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ÉLETMÓD
Aladdin dzsinnje márpedig létezik
HÉTKÖZNAPI CSODÁK

Beteg gyerekek kívánságai

válnak valóra

A dzsinnek létezésében
nem kételkednek azok
a gyerekek, akiknek valóra
vált legtitkosabb vágyuk.
Meg sem kellett dörzsölniük a csodalámpát.

kával kell megbirkóznia a 25–30
állandó önkéntesnek.
A költséges kezelések miatt
sok család nem engedheti meg
magának, hogy a kis beteg vágyait teljesítse. Egy acélbetétes
rockerbakancs, egy gyorsétteremben eltöltött délután vagy
egy bicikli persze olcsóbb, mint
egy elektromos kisautó, egy hordozható számítógép vagy találkozás Harry Potterrel, de az alapítvány nem válogat, igyekszik
minden kívánságot teljesíteni.

Bánky Bea
Balázs vágya már teljesült. A híres angol kapussal, Thomas Sörensennel rázhatott kezet nemrég a csapat birminghami fellegvárában. A tizenkét éves fiú nem
csak focilázban „szenved”: tavaly kapott új vesét. A hozzá hasonló súlyos, életveszélyes betegségben szenvedõ, vese- vagy
májátültetésre váró, illetve mûtéten átesett gyerekek legtitkosabb vágyait váltja valóra a Csodalámpa Óhaj-sóhaj Kívánságteljesítõ Alapítvány. Ma legalább
ötezer sorstársa van Balázsnak.
„Nem tudunk gyógyítani, sem
visszafordítani a visszafordíthatatlant – mondja Felkai Márta,
az alapítvány kommunikációs ve-

Élet&Stílus rovatunk
heti oldalainak témái
KEDD
DIVAT
SZERDA
AUTÓ & MOTOR
CSÜTÖRTÖK
EGÉSZSÉG
PÉNTEK
ÍNYENCSÉGEK
XSZOMBAT CSALÁD & NEVELÉS

Erdei Zsolt örül,
mert kispapa lesz
A FÉLNEHÉZSÚLYÚ bokszoló
felesége, Arabella gyermeket vár. Erdei Zsolt azt
mondja, mindegy, hogy fiú
lesz vagy lány, a lényeg az,
hogy egészséges kisbaba
szülessen. A sportoló
hozzáteszi: nagyon örül
annak, hogy végre kispapa
lesz, legszívesebben
az egész világot átölelné.

Paul McCartney
elválik feleségétől
az egykori
Beatles-tag második feleségével, Heather Millsszel.
A zenész elválik a modelltõl, akit azzal vádoltak,
hogy csak a pénze miatt
van együtt McCartneyval.
Mills ezt visszautasította,
most mégis jelentõs tartásdíjra számíthat, férje vagyonának negyede õt illeti.

ÖSSZEVESZETT

Megasztárok jártak Fruzsinánál

FOTÓK: CSODALÁMPA ALAPÍTVÁNY

Barna és Dorina otthonában, Anettel

zetõje –, de látjuk, hogy a kicsik
csodás perceket élnek át, amíg
átöleli õket egy-egy híresség.”
A beteg gyerekek élete szobájukra és a kórteremre korlátozódik. Úgy érzik, nem szeretik
õket, kapcsolataik megszakadnak, barátaik elmaradnak. Pedig
orvosi tanulmányok sora bizonyítja, hogy a pozitív élmények
kedvezõ hatással vannak a
gyógyulásra. „Szerencsénkre kevés gyereket veszítünk el, de legalább nekik is örömet okozhattunk” – teszi hozzá az alapítvány
munkatársa. A Csodalámpa
dzsinnjei három év alatt 260 kívánságot teljesítettek, jelenleg
60 kérésen dolgoznak társadalmi munkában. Egyre több mun-

HÍRSÁV

Dávid nem félt a sebességtõl, majdnem kétszáz kilométer/órás sebességgel száguldott Talmácsi Gáborral

Emberi hang koncertet szerveznek gyermeknapon az alapítvány támogatói
JÓTÉKONYSÁGI koncertet szervez a Bolyki Brothers együttes
egy negyvenfõs kórussal a
Csodalámpa Kívánságteljesítõ Alapítvány javára május
28-án 20 órakor a Budapest
Kongresszusi Központban.

címû koncerten a legismertebb dzsessz
és gospel örökzöldek és világslágerek csendülnek majd fel
úgy, hogy a dobtól a trombitáig minden hangszert
emberi hang szólaltat meg.

AZ EMBERI HANG

A KONCERT BEVÉTELÉNEK egy
részével a Csodalámpa Alapítványt támogatják, amelybõl
ebben az évben további
súlyos, életveszélyes állapotban lévõ beteg kisgyerekek
álmát teljesíthetik.

A gyerekek kedvenc mûvészükkel, zenészükkel, sportolójukkal szeretnének megismerkedni. Viktor így rázhatott kezet
David Copperfielddel, Zsófit Halász Judit látogatta meg a kórházban, Dávid pedig Talmácsi
Gábor motorversenyzõvel száguldozott. Sokan olyan tárgyakat kérnek, amelyek megkönynyítik a kapcsolattartást a szüleikkel, barátaikkal. A mobiltelefon gyakori kívánság, laptopot is
sokan szeretnének, Annamária
a kezelése alatt így tudja folytatni tanulmányait.
A Csodalámpa nem kínál „kívánságétlapot” a gyerekeknek.
Az alapítvány segítõi a fõvárosi
kórházakon kívül a debreceni,
a miskolci, a szegedi, a szolnoki,
a gyulai, a pécsi, a veszprémi,
a szombathelyi klinikán derítik
fel az óhajokat. A kívánságteljesítõk konzultálnak a kezelõorvossal és a szülõkkel is, hogy
a beteg állapota megfelelõ-e ahhoz, hogy a vágya teljesülhessen.
Ezután a szervezõk igyekeznek
megtalálni azt a céget vagy személyt, aki az álmot valóra váltja
– az alapítvány célkitûzése szerint majdnem kétnaponta egyet,
hogy évente legalább 150 gyerek
arcára csaljanak mosolyt.

Mills nem jár rosszul anyagilag

A kis Pitt születésével
életeket menthet meg
EGY AMERIKAI magazin azért,
hogy elsõként közölhessen
fotókat Angelina Jolie és
Brad Pitt gyermekérõl, egymilliárd forintos szerzõdést
kötött a párral. Az összeg
az UNICEF-hez kerül, így
a Pitt baba sok csöppség
életét mentheti meg.

@ TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK:
WWW.REGGEL.HU

Ha torzulnak a szülői szerepek, a gyerek is könnyen sérül
A felnõttek saját kudarcaik miatt csemetéjükön keresztül akarnak bizonyítani maguknak

FOTÓ: AFP

ELVÁRÁSOK

A gyerekek élvezik a feladatokat, de a túlzott elvárásoktól szoronghatnak
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A házasságot kemény próba elé
állítja az elsõ gyermek megszületése. A klasszikus anyaszerep
szerint a szülés utáni hetekben
a kismama kizárólag a babájára
koncentrál. Az apák reakciója
változatos.
„Nem ritka a dacos viselkedés:
az apa késõn érkezik haza, nem
vesz részt még azokban a kisbabával kapcsolatos programokban sem, amelyeket megoszthatna a feleségével – vázolja a tipikus esetet dr. Alpár Zsuzsanna
gyermekpszichológus. – Az anya
úgy üdvözli férjét, mintha felmentõ sereg toppant volna az
elõszobába, megkönnyebbül,
hogy egy kicsit kiszakadhat a
tejszagú babaszobából. Férje tá-

volságtartása azonban mély tik. Ezeket a babákat az anyák
sérelmeket okozhat nem csak nem fogadják el sajátjukként.
neki, hanem gyermeküknek is.” Ennek az ellentéte, amikor a kisA pszichológus szerint a kicsi mama a szülés után is saját tesszámára egy ilyen helyzetben te részeként tekint gyermekére.”
egyre kevésbé elérhetõ az apja.
A „majomszeretet” veszélyezA férj azzal az érvteti a kicsi önálló
A dacos apa ké- személyiséggé fejlõvel támasztja alá
sõn érkezik ha- dését. A túlféltés a
hûvös viselkedését,
za, és nem vesz
hogy majd akkor
gyermek iskolásrészt a gyerekvesz részt a gyerekkorában a túlzott elnevelésben.
nevelésben, ha levárásokban, és túlhet focizni, sakkozzott teljesítményni, beszélgetni vele.
kényszerben mutatkozik meg.
„Csakhogy ekkor már több„Irreális elvárásokat jellemnyire lehetetlen behozni a le- zõen akkor támaszt a szülõ, ha
maradást – teszi hozzá a szak- a saját szülei vele kapcsolatos elember. – A két véglet egyike ak- várásait akarja a gyermekén
kor fordul elõ, ha a gyermek keresztül teljesíteni” – véli a
nemkívánt terhességbõl szüle- pszichológus. A szakemberek

szerint azok a szülõk, akik óvodáskorú gyermekük életét elõre
eltervezik, eldöntik, hogy melyik egyetemre küldik, énjük
meghosszabbításaként tekintenek a kicsire. Számtalan különórára íratják be, vendégségben
szerepeltetik, hogy eldicsekedhessenek különleges képességeivel. A gyereket olyan feladat
elé állítják, amely eleinte tetszhet neki, mert meg akar felelni
a szüleinek. Felnõttkorában viszont a teljesítménnyel összefüggõ szorongás árnyékolhatja
be életét. A szülõk saját szüleiktõl átvett modellje befolyásolja
az anya- és apaszerep torzulásainak súlyosságát és végkimeBánky B.
netelét.
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