mert az esti gyógyszert nagy siet-
ségünkben a szállodában hagytuk, így Apának vissza 
kellett sétálni érte. A vacsora után  Gyurkó Szandi 
élménybeszámolóján piheghettünk, ami lenyűgöző ki-
tartását és akaraterejét példázta nekünk. Ezután szét-

oszlottunk. Mi a bowlingot választottuk, bár Eszter 
és én elég hamar feladtuk, és aludni mentünk. Apa és 
Dani kitartottak a meccs végéig. A vasárnapi bobozás 
azért vitte a prímet mindkét gyerekünknél. Míg élek 
nem felejtem, hogy egész idő alatt csak ezt hallottam a 
gyerekeimtől, mikor velem jöttek: “Anya gyorsabban”!!! 
Na, mert persze Apa tud fékezés nélkül is menni, Anya 
kissé félénk. Bobozás után a szállodában már lángossal 
várták az éhes kis csapatot, és ezután szállingóztunk is 
hazafelé, ki-ki a maga útján.

Nekünk  első közös rendezvényen való részvételként 
nagyon tetszett, és bár nem voltunk nagyon aktívak, 
mégis azt mondjuk: nagyon szeretnénk ott lenni jövőre 
is az Astellas Családi Hétvégén!

Köszönjük, hogy részesei lehettünk!
Gyenes Eszter és családja
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Tényleg, miért jó még mindig? Hiszen kemény 
munkával kiharcolt önismereti adataim szerint már 
rég meg kellett volna, hogy unjam. Gondolkodtam 
rajta és összeállt a kép. 

Azért, mert ezeken a felhőtlenül, szép környezet-
ben eltöltött, életerős vidám trapikkal teli, kultúrá-
val is fűszerezett napokon töltekezem fel a többi nem 
ilyenre. A hétköznapokra. Amikre nem kéne különö-
sebben töltekezni, ha csak munkásak vagy fárasztók, 
stresszesek, zsúfoltak, egyhangúak vagy idegesítőek 
lennének. Ez mind elmenne. De az már egyáltalán 
nem jó, hogy a trapi élete képes egészen kiszámítha-
talanul egy nagy kanyart venni, és akár percek alatt 
felfordulni. Miután újra képesek vagyunk levegőt 
kapni egy-egy ilyen megrázkódtatás után és a gyo-
morgörcs is oldódik, jó visszagondolni a kedélyesen, 
kényelmesen, szép helyen eltöltött napokra. Mesélő 
kedvű kultúrált idegenvezetőre, meghökkentő termé-
szeti szépségekre, a víz és a hegy közelségében rejlő 
elemi erőre, beszélgetésekre, értékes gondolatokra, 
szép gesztusokra, jó példákra, történetekre, bátran és 
szépen élt életekre.

Miért jó még mindig 
a visegrádi trapi hétvége?
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 Jó ilyen helyen, ilyen társaságban lenni. 
Ahol a régmúlt, a közelmúltunk és a jelen 
összefonódik. A táj változatlan, az embe-
rek szépet alkottak, a művészet virágzott, 
a karaoke népszerűsége az ifjak közt tö-
retlen. Azt képzelhetjük, az élet harmo-
nikusan csordogál azóta is. Néha valakik 
valakikkel csatáztak, viszont mennyit épí-
tettek és akár tanulhatnánk is tőlük. 

De a trapik élete hullámvasút. Van-
nak jó idők, a következő pillanatban pe-
dig akármi jöhet. Ezek a hétvégék, főleg 
itt Visegrádon, egyértelműen a hullámhe-
gyen vannak.

Mezei Piroska, 
Luka Ági és Timi 

anyukája
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Mi is nyaraltunk

Kezdhetném így is: egyszer volt, hol nem volt..., de in-
kább így kezdem: minden rosszban van valami jó!

Szerettük Aligát, kibírtuk Alsóörsöt és nagyon-nagyon 
sajnáltuk, hogy a tavalyi év volt az utolsó a Fridában. 

Igen, sajnálatos módon becsukódott egy ajtó, de kinyílt 
egy másik. 

Nem akárhová nyílt ez az ajtó!
Az OTP Bank Nyrt. Balatonszemesi Üdülőszálló és 

Oktatási Központjánál jobb helyet el sem tudtam volna 
képzelni. Gyönyörű környezetben végtelenül kedves sze-
mélyzettel, igényes szobákkal, termekkel felszerelt üdülő-
ben tölthettük ezt a hetet.

Hatalmas füves terület, teniszpálya, ugróasztal, röplab-
daháló, a kicsiknek játszótér nyújtott lehetőséget a progra-
mokon kívül még mozogni vágyóknak. A Balatont sajnos 
fürdőzésre idén a hideg idő miatt nem vehettük igénybe, 
de szerencsére kajak-kenuzásra volt alkalmunk.

Az úszásoktatás szempontjából az eddigi helyszínek 
közül ez a legideálisabb. A négypályás 25 m-es-, a kisvizes 
fedett MEGFELELŐ HŐMÉRSÉKLETŰ medencék 
plusz a pezsgőfürdő és az állandóan működő szauna ké-
nyeztetett minket (ha már az időjárás nem).  

Az eddigi évekhez képest észrevehetően megnőtt az 
úszni vágyó táborlakók száma. A kicsik élvezték, hogy 
végre nem fagynak bele a vízbe és a lábuk is leér, a na-
gyok pedig próbára tehették úszástudásukat, állóké-
pességüket a kihűlés veszélye nélkül. Gondolom, nem 
kell ecsetelnem, hogy oktatásmódszertanilag mennyi-
vel több lehetőség nyílt számunkra. Nemcsak a gyere-
kek, de mi is százszor jobban élveztük az úszásoktatást. 
Főleg olyan lelkes tanársegédek mellett, mint Gyurkó 
Alexandra és Molnár-Farkas Dia!

Nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak úsz-
ni, mert az úszástudás adott esetben az életüket ment-
heti meg!

Remélem a következő években még több ifjú táborlakó-
val sikerül megszerettetnünk a vizet, vagy megtanítani az 
úszás alapjait és ösztönözni további úszótanfolyam elvég-
zésére, vagy éppen sikerül az úszósport irányába terelget-
ni, mellyel esetleg hozzájárulhatunk a magyar válogatott 
világjátékokon való jövőbeni eredményes szerepléséhez.

Szendi-Káldi Mónika
(Várszegi Máté elnevezése szerint: Úszó Néni)

Fejlődés az úszásban 
2015 Balatonszemes
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Példaképeink

Gyurkó Szandi testvérével és szüleivel 2004 óta min-
den MI IS NYARALUNK tábor, és szinte minden egyéb 
– őszi, téli, gyereknapi – programunk résztvevője. A tá-
borban kezdett el úszni, és ma már ő a tábor egyik önkéntes 
úszásoktatója. Első Európa Játékán Pécsett, 2006-ban már 
érmek garmadával lett gazdagabb, és a következő évben, 
a szervátültetettek bangkoki Világjátékáról 5 aranyérem 
birtokosaként tért haza. Sikersorozata azóta is töretlen. 
Nemcsak jó sportoló, a tanulást sem hanyagolja, Veszprém 
legerősebb gimnáziumának utolsó éves tanulójaként. 

Az alábbi cikk a vizipolo.hu oldalán jelent meg, és a ri-
port készítője, Nagy Viktor hozzájárulásával jelenik meg la-
punkban. 

Az argentínai világjá-
tékokról nemrégiben haza-
tért Gyurkó Alexandrával 
készítettünk interjút egy 
kellemes hangulatú bel-
városi kávézóban.  Szandi 
mesélt a legutóbbi élmé-
nyeiről, eddigi sikereiről, 
valamint elárulta azt is, 
hogy miként képzeli el a 
jövőjét.

Hogyan kezdődött, 
mikor alakult ki az úszás 
iránti szereteted?

2004-óta minden évben 
van a szervátültetetteknek 

nyári tábor, én is elmentem egyre. (Szandi 2004 óta mind 
a 12 táborban részt vett! – szerk.) Szalamonov Zsuzsának 
köszönhetően kerültem a vízbe, ő bátorított, hogy próbáljam 
ki az úszást  A foglalkozások között természetesen szerepelt 
ez is, így kerültem kapcsolatba a sporttal. Zsuzsa elmondta, 

hogy vannak külföldi versenyek olyan helyeken, ahova más-
képp lehet, hogy nem jut el az ember. Jelenleg a Feszt Tímea 
által vezetett Trappancs Egyesület úszója vagyok.

A szüleid hogy fogadták, hogy végül pont ezt a 
sportot választottad?

Anyáék először meglepődtek. Kilenc évesen nagyon tö-
rékeny kisgyerek voltam, de úgy határoztunk, hogy akkor is 
megpróbáljuk. Kerestünk egy edzőt is mellém. Bár eleinte 
nem szerettem annyira, mert utána hajat kell szárítani és a 
lányoknál külön procedúra ez az egész, – mondta mosolyogva 
– de nagy löketet adott, amikor 2006-ban  én is részt vehet-
tem a magyarországi Eb-n.

Jelenleg melyik a kedvenc úszásnemed?
Jelenleg a gyorsra álltam rá a leg jobban, 50, 100, 200 

és 400 méteren indulok. Korábban többfélét úsztam, a gyors 
mellett hátat, vegyeset és pillangót is.  A vegyeshez most Ar-
gentínában nem volt kedvem, a háttal pedig már nem vagyok 
olyan jóban, mint régen, ugyanis tavaly volt egy kis balesetem 
vele…

Nocsak, milyen baleset?
Amikor egyszer időre úsztam és nem volt kötél fölöttem, 

akkor csúnyán bevertem a kézfejemet és egy púpom maradt 
örökre. Egy hétig gipszben is volt utána a kezem. Azóta in-
kább hanyagolom a hátúszást versenyeken.

Az elején nem szerettem az úszást, 
mert utána mindig hajat kellett szárítani



19Csudamadár

Példaképeink
Mennyit szoktál edzeni átlagosan?
Heti 4-5-6 alkalom. Idén lesz először olyan, hogy a suli 

miatt megpróbálok kedden reggel és délután is elmenni majd 
edzésre. Amikor kiderül az emberről, hogy válogatott lesz, 
olyankor még jobban rákapcsol mindenben, próbál még jobb 
lenni. A világversenyek előtt szokott lenni mindig egy hét 
edzőtábor.

Hogyan készülsz fel egy versenyre?
Év közben folyamatosan. Most kaptam három hét pihe-

nőt, de szeptember 28-án megint kezdődik az évad. Lesz egy 
válogató versenyünk novemberben, egy pedig majd április 
környékén, tavasszal. Nem csak vízi, de szárazföldi edzé-
seink is vannak. Ilyenkor nyújtunk, vagy éppen erősítünk.

Mennyire figyelsz oda az étrendedre? Bármit sza-
bad enni?

Szinte semennyire, azt eszem, ami 
jól esik. Nálam nincs ilyen szigorú dié-
ta, mivel lemozgom úgy is. Néha szeret 
az ember bűnözni egy kicsit, van ami-
kor megkívánok dolgokat. Nagyon sze-
retem például a gyorséttermeket, utazás 
közben szoktunk néha ott enni.

A következő versenyed, megmé-
rettetésed mikor lesz?

Nemzetközi jövő nyáron, a Hel-
sinkiben megrendezésre kerülő Euró-
pa-bajnokság. Utána 2017-ben világ-
bajnokság, Málagában. Ezekre kell 
majd készülnöm.

Melyik a kedvenc helyszíned, 
ahol eddig versenyeztél?

Thaiföld áll a ranglista élén. Igaz, 
hogy akkor még nagyon kicsi voltam és 
apa kísért el, de így is maradtak meg 
szép emlékek. Hiába volt az is egy ver-
seny, elvittek minket kirándulni, amivel teljesen elterelték a 
gondolataimat arról, hogy majd vízbe kell ugranom. Elmen-
tünk egy hatalmas állatkertbe, ami Bangkokban volt. Jár-
tunk még egy szigeten, ahol az ebéd közben feltálaltak egy 
hatalmas, főtt rákot. Ekkor láttam először egészben ilyet. 11 
évesen nagyon élveztem az ottlétet, de ha egyszer még visz-
szamehetnék, annak nagyon tudnék örülni. De természetesen 
Argentína és Dél-Afrika is nagyon csodás volt.

Van-e kedvenc érmed? Olyan, ami esetleg valamiért 
jobban a szívedhez nőtt?

Mindig az éppen aktuális a kedvencem, ami a lámpámon 
lóg, hogy legyen motivációm. Lényegében az összeset szere-
tem, mert mindegyikért keményen megdolgoztam. Az ezüs-
tök és a bronzok a vitrinemben vannak, az aranyérmek pe-
dig szem előtt. Két, három éve azt kezdtem el csinálni, hogy 
a versenyek végén készítek egy képet az érmeimről és azokat 
mögéjük teszem.

Mennyire lehet összeegyeztetni az élsportot a tanu-
lással? Hogyan lehet ezt megoldani?

Legtöbbször nyolcra járok suliba, általában fél 3-ig ott 
vagyok. Az edzés 3-kor kezdődik, olyan fél 6-ra végzek. Utá-
na hazabuszozom,  ekkor már 7 óra is elmúlt és csak utána 

tudok nekiállni a házinak. Hétvégéken pedig mindig előre 
tanulok.

Mennyire jut idő a barátokra és a kikapcsolódásra?
Mindenkinek arra van ideje, amire szeretné. Általában 

azt szoktam kérni a barátaimtól, hogy inkább hétvégén ke-
ressenek. Hét közben csak akkor szoktam eljárni otthonról, ha 
másnapra nem kell tanulni semmit.

Mik a terveid a továbbtanulást illetőleg?
Továbbtanulás terén jelenleg három elképzelésem van, 

germanisztika szakos, jogász vagy némettanár szeretnék len-
ni. Két utóbbit pesti felsőoktatási intézményben néztem, a 
germanisztikát pedig Veszprémben. Olyat szeretnék csinálni, 
amivel szívesen foglalkozom, még ha nem is fizetnek agyon 
érte. Februárig van időm eldönteni, hogy melyik is lesz majd 
végül a favorit.

Ha választanod kellene, egy jó film vagy inkább könyv?
Nagyon szívesen olvasok könyvet, de ha nagyon jónak 

tűnik, olyankor mindig megnézem filmen is. Néha egyes je-
lenetek kimaradnak a könyvben leírtakhoz képest, ilyenkor 
mindig megjegyzem magamban. Legjobban az akciófilmeket 
és thrillereket preferálom, minden olyat megnézek, amiben 
Liam Neeson a főszereplő. Az Elrabolva trilógia az abszolút 
favorit.

Ha egyszer eljön az idő, hogyan képzeled majd a 
családalapítást?

Ez otthon is mindig egy felmerülő téma. Nem a közel-
jövőben tervezem, hanem mondjuk úgy 10 év múlva. Lányt 
szeretnék, de akkor sem fogok bánkódni, ha fiúgyermekem 
lesz. Az a leg fontosabb, hogy egészséges legyen.

Milyen terveid vannak még a jövőt illetően?
Van egy bakancslistám, amin jó pár dolog szerepel. Idén 

sikerült kipipálnom rajta a Balaton-átúszást, aminek nagyon 
örülök. Szeretnék sikeresen leérettségizni valamint eredmé-
nyesen szerepelni a versenyeimen is.

Nagy Viktor
vizipolo.hu
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Világnap

Megint eltelt egy év… Köszönöm!
Megint élmények sokasága várt rám… Köszönöm!
Megint együtt mi, szervátültetettek, donorok, olim-

pikonok, orvosok, szimpatizánsok, hogy ússzunk, fociz-
zunk, együtt legyünk önmagunkért és donoraink emlé-
kéért…Köszönjük!

Megint Szalamanov Zsuzsa és segítői vezetik, szerve-
zik csapatainkat, akárcsak a világ sok-sok pontján teszik 
ezt mások ezen a napon, október második szombatján, 
megmozgatnak minket… Köszönjük! 

Megint Világnap!
Megint izgulunk, küzdünk, szeljük iszonyatos iram-

ban az uszoda habjait, zsonglőri ügyességgel varázsoljuk a 
labdát egymás lábára, a hálóba, fölé, vagy mellé… Előtte-
tek tisztelgünk! Nektek köszönjük!

Megint, mint már annyiszor, nagyszerű, kiemelkedő 
személyiségek állnak mellénk - Güttler Károly, Cseh Lász-
ló, Verrasztó Evelyn és Dávid, Joó Sára, Szilágyi Liliána, 
Mutina Ági,  – a aki megbetegedett, de lélekben velünk 
volt – az MLSZ gazdasági igazgatója, Dr. Gudra Tamás, 
Dr. Borbély Zoltán volt- és Sipos Jenő jelenlegi  MLSZ 
szóvivő, és három fradista, Telek András, Wukovics Lász-
ló és Wukovics - Páncsics Deján -, hogy bizonyítsák, nem-
csak a vízben és a pályán a legjobbak, de együttérzésben, 
emberként is a dobogó tetején állnak… Köszönjük!

Megint elgondolkodom: - Miért olyan fontos ez a nap 
nekem, nekünk, a világnak? Nagy szavak nélkül, egysze-
rűen azért, mert: a háláról, az élet igenléséről, szeretetről, 
tiszteletről szól.

Megint… Igen, akarjuk!
És jövőre is…
És még sokáig… sokáig…

Medve Böbe
14 éve vesetranszplantált, 70 éves úszó

Együtt a világgal!
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A Szervdonáció és Transz-
plantáció Európa Napját az Eu-
rópa Tanács kezdeményezésére 
1996-ban, Genfben rendezték 
meg először, majd 2005-ben a 
WHO október második szombat-
ját a Szervdonáció és Transzplan-
táció Világnapjává nyilvánította. 
Alapítványunk a Magyar Transz-
plantációs Társaság, a Magyar 
Szervátültetettek Szövetsége és 
az Országos Vérellátó Szolgá-
lat - Szervkoordinációs Iroda 

közreműködésével, idén kilence-
dik alkalommal rendezte meg a 
Szervdonáció és Transzplantáció 
Európa- és Világnapját. Rendez-
vényünk célja tiszteletadás a dono-
roknak és családtagjaiknak, illetve 
szolidaritás a szervátültetésre váró 
betegek iránt. A transzplantáltak 
köszönetüket fejezik ki a szerv-
átültetés lehetőségét megteremtő 
(donorjelentő), valamint a transz-
plantációt és az utógondozást vég-
ző egészségügyi dolgozóknak.

A hagyományos délelőtti sport-
eseményen a szervátültetés terü-
letén dolgozó orvosok/ápolók, a 
transzplantáción átesett betegek 
és az olimpikonok úszóváltója, va-
lamint az MLSZ ismert játékosai 

Mert kell egy nap, hogy emlékezzünk…
„…Minden kéz világolt fenntartott fáklyával…”
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és tisztségviselőinek részvételé-
vel rendezett kispályás mérkőzés 
várta a résztvevőket. Népszerű 
sportolóink így járulnak hozzá a 
magyarországi szervdonációval és 
transzplantációval kapcsolatos tá-
jékozottság növeléséhez a társada-
lomban, és a rendezvény egyúttal 
jó lehetőséget nyújt rendhagyó 
orvos-„beteg” találkozókra is. Az 
elmúlt évtől ezt a barátságos mér-
kőzést Bicskei Bertalan nagykö-
vetünk emlékének szenteljük, és 
Bicskei emlékkupának neveztük 

el. A mérkőzés eredménye szoros 
küzdelemben 7-7 lett, az érmeket 
Bicskei Bertalan özvegye, Anni 
és legkisebbik unokája adta át. 
A rendezvény délutáni eseménye 
az ünnepélyes díjátadás. Alapítvá-
nyunk kezdeményezésére 2007 óta 
miniszteri „Pro Vita” díjban ré-
szesülnek az „életet adományozó” 
szervdonorok. Idén 33 szervado-
mányozó vehette át a díjat, olyan 
emberek, akik önzetlen tettükkel 
járultak hozzá valamely családtag-
juk, barátjuk gyógyulásához. A dí-
jakat Dr. Nagy Szilárd, az EMMI 
Egészségügyért Felelős Állam-

Világnap
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titkárság kabinetfőnöke adta át. 
Szt. Kozma és Damján díjat ado-
mányozott a Transzplantációs 
Alapítvány Vitray Tamásnak, a 
társadalom tájékoztatása és ez ál-
tal a szervdonáció-szervátültetés 
elfogadottsága érdekében végzett 
kiemelkedő újságírói tevékenysé-
géért a hazai szervátültetés korai 
szakaszában. A díjazottat Perner 
Ferenc professzor úr méltatta.

A nap záróeseménye, a 2011 óta 
immár hagyományosnak mondható 
fáklyás séta a Városligeti Szent Ist-
ván forrástól a Hősök terére. Idén is 
száz feletti volt a résztvevők száma, 
érintettek, és kívülállók egyaránt, 
egyszerűen csak olyan emberek, akik 
tudják és hirdetik, hogy a SZERV-
ÁTÜLTETÉS ÉLETET MENT!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke

köszönjük az 
emberi erőforrások minisztériumának 

támogatását, melynek hiányában 
a világnapot nem tudtuk volna 

megrendezni!

Világnap
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moSt induló rovatunkban olyan embereket, Szervezeteket mutatunk be, akikkel együttműködve Segíteni tudjuk 
a SzervátültetéS ügyét éS a Szervátültetett gyermekek éS cSaládjuk életét. az új rovat elSő bemutatkozáSa: a 
Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány.
mindenki, aki nem budapeSti lakóS éS rövidebb-hoSSzabb időt kell gyermeküknek a gyermekklinikán töltenie, 
kapcSolatba került az alapítvánnyal éS hálával gondol rájuk. iSmerjük meg őket moSt még jobban! 

Akinek került már kórházba hosz-
szabb ideig a gyermeke, ismeri az ér-
zést, milyen egy kórházi széken ülve 
átvirrasztani az éjszakát vagy fájó szív-
vel egyedül hagyni a kis beteget. A 
több évtizeddel ezelőtt Amerikában 
megalapított Ronald McDonald Gyer-
meksegély Alapítvány erre a helyzetre 
kínál megoldást: a világ számos pont-
ján megtalálható Ronald McDonald 
Házak olyan családoknak biztosítanak 

otthoni körülményeket térítésmente-
sen, akiknek beteg gyermeke elhúzó-
dó, az otthontól távol eső kórházi ke-
zelésen esik át. 

1999 óta Budapesten, 2004 óta pe-
dig már Miskolcon is működik egy-egy 
Ronald Ház, ahol a bentlakó családok 
szinte ugyanúgy élnek, mint odaha-
za. A beteg gyerekek együtt lehetnek 
családtagjaikkal, a közös nappaliban 
játszhatnak a többi gyerekkel, családjuk 

közelségéről pedig még a legnehezebb 
pillanatokban sem kell lemondaniuk.

„A világon kétszázadikként nyitotta 
meg kapuit a budapesti Ronald Ház, az-
óta látom el a házmenedzseri feladatokat. 
Kezdetben hét, egyenként négy családtag 
befogadására alkalmas lakrészünk volt, 
majd két évvel később kibővítettük, így 
már húsz családnak nyújtunk otthont, 
távol az otthontól. Nagyon szeretem a 
munkámat, szerencsésnek érzem magam, 

Együttműködésben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány - 
Igazi otthon, távol az otthontól 
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hiszen mindennap látom, mennyire sokat 
jelent az Alapítvány segítsége a családok-
nak. Érzem, hogy jó helyen vagyok, hogy 
fontos, amit teszek. Hihetetlen szeretetet 
kapok nemcsak a gyerekektől, de a szülők-
től is.” – mondja Nagyné Bayerle And-
rea, a budapesti Ronald Ház házme-
nedzsere, akinek lánya, Andi évek óta 
segíti anyukája munkáját. 

Nemcsak Andi, hanem a miskol-
ci Ronald Ház házmenedzsere, Rigó 
Zsuzsanna is szívvel-lélekkel gondos-
kodik a ház lakóiról.

„2006 óta vagyok a miskolci Roni 
Ház házmenedzsere, korábban hosszú 
éveken keresztül gyermekápolóként dol-
goztam. Jelenleg 12 családnak tudunk ott-
hont nyújtani, a házhoz tartozó hatalmas 
telken gyakran rendezünk kerti partikat. 
Nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek 
velük foglalkozni. Mindig nagy öröm, mi-
kor egy-egy önfeledt percükhöz mi is hozzá 
tudunk járulni. Jó érzés látni, amikor egy 
beteg gyerek felhőtlenül képes élvezni az itt 
töltött napokat” – meséli Zsuzsa. 

A magyarországi Ronald Házak 
fennállásuk óta több ezer családon se-
gítettek, Miskolc és Budapest után 
pedig hamarosan elkészülnek a Pécsi 
Gyermekklinika Ronald családi szo-
bái is.

A Ronald Házakról itt találsz bő-
vebb információt:

Weboldal: www.ronaldhaz.hu
Facebook oldal: 

www.facebook.com/
AlmdudlerHungary 

Nem titok, hogy az Alapít-
vány folyamatos működését 
évről-évre vállalatok, vállalko-
zók és magánszemélyek nagy-
lelkű adományaiból, valamint 
a McDonald’s éttermekben 
elhelyezett pénzgyűjtő perse-
lyekben összegyűlt összegekből 
fedezi. Aki szeretné segíteni az 
Alapítványt, az a http://www.
ronaldhaz.hu/adomanyozas/ 
linkre kattintva olvashat a tá-
mogatási lehetőségekről.

katrin története

A 11 éves, vesetranszplantált Katrin is hosszabb időt töltött a 
budapesti Ronald Házban. A kislány két és fél éves volt, mikor ki-
derült, gond van a veséjével, donorra van szüksége. Három évvel 
ezelőtt sor is került a beültetésre, a műtétek és az azt követő kezelé-
sek, ellenőrzések miatt a család rendszeresen ingázott Budapest és 
Salgótarján között. A kórház veseosztályán ajánlották Katrin anyu-
kájának a Ronald Házat, amiért a család azóta is nagyon hálás: „A 
Roni Ház valóban egy igazi otthon, a családias környezetben még a leg-
nehezebb pillanatok ellenére is jól éreztük magunkat. Sokat segített, hogy 
együtt tudtunk lenni Katrinnal. A házban töltött hetek alatt barátokat 
is szereztünk, sokukkal azóta is tartjuk a kapcsolatot. Szerencsére Kat-
rin ma már jól van, kéthavonta járunk csak kontrollra. Ilyenkor viszont 
mindig beugrunk meglátogatni Andit, a házmenedzsert” – meséli Gi-
zella, a kislány édesanyja.

Katrin és édesanyja

Nagyné Andi és Rigó Zsuzsi
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Jó hírek

Megújult az ambuláns részleg
Tájékoztatás az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika betegfel-

vételi és ambuláns részlegének megújulásáról
Magyarország legpatinásabb gyermekkórházában, a Bókay 

Gyermekklinikán 2015-ben új, a XXI. század gyermekeinek és 
szüleinek igényeit kiszolgáló és a modern technikákat és gyógyí-
tó eljárásokat felvonultató betegellátó osztály kialakításába kezd-
tünk. Ez a Bókay Gyermekklinika Sürgősségi Projektje, aminek 
a keretében kialakításra kerül a Sürgősségi Osztály, 6 fekvőbeteg 
ággyal, színvonalas vizsgálókkal és intenzív osztályos technikát 
felvonultató sokktalanító helyiséggel, új, közös betegváró terü-
letek, sebészeti vizsgálók, betegfelvételi egységek. Megújulnak 
a publikus vizesblokkok és a pici babák és szüleik számára egy 
csendes, kényelmes és meghitt szoptatós szobát is kialakítunk. 
A XXI. században a beteg gyermekeket minél gyorsabban, biz-
tonságosabban és hatékonyan, az ő számukra barátságos környe-
zetben kell gyógyítani. Ezt a célt szolgálja egy most kialakításra 
kerülő Gyermeksürgősségi és Egynapos Osztály, amely kiemelt 
jelentőségű a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás területén. 
Az orvostudomány fejlődésével lehetővé vált az, hogy az akut 
gyermekbetegek jelentős részét a korábbiaknál rövidebb idő alatt, 
kisebb megterheléssel, alacsonyabb költségek mellett gyógyítsuk. 
Ezeket a gyógyítási elveket és eszközöket kívánjuk bevezetni az 
új osztályon. A megvalósuló átalakítás után, a klinikánkon gon-
dozott, rendszeresen visszatérő gyermekek számára is gyorsabb 
és biztonságosabb lesz az első ellátás.

A 135 éves épület fogadó részét és az azt körülölelő területe-
ket gondoltuk újra és alakítjuk teljesen át a mai igényeknek és a 
kor építészeti színvonalán mintegy 300 nm-en. A patinás épület 
modern, minden igényt kielégítő belső teret kap, amely alkalmas 
a XXI. század gyermekgyógyászatának befogadására. Egyszerre 
lesz jelen a múlt és a jelen, a tradíció és az innováció.

A Bókay Gyermekklinika Sürgősségi Projektje egyedülálló 
abban a tekintetben is, hogy szinte kizárólag adományokból, cél-
zott támogatásokból valósul meg.

Dr. Szabó Attila
az SE ÁOK I. sz. Gyermekklinika igazgatója
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Mézes élet

A méz jótékony hatásáról egy vesetranszplantált 
gyerek méhész édesapjának tapasztalata 

Méz, méz, méz, termett méz, Termett méznek ál-
dottsága, Lehullott virága 

11 éve méhészkedem 40-50 méhcsaláddal. Kezdet-
ben minden méhszúrás helye hatalmasra dagadt, a bo-
kámat ért szúrástól pedig napokig vonszoltam magam. 
Ez már a múlté, most már csak a méhszúrás pillanatában 
érzek kis fájdalmat, egyéb utóhatás nélkül. Bátyámnak, 
aki szintén méhészkedik, kínzó derékfájdalmai voltak, 
de a sok méhszúrás ezt minimálisra csökkentette. A 
méhszúrás jótékony hatásán kívül természetesen a méz-
nek és a méhek által előállított termékeknek is sok jó ha-
tása van. A méz nyugtató hatású, segíti az elalvást (akár 
langyos tejbe keverve), fertőtlenít, segíti a gyomorsav 
túltengését, baktérium, gomba és vírusölő, torokgyulla-
dásra, hörghurutra, vérszegénységre is jótékony hatással 
bír. Gyermekeim is naponta esznek mézet, ősztől tava-
szig pedig a méhek által előállított propoliszt fogyaszt-
juk tinktúra formájában, egy evőkanál mézre csepegtet-
ve. Kitűnő hatása van az étvágyukra is. A propolisz a 
méhek tömítő vagy ragasztóanyaga, amelyet a rügyek 
ragadós váladékából gyűjtik össze. Szervátültetett gyer-
mekem talpán fokozatosan növekvő, kb. 4 cm átmérő-
jű bőrkeményedés alakult ki, melyet hónapokig nem 
tudtunk kenőcsökkel kikezelni, míg a propolisz tink-
túrával, 5-6 alkalommal történő bekenés után pár nap 
alatt teljesen eltűntette. Méhész ismerősömnél orvosai 
végbél daganatot diagnosztizáltak, 2-3 hónapot adtak 
az életének. Ennek hatására tömény propoliszt végbélen 
keresztül juttatott szervezetébe saját magának napi há-
romszori kezeléssel, majd 3 hónap múlva kontroll vizs-
gálatán teljesen tünetmentessé vált. Orvosai csodálkoz-

va kérdezték, hogy mit csinált. Elmesélve öngyógyító 
műveletét, hálát adva méheinek, azóta is, 10 év elteltével 
szorgosan tevékenykedik, kitűnő egészségnek örvend, 
rák gyanújának nyoma sincs. Családunkban szemölcs, 
aranyér kezelésében is teljes gyógyulást eredményezett. 
Mindenkinek javaslom a leírtak alapján a jótékony ha-
tású, méhek által előállított kincset.

Móricz Gábor
a 10 éves veseátültetett Barni apukája (fotó Barniról)

A méz: csodaszer

még a mézről

A méz nem csak a konyhában 
édesíti meg az életünket és az ételün-
ket, de baktériumölő és antioxidáns 
tulajdonságai miatt a szépségápolás-
nak is hatékony segítője.

A mézet már az ókori népek is 
felhasználták a gyógyításban, mivel 
fertőtlenítő és antibakteriális hatás-
sal rendelkezik. Több mint 400 évvel 
ezelőtt az ajurvédikus gyógyászatban 
a mézet az anyagegyensúly felborulá-
sának kezelésére használták. Az óko-

ri Egyiptomban sebeket kezel-
tek vele. Az ókori görögök 
a hosszú élet titkát látták 
benne. Mohammed pró-
féta és a Korán is dicsőí-
tette gyógyító erejét.

A méz bővelkedik 
az életfontosságú ásvá-
nyi anyagokban, nyom-
elemekben és vitaminok-
ban. Van benne: vas, réz, 
foszfor, kén, kálium, kal-
cium, nátrium, mangán, szilí-
cium, magnézium, klór és cink, B1-, 

B2-, B-vitamin, pantotén-
sav, nikotinsav-amid, 

folsav és biotin. (Ez 
utóbbit szépségvita-
minnak is nevezik.) 
Támogatja a B-vi-
taminok munká-
ját, melyek hiánya 
foltos hajhullásban 

és bőrgyulladásban 
mutatkozik meg. A 

méhészeti termékek 
különösen sok biotint, azaz 

H-vitamint tartalmaznak.
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Mézes élet

A méz rengeteg enzimet tartal-
maz, amelyek nélkülözhetetlenek 
az immunrendszer munkájához. 
Ezek az enzimek - invertáz, diasz-
táz, kataláz, amiláz, foszfatáz és glu-
koz-oxidáz olyan anyagok, amelyek a 
szervezetünkben zajló anyagcsere fo-
lyamatokat szükség szerint felgyor-
sítják, fékezik, illetve irányítják.

méz a gyógyításban
Gyulladáscsökkentő hatása 

miatt a mézet különböző betegsé-
gek esetén alkalmazzák, lerövidíti 
a gyógyulási időt, javítja a vérke-
ringést, meggyorsítja a véralvadást, 
és hozzájárul a duzzanatok apadá-
sához. 

A mézben lévő defensin-1 nevű 
fehérje felelős az antibakteriális ha-
tásért. Gyógyhatásához hozzájárul 
a kissé savas pH és az antioxidáns 
tartalom. 

Cukorbetegeknél fellépő feké-
lyek kezelésében eredményes lehet 
a méz, ha az antibiotikus kezelés 
nem hoz javulást. Alkalmazása ke-
vésbé költséges, és kevesebb a mel-
lékhatása is.

A manuka mézről igazolták ko-
rábban, hogy alkalmazása MRSA 
fertőzősekben is eredményes lehet. 
A manuka mézet a többi mézfajtá-
ból kiemelve dicsérik sebfertőtle-
nítő és antiszeptikus hatása miatt. 

A legújabb kutatások már a 
sugárkezelés okozta bőrgyulladás 
megelőzésében is hatásosnak talál-
ták emlőrákos betegek vizsgálata 
során.

A különböző mézek hatása 
függ attól is, hogy milyen virágból 
készültek, illetve mennyi a víztar-
talmuk.

A méznek reflux ellenes hatása 
is van. A gyermekkori hasmenés 
kezelésére is javasolják a méz fo-
gyasztását, mert lerövidíti a has-
menés időtartamát, emellett a cu-
kor és az elektrolitok pótlására is 
alkalmas. 

Szezonális allergia tüneteinek 
kezelésére is kipróbálták, amely 
során kiderült, hogy a méz fo-
gyasztása csökkenti a köhögés gya-
koriságát. 

A fáradtság és kimerültség tü-
netei is kezelhetőek mézzel. Sok 
élsportoló él ezzel a lehetőséggel, 
és fogyaszt rendszeresen nagyobb 
mennyiséget belőle.

Gyengeség esetén bármely méz-
fajta jó szolgálatot tehet.

A méz gyulladásgátló hatása 
mellett igazolt emésztésjavító tu-
lajdonsága is. A benne található 
enzimek, koenzimek, savak és vi-
taminok javítják az emésztést, és 
ezáltal gyorsítják az anyagcserét. 
Elsősorban a májkímélő diéta so-
rán játszik fontos szerepet.

méz a kozmetikában
Fontos, hogy ún. nyers mézet 

használjunk, azaz ne legyen pasztőrö-
zött vagy más módon kezelt.

Akne ellen 
A méz elpusztítja a pattanásokat 

okozó baktériumokat, és egyben hid-
ratál is. Hagyjuk rajta a mézet 15-20 
percig az érintett területen, majd öb-
lítsük le.

eltünteti a sötét karikákat
Egy kanál méz halványítja a szem 

alatti karikákat és csökkenti a duzza-
natot. Keverjük össze azonos mennyi-
ségű mandulaolajjal, este tegyük fel, 
és reggel öblítsük le.

kisimítja a ráncokat
Egy kanál méz és fél érett avokádó 

csodákat tesz a ráncos bőrrel, vigyük 
fel, mint egy krémet, negyedóra után 
öblítsük le meleg vízzel.

körömágy ápolása
A sérült körömágyat megtámad-

hatják a gombák és baktériumok, méz 
és almaecet keverékével tisztítsuk és 
puhítsuk.

borotválkozás után
Megnyugtatja az égő, horzsolt 

bőrt.

fényt ad a hajnak
Fél csésze méz és negyed csésze 

olíva- vagy kókuszolaj keverékét ken-
jük a hajunkra, hagyjuk fent 20 percig, 
majd öblítsük le. Hetenként érdemes 
ezzel a pakolással ápolni a hajunkat.

A viszkető fejbőrt is nyugtatja
Gombaölő hatásának köszönhe-

tően egy kanál méz és egy kanál víz 
keveréke megnyugtatja a viszkető fej-
bőrt. Masszírozzuk be két percen át, 
majd két óra elteltével mossuk meg. 
Kétnaponta ismételjük az eljárást kor-
pa ellen.

Forrás: informed
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Tükröt szeretnénk mutatni a társa-
dalomnak, a hivataloknak, a hatalmat 
gyakorlóknak, megmutatni azoknak 
az embereknek, ártatlan gyermekeknek 
a problémáit, szenvedését, akiknek a 
mindennapi, hétköznapi, normális éle-
te azon múlik, hogy az illetékes ember, 
vagy intézmény, akinek éppen ki van 
szolgáltatva, hallott-e már valaha is a 
vesebetegségről, dialízisről, vagy szerv-
átültetésről, és ha igen, vajon mennyi-
re korrektek az információi. 2013-ban 
indult rovatunkat nem olvashatjátok 
rendszeresen, csak akkor, ha visszajel-
zést kapunk egy-egy szülőtől, gyerektől. 
Most kaptunk, és szerencsére ismét egy 
jó visszajelzést kaptunk…

Réka öt és fél éves. Négy éve volt a 
májtranszplantációja.  Jelenleg nagycso-
portos a soltvadkerti Evangélikus Egy-
házi Óvodában. 

Emlékszem az óvoda-
kezdés első napjaira.  Le-
nyűgözte a gyerekzsivaly, 
alig akart hazajönni. Min-
den nap sírva hoztam el, 
mert ott akart maradni, sőt 
azt mondta, oda akar költöz-
ni. Én nagyon féltem, hiszen 
előtte nem járt közösségbe. 
Ha tehettem volna, órán-
ként felhívtam volna az óvó 
nénit, hogy minden rendben 
van-e.

A gyerektársaság, a játé-
kos foglalkozások és ismer-
kedés, az óvónők mérhetet-

len szeretete teljesen elvarázsolták. Az 
óvoda első két évében Rékával három-
havonta Németországba jártunk kisebb 
műtéti beavatkozásokra. Nem volt in-
dulás és érkezés, hogy a vezető óvó né-
nink, Lakatosné Hachbold Éva ne tol-
mácsolta volna az óvónők és dajka nénik 
biztató, szerető szavait. A legtöbb végén 
ez állt:

 „A jó Isten áldása  kísérjen utatokon 
Benneteket.”

 Nagyon örülök, hogy három évvel 
ezelőtt Évi óvó néni felkeresett minket 
és azt mondta: szeretettel várjuk Rékát 
az óvodában. Azóta is szívesen fogad-
ják Rékát az óvó nénik és a dajka nénik, 
megadva minden szükséges segítséget 
gyermekem oktató-nevelő munkájához.

Öröm látni, hogy reggelente az óvó 
néni puszit ad a homlokára. Ünnepsé-
gen, ha már a szemét morzsolgatja,(és 
legtöbbször nem sír, csak fáradt), ölbe ve-

szik, és finoman simogatják 
a kis arcát. Ha fáj valamije, 
vagy az udvaron elesik, egy 
hatalmas ölelésnek gyógyí-
tó ereje van. Mindemellett 
öröm, amikor hazajön, és 
elmond egy újabb és újabb 
imádságot. Én hiszem, 
hogy az ő gyógyulását egy-
részt az orvostudománynak 
köszönhetjük, másrészt a jó 
Istennek. 

Sok kedves és figyelmes 
történetet tudnék mesélni: 

Kiscsoportban lemarad-
tuk a farsangi ünnepségről, 

amire Réka nagyon készült, épp Német-
országban voltunk. Mikor hazaértünk, 
az óvó néni megkérte a fényképészt, 
hogy készítsen Rékáról egy jelmezes ké-
pet. Ekkor Babóca katicakislány volt. A 
jelmezt saját kicsi kezükkel és az óvónők 
segítségével készítették. Azóta is őriz-
zük, és sokszor játssza, hogy ő Babóca, 
a katicakislány.

Úgy gondolom, azok a szülők, akik 
sokszor látták gyermeküket fájdalmak 
közt, mint mi is, sokkal jobban féltjük 
őket. Számunkra a legfontosabb, hogy ő 
boldog legyen. Réka boldog, kiegyensú-
lyozott kislány, végre úgy élhet, mint a 
többi kisgyerek.  A transzplantált gyer-
mek is gyermek, csak hatalmasabb szív-
vel és mérhetetlen kitartással. 

Réka és társai nem különös figyel-
met, hanem különös szeretetet igényel-
nek.

Hálával tartozunk az óvodának.
Még ha próbáltam is röviden leírni, 

még sokat tudnék mesélni.
Végül egy dalocska, amit Réka vi-

dáman szokott énekelni, hisz az oviban 
tanulta: 

„ A szeretet nem fogy el sosem,
A szeretet átvisz az életen.
Mindent elhisz és remél,

A szeretet mindennél többet ér.”

Gácsi Renáta,
Sámel Réka édesanyja

Réka az óvodában

Réka édesapjával, aki egyben donora is
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A Norvég Civil Alap tanulmányutat szervezett az 
általa támogatott szervezetek képviselőinek október 6. és 
10. között. Alapítványunk a Csudamadár mesekönyv el-
készítéséhez, kiadásához és a kapcsolódó programokhoz 
(pl. a tavaszi, Visegrádon megrendezett szülői tréninghez) 
kapott támogatást a Norvég Alaptól. 

A tanulmányúton a Transzplantációs Alapítványon kí-
vül 18 magyar szervezet vett részt, akik ismeretterjesztő, 
jogvédő tevékenységet végeznek, illetve hátrányos hely-
zetű csoportok rehabilitációját, beilleszkedését segítik. 
A teljesség igénye nélkül például a Menhely Alapítvány, a 
Budapesti Korai Fejlesztő Központ, a Mosoly Alapítvány és a 
Bohócok a Láthatáron képviselőjével találkoztam – érdekes 
volt összehasonlítani, hogy a tevékenységeink különböző-
sége ellenére milyen sok hasonlóság van a rehabilitációval 
kapcsolatos elképzeléseinkben és a mindennapi kihívások 
terén is.

transzplantáció és rehabilitáció norvégiában

Norvégiában évente kb. 400 szervátültetést végeznek, 
és az élődonoros szervátültetések aránya 10-20% között 
ingadozik – tehát az elvégzett műtétek száma és az élő-
donoros átültetések aránya hasonló. A szervátültetéseket 
egyetlen transzplantációs központban, Oslóban végzik. 

Sikerült találkoznom a transzplantációs szervezetek-
kel is. A Norvég Transzplantációs Alapítvány (Stiftelsen 
Organsdonasjon) irodája Oslo kikötőjében van, a tenger-
re néz. A szervezet kommunikációs igazgatója elmesélte, 
hogy a társadalmi felvilágosító tevékenységüket teljes egé-
szében az állam finanszírozza, bár most már elfogadnak 
magánszemélyektől és cégektől is adományokat. Az iskolai 
tanterv részeként a biológiakönyvekből tanulnak a gyere-
kek a transzplantációról, de az alapítvány is tart felvilágo-
sító előadásokat. A donorkártya pedig minden orvosi ren-

Oslói képeslap

Norvég tigris a főpályaudvar előtt

Oslo főutcája



Világjárás

delőben megtalálható: mindenkinek elég a legközelebbi 
rokonával tudatni, hogy felajánlja-e a szerveit szervátülte-
tésre halála esetén. 

Az utolsó nap délutánján a Vesebetegek és Vese-
transzplantáltak Szövetségének (Landsforeningen for 
Nyrepasienter og Transplanterte) alelnökével találkoztam. 
A szervezet együttműködik a Norvég Transzplantációs 
Alapítvánnyal, és a más szervekkel (szív, tüdő, máj) kap-
csolatos transzplantációs szervezetekkel is. Nyaranta ők is 
szerveznek egyhetes gyerektábort, ahol a vese-, szív-, máj- 
és tüdőtranszplantált gyerekek együtt üdülnek. 

Akikkel találkoztunk – 
ismét a teljesség igénye nélkül

Frambu, a ritka betegségek (pl. Williams szindróma) 
központja Oslótól kb. 20 kilométerre, egy csodálatos, erdei 
tó partján fekszik. A sikeres beilleszkedést minden jelentő-
sebb életszakaszban (csecsemőkorban, iskolakezdéskor, ka-
maszkorba lépéskor, felnőtté válásnál) egyhetes közös családi 
tréninggel segítik.

Az Interkulturális Múzeumban a norvég romák 150 
éves történetét ismerhettük meg. 

A Norvég Helsinki Bizottság bosnyák származású ala-
pítójával találkoztunk, aki a saját háborús tapasztalatait fel-
használva fejlesztett ki módszereket arra, hogy a fiatalabb ge-
neráció előítéleteit hogyan lehet feloldani közös programok, 
táboroztatás keretében.

Ami nagyon más, mint itthon

A norvég szervezetek azzal foglalkoznak, ami a szak-
mai feladatuk: felvilágosító és rehabilitációs programok 
kidolgozásával és megvalósításával, míg itthon szinte min-
den szervezetnek folyamatos fejtörést okoz, hogy milyen 
pályázaton induljon, kihez forduljon ahhoz, hogy végez-
hesse a tevékenységét. 

A másik nagy különbség a bizalom. A norvég egészség-
ügyi és családtámogatási rendszer megbízhatóan működik. 
Az állampolgárok bíznak egymásban és az intézmények-
ben, a betegséggel küzdőket nem hagyják magukra.

érdekességek

Oslo 640.000 lakosú város, Budapesthez képest kis-
városi, békés, oldott hangulatú. A tenger közelsége és a 
belvárosi autós közlekedés korlátozása miatt nagyon tiszta 
a levegő. Hat metróvonal és a sűrű villamosjáratok miatt 
pedig nincs is szükség autóra a város belső részein. Az épü-
letek és a közlekedési eszközök akadálymentesítettek, így a 
kisgyerekes szülők és az idősek is kényelmesen utaznak.

A rénszarvasragu, rénszarvassült az egyik jellegzetes 
norvég étel. Voltak fenntartásaim, de végül megkóstoltam, 
és valóban kiváló volt. A különféle tengeri halak is népsze-
rűek, szendvicsben is, sültekben, salátákban is.

A norvégok barátságosak, nyitottak, segítőkészek, bár 
magukat más skandinávokhoz képest mogorvának tartják. 
Amikor megemlítettük, hogy milyen kedves itt mindenki, 
félig komolyan megemlítették, hogy biztos svédek voltak. 
A viszonylag magasabb munkanélküliség miatt ugyanis 
sok svéd vállal munkát Norvégiában.

Oslo sokszínű, soknemzetiségű város. Norvégia lakos-
ságának kb. 20%-a Norvégián kívül született, vagy első 

generációs bevándorlók gyerme-
keként. A legnagyobb csopor-
tot a lengyelek alkotják, őket a 
svédek és szomáliaiak követik; 
a magyarok a 43. helyen állnak, 
közel 4000 fővel. 

Barta Andrea
Az alapítvány önkéntese
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Troels Mathisen és Alexander Sedowski 
a Norvég Transzplantációs Alapívány irodájában

Vendégségben a Frambu (Ritka Betegségek) 
központban

A Norvég Helsinki Bizottságnál
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Családi hétvégeIsmét búcsúzunk…
Drága Zsoltika!

Nehéz szívvel, könnyeimmel küszködve ülök a gép előtt. 
Mindannyiunk nevében kellene elbúcsúznom Tőled. Nem 
tudok. Emlékezem. Emlékszem arra a napra, amikor Máté 
műszívre került és szüleid meséltek arról, hogy milyen szé-
pen épülsz fel a műszív beültetés után. Te, aki szinte beteg 
sem voltál, egyszer csak kórházba kerültél és néhány hét múlva 
transzplantációs várólistára. Hetek teltek el, mire személyesen 
találkoztunk. Egy kórterembe kerültetek Mátéval. Három hó-
napig. Nagyokat játszottatok, bátorítottátok egymást egy-egy 
vérvétel előtt. Közben mi szülők barátokká lettünk. Aztán jött 
augusztus 12-e, és az új szíved. Minden jól sikerült, egy hó-
nap múlva már otthon is voltál. Máté transzplantációja után a 
kontrollvizsgálatokon találkoztunk. Ti ketten ott folytattátok a 
játékot, ahol előző alkalommal abbahagytátok. Jött az első „Mi 
is nyaralunk” tábor. (Majd még négy!) Felhőtlen boldogság! 
Elválaszthatatlanok voltatok! A mi örömünk pedig határtalan! 

Teltek a hetek, hónapok, évek. Élted a gyerekek felhőtlenül 
boldog életét. Iskolába jártál, játszottál, fociztál. Anyával tele-
fonon tartottuk a kapcsolatot, bármi történt megbeszéltük, ta-
nácsokat osztottunk egymásnak. Így volt ez most is. Aggódva 
hallgattam, hogy kórházba kerültél, majd haza mehettél. Rö-

vid időre, utoljára. Annyira bíztunk benne, hogy legyőzöd ezt 
a fertőzést! Ami az utolsó néhány napon történt felfoghatatlan. 
Mindvégig veled voltunk gondolatban, kértünk, hogy ne add 
fel! Küzdöttél és elfáradtál. Hiányozni fogsz… 

Márta néni, Máté anyukája
…és hiányozni fogsz a 
MI IS NYARALUNK 

tábor minden kis 
és nagy lakójának!
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Családi hétvégeEnnek nem így kellett volna történnie. 
Te is tudod, én is tudom, mindenki tudja. Ötvenesnek kiné-

ző hetvenesként kellett volna terelgetned a pulyákat a sípályán, 
a svájci vagy osztrák hegyekben, napbarnított őszes halánték-
kal, vigyorogva, tele élettel. Aztán otthon várt volna a sokadik 
nagy szerelmed, a sokadik, de az igazi, a falon unokák képei 
meg ezer érem az isten tudja hány féle sportból, amibe mindbe 
belekezdtél, és amikben persze mindből egyből jó voltál. 

De valamiért nem így lett, nagyon nem így. 17 évet, 4 hó-
napot és 10 napot kaptál összesen itt lent, velünk. Sajnálhatná-
lak érte, de semmi sajnálatra méltó nem volt benned soha, meg 
utálnád is persze. Sajnálom magunkat, akiknek úgy kell tovább 
létezni Nélküled, hogy tudjuk milyen volt veled, sajnálom a vi-

lágot, amiért fogalma sincs mekkora lehetőséget veszített veled, 
de Téged nem. A hős lovagokat, akik a legutolsó utáni pillana-
tig kitartanak, és szentül hiszik, hogy megfordíthatják a csatát 
nem sajnálni, tisztelni szokás. A te szótáradban nem szerepelt 
a „feladom” szó – és ilyképpen harcot sem veszthettél, még ha 
holmi külső szemlélőknek úgy is tűnhet - rendesen feladtad a 
leckét a halálnak, és ezzel az életben maradottaknak is: a leg-
rosszabból is ki lehet, ki kell hozni valami jót, kutya kötelessé-
günk hát utánad csinálni, próbálni. Igen, most is, amikor éppen 
újra tanulunk élni Nélküled. 

Drága Donát! Te mindenki pótöccse, pótgyereke, pótuno-
kája, de igaz barátja: találkozunk még, ugye?

Jakab Ivett - mindannyiunk nevében
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Okos légy!

Az ajándék
Hagyományosan december 24-én ál-

lítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén 
ajándékozzák meg egymást a családtagok 
Magyarországon. Az ajándékozás szoká-
sának eredete bizonyos elméletek szerint 
a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető 
vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándé-
kokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony 
megünneplése a kereszténység terjedésével 
az egész világon elterjedt.

Egy másik elmélet szerint ereden-
dően az ajándékozás is a pogány hagyo-
mányokból ered. Bőkezűségük jeleként 
karácsony ünnepén a feljebbvalók adtak 
ajándékot szolgálóiknak.

A római világban a napfordulókor 
ünnepelt Saturnalia (december 17.) a 
vidámság és az ajándékozás napja volt, 
a római újévkor (január 1.) pedig a há-
zakat zöld növényekkel és lámpákkal 
díszítették, a gyerekeknek és a szegé-
nyeknek pedig ajándékot adtak. A ni-
ceai zsinat után ez a meglévő szokás is 
keresztény köntösbe öltözött, és amikor 
Szent Miklós napja is az ünnepkörhöz 
került, az ajándékozás szokása is egy 
keresztény szent neve alatt folytatódott 
tovább (bár nem kevés országban - így 
nálunk is - az ajándékozás karácsonyi 
szokása csak áttételesen köthető Szent 
Miklós napjához).

A XVII. század folyamán egyre fon-
tosabbá vált a család összetartozása, az 
együtt töltött idő, ezért a gyerekek kerül-
tek a karácsonyi ünneplés középpontjába, 
ekkortól terjedt el a gyerekek megajándé-
kozása. Hazánkban a karácsonyi aján-
dékozás csak 1930-as évek után vált ha-
gyománnyá.

Az ajándékokat hozhatja Télapó, 
Karácsonyapó, Jézuska, jószívű boszor-
kány vagy egy kis manó, attól függően, 
hogy a világ mely táján ünnepeljük a 
Karácsonyt.

„Az ajándék értékét soha nem annak forintértéke szabja meg, mert nem az ajándék értéke számít, 
hanem a szeretet az ember szívében.”

Az angol gyerekeknek a Ka-
rácsonyapó nem szenteste, hanem 
karácsony, december 25-e, regge-
lén hozza az ajándékokat, amiket 
előzőleg kértek tőle. Karácsonyapó 
a kéményen át érkezik, a kandalló-
ban bújik meg, majd az ajándéko-
kat egy hosszú zokniba rejti el.

Az ír gyerekek ajándékát zsák-
ba rakja az éjszaka érkező Miku-
lás, akit az ünnepi asztalon hagyott 
rétessel és sörrel vendégelnek meg, 
hogy ne maradjon éhen.

Svédországban az ajándékozó 
Jultomten, akinek egy manó segít. 
A család valamennyi tagja egy-
szerre bontja ki a karácsonyfa alá 
tett csomagokat, és örül az ajándé-
koknak.

Finnországban, ahol az igazi 
Télapó lakik, éjjel jön, és az alvó 
gyerekektől hangosan kérdezi: 
„Lakik itt jó gyerek?” Ha a feléb-
redő gyerektől igenlő válasz jön, a 
Télapó ajándékokat ad a kosará-
ból.

A portugál gyerekek karácsony 
reggelén kapják ajándékaikat, a 
kandalló mellé tett cipőikbe. 

A spanyol gyerekek Télapója az 
erkélyen mászik be, és a küszöb elé 
helyezett kitisztított cipőkbe teszi 
az ajándékokat, a gyerekek ráadá-
sul január 6-án a három napkeleti 
bölcstől is kapnak ajándékokat. 

Olaszországban a gyerekeket 
Babbo Natale, azaz a Tél-

apó, vagy egy 
Befana nevű, 
ilyentájt jósá-
gos boszorkány 
látogatja meg, 

a jó gyerekek 

finom csemegéket, a rosszak pedig 
szenet kapnak.

A belga gyerekek Mikulás 
napján, december 6-án kapnak 
ajándékot, a karácsonyfa alá csak 
kisebb ajándékok kerülnek.

A francia gyerekeknek a tűz-
hely közelébe tett cipőjükbe teszi a 
Mikulás az ajándékot.

A svájci gyerekek szenteste 
„mesevillamosoznak”, s közben 
mindenféle finomságot, édességet 
kapnak.

Az osztrák gyerekekhez a kis 
Jézus jön ajándékokkal és kará-
csonyfával, érkeztét csengettyűszó 
tudatja.

A németek az egész házukat 
feldíszítik, sok helyen van Bet-
lehem. A német gyerekeknek azt 
viszi a Mikulás, amit az ablak-
párkányra helyezett ajándéklistán 
kértek. 

A cseheknél a Mikulás érke-
zését a kis Jézus csengettyűszóval 
jelzi.

A letteknél a Mikulás szentes-
tétől 12 napon át hordja a gyere-
keknek szánt ajándékokat.

Ausztráliában a Mikulás aján-
dékokat szállító járművét nyolc fe-
hér kenguru húzza. 

Az észak-amerikai gyerekek-
hez Santa Claus, vagyis a Mikulás 
rénszarvasszánon érkezik, és a ké-
ményen keresztül hozza az ajándé-
kokat a fenyőfa alá. 

forrás:
www.unnep.mentha.hu

www.erzsebetrosta.hu
www.mult-kor.hu

www.lovagok.hu

                    Böcskei Virág rovata
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Lili  emlékére – úgy éreztem – mindenképpen ké-
szítsünk egy Angyalkát, hisz mindannyian úgy gondo-
lunk rá…

Nosztalgiáztam egy kicsit, 
és a nyári jó hangulatú kéz-
műves foglalkozásokat fel-
idézve karácsonyi díszeket 
készítettem.

Minden munkát papírcsí-
kokból kell elkészíteni. Hob-
biboltokban készen is lehet vá-
sárolni, de színes fénymásolópapír is 
megteszi, ha iratmegsemmisítővel felvágjuk.

Szükséges eszközök: 
papír•	
univerzális hobby ragasztó•	
gyöngyök •	
és egy eszköz, amellyel a papírt felteker-•	
jük.

A képek alapján 
könnyen elkészít-
hetőek a díszek, 
de az interneten 

számos videó segít, melyen szépen megmutatják a lépése-
ket.

Az újságban túl bonyolult lenne ezt fázisonként bemu-

tatni. Elkészíteni sokkal egy-
szerűbb. „Quilling technika” 
- ezt kell beírni a keresőbe. 
Akinek van kedve és hoz-
záfog az elkészítéséhez, 

gyorsan rá fog jönni, hogy a 
lehetőségek határtalanok, csak 

egy kis fantázia szükséges hozzá. 
Készítettem még két ka-
rácsonyi díszt parafalapra, 

melyet szintén hobbi-
boltban lehet vásárol-
ni, ugyanúgy mint 
a dekor kavicsot is, 
amellyel a karácsonyi 
motívumokat kidíszí-
tettem.

Mindenkinek na-
gyon jó szórakozást és Bol-

dog Karácsonyt kívánok!
 

Szeretettel: Márkus Márti

Barkácsoljunk!

Nyirati Lili „Ajándékkészítés” rovatát Márkus Márta, alapítványunk önkéntes segítője folytatja.   

Díszek – házilag
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Üdv közöttünk!

Kedves Olvasók!
Örömmel mutatom be az új 
szervátültetett gyerekeket.

Hanna 10 éves: Édesanyja élődonoros kivizs-
gálása már befejeződött, a 
műtét napja is ki volt tűz-
ve, de egyszer csak meg-
szólalt a telefon és Han-
nának riadója volt, aminek 
az egész család nagyon 
örült.  A sikeres veseátül-
tetés után nagyon gyorsan 
felépült, alig várta már, 
hogy iskolába mehessen, 
és újra találkozhasson a 
barátaival.

Dániel 10 éves: Dani sikeres májátültetésen 
van túl. Nagyon szeret mindent, ami focival kap-
csolatos. Várja a táborokat, hogy megismerked-
hessen a többi szervátültetett gyerekkel.

Adrián 10 éves: Adrián és Édesanyja egy hét-
fői napon befeküdtek a transzplantációs klinikára, 
másnapra tervezett élődonoros veseátültetésre. De 
ez nem történt meg, mert Adriánnak hétfőn dél-
után érkezett egy vese. Gyors felépülést kívánok!

Zsolt 14 éves: Zsol-
ti nagyon sok nehéz aka-
dályt vett sikeresen, míg 
végül a testvérétől kapott 
vesét. Szereti a műsza-

ki dolgokat, szerelni 
és pingpongozni. 
Otthon szívesen 
segít a ház körüli 
munkákban is.

Fanni 9 éves és Réka 11 éves: Pár órás 
különbséggel volt veseriadójuk, így egy na-

pon kaptak vesét, egymás mellett feküd-
tek az intenzív osztályon. Mindketten na-

gyon bátran viselkedtek műtét előtt és után. 
Fanninak a Csodalámpás kívánsága is telje-

sült műtét után pár nappal, kapott egy szép fe-
hér okostelefont, így még nagyobb volt az öröme. 
Réka nagyon szereti a lovakat, pár hónap múlva 
szeretne ismét lovagolni és kipróbálni a búvárko-
dást.

Maléth Anikó
SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Új trappancsok!
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Mesevilág

A csodálatos virág
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. 

Egyedül élt az apukájával és anyukájával. Ennek a kis-
lánynak volt egy kutyája, úgy hívták, hogy Riki.

A kislány kiment a kertbe virágot szedni, nézte a 
nagy gyönyörű virágokat, de nem talált olyat, ami neki 
tetszett, így bement az erdőbe a kutyájával, ahol a kutya 
meglátott valamit a bokor közt. A bokor közül kiugrott 
egy nyúl, ami megijedt a kutyustól. A kutya kergette a 
nyulat, a nyúl kiszaladt a nagy füves rétre, ahol ott volt 
a nagy csúnya vadász, aki mindent lelő. A vadász ész-
revette a kutyát, a kislány azt mondta a vadásznak, ne 
lődd le az állatokat, mert a természet részei. A vadász 
azt mondta, Te ne dirigálj nekem, inkább szedd ösz-
sze a szemetet. A vadász azt is mondta, hogy ez az én 
házam és területem. De a kislány átment a területre a 
kutyával, erre a vadász azt mondta, hogy vidd el innen 
a dögöt. Erre a kutya mérges lett, és megharapta a lá-
bát. A vadász akkorát kiáltott, hogy mindenki megijedt 
az erdőben, erre a kislány azt mondta, hogy ne kiabálj, 
mert megrémiszted az egész erdőt. A kislány rákiabált a 
kutyájára is, hogy fejezze be, és a kutya befejezte. Kér-
lek, ne küld rám még egyszer a kutyádat! Jó leszek, ösz-
szeszedem a szemetet, nem bántom az állatokat, csak 

könyörgöm, vidd el innen ezt a kutyát! - kérte a vadász. 
A kislány és a kutya mentek tovább, keresni a csodavirá-
got. A kislány észrevett egy picike hangyabolyt, felvett 
egy pici hangyát és kérdezte tőle, hogy nem látta-e a 
csodavirágot.  A hangya rázta a fejét, hogy nem. El-
jutottak egy virágos rétre, ami elmondhatatlanul gyö-
nyörű volt. És itt elkezdték keresni a csodavirágot. A 
kutya észrevett egy szép virágot, és ezt ugatással jelezte 
a kislánynak. A kislány azonnal odafutott a kutyához. 
Nem hitt a szemének, hogy megtalálták a csodavirágot! 
Gyökerestől kivették a földből, találtak egy nagy régi 
cserepet és ebbe beleültették. Felfedeztek egy kutat, és 
ebből vizet húztak, amivel meglocsolták a virágot. 

Kezdett esteledni, és így elindultak hazafelé. Meg-
látták a vadász házát  és elcsodálkoztak, hogy szép rend 
van, a vadász is észrevette őket és kijött a házból. Kér-
dezte, hogy mit keresnek ilyen későn itt, és útbaigazí-
totta őket, hogy menjenek egyenesen. Mentek tovább, 
megtaláltak a bokrot, ahonnan a nyúl kiugrott, és mit 
ad isten, ott volt a nyuszika is. A kutya ment egyenesen 
tovább, nem kergetve a nyulat. A kislány észrevette a 
házukat és beszaladt, átadta a virágot az anyukájának, 
aki nagyon örült neki, mert még ilyen szép virágot nem 
látott. Másnap reggel felkelt a kislány és megnézte a vi-
rágot, de sajnos elhervadt. Megfogták az anyukájával 
és kivitték a kertbe, ott elültették és erre a csodavirág 
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Mesevilág
úgy ragyogott, hogy a szivárvány 
előbukkant. A kislány meglocsolta 
a virágot és olyan boldog lett a lát-
ványtól, hogy megölelte az anyu-
káját. A kutya és az apukája kijött 
a házból a csodaszép látványra és 
megölelték egymást. És boldogan 
éltek, míg meg nem haltak.

Daróczi Emília 9 éves

Három jó barát
Volt egyszer egy tengerimalac, 

akinek volt egy szerető gazdája. A 
gazdája simogatta, etette és itatta. 
Egyszer a lány kivitte a tengerima-
lacot a házból, és otthagyta egy kis 
ketrecben, majd bement a házba. 
A fa törzsénél volt egy üreg, 
amiből egy nagy hosszú 
fül bújt ki. A tengerima-
lac azt képzelte, hogy egy 
nagy szamár, közben egy 
nyúl volt. A nyúl odament 
és megpróbálta kinyitni a 
ketrec ajtaját. A tengeri-
malac azt mondta, hogy ezt 
nem lehet kinyitni, ezt csak az 
ember tudja. A nyúl gondolkozott 
és megtalálta a megoldást, megfogta 
a kis zárókát, és kinyitotta. A ten-
gerimalac kijött a ketrecből, a nyúl 
megkérdezte, hogy hívják.

- Engemet úgy hívnak, hogy 
Rózsi- válaszolt a tengerimalac. 

- És téged, nyúl? 
- Engem Fürgének hív-

nak. 
Fürge elhívta Rózsit 

sétálni, ő pedig bele-
egyezett. Egyszer, mi-
kor már az erdő köze-
pén jártak, láttak egy 

bogyós bokrot és mozgott 
valami a bokorban, előbukkant 

egy fej. Az egy madár-
ka volt, és kérdezte tőle 
Fürge, hogy:

- Te miféle madár 
vagy? 

- Én egy rigó vagyok.
Rózsi kérdezte a rigótól, hogy mi 

a neve.
- Engem Csőrikének hívnak. 
Csőrike hívta őket bogyót enni. 

Rózsi mondta neki, hogy ők Fürgé-
vel tovább sétálnak, így Csőrike is ve-
lük tartott. A három jó barát együtt 
sétált. Csőrike meglátott egy házat, 
Fürge mondta, hogy ne menjünk be 
oda, mert ott egy tábla, amin egy 
vadász van. Ezért visszafordultak és 
Rózsi azt kérdezte, hogy most mer-
re menjenek, mert Fürge azt mondta, 
hogy nem tudja, hol vannak. Fölre-
pült Csőri az égre, meglátta a bogyós 
bokrot és mondta a többieknek, hogy 
menjenek egyenest. Fürge meg Rózsi 
ment tovább, Csőri elköszönt tőlük. 
Fürge elkísérte Rózsit haza, Rózsi 
visszament a ketrecébe, Fürge visz-
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szazárta az ajtót és elköszönt Rózsi-
tól. A kislány kijött a házból Rózsiért 
és bevitte a házba. Jóéjtpuszit adott 
Rózsinak és mindketten elaludtak. 
Itt a vége, fuss el véle.

Daróczi Emília 9 éves

Végre itt van
Végre itt a nyár, az éjszakák rö-

videbbek, a nappalok hosszabbak, 
az embernek ilyenkor már a kedve is 
jobb. A Nap jobban ragyog, a Hold 
este még szebben világít, ilyenkor 
szép igazán az élet. Élvezzétek!

 Nyár, nyár, nyár, végre itt vagy 
már! A madarak csicsergését hal-
lom, és látom repülni a nemrég szü-
letett fecskéket. 

Ez olyan szép, mesébe illő len-
ne. A fákon érik a gyümölcs, alma, 
meggy, cseresznye, imádlak titeket! 

Élet
 
Tudom, az élet nehéz, de küzde-

ni kell, mert küzdelem nélkül semmi 
nem lesz a tiéd. Néha nagyon nehéz 
helytállni, de mindent meg kell pró-

bálni. Az élet egy küzdelem, küzdj 
benne, ezen minden embernek át 
kell esnie. Próbálj  mindig jót csele-
kedni, és az életben jól helyt állni.

Ambarus Fanni 
(11 éves) gondolatai

Könyvajánló

jacquline Wilson:
mi lesz a csókkal?

Carl és Sylvie gyer-
mekkoruk óta elválasztha-
tatlan barátok, már mind-
ketten tizenévesek, amikor 
Sylvie észreveszi, hogy 
Carl már nem tölti olyan 
szívesen az idejét vele, sőt 
egyre zárkózottabb lesz, és 
mikor egyedül van, csak a 
szobája plafonját bámulja. 
Főszereplőnk sokáig azt 

hiszi, hogy Carllal egy-
szer a valóságban is férj 
és feleség lesznek, mint 
saját regényükben, de ez 
a dolog kezd egyre való-
színűtlenebb lenni. Ezek 
ellenére mégis azt hazudja 
Melinának, a suli “menő 
lányának”, hogy Carl a 
barátja. Melinda meg is 
hívja a fiúval együtt egy 

buliba, de Carl itt még 
furábban kezd viselked-
ni. Vajon miért nem tölti 
az idejét Sylvvievel Carl? 
Vajon hogyan lesz Sylvie-
ből és szöges ellentétéből, 
Melindából két legjobb 
barátnő? Ez mind kiderül 
Jackqueline Wilson fan-
tasztikus regényéből!

david Walliams: 
Gengszter nagyi

A 11 éves Ben retteg a 
péntektől, mivel ezen a na-
pon nagymamájánál kell 
aludnia, ami azért bor-
zasztó, mert a nagyi bor-
zasztó unalmas, és ráadá-
sul folyton csak káposztát 
eszik. Egy ilyen rettegett 

pénteken Ben a kekszes 
dobozban keksz helyett ér-
tékes köveket talál. Kide-
rül, hogy Ben nagyija nem 
is csak egy átlagos nagyi, 
hanem egy igazi gengsz-
ter nagyi. Ben kapcsolata 
megjavul a nagyijával és a 
történet végére már bármit 
megadna egy nagyinál töl-
tött péntekért.

Luka Timi könyvajánlója
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Könyvajánló

A mese hatása a gyermekekre
„Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy 

abban hiszel, hogy semmi sem varázslat. Vagy 
pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”

Albert Einstein

A mese olyan lelki táplálék, amely élet-
re szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egy-
részt a mesélés sajátos szituációja, bensőséges 
hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, 
azt a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, 
amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a 
rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és 
eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehall-
gatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is 
figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet 
alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt bel-
ső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldol-
gozásában.

A mese az ősbizalom élményét erősíti meg, 
azt, hogy jó a világ, jó volt ide megszületni.

Ezzel az alapérzéssel sokkal könnyebb el-
viselni a nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat 
és könnyebb derűsnek, vidámnak lenni. Úgy 
gondolom, hogy az a szülő, pedagógus, aki a 
mese varázsával, csodájával ajándékozza meg 
a gyermeket, aki lélekben ő maga is egy kicsit 
megőrzi gyermeki világlátását, mágikus gon-
dolkodásának maradványait sokkal könnyeb-
ben boldogul problémahelyzetekben, dolgozza 
fel a veszteségeket, kudarcokat. Ez pedig az 
érzelmi intelligencia területéhez tartozik és a 
mese elsősorban ezt fejleszti.

Egy másik fontos motivációm volt felhívni a 
figyelmet arra, hogy mennyire fontos a lassítás, 
a “slow life”. Ha a mesében a sárkányt kell le-
győznie a hősnek, akkor a valóságban az egyik 
legfélelmetesebb ellenség, amivel nap, mint nap 
meg kell küzdenünk, a figyelmetlenség és a si-
etség szörnye. Egyre kevesebb idő van leülni, és 
„csak úgy” kötetlenül beszélgetni, együtt vacso-
rázni, nevetgélni, mesélni. A mesemondó szü-
lő lelassítja, lecsendesíti a külső világot, és egy 
olyan teret alkot, amelyben a mesélő és mese-
hallgató a közösen átélt élmény során eggyé vá-
lik. Ez a szülő-gyermek kapcsolat egyik fontos 
pillére, az erre fordított idő a későbbiekben sok-
szorosan megtérül! (Ez lesz az alapja a későbbi 
bizalmas szülő-gyermek beszélgetéseknek is.)

Dr. Kádár Annamária
pszichológus-egyetemi adjunktus

Meseajánló
Egy éves korig

Ringató-sorozat (Kolibri)•	
Kerekítő-sorozat (Naphegy)•	
Kacagtató-sorozat (Móra)•	
Alapmű: Forrai Katalin: Jár a baba, jár…•	

1-3 éves korig az ilyen jellegű könyvek:
A telhetetlen hernyócska (Pagony)•	
Marék Veronika: Kippkopp…•	
Marék Veronika: Boribon-könyvek•	
Félelem, szorongás•	
Marék Veronika: A csúnya kislány, valamint Laci és az •	
oroszlánok (2-6 éveseknek)
Jill Tomlinson: A bagoly, aki félt a sötétben, valamint A go-•	
rilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája (5-10 évesek-
nek)

Testvérkapcsolat, barátság
Sven Nordquist: Pettson és Findus-könyvek  (3-7 évesek-•	
nek)
Alona Frankel: Kiselefánt születik•	
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (3-7 éveseknek)•	
Julia Donaldson könyvei•	
Szegedi Katalin: Lenka, valamint Palkó c. könyvei (5-10 •	
éveseknek)
Csapody Kinga: Tesó lettem! (4-8 éveseknek)•	
Hiszti, dac•	
Berg Judit: Hisztimesék (2-4 éveseknek)•	
Silvia Roncaglia: Egyszervolt hiszti (5-8 éveseknek)•	

Születés, halál, gyász
Uli Bree: Gombocska (2-5 éveseknek)•	
Monika Weitze: Mese a rózsaszín elefántról, aki nagyon szo-•	
morú volt, aztán újra jobban érezte magát (3-5 éveseknek)
Sulyovszki Szilvia: a HÁLS VIRÁG (4-8 éveseknek)•	
Kiss Ottó: Ati és a holdvilág (4-7 éveseknek)•	
Florence Jenner-Metz: Neked írok, Apu! (5-10 éveseknek)•	
Arcadio Lobato: Csillagmese (3-6 éveseknek) •	

Népmesék
Csudamadár•	
Esti mesék fiúknak•	
Esti mesék lányoknak•	
Mesék az élet csodáiról•	
Esti mesék a szeretetről•	
Esti mesék a boldogságról•	
Esti állatmesék•	
Benedek Elek valamennyi mesekötete•	
Kriza János népmeséi•	
Berze Nagy János népmeséi•	
Arany László népmeséi•	
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Könyvajánló
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„mennyei manna” 
(Szevi receptje, forrás: nosalty)

Biztosan sok hasonló kekszes golyó létezik. Ezt ma-
gamtól csináltam, abból, amit otthon találtam, mikor 
egy kis édességre vágyott a család. Azért szeretjük, 
mert nincs benne sok cukor, de mégis nagyon édes a 
szárított gyümölcsöktől. 

És mondhatni, hogy egészséges is, mert sok ásvá-
nyi anyagot tartalmaz (aszalt gyümölcsök, mandula). 
A gyerekek miatt én a rumot kihagyom.

Hozzávalók / 10 adag
A tésztához:

20 dkg babapiskóta
5 dkg barna cukor

0.5 dl víz
10 dkg étcsokoládé (75 % kakaótartalommal)

5 dkg mandula (durvára vágott vagy dió)
5 dkg aszalt sárgabarack

5 dkg aszalt szilva
1 marék mazsola
1 teáskanál rum (vagy mandu-

laaroma)
A hempergetéshez
10 dkg darált mandula (vagy dió)
10 dkg csokoládédara
1 ek színes cukorka

Elkészítés:

A piskótát nylonzacskóba rakjuk, majd nyújtófával 
óvatosan ütögetve, összetörjük.

A vízből és a barnacukorból szirupot főzünk, majd 
hozzáadjuk a feldarabolt csokit, felolvasztjuk.

Az aszalt gyümölcsöket kis darabkákra vágjuk.
Az összes alapanyagot összekeverjük. (Ha túl poró-

zus lenne, akkor egy kevés langyos tejjel vagy tejszínnel 
tesszük könnyebbé a masszát. Ha viszont túl híg, akkor 
egy kis zsemlemorzsát adunk hozzá, vagy ha van még 
piskóta, akkor azt törünk hozzá, és ezzel tesszük szára-
zabbá a masszát.)

Diónyi golyókat formálunk belőle, és meghemper-
getjük a különböző finomságokban.
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Családi hétvége



Időpont: 2016. február 5-7.

Minden szervre váró és szervátültetett gyerek, 
valamint egy 18 év alatti testvér részvételét 

Alapítványunk ingyen biztosítja.

Felnőttek részvételi díja: 17 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a 2 éjszaka szállást, 
a pénteki és szombati svédasztalos vacsorát, 

a szombati és vasárnapi svédasztalos reggelit, szombati 
ebédet, valamint a termálfürdő, a finn szauna 

és infrakabin használatát.

Program:

Péntek : 
14.00 órától lehet elfoglalni a szobákat 

18.00 Kulturális műsor 
19.00 Vacsora, majd a program megnyitója és a nyári 

táborról készült film vetítése
Szombat: 

Délelőtt: orvos-szülő fórum és ezzel párhuzamosan 
a gyerekeknek csapatverseny

Délután: wellnessezés, szülőknek fakultatív 
pálinkakóstoló Szekszárdon

19.00 órakor vacsora, utána jelmezes felvonulás, 
táncverseny, farsangi buli

Vasárnap:
Lazítás a wellnessben – ki meddig bírja 

(a szobákat 14 óráig kell elhagyni)

A farsangi felvonuláson reméljük, hogy ismét sok 
ötletes jelmezzel találkozhatunk!

Jelentkezési határidő: 2016. január 10.
A korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrendet 

vesszük figyelembe!

Részvételi díj befizetése: január 26-ig!
az Alapítvány számlaszáma: 

10200885-32611135-00000000

Jelentkezést csak írásban fogadunk el 
a transalap@acenet.hu, vagy a 
Transzplantációs Alapítvány, 

1138 Bp. Váci út 184. címre

Farsang
Tengelicen

Hagyományos farsangi találkozónkat hol is tarthatnánk máshol, 
mint a tengelici Hotel Orchideában!

www.hotelorchidea.hu


