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Tisztelt Olvasó!
Ismét nagyon színes nyáron
vagyunk túl, ami ezúttal a rendkívüli teljesítmények jegyében telt. Kezdõdött júniusban a debreceni úszóversennyel, ahol Bence (címlap)
végre felállt a rajtkõre és megmutatta, hogy tényleg tud úszni. Folytatódott júliusban a már hagyományos „Mi is nyaralunk“ táborral,
ahol az összes gyermek bebizonyította, hogy létezik csapatszellem,
fantasztikus meglepetés mûsort
adtak elõ és nem utolsósorban példásan vizsgáztak titoktartásból. A
„Mi is sportolunk“ ifjúsági tábor lakói is nagyszerûen vették a sporttábor akadályait, ahol a hétköznapi
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hõsünk a szintén veseátültetett tábori edzõ, Szendi János volt, aki 14
évvel az elsõ sikeres veseátültetése
után ismét vesevárólistán van, de a
tábort még végig akarta csinálni
hemodialízis nélkül. Sikerült neki,
bár aggódtunk érte. Úszást és teniszt oktatott, majd a tábor bezárása utáni napon jelentkezett dialízisre...
Augusztusban következett
az edzõtábor, ahol már a Nagy Versenyre, a bangkoki Szervátültetett
Világjátékára zajlott az utolsó felkészülés. Sajnos itt is született egy
hétköznapi hõsünk, Jennifer, aki tüdõtranszplantáltként indult volna az
úszóversenyeken, de az edzõtáborban tüdõgyulladást kapott, így
az utazása szóba sem jöhetett.

A Szervátültetettek Világjátéka volt
a következõ állomás, ahol a TRAPPANCS csapat teljesítménye minden elképzelést felülmúlt, 7 aranyérem, 5 ezüstérem, 3 bronzérem
került úszóinkhoz, Lovas Judithoz,
Dózsa Dávidhoz és Gyurkó Alexandrához. A tollaslabda verseny kevesebb szerencsét hozott Olláry Dezsõnek, de Õ is megmutatta, hogy
tud küzdeni.
Felejthetetlen élményekkel
lettünk gazdagabbak ezen a nyáron is, ismét nagyon büszkék lehettünk a szervátültetett gyermekek
csapatára.
SZÉP VOLT TRAPPANCSOK,
KÖSZÖNJÜK GYEREKEK!
(feszt)

Az én történetem
- Nagy Marci -

Nem is tudom, hogy hol és hogyan
kezdjem el a mi "kis" történetünket. Nehéz ezt
lelkileg újra felszínre hozni. Tehát: Nagy Márton
1999. 01.11-én született Nyíregyházán. A nõgyógyászom által elõírt napon, azaz január 10én, éjjel már a szülõ-szobában voltam. Január
11-én hajnalban megszületett gyönyörû,
egészségesnek tûnõ gyermekünk. Nagy volt az
öröm a családban. Elsõ unoka. Az ötödik napon hazaengedtek. Igaz, hogy sárga volt, de
azt mondták, hogy ez természetes újszülötteknél. Az elsõ este otthon izgalommal telt, 2-3
óránként evett, majd másnap reggel iszonyatos
rémület: amikor tisztába tettem, a köldökébõl
ömleni kezdett a vér. Azonnal orvoshoz vittem,
onnan vissza Nyíregyházára a csecsemõosztályra. A köldökvérzést elállították. Vért vettek
tõle és azt mondták, várjunk az eredményekre.
Eltelt három nap és semmi érdemleges
nem történt. Megkérdeztük a fõorvost, hogy mi
is lehet a gond, és akkor jött egy válasz, ami
szíven ütött bennünket: „Önöknek súlyos májbeteg gyerekük van." Azt hittem, hogy ott halok
meg. Nem értettük, mi történik. Mi az, hogy nekünk beteg gyermekünk van? Ilyen nem lehet,
vagyis velünk nem történhet ilyen! Ez így ment
négy hétig: vérvétel, ultrahang, stb.., stb. És
persze nem hízott, pedig rengeteget evett, fehér volt a széklete, na és a vakarózás…
A családdal összedugtuk a fejünket és
úgy döntöttünk, hogy lépünk. Anyukám felhívott telefonon Debrecenben egy doktornõt és
elpanaszolta neki a problémánkat. Õ javasolta,
hogy fogjuk a gyereket és vigyük a debreceni
klinikára. Így tehát én még aznap közöltem a
doktorokkal, hogy ne haragudjanak, de nekem
lépnem kell - a gyermekem érdekében. Saját
felelõsségünkre elvittük Marcit Debrecenbe.
Ott a professzornõ megnézte és máris mondta
a „megoldást": „fel kell, hogy tárják a gyermeket, majd csak azután lehet többet mondani."
De már közölte a gyanúját: májtranszplantálás.
Fogalmunk sem volt, hogy mi is az. 1999-et

írunk. Tehát nem
egy elterjedt szó,
fõleg nem vidéken. Március 2án, hathetes korában
Marcit
megmûtötték és
kiderült,
hogy
nem voltak a külsõ epeútjai kifejlõdve, csak a
csonkjai, és így
nem volt epeelfolyás. Elvégezték
a Kasai mûtétet,
de ez sem segített sokat, mivel nem indult meg
az epeelfolyás. Mikor a mûtõbõl kihozták, nem
láttunk mást, csak egy inkubátort, amibõl rengeteg csõ lógott ki…. A gyereket alig lehetett
látni. A legborzasztóbb az volt, hogy amikor
meg akartuk nézni Marcit a mûtét után, egy
doktornõ jött ki az intenzív osztályon ajtaján és
azt mondta: „Anyuka most nem mehetnek be a
gyerekhez… most élesztik újra, mert nem bírta
az utat a mûtõbõl az intenzív osztályig". Ez a
mondat a mai napig a fülemben cseng. Szinte
üvölteni tudtunk volna a párommal.
Leültem az ajtó elé a lépcsõre, Õ pedig
a falnak támaszkodott és vártunk. Rövid idõ
múlva jött ismét egy doktornõ és azt mondta,
hogy menjünk be a gyermekhez és annyit tett
hozzá: „Ez a gyermek ÉLNI AKAR! Nagyon
erõs!" Késõbb hazaküldtek azzal, hogy pihenjek, és hogy természetesen telefonálhatok éjjel
bármikor. Persze azt is hozzá tették, hogy õk is
hívnak, ha valami „baj" lenne. Közölték azt is,
hogy 15% esélyt adnak neki, hogy megéri a
reggelt. Mondanom sem kell, hogy óránként telefonáltunk. Szerencsére Marci átvészelte ezt a
borzalmas éjszakát. A párom dolgozott, közben jött mindennap látogatni, én persze a gyermekkel voltam éjjel-nappal, az ágya mellett
aludtam egy széken. Csak zuhanyozni és átöltözni jártam a baba-mama szállóba. Mari aludni sem tudott nyugodtan, mert viszketett a bõre. Csak úgy tudott pihenni, ha folyamatosan
dörzsöltem. Az étvágya rendkívül jó volt, hízni
viszont egy dekát sem hízott, mivel minden átfolyt rajta.
Késõbb közölte a sebész velünk, hogy Õ már
intézkedett és el kellene vinnünk Marcit Budapestre, a SOTE I. sz. Gyermekklinikájára
Szõnyi László Adjunktus Úrhoz.

Felkerekedtünk és április 22-én Budapestre utaztunk. Szõnyi Tanár Úr közölte, hogy
csak a májátültetés segíthet a gyermeken, és el
is kezdi a vizsgálatokat. Elindult a dolog. Felköltöztünk a gyermekkel és anyukámmal Budapestre rokonokhoz, és mindennap vizsgálatokra hordtuk a klinikára. Speciális tápszereket
kapott, amit egy idõ után nem volt hajlandó fogyasztani. Nagyon keveset evett, 10-20
mililitereket.
Váratlan fordulat az volt, amikor az Adjunktus Úr közölte velünk, hogy június 8-án utazunk Hamburgba. Készülõdés, csomagolás,
utazás. Hamburgban a Ronald Házban kaptunk szállást. A párom odaköltözött, én Marcival maradtam a klinikán. Ott is rengeteg vizsgálat várta Marcit is és engem is. Mivel azt mondták, hogy szorít az idõ és más megoldás nincs,
az én májamból kap egy szeletet. Majd ismét
váratlan fordulat történt.
Bejött a klinikai szobánkba öt orvos és
azt mondták, hogy ma lesz a „nagy nap". Ez
volt június 14. Én vihettem a mûtõ ajtajáig.
Mondanom sem kell, hogy milyen érzés, amikor elviszik tõlem a gyermekem. Látom-e élve,
sikerül-e a transzplantáció? Csupa-csupa kérdések. Délelõtt 10-kor vitték el Marcit, és este
9-kor szóltak, hogy megnézhetjük. Ugyanott
vágták a hasát, ahol a Kasai mûtét helye van.
Tehát teljesen keresztbe. Burdelski professzor
elmondta, hogy a sebet be tudták zárni rögtön
a transzplantáció után, és elsõ átmosáskor be
is indult a máj. Felnõtt májdarabot kapott. Annyit tudunk, hogy Essenbõl jött a májdarab.
Öt napot volt az intenzív osztályon. Ha
látogattuk, sokat sírt, mert ölbe vágyott. Ezért
azt javasolták, inkább akkor menjünk be, ha alszik, mert így csak felzaklatjuk a gyereket. A

Marci anyukájával a Csodák Palotájában

változás viszont mindennap egy csoda volt. A
sárgaság a szeme fehérjérõl ment le elõször.
Nem kellett speciális tápszer, elég volt sima
APTAMIL tápszer is. Csak a mosolya, az hiányzott… A mûtét után három héttel volt hajlandó
elõször egy halvány mosolyra…
Onnantól kezdve viszont rá sem lehetett
ismerni. Az étvágya kitûnõ volt. Szó szerint mindent evett, amit egy féléves gyermeknek lehetett. 7 hét után hazajöhettünk Magyarországra.
Igaz, rengeteg gyógyszert kapott, de mára
csak kettõ maradt. Ennek már 8 éve…
Ma már Marci iskolás, második osztályba megy õsszel. Eddig kitûnõ tanuló. Nincs lemaradva a többiektõl sem mozgásban, sem
fejlõdésben. Igaz, vékony, sovány, de a lényeg,
hogy nincs semmi baja. Megfázáson kívül 8
éve nem volt komolyabb betegsége.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett, illetve részt vesz Mari
gyógykezelésében. Szõnyi Adjunktus Úrnak
szeretnénk megköszönni, hogy áldozatos
munkájával segített megmenteni a gyermekünket.
Marci nagyon szereti a „doktor bácsit",
úgy tekint rá, mint a család barátjára. Nehéz
lenne mindenkit felsorolni: nõvéreket, doktorokat. S azt a sok ismeretlen embert, akik segítették a kiutazásunkat és a kint töltött idõt! Szülõknek, barátoknak, ismerõsöknek is szeretnénk
megköszönni, hogy segítettek bennünket a nehéz idõszakban. Nagyon sok bátorságot öntöttek belénk azok a családok, akik már túl voltak
a transzplantáción, amikor mi még csak várakoztunk, például Gyurkóék Herenden,
Lukácsék Bekecsen, Szalmásiék Sopronban.
Az Õ gyermekiket látva tudatosult bennünk, hogy nekünk is ilyen egészséges gyermekünk lesz újra. Köszönjük a lehetõséget,
hogy leírhattuk a mi kis történetünket.
Hálával gondolunk arra a személyre,
akitõl a szervet kapta Marci. Minden év június
14-én kimegyünk a temetõbe egy kereszthez,
és megemlékezünk arról a személyrõl, aki viszszaadta nekünk a gyermekünket.
Mártonnak azóta van egy 3 évvel fiatalabb öccse, akivel imádják egymást és aki
egészséges (Danika).

Köszönettel: a Nagy család

Tõlem-Nektek
Kovács Anna rovata

A TÁRNOKI

LÁNYOK TÖRTÉNETE

Sziasztok!
Kovács Anna vagyok, vesetranszplantált. Timi
mondta, hogy lenne két oldal a Trappancsban,
amit szerkeszthetnék. Ennek nagyon örültem,
és a lehetõséget kihasználva, íme itt az elsõ két
oldal Tõlem Nektek!
K. A.

Kell egy csapat 5.
Vesét kaptam Szegeden!
SÁRA története
Sára 2003.03.20-án született, 3 hónappal
késõbb mindkét veséje leállt. Nagyon súlyos állapotban került a Szegedi Gyermekklinikára, ahol
Bereczki doktor a mai napig is kezeli Sárát.
Három hosszú év következett, mert Sára még
olyan kicsi volt, hogy szóba sem jöhetett a
transzplantáció. A dialízis ideje alatt rengeteg
probléma volt, mert annyira rossz állapotban volt,
hogy nem volt ideje egy kicsit sem megerõsödni.
Talán csak azért jutottunk el a vese transzplantációig, mert mindenbõl a legjobbat kapta, orvosi
és ápolói ellátásból, gyógyszerbõl. Rengeteg
szeretetet, segítséget kaptunk mindenkitõl.
2005- ben aztán sikerült elérni a 10 kg-os testsúlyt, ez volt a feltétele annak, hogy várólistára
kerüljön. Ettõl kezdve minden este azért imád-

Sára a nyári táborban

koztunk, hogy végre legyen egy neki alkalmas
vese.
2006.03.24- én este jött a telefonhívás. Azonnal
indultunk Szegedre a Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztályára. Ott mindenki úgy fogadott
minket, mintha régi ismerõsök lettünk volna. Láttam az orvosok határozottságán, és kedvességén, hogy semmi baj nem történhet. Olyan szeretettel vették körül az orvosok és a nõvérek, mintha a saját gyermekük lett volna.
Sára volt itt Szegeden a legfiatalabb transzplantált, és még ráadásul a súlya sem volt túl sok ( 12
kg ), a vese pedig elég nagy az Õ kicsi testéhez
képest. Ezért a mûtét nagyon nehéz volt. Három
nap alatt háromszor kellet operálni. Az, hogy végül is minden rendben ment, és mára Sára teljes
életet élhet, köszönhetõ a két klinika összes dolgozójának, hiszen a hosszú évek alatt mindenki
foglalkozott Sárával. Mindenki tett azért, Õ életben maradjon, és jobban érezze magát minden
helyzetben.
Edit doktor néni, Pali bácsi, Maroffka doktor és a
Transzplantációs Osztály nõvérei a mai napig követik Sára sorsának alakulását, szeretik Õt, és tudom bármikor számíthatunk a segítségükre.

Szederkényi Edit és Maroffka Ferenc doktorok

Szeged, Sebészeti Klinika

Köszönjük, hogy minden nap átölelhetjük a világ
legdrágább kincsét, a Gyermekünket.
Kívánunk minden szervre várónak sok-sok erõt és
kitartást!
Salacz család

Transzplantációm
Gotthárd Ramóna vagyok, 12 éves, Szegeden lakom. Veleszületett veseelégtelenségem
volt. 2005. március 9-én kezdtek dializálni, szeptember 6-án végre megkaptam a várva várt vesét.
Nagyon meglepõdtem, amikor anyukám bejött
értem az iskolába, mert azonnal menni kellett a
Szegedi Sebészeti Klinikára, a transzplantációs
osztályra, elõkészítésre.
Kicsit izgultam a mûtét miatt, de amikor
megérkeztünk az osztályra, Szederkényi doktor
néni már kedvesen fogadott és bíztatott, hogy
nem fog fájni, mert elaltatnak. Az ébredésem egy
kicsit rosszul sikerült. Délután 3 órakor megérkezett a vese és elindultunk a mûtõbe. Anyukám az
ajtóig kísért és megvárta, amíg a mûtõbõl kihoztak. A doktor néni és a nõvérkék meg mi, nagyon
izgatottan vártuk, hogy mikor indul be az új vese

mûködése. Kb. fél óra múlva egyszer csak szaporodott a vizelet, ami nagyon nagy öröm volt, hiszen mindjárt tudtam érdemes volt a mûtéti izgalom és a kellemetlen érzés tûrése. A nõvérkék
aranyosak voltak, de nem nagyon szoktak a gyerek betegekhez, mert ritkán van gyerek transzplantált. Én mégis jól éreztem magam velük.
Megismerkedtem Júlia fõnõvérrel, aki idõközben
szabadságát töltötte.
Azóta is nagyon jó a kapcsolatom a doktor nénivel és a nõvérekkel. Amikor kontrollra megyek, meglátogatom õket az osztályon. Azóta is
nagyon jól érzem magam, bár volt már volt kilökõdési reakcióm, de mindig
rendbe jött a vesém. Szeretettel gondolunk arra, akitõl a vesét kaptam, hisz neki
köszönhetem, hogy megszabadultam a dialízistõl és
elfogadható életet élek.
Mindenkinek szeretném még
egyszer megköszönni, amit
értem tettek.
Szeged 2007. 09. 20
Gotthárd Ramóna

Tíz éves koromban tudtuk meg, hogy
súlyos veseelégtelenségben szenvedek.
2004 novemberében kaptam az elsõ vesémet, ami sajnos nem sokáig volt jó, többszöri kilökõdés után tönkrement. Ismét dialízisre
és várólistára kerültem, ráadásul amikor veseriadóm volt (kétszer is), éppen beteg voltam, így nem kaphattam meg azt a vesét.
A második sikertelen riadóm után Szederkényi doktornõvel - akire mindig számíthattam és számíthatok - megbeszéltük az
élõdonoros átültetést, anyukám egyik veséjét
kaptam. Attól kezdve megnyugodtunk, már
nem vártuk, mikor csörren meg a telefon,
csak a kitûzött mûtét idõpontját vártuk, vártuk…
2007. május 11-én volt a mûtétünk.
Együtt szurkolt értünk az egész Szegedi
Transzplantációs Osztály. Szederkényi doktornõ, Szenohradszky Fõorvos Úr, Maroffka
doktor, az altatóorvos, az ápolónõk, akiket
nem merek név szerint említeni, mert félek,

hogy kimarad valaki, és azt nem
szeretném. Most
jól vagyok.
Szeretném
megköszönni a
Szegedi Transzplantációs osztály
orvosainak, és
ápolóinak a sok
biztatást, törõdést,
gondosSzász Emõke
kodást és a soksok türelmüket.
Nélkülük
nem
élhetnék újra teljes életet. KÖSZÖNÖM!
Ezen alkalmat kihasználva a világ
legjobb anyukájának is szeretnék köszönetet
mondani, azért, mert egy új életet adott
nekem.
Köszönettel:
Szász Emõke (17)
Szeged

Szentandrási Krisztiánnak hívnak,
1993.január 14-én születtem, Hódmezõvásárhelyen lakom.
Születésem óta járok a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinikára, ahol több hólyagmûtéten estem át. A nephrológiai kezelésekre dr. Bereczki Csaba adjunktus úrhoz járok,
aki mindig nagyon megértõ és segítõkész

Szenohradszky Pál fõorvos úr

szokott lenni még a
mai napig
is.
Dr. Bereczki
Csaba mindig alapos,
gondos, türelmes, emberséges és
nagy szakértelemmel
gyógyít.
Aranka nõvér
2004. júniusában a veséim annyira tönkrementek, hogy dializálni kezdtek. A
nyarat úgy töltöttük, hogy anya heti háromszor hordott Szegedre a kezelésekre.
2004. október 11-én este aztán jött a telefon.
Dr. Szederkényi Edit telefonált, hogy várnak
bennünket a Szegedi Sebészeti Klinika
Transzplantációs Osztályára. A klinkán már
vártak minket és a mûtétre való elõkészületek
is megkezdõdtek. Ott volt Szenohradszky
Pál fõorvos úr is és Szederkényi Edit doktornõ is. Õk nyugtatgatták a szüleimet, hogy
minden rendben lesz. Doktor bácsi elmagyarázta, hogy mi fog történni, hová helyezik be
a vesét. A mûtét jól sikerült, a szüleimnek már
akkor mondták, hogy a vese beindult, "szépen dolgozik."
Az elsõ 5 nap nagyon nehéz volt, mikor nem
lehetett felkelni, de anya, apa és a nõvérek
próbálták rövidebbé tenni ezeket a napokat
azzal, hogy mindig volt mellettem valaki,
sohasem voltam egyedül a szobában.
A nõvérek ( Júlia fõnõvér, Kriszta, Gabi,
Bea, Aranka, Jolán, ) nagyon aranyosak
voltak , ha fájdalmaim voltak, vagy más
bajom volt, mindig segítettek.
Szenohradszky doktor bácsi is és Szederkényi doktor néni is sokszor rám nézett, mindig volt kedves szavuk hozzám.
Azóta eltelt 3 év, azóta 25 cm-t nõttem, iskolába járok, és ami a legfontosabb, jól érzem magam.
KÖSZÖNÖM a Transzplantációs Osztály összes dolgozójának:
Szentandrási Krisztián
Hódmezõvásárhely

Mi is
nyaralunk!
2007 Alsóörs, Trapi
Gyerektábor
Az idei tábor nem a meghirdetett július 9-én
kezdõdött. Már egy jó hónappal elõtte kiterjedt
elektronikus és postai levelezésben lebonyolított
szervezkedés vette kezdetét. A tábor is a konspiráció jegyében indult, de Zsuzsa néniéknek
ekkor még valahogy nem esett le a tantusz. Talán
, mert mindenkit lekötött az új hely felfedezése,
kipuhatolása, becserkészése és az Aligával való
összehasonlítás.
A gyerekek elég hamar kiismerték magukat a
szálloda folyosólabirintusában, ami pedig szerintem elég nehéz volt, nekem belekerült néhány
napba, míg végre nem tévedtem el. A kinti
terepen már sokkal könnyebben lehetett
boldogulni, az "udvar" az aligai sétányokhoz
szokott táborozóknak eléggé picinykének tûnhetett. A kisgyerekes szülõket a hirtelen
Balatonba fulladás réme helyett a lejtõn hirtelen
legörgés és árokba be, vagy útra kiesés réme
fenyegethette. A nagy Aliga-Alsóörs összehasonlítást a gyerekek is megtették a szaunában. Én
igazán nem hallgatózni mentem az ajtó elé,
hanem csak a száraz törölközõt tartani, de
megütötte a fülem a bentrõl kiszûrõdõ beszélgetés. Röviden összefoglalva arra az álláspontra
jutottak, hogy Aligát most felújítják, mert csak
egy, esetleg fél csillagos volt és öt csillagost akarnak belõle csinálni. Ez a szálloda viszont
legalább két csillagos. És Aliga igaz, hogy csak
fél csillagos, de valahogy otthonosabb volt.
Olyan vélemények is hallatszottak, hogy akkor
jövõre mehetünk újra Aligára, az ötcsillagosba.
(Ha már egyszer felújították.) Ezt a lehetõséget a
koruknál fogva realistább gyerekek ott helyben
elvetették.
A Balaton partot az idõjárás miatt csak az elsõ és
utolsó nap tudtuk élvezni, de szerencsés alternatívaként ott volt a szálloda medencéje, amit
bármikor, bárki könnyen elérhetett és a gyerekek
mindig könnyen el is értek és használtak is.
A zegzugos szállodában idõnként az összes
gyerek el-eltûnt egyszerre egy-egy órára (valahol
valamit csináltak), de Zsuzsa néniéknek még
ekkor sem esett le a tantusz.

Az idei táborban sem fogyókúráztunk, hiszen az
étteremig már el sem kellett sétálnunk, hanem
csak oda kellett találnunk a megfelelõ folyosószakaszra, ahonnan nyílt. A pincéreknek viszont
szemlátomást nagy próbatétel voltunk, de a hét
végére
már
egészen
belejöttek
a
tömegétkeztetésünkbe.
Idén is lelkesen vettek részt a gyerekek a már
hagyománnyá vált programokon, a Balatoni Bob
pálya kipróbálása pedig üdítõ újdonság volt.
Ahogy következtek egymás után a menetek, úgy
nõtt a sebesség és a visítás ereje. De a jóból is

Nagy volt a forgalom a medencében

Traccsparti az I. emeleti pihenõben

Ismerkedés...

Móni és János az úszásoktatást végezték

megárt a sok, és különben is berekedtünk volna,
úgyhogy otthagytuk a bobot és a legügyesebbek
a sziklamászó falon is kipróbálhatták magukat.
Minden tábor egyszer véget ér, de amikor a búcsúest elõtt illusztris vendégek kezdtek
szállingózni, igaz, nem az elsõknél, de aztán
hamarosan- Zsuzsa néninek leesett a tantusz.
A búcsúest a gyerekek és az ünnepeltek részérõl
is
spontán
megnyilvánulásokkal
volt
megtûzdelve. A gyerekeknél, amikor elment az
áram, a szülinapos Zsuzsa néninél, amikor
meghatódott beszédet mondott, a szülinapos
Iván bácsinál, pedig amikor nem mondott semmit, csak kordában tartotta a technikát.
Gazdagabbak lettünk egy újabb trapi tábor
élményével. Jövõre újra találkozunk.
Mezei Piroska
Luka Ági és Timi anyukája

Rami és Virág a bobpályán

Alsóörsön FE L S Õ F O K O N
... ismét eltelt egy év. S nem
csak öregebbek és bölcsebbek
lettünk - talán, de ismét együtt
mulattunk egy hetet. A helyszín
változott, a csapat állandósult.
Lassan mi is megszokott iskolai
és lelkipásztorként jelentünk
meg. Mint mindig, érdekes volt
látni, ahogy hömpölyögve érkeztek elsõ nap a gyerekek és
családjaik, a hatalmas bõröndök egyre kevésbé takarják el

az egyre csak cseperedõ gyerekeket. Amilyen félelmek kísérték
az új helyszínt, olyan sikert jelentett ez a gyermekek számára. A szokásos bandák klikkekbe rendezõdve merültek el a
szálloda zeg-zugaiban, az önálló élet kialakításán ügyködve.
Az idõjárás eleinte inkább a Balaton szobából való
gyönyörködését engedték meg,
s a medence is változóan jeges
volt, de ez nem törte le az ifjú-

ság lelkesedését. Hatalmas motivációval gyûjtögették a kártyákat, melyek a végsõ dicsõség
elnyeréséhez elengedhetetlenül
szükségesnek bizonyultak. A
színes mozgásos programok, a
reggeli torna - magaslati levegõn - új élményeket jelentett. S
nem csak fizikai kiválóságaikat
mutathatták be a gyerekek, de a
szellemi megpróbáltatásokat is
sikeresen vették a Mindent vagy
semmit küzdelemben.
A szabad pillanatokban
sokan látogattak meg minket is.
Nem csak együtt játszottunk, de
együtt méricskéltünk, lelkiztünk
is. A nyár mindig alkalmas pillanat a következõ iskolai évre való lelki felkészülésben. Rengeteg szülõ - szorongásait leküzd-

Egy feladat a a sorversenybõl

ve - keresett fel bennünket a
gyermeke ügyes-bajos, iskolailelki problémáinak feltérképezése miatt. Bennünk égett a terápiás vágy, a segíteni akarás,
csak a hét, a színes eseményeivel ezekre az igényekre egyre
kevésbé tûnik elegendõnek.

Fontos viszont, hogy a
kapcsolatok kiépülnek, tovább épülnek, mert hiszem, hogy hosszú távon a
gyerekek rehabilitációjának elengedhetetlen kelléke lesz a szervezett, rendszeres konzultációs lehetõség, hogy soha, semmilyen család ne érezhesse,
hogy egyedül van a problémáival (na jó, a pótmamák: Timi, Zsuzsa néni és
pótpapák, hadd ne soroljam - kivételével…).
Utólag visszagondolva
rengeteg programot éltünk
át együtt: sikítozva boboztunk, akadályokat döngettünk, táncosokban gyönyörködtünk, majd magunk is
"karaokiztunk", fûztük a gyöngyöket és egymás szívét, hatalmasokat csobbantunk és nem
utolsó sorban rengeteget beszélgettünk.
Mindeközben a tábor
alatt volt egy titkos életünk is.

Hát igen, nem csak mi lettünk
egy évvel öregebbek, és mint
mondtam, bölcsebbek is talán,
hanem mindenki Zsuzsa nénije
és Iván bácsija is. Errõl valószínûleg õk is tudtak, de arról a
legkevésbé sem, hogy szeretett
csöppségeik milyen példátlan
szorgalommal, kitartással és fegyelmezett titoktartással készültek az utolsó este lehengerlõ
elõadására. Reméljük, hogy elértük a kellõ hatást, azt gondolom, a szülinaposokon túl mindenkiben mély nyomot hagyott
ez az este, s önmagában magyarázta ennek a tábornak a
célját, múltját és jövõjét, s leginkább talán értékeit.
Vargáné Molnár Márti, családja
és munkatársai
Vargáné Molnár Márta
gyógypedagógus
06-20-3133-659
varmol@barczi.elte.hu

Mi is sportolunk!
Sziasztok! Idén is sikerült összejönnünk egy hétre ahol csak mi voltunk a fõszerepben!
Szerencsére az idõnk jó volt sõt kicsit majdnem túl meleg is! Na jó dög meleg volt! Ami miatt sajnos
egyes programok amik be voltak tervezve el kellett, hogy maradjanak, illetve helyettük más programokat improvizáltak nekünk a kedves szervezõink, edzõink! Ilyen volt pl.: a Balatonban való úszás,
ami nekem nagyon tetszett mivel szeretnék elkezdeni úszni, csak még kissé lusta vagyok hozzá de
talán majd most, hogy egyetemista lettem! A kedvenceim a közösség építõ programok, játékok voltak! Akik ott voltak, tudják mirõl beszélek pl.:
az asztalon csapkodós szellemiség leépítõs játék, a „én soha nem" kezdetû székfoglalós játék ami amellett, hogy játék közben megismertük egymást, még jókat is nevettünk azon,
hogy ki miket hordott illetve tett már meg!
Ott voltak még azok a programok, amiket magunknak szerveztünk pl.: az éjszakába nyúló
közös beszélgetések! Nagyon tetszett a "legyen ön is milliomos" csapat versenyes játék is
Játszanak a „nagyok“
na és persze Keszó kedvence a karaoke ami

már-már hagyománnyá vált, illetve a tábor ideje alatt folyó gyilkosos játék és a kártyagyûjtõ verseny,
aminek igencsak értékes fõdíja volt: egy fényképezõgép, amit Jenny vihetett el!
Az Alsóõrsi tábor megint csak - ahogyan az Aligások is szoktak zárulni - a búcsúzkodással ért véget, amit mindenki nehezen viselt…Sajnos csak egy hétig tartott, amit köszönhetünk Timinek, Zsuzsa néninek és Iván bá'nak illetve a többi szervezõnek akik annyit tettek azért, hogy idén is létre jöjjön ez a nyaralás. És köszönet a támogatóknak, na meg persze az EDZÕINKNEK! Találkozunk, ha
hamarabb nem jövõre, vagy a Szilvásváradi õszi találkozónkon!
Mezei Gergõ

Mi is sportolunk!

A nagyok csapata a mólónál

Köszönöm támogatóinknak, akik fontosnak tartották, hogy ne maradjon el a tábor:
NOVARTIS Magyarország Kft
Elsõ Magyar Inner Wheel Club
Wyeth Kft
Magyar Nephrológiai Társaság
FMC Kft
Magyar Vesealapítvány
Tordai &Tischler Kft.
Bókay Alapítvány
Európa Pék Kft
Hazai Szervátültetésért Alapítvány
Vágner Adrienn (magánszemély)
Prof. Dr. Reusz György, Prof. Dr. Alföldy Ferenc, Dr. Remport Ádám személyes közbenjárásukkal segítettek a
támogatók meggyõzésében.
***
Termékekkel és szolgáltatással támogatták a tábort:
Panoráma Club Hotel, Alsóörs
Csonka Tünde és Mohácsi Attila, a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei
BUSZESZ Zrt
Pécsi Direkt Kft (Alexandra Könyvkiadó)
Balatoni Bob, Fûzfõ
Hartel Kft
Bioderma Kft
Nokia Magyarország
Dinamik Rock and Roll Klub, Ajka

Csodák márpedig vannak!
avagy mi történt Bangkokban, a
Szervátültetettek XVI. Világjátékán?

Képzeljétek el, 10 év óta indulok úszóversenyeken, most vettem részt ötödször a
Szervátültetettek Világjátékán, azonban elõször
nyertem aranyérmet Világjátékon. Ráadásul
mindjárt négyet, kísérõnek meg egy ezüstöt.
És tudjátok, hogy minek köszönhetem mindezt?
Nektek, akik július 14.-én, Alsóörsön hihetetlen
erõt öntöttetek belém.
Aki nem volt ott, az most megtudhatja, mi is
történt ezen az estén…
Borzasztóan elfáradtam a nyár kezdetére,
aminek oka lehet "éltes" korom, és a sok sikertelenség, kudarc, ami ebben az évben ért az
alapítvány kuratóriumi elnökeként. Úgy gondoltam, nem bírom tovább folytatni az alapítványi
munkát, a feszültséget, az állandó félelmet, hogy
mibõl fogjuk a következõ programunkat, a telefont, a mûködési költségeket kifizetni.
Elhatároztam, hogy 2008. január 1.-tõl átadom a
stafétabotot egy fiatalabb, jobb idegzetû és vállalkozó kedvû "valakinek", és döntésemet sok
mindenkinek elmondtam, hogy legyen idõ utódról gondoskodni, felkészülni az átadásátvételre.
Nagyon vártam a nyári tábort, ugyanakkor
féltem is tõle, hiszen új helyre megyünk, ki tudja,
mi vár ránk…
Elérkezett az idõ, beindult a tábor, és én még
mindig feszült voltam, nem tudtam igazán
felengedni, egyfolytában féltem, hogy a
megszokott, jó kis Club Aliga-i táborunk után
milyen csalódások fognak érni bennünket.
Július 14.-én, szombaton, a kicsik táborának utolsó napján hirtelen nagy nyüzsgés
támadt. Vendégek érkeztek, akik máskor nem

Az ajándék kerámia

szokták meglátogatni a tábort. Persze nagyon
örültem nekik, de kicsit furcsállottam.
Reusz professzor, Szõnyi tanár úr minden évben
vendégünk, de most megérkezett a Magyar
Transzplantációs Társaság elnöke és fõtitkára, Dr.
Szenohradszky Pál és Dr. Szederkényi Edit is
Szegedrõl, majd Dr. Palya Lilla, a Wyeth cég
képviselõje. Ami végképp gyanússá tette a
szokatlan látogatásokat, Berente Judit esti, vacsora közbeni érkezése. Judit járt már nálunk, a
táborban máskor is, na de miért az utolsó nap
estéjén esik be, legalább reggel jött volna!
Szóval, egy szónak is száz a vége, kiderült, hogy
egy hatalmas, gyönyörû meglepetés-parti készült
a 60. születésnapom alkalmából (ami ugyan csak
2 nappal késõbb lett volna esedékes, ezért nem
is gondoltam rá). Az a legfantasztikusabb az
egészben, hogy minden gyerek tudta, készültek,
és egyik sem kotyogta ki!
A meglepetés azzal kezdõdött, hogy a nagy
elõadóterem ajtajánál várt Várszegi Máté (12
éves vesetranszplantált), és gavallér módjára
odakísért az elsõ sor közepén lévõ helyemre.
Majd elkezdõdött a Tarján Iván által készített
videoshow, ami a sokak által összeadott, rólam
készült fotókból, nem minden célzat nélküli zenei
aláfestésre készült. Ekkor már nem sokat láttam
patakzó könnyeimtõl, de ezt még fokozni
tudták…
A gyerekek - Schneider Julcsi instrukciójára, és
az anyukák segédletével - Weöres Sándor
verseket tanultak meg otthon, majd a helyszínen
koreografálták, próbálták, és mindenki - az is, aki
egyébként soha nem akar szerepelni gyönyörûen adta elõ. Külön kiemelném Kurucz
Szandit, aki maga választotta ki a verset, és most
elõször ilyen nagy nyilvánosság elõtt megmutatta, milyen hangja van, hogy tud verset mondani!
Az egész héten folyó kézmûves foglalkozásokon
szebbnél szebb rajzok és szalvéta-dekopázsok

Az „összeesküvõk egy csoportja

készültek számomra, amit most egyenként hoztak
oda a gratuláló gyerekek.
A
"Szervátültetettek
érdekében
végzett
kiemelkedõ munkáért" oklevelet adott át a
Transzplantációs
Társaság
elnöke,
Szenohradszky fõorvos úr, és Dr. Szederkényi Edit
fõtitkár asszonytól egy gyönyörû Életfa kerámia
faliképet kaptam.
Feszt Timi egy vaskos fotóalbumot készített számomra (bölcs mondásokkal), amiben visAranyérem Bangkokban
zontláthatom életem különbözõ állomásait, és
gyerekeinket, a TRAPPANCSOKAT.
De még itt sem volt vége a történetnek. Sorfal között kellett levonulnom az étterembe (aznap este 6ra kérték a vacsorát elõrehozni, és itt mindenféle zavaros indokok következtek; természetesen a szálloda vezetõje, tulajdonosa, és a pincérek is beavatottak voltak), ahol pezsgõ várt mindenkit,
(gyerekeknek gyerekpezsgõ) és betoltak két hatalmas - a tábor lakói által már jól ismert és kedvelt Daubner Cukrászdából származó Eszterházy tortát, tûzijátékkal.
Hát ez történt! Soha ilyen szülinapom nem volt, és biztos vagyok benne, hogy nem is lesz.
Az a szeretet, erõ, amit ott kaptam, elfújt minden fáradtságomat. Nem hagyom abba egyelõre a
munkát, nem hagyhatom abba, amíg ennyi ember számít rám, és mellettem áll.
A bangkoki világjátékon elért sikeremet ennek a csodának köszönhetem!
Szalamanov Zsuzsa

Egy meglepetés margójára
Nagy izgalommal készülõdtünk az idei táborra is,
ezúttal - ha lehet fokozni - még nagyobbal, mint az eddigi
években, mert Tarján Iván („Iván bácsi") ötlete alapján
április óta szervezkedtek nagy titokban kicsik és nagyok
együtt, hogy „Zsuzsa néni" (Szalamanov Zsuzsa)
születésnapjára a tábori utolsó estéjén egy meglepetés
estet varázsoljunk. Iván bácsi azt tudta, hogy Zsuzsa néni
szülinapjára készülünk, azt nem tudta, hogy a
meglepetés-est Neki is szól majd, hiszen neki is szép
kerek születésnapja volt júniusban, Zsuzsa néni viszont
semmirõl nem tudott, sikerült végig mindent titokban tartani. Az izgalmas szervezés zökkenõmentesen zajlott
egészen a tábor idejéig. Ott adódtak nehézségeink, mert

Zsuzsa néni mintha megérezte volna, hogy készül valami… Amikor végre szerettük volna legalább egyszer
elpróbálni a meglepetés-est mûsorát a gyerekekkel,
akkor arra az idõpontra biztosan beszervezett valami
„mûsoron kívüli" közösségi programot, vagy amikor végre
tényleg sikerült titokban elbújnunk a szálloda elõadótermébe és próbálnunk, akkor - szerintem az ösztönei által
vezérelve - elindult a terem felé, ahol valami nagyon
fontos dolgot hagyott… De szerencsére a szülõk ötlettára
kifogyhatatlan volt, így az elsõ próbát le tudtuk bonyolítani
úgy, hogy Lovas szülõk elvitték (szigorúan gépkocsival, jó
messze) Zsuzsa nénit egy „kihagyhatatlan" cukrászdába
(mi javasoltuk, hogy hagyják ott egy kicsit), következõ
alkalommal pedig válogatott füllentésekkel térítették el
eredeti szándékától… Amikor Zsuzsa nénit végre eltávolítottuk a közelbõl, akkor természetesen Iván bácsira tört rá
az azonnali fényképezési vágy… Így a szülõknek újabb
rögtönzésre volt szüksége, de szerencsére egy pingpong meccs lehetõségével könnyen elcsalogatták a
helyszínrõl…
Így sikerült elpróbálnunk a mûsort, aminek a nagy része
Schneider Julcsi válogatása alapján Weöres Sándor
versekbõl állt. Az elképzelés jó volt, a mûsorrá kovácsolás
nehezebb, mert a melegben a gyerekek fáradtak voltak,
nem tudták, hogy melyik versszak mikor jön, de nagyon
türelmesen hajtották végre Molnár Márti és Szendi-Káldi
Móni összes instrukcióját, akik fáradhatatlannak bizonyultak.
Amikor a mûsor összeállt, és azt gondoltuk, hogy további
nehézség már nem jöhet, kiderült, hogy dehogynem… A

meglepetés születésnap
elengedhetetlen kelléke a
születésnapi torta, ami természetesen szintén meg
volt szervezve (köszönet
érte Dr. Paya Lillának a
Wyeth Hungaria Kft-tõl).
Lilla szombat délutánra
jelezte
érkezését
a
tortákkal
együtt.
Csakhogy csütörtökön
Zsuzsa néni rájött, hogy a
tábor nem igazi tábor torta nélkül (?!), és megkérte
Juhász apukát, aki csak hétvégén csatlakozott családjához és hozzánk, hogy ha úgyis szombaton jön, hozzon
a gyerekeknek 7 (!) tortát… Ráadásul ezt az akciót
Zsuzsa néni csak másnap mesélte el nekünk, és
valószínûleg csak a fényviszonyoknak tudta be az
arcunkra ülõ sápadtságot (mit fogunk a 140 szeletes
születésnapi tortán kívül még 7 tortával csinálni?).
Gyorsan, hátha még nem késõ, felhívtuk Juhász apukát,
hogy eszébe se jusson tortát hozni - kiderült, hogy már
megrendelte a cukrászdában… úgyhogy még a
lemondással is nehézségei voltak - ráadásul amikor
ideér, találjon ki valamit, leégett a cukrászda, nincs áram,
stb., és készüljön fel, hogy Zsuzsa néni megöli… De
azért biztos ami biztos, elkezdtük mondogatni Zsuzsa
néninek, hogy ebben a nagy melegben nem is olyan jó
ötlet a torta…stb, így aztán Juhász apuka épségben
megúszta a történetet.
A meglepetés miatt aznap a vacsorát is korábbra
kértük, amihez a szálloda nyújtott megfelelõ "indokot",
valami zavaros történetet meséltek Zsuzsa néninek arról,
hogy miért is kell egy órával korábban vacsorázni….
Ezenkívül a szombat esti meglepetés-vendégek szobáját
is különbözõ „nagyon hihetõ" indokokkal õrizték,
Zsuzsának egyszer sem árulták el a titkot. Törökné Fellner
Márta fáradhatatlan szervezéssel folyamatosan beavatta
õket minden részletbe, hogy semmi váratlan esemény ne
zavarhassa meg az ünneplést. Török Mártinak és Taschek

Gyertyák égnek
Gyertyák égnek
tortában krémek
elszaladt évek
...ünnep van
asztalnál ülünk
valaki köztünk
egy évet vénült
...boldog nap
kedves barátom

Eszternek eközben még az elengedhetetlen virág és lufik
beszerzésére is maradt energiája.
A meglepetés estre az elõzetes terveknek
megfelelõen megérkezett Szenohradszky Fõorvos Úr, a
Magyar Transzplantációs Társaság Elnöke, és
Szederkényi Doktornõ, a Magyar Transzplantációs
Társaság Fõtitkára, valamint Reusz professzor az I. sz.
Gyermekklinikáról, Dr.Paya Lilla a Wyeth Hungaria Kft-tõl,
Berente Judit az Európa Szövetség Elnöke és Mátyás
Marcsi a debreceni egyesület elnöke mint régi barát.
A gyerekek tökéletesen hajtották végre a „feladatot": a legkisebbektõl a legnagyobbakig gyönyörûen
mondták el a verset, majd Weöres Sándor verscsokor
mellé Kurucz Szandi mondott el gyönyörûen egy
születésnapi verset, majd a TRAPPANCS zenekar Tárnoki Virág: xilofon (Iván bácsi szerint parketta), Rózsa
Petra: zongora, Török András: gitár, és a gyermekkórus adta elõ a Boldog Születésnapot.
Trappancsok: rendkívüli estét varázsoltatok,
nagyon büszkék voltunk Rátok (ismét)! Köszönjük!
Ezúton szeretném minden Titoktartó Szervezkedõnek
megköszönni, hogy a meglepetés létrejöhetett.
Az est hangulatát felidézve szeretnénk Kurucz Szandi által
elmondott verssel mindkét ünnepeltnek még-egyszer
NAGYON BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNNI!
F.T.

én most belátom
a szót nem találom
...bocsánat
annyit mondok csupán
kis beszédem után
ne vágj majd kupán
...ha kérhetem
lesz örömöd számtalan
élhetsz majd gondtalan
nevethetsz boldogan

...ígérhetem
ma van születésnapod
és lám elmondhatod
számolatlan kapod
...a szeretetet
itt vagyunk veled
itt mindenki szeret
és kívánunk Neked
még sok boldog ünnepet!

Mi is sportolunk!
edzõtábor Kaposváron
Edzõtáborból kórházba
2007. augusztus 11-én, szombaton
kezdõdött életem elsõ edzõtábora. Már jóval
elõtte izgatottan vártam, hogy megtapasztalhassam, milyen is egy hétig keményen edzeni. Olyan
voltam, mint egy óvodából kikerült kisgyerek, aki
élményekre és újdonságra szomjazva várja az
iskolát. Nem tudtam, hogy mire lesz ott szükségem, ezért én minden fontosnak vélt dolgot
szorgosan bepakoltam a táskába.
Elérkezett a szombat. Zsuzsa néni kedves volt
(mint mindig), és felajánlotta, hogy levisz minket,
úszókat
Kaposvárra.
A
Novotel
Hotel
parkolójában találkozott a népes társaság, ahonnan nagy pakolászás, és szülõktõl való búcsúzkodás után végre elindultunk. Hétre értünk a
kollégiumhoz. Ugyanis egy kaposvári kollégium
volt edzõtáborunk helyszíne. Nagyon szép volt
már kívülrõl is. A csomagokat az autókban hagytuk, és az ebédlõ felé igyekeztünk a parkosított
kerten át, vacsorázni.
Nemcsak úszók voltak itt, hanem atléták,
pingpongosok, teniszezõk, tollasozók. A közös
vacsora után mindenki elfoglalhatta a szobákat.
Én L. Judittal kerültem egy szobába. Még aznap
este körülnéztünk a kollégiumban, és a legfontosabb dolgot, az alagsorban lévõ uszodát,
amit rögtön ki is próbáltunk. Akkor még nem is
sejtettem, hogy mi vár rám ebben a
medencében, ahol akkor boldogan ugráltam.
Késõbb elmentünk aludni, mert másnap reggel
korán kellett kelni. 6: 40-kor csörgött az ébresztõ.
Gyorsan átöltöztünk, és már rohantunk is az
uszodába. Lassacskán mindenki megérkezett, és
7: 00-kor már kezdõdött is a kemény munka.
Anni, az edzõnk reggeli tornára intett minket.
Bemelegítettünk, aztán már csobbantunk is a
kissé hideg vízbe. Miután vége volt az edzésnek,
mentünk reggelizni. Ebédet a kollégium melletti
közértbõl szereztük be. Délután pihenés volt.
Vagy mondhatnám úgy is, hogy rákészülés a
délutáni úszásra.
16: 00-kor megújult erõvel mentünk az uszodába.
Akkor még nem éreztem izomlázat, se fáradtságot. Ismét bemelegítõ torna, majd ugrás a vízbe.
Beleadtam minden erõmet a feladatokba.

A vacsorára
é h e s e n
érkeztem.
Vacsora után
mindenki
talált magának elfoglaltságot. Valaki
internetezett,
voltak, akik
s é t á l n i
mentek
a
várost megnézni, egyesek a TV elõtt
ültek,
és
többen
is
belevetették
magukat az
activitibe. Én
megint korán elmentem aludni.
Mindenki nagyon kedves volt. A srácokkal,
Sanyival és Dezsõvel is összehaverkodtam.
Kihasználtam a lehetõséget, és minden nap
mentem masszíroztatni a hátam Gézához, aki
mindenkit szívesen látott.
És a napok így teltek egészen keddig.
Õszintén bevallom, hogy ettõl a naptól úgy
éreztem, hogy egy kínzótáborba jöttem.
Mindenem fájt, izomlázam volt, gyenge voltam,
egyre drasztikusabbnak éreztem az edzõtábort.
Nem akartam sumákolni az edzéseken, ezért
még mindig teljes erõmmel úsztam. Sajnos
utálok veszíteni, és ez hajtott elõre. Leginkább
saját magamat akartam legyõzni. Be akartam
magamnak bizonyítani, hogy én is képes vagyok
egyre jobb idõket úszni. Így utólag belátom, hogy
kissé túlhajszoltam magam.
Szerdán már a kimerültség gyötrött, meg
a hõemelkedés. Ani adott nekem magnéziumot,
mert arra gyanakodott, hogy izomLÁZAM van.
Azt hittem, hogy a levegõ jót fog majd tenni, ezért
elmentem a többiekkel este sétálni.
Csütörtök reggel nem mentem edzésre.
Csörgött az ébresztõórám, de én ágyban maradtam.
Lázas voltam. Pulcsiban reszkettem a takaró alatt.
Megmértem a lázam. A hõmérõ 39-et mutatott.
Berente Judit bejött a szobába, és azt mondta, hogy
igyak sokat, és hogy visszajön, ha vége az edzésnek.
Egy óra múlva kezdtek egyre többen jönni, megnézni, hogy hogy vagyok. Aztán megint lázmérés.
39.8 volt. Bejött Zsuzsa néni a szobába meg a
kedves anyukák. Prizniccel próbálták levinni a lázam.

Ezúton is szeretném megköszönni törõdésüket, és segítõkészségüket! Zsuzsa néni
telefonált anyuéknak, hogy fel kéne vinni Budapestre a Klinikákra. Gyorsan összecsomagoltunk, és már ott is volt értem a mentõ. Sajnáltam, hogy nem köszönhettem el a többiektõl.
Elõször a kaposvári kórházba vittek, ahonnan
kisebb félreértés után már mehettem is a Gyerekklinikára. Én már akkor tudtam, hogy itt vége annak az esélyemnek, hogy a bangkoki Világjátékokon bizonyítsak. Szomorú voltam.
Egyrészt azért, mert én sejtettem, hogy ez nem
izomláz. Én, mint tüdõtranszplantált nem is
gondolhattam másra, mint a tüdõgyulladásra.
Másrészt úgy éreztem, hogy az élet ismét megfoszt valami, számomra nagyon fontos dologtól. Sõt dühös is voltam.
Mire mindezt átgondoltam, már meg is
érkeztünk. Kovács Doktor már várt. Egy borzasztó éjszaka után, reggel, elvégezték a vizsgálatokat. Hát, igen. Tüdõgyulladásom volt,
mint kiderült. Kovács Doktor mondta, hogy
NEM MEHETEK BANGKOKBA. Én már fel voltam erre készülve, de egy orvos szájából hallva… Nem kívánom senkinek.
Elsõ gondolatom az volt, hogy attól
még, hogy én pórul jártam, ott vannak a többiek. A TÖBBIEK, akik szintén Magyarországot
képviselik, akik nagyszerû sportolók és emberek a mindennapokban. Furcsa, de miután
ezen gondolkoztam, boldogságot éreztem.
21-én kikerültem a kórházból. 23-án a
többiek felszálltak a repülõgépre, és elindultak
a kihívás felé, Bangkokba. Én mindvégig Velük
voltam. Lélekben. Szurkoltam, hogy mindenki
a meg legyen elégedve saját teljesítményével.
Minden nap megnéztem az Interneten, hogy
milyen sikereket értek el. Láttam, hogy sok jó

A Világjátékra utazók esküje

érem született, de
nem is az
volt a fontos.
Hanem
a
részvétel,
mint szokták mondani.
Te hát én itthon éltem
át a verseny izgalmát. Idén
lemaradtam egy leAni a Trappancsok úszóedzõje
hetõségrõl, de remélem, hogy az egészségem sem hagy cserben, és hamarosan megmutathatom magam
én is a Világnak.
Kálló Jennifer

Edzés után...

Az idén negyedik alkalommal vehettem
részt a világ szervátültetettjeinek sportjátékán. A
japán Kobe inkább egy amerikai gigavárosra emlékeztetett, és nagyítóval kellett keresni az au-tentikus japán értékeket. A franciaországi Nancy kis
mezõvárosa és a kanadai Ontárió megye London
nevû egyetemvárosa sem hasonlítható azzal a
fantasztikus, egzotikusan izgalmas Bangkokkal,
ahol egy olyan távoli kultúra szele csapott meg,
melyet még nem tapasztaltam, amely nélkül ez a
világjáték nem lett volna ilyen sikeres.
Szó ne essék, nem várost nézni és kirándulni
megyünk, hanem sportolni, versenyezni, megmérni erõnket idegen országok sportolóival,
megosztani tapasztalatainkat, barátokat szerezni.
De ez a mostani mellbevágóan más volt, mint az
eddigiek, s a sport mellett muszáj kicsit többet
írnom errõl az országról, hogy vissza tudjam adni
mindazt az érzést, amiben az eltelt két hét alatt
részünk volt. Kezdem hát:
Az egykor Sziámnak nevezett Thaiföld
Délkelet-Ázsia túlnyomó részben buddhista vallású királysága Franciaország méretû trópusi
ország. Történelme az 5600 évvel ezelõtti, a világ
legrégebbi bronzkori civilizációjáig nyúlik vissza.
Az országba érkezv e megannyi törzs telepedett
le - a thai és kínai mellett a mon, khmer, laoszi,
maláj -, és ma is beszéli nyelvét, éli szokásait. Az
ország kultúráját, mûvészetét a theraváda buddhizmus határozza meg, amelyet a lakosság több
mint 90 %-a vall magáénak. A thaiok az eddigi
utolsó Buddha születésétõl - i.e.543-tól
számítják az idõt.
Thaiföld alapvetõen mezõgazdasági
ország, „millió rizsföld országa". Földrajzi adottságai kitûnõek. Természetes vízrajza és okos
vízgazdálkodása, sûrû csatornarendszere, a kedvezõ éghajlat lehetõvé teszi, hogy az év minden
szakában bõven teremjen a gyümölcs, virágozzanak az orchideák. A tarka tollú egzotikus
madarak, a tenger „gyümölcsei“ a rákok, halak,
és osztrigák, s ki tudja még miféle herkentyûk, az

elefántok és vízi
bivalyok, az õserdõk
és homokos tengerpartok, a mosolyogva hajlongó és napi
tízen órákat dolgozó
emberek,
a
mérhetetlen
gazdagság
és
i s z o n y t a t ó
szegénység, a derû
és alázatosság, a zakatoló fejlõdés és nyugodt
áhítat hazája ez.
1767-ben a burmai megszállók a régi
fõvárost, Ayuthayát fölégették, így az új Chakri
dinasztia elsõ királya I. Ráma új fõvárost alapított
egy folyóparti Bangkok (Vadszilvafák falva) nevû
településbõl.
A Csaophraja folyó mellett felépült Vat
Phra Keo - a régi királyváros -, a mai Bangkok
Vatikánja. Itt található a birodalom legszentebb
szobra, a Smaragd Buddha és a vallásos
mûvészet számos más alkotása is.
Ez Bangkok koronaékszere, ahol az arany fénye
ragyogja be a buddhizmust és a monarchiát
Thaiföld legtiszteltebb aranyköveit.
Hatalmas építészeti alkotások, egyedi arcot
mutató felhõkarcolók, gigantikus autópálya
folyamok, és magasvasút hálózat szeli át a várost
újra meg újra, keresztezve a „csatorna-utcákat"
melyeken kis csónakok ezrei, lakóhajók és
cölöpházak sokadalma áll.
Nyüzsgõ nagyvárosi forgalom, zajló nagyvárosi
élet. Az árusok és a kifõzdék hajnaltól kezdve
kínálják áruikat, minden az utcán zajlik. A
hõmérséklet 31 C fok, a páratartalom 80%, és
ekkor, 2007. augusztus 23.-ának késõ délutánján
a magyar csapat elindul elkölteni elsõ vacsoráját,
miután 11 órás repülõúttal a háta mögött
megérkezett a thai fõvárosba, hogy dicsõséggel

Bangkok, Pechaburi road

A Királyi palota kertjében

részt vegyen a Szervátültetettek XVI.
világjátékán.
Bangkok legmagasabb épülete, a Bayoke Sky
Tower felé tartva bizarr utcakép fogadott bennünket. Elsõ este szembe találtuk magunkat a
nagyváros rohanó forgatagával, utcai árusaival,
nyomorúságos
szegénységével,
pazarló
fényeivel, hol kellemes, hol bûzlõ utcai
kifõzdéivel, mozgó vízi szörnyekkel, hol
ropogósra sütött bogarakkal. És a meleg, és a
pára és az izzadás… A forgó toronyban fogadó
látvány azonban feledtette az idevezetõ utat,
alig lehetett betelni az alattunk elterülõ 13 milliós város csodálatos fényeivel.
Vacsorára nem paprikás csirke várt bennünket, - bár ezt mondták, de hátha - ó, dehogy
is! Amit ott látni és enni lehetett, azt nehéz
lenne felsorolni. Végül is sok finomságra leltünk
a számunkra zömmel ismeretlen, különleges
fûszerezésû „falatkák" között. És volt gyümölcs
és süti, és ezek mindig minden étkezésnél megtalálhatók voltak. Tulajdonképpen ízlett ez a
„bevezetõ", hiszen két hétig zömmel ilyen és
ezekhez hasonló dolgokat ettünk, és rizst is egy
évre elegendõt. Néha ugyan fel-fel rémlett
képzeletünkben egy adag sült krumpli

A híres Bangkoki közlekedési eszköz a TUK-TUK

Kilátás a Bayoke Sky Tower-ból

emlékképe, de ebben többnyire csak a
gyerekek hittek rendületlenül.
Másnap ottlétünk legforróbb napja
következett.
Bangkok
legszépségesebb
mûvészeti alkotásaival kezdtünk. A már említett
Királyi Palota a Smaragd Buddha templommal, a
Wat Po templom együttes a Fekvõ Buddha
szoborral és az Arany Buddha temploma a Wat
Trimitot. Egyik ámulatból a másikba estünk - a
hõgutáról nem is beszélek-, a felkészületlen
közép-európai bizony beleájul a buddhizmus
aranycsodáiba. Ebéd után csatornatúra, ami
észtveszejtõ
gyümölcskóstolásba
fulladt.
Felsorolni is lehetetlen az éppen érésük teljében
lévõ lédús, illatos, látványnak pedig káprázatos
gyümölcsök sokféleségét. Az a tobzódás ami ott
volt… Csak egy párat mondok: mangó, lychee,
ananász, durian, mangosztin, golgota gyümölcs,
rambuta,
görögdinnye,
banán,
kókusz,
papaya…, és már nyelhettek is nagyokat.
Nyugodtan, mi is megúsztuk gyomorrontás
nélkül.
Másnap szafari túra egy Bangkok melletti
szórakoztató parkban. Itt szabadon tartott
egzotikus állatokat lehet látni, gyönyörû parkokban lehet sétálni és különféle cirkuszi elõadásokat
tartanak,
fõleg
az
állatok
közremûködtetésével. A thaioknak az e fajta
kikapcsolódás kedves szórakozásuk, ilyen és
ehhez hasonló park nagyon sok üzemel errefelé.
Mi azonban már csak félig voltunk jelen,
hiszen holnap megkezdõdik! Az elsõ napokban a
versenyzõknek már egyre inkább a versenyen járt
az esze.
A megnyitó ceremónia délutánján már
aranyérem csillogott a magyarok háza táján, a
reggeli maratoni futás eredményeképpen. Jó jelnek, bíztatónak éreztük ezt az elsõ sikert.
Az ünnepséget abban az atlétikai komplexum-

A megnyitó ünnepség záróképe

ban, a Thai-Japan Din-Daeng Stadium-ban rendezték, ami a bowling és tenisz kivételével valamennyi sportágnak otthont adott. A világjáték
védnöke, a rendezvény díszvendége volt a
Hercegnõ, õfelsége Bhumibol király menye. Az
ünnepi mûsor az õ tiszteletére lett összeállítva.
Látványos életképekkel, a thaioknál szokásos
csillogással. A mûsor végén áldását adta a
Játékok „szentélyére", amit késõbb az egyik legforgalmasabb helyen, az ebédlõ elõtt állítottak fel.
Pompás vacsora és még pompásabb
mûsor szórakoztatott bennünket a hivatalos megnyitó és felvonulás után. Távozáskor szakadó
monszunesõ ontotta nyakunkba áldását.
Másnap jégveremmé hûtött bowlingcsarnokban
kezdtem a versenyzést. A 28 pályán 84 játékos
gurított egy sorozatban. A népes mezõny
korosztályonként és nemenként került beosztásra. Egyéni és páros versenyt vívtunk, talán kissé
visszafogottabb sikerrel, mint szerettük volna. Kis
csapatunk 2 arany 2 ezüst 2 bronz éremmel zárta
a napot.
Az úszás volt a másik sportág, amiben
indultam. És itt indultak a Trappancs
Sportegyesületbõl majd mindannyian. Remekül
méghozzá! Már a légkör is fantasztikus volt. A
szokásos nagy csapatok - angol, amerikai,

A 100 méteres gyorsúszás döntõjében

Thai táncos palánták bemutatóját is láttuk

ausztrál, kanadai, holland, német - mellett mi
négy felnõtt és három gyerek, a magyar csapat.
Anika, ha itt lettél volna, nem úszod meg
könnyek nélkül. Mert amit itt mûveltek a
„tanítványaid", azt egyetlen edzõ sem múlhatta
felül. Olyan versenyláz, olyan hangulat uralkodott
két napon át az uszodában, olyan fegyelem és
összpontosítás, olyan „bikából", és„én nyúlok be
elõször", hogy azt elmondani nem lehet. Ilyen
versenyekért kell megrendezni a világjátékot.
Ilyen érmekért, ilyen gyõzelmekért. 12 arany, 13
ezüst, 3 bronz.
Az egy hét alatt tizennégy sportágban, ki tudja
hány versenyszámban folytak a versenyek.
Sokszor ugyanazon idõben több sportág
küzdelme is zajlott, saját versenyeinkkel, az
edzésidõkkel, rajtlista egyeztetésekkel foglalkozva nem igazán járhattunk el csapattársaink
mérkõzéseire. De azért tudtunk egymásról, egykét meccset sikerült elcsípni.
Az eredmények és problémák az esti csapatgyûléseken kerültek terítékre. Egy jól kigondolt és
szépen kivitelezett eredménytáblán kísértük
figyelemmel az érmek begyûjtését. Voltak sikerek, balsikerek, csalódások és örömök, minden,
ami egy ilyen kavalkádban csak elképzelhetõ.
Sokan több sportágban is érdekelve voltak, a
páros versenyekkel is adódott némi gubanc, a
szerencsétlen sorsolások és idõ elõtti kiesések is
elszomorították pár társunkat. Ilyen volt többek
között Dezsõ esete, aki balszerencséjére a
késõbb döntõt játszó fiút kapta elsõ ellenfelének.
Természetesen ennek ellenkezõjére is akadt
példa.
Szóval zajlott az élet „világjáték módjára".
Találkoztunk sok régi ismerõssel, barátságok
születtek újakkal. Együtt örültünk és sírtunk.
Különbözõ nyelven, más vallással, elütõ bõrszínnel, de valamennyien TRAPISOK ÉS TRAPPANCSOK ugyanazon thai indulóra táncolva hisszük

és éljük; " Az élet értékes, osszuk meg!"
mint azt hirdette a Világjátékok szlogenje.
Nagyszerû eredményeket értünk el ezalatt a
pár nap alatt.
A 42 induló ország közül az 5. helyen
végeztünk az éremtáblázaton. 20 arany 15
ezüst 17 bronzérem hirdeti a magyar
szervátültetettek dicsõséges szereplését.
A világjáték a szokásos „összefutás"sal zárult, ahol az atlétika pályán összesereglett sportolók a pálya szélérõl befutnak a
közepére, és a velük szemben érkezõket
AYUTHAYA a régi fõváros romjai
üdvözlik, mintha már is a következõ
világjátékon találkoznának, ami 2009-ben
Ausztráliában, Gold Coast üdülõvárosban
lesz megtartva. Remélem a magyar csapat
részvételével.
A magyar csapat a versenyek után még nem
tért haza. Kihasználva egy kedvezõ
lehetõséget, még négy napot töltöttünk
Thaiföldön,
ismerkedve
az
ország
nevezetességeivel.
Most csak futólag említem a thai vidéki
kultúra színpompáját, a keleti partvidék
egyik legszebb üdülõhelyét, Pattayát, a thai
történelmi építészet kiemelkedõ emlékeit, a
A híres KVAI-folyó és még híresebb hídja
Kwai folyó hídját, a világörökség részének
elismert Ayuthaya leégett királyi várost.
Az a sok-sok élmény, amiben részünk volt, és itt csak megemlítésre került, még feldolgozásra vár. A képeket és filmeket most hívjuk elõ, cserélve a felvételeket, a lekapott arcokat és
helyszíneket, még nem állt egésszé bennünk.
Az azonban biztos, hogy Krung Thep 2550, azaz Bangkok 2007 elfelejthetetlenül bevésõdött
emlékeinkbe.
Schneiderné Julcsi

Bangkok szülõi
szemmel.
Idén nyáron Alexandra lányommal részt vettünk a Transzplantáltak 16. Világjátékán Bangkokban.
Augusztus 23.-án 11 órás repülés után érkeztünk
Thaiföld fõvárosába.A "Kelet Velencéje"-ként vagy
„Az Angyalok Városa"-ként is emlegetett város az
ország, kulturális, gazdasági és vallási központja. A
repülõtérrõl kilépve úgy érzi az ember, hogy ez a

hatalmas metropolisz valósággal rászakad: óriási forgalom, rengeteg ember, felhõkarcolók, bevásárló- és
szórakoztató központok és
köztük fabódék sokasága. A
nyomor és a mérhetetlen
gazdagság közt néha csak
méterekben mérhetõ a különbség. Azonban hatalmas fejlõdés ellenére fellelhetõek a múlt hagyományait õrzõ építészeti remekmûvek, arany színben
pompázó, szemkápráztató vallási templomok és
palota együttesek. A repülõn egyik útitársunk, aki
már többször járt itt, felkészített rá, mire számítsunk.
Igaza lett, ez Ázsia! Az elsõ és legmegdöbbentõbb
élmény a szag volt, mely a közel 10 milliós metropo-

lisz forgalmának füstjébõl, az utcai sütödék illatából,
melyek 10 méterenként állnak egymástól és a most
érõ gyümölcs, a durian hihetetlenül erõteljes szagából keveredik. A mi európai orrunkat ez bizony igen
kemény igénybe vette. Pár nap alatt viszont egészen jól hozzá szoktunk. A második sokkhatást a higiénia okozta. Az utcák bizony mocskosak voltak és
az épületek közt egész komoly szeméthegyek tornyosultak. Az ÁNTSZ-nek ott lenne mit bezárni.Kint
létünk alatt csak palackos vizet ittunk, és éttermekben ettünk. A kézfertõtlenítés szinte állandó tevékenységünk volt.
Számomra még a légkondicionálók okoztak fejtörést. Thaiföldön vagy kikapcsolják (ami ritka), vagy
használják, amit bír. 36 fokról beülni a 20 fokba nem
a legnagyobb élmény. Mindig figyelni kellet a lányomra, nehogy megfázzon. Szerencsére megúsztuk betegség nélkül.
Elsõ két nap megismerkedtünk a város nevezetességeivel. Csodáltuk az 5,5 tonnás arany Buddha
szobrot, a Királyi palotát, hajóztunk a Chao Phrayan
és annak csatornáiban, a Safari Parkban delfin és
fóka-show stb. Megemlítem Marcsit, a mi kedves
idegenvezetõnket, aki a sok programot összeállította, megszervezte.
Vasárnap elérkezett az, amiért jöttünk. Megnyitották a 16.
Világjátékokat.
Én fõleg az úszókkal mentem, mivel Alexandra itt volt érdekelt. Jó
volt látni rajta és a Trappancs úszócsapat másik két tagján, Juditon,
Dávidon a versenylázat. Izgatottan olvasták a rajtlistát, találgatták
az ellenfelek képességeit. Mind a hárman életük eddigi legjobb idejét teljesítették. Megmutatták, hogy a magyar úszóktól van miért tartani. Jó volt apukának lenni és hallani, amikor a thai lányok kiabálták „Álexándlá“.
Ott már megtettem, de még egyszer csak gra-tulálni tudok nekik,
valamint a felnõtt csapat tagjainak is. Szép volt fiúk, szép volt lányok!!
Nagy várakozás elõzte meg az utolsó napot. Akkor utaztunk
Pattayára a Ko Larn szigetre.
Pálmafák, napfény, tenger, jetski és itt már a rákot is megkóstoltuk.
Mindent összevetve fájó szívvel utaztunk el Thaiföldrõl, de jó érzéssel érkeztünk Ferihegyre.
Herend 2007-09-19
Gyurkó Zsolt

A gyermekek utazását, és sportszerelését
támogatta:

ASTELLAS Pharma Kft
Magyar Telekom Nyrt
Polgármesteri Hivatal, Alsónémedi
Polgármesteri Hivatal, Göd

MALÉV
Warnex
Tüdõtranszplantáltak Országos
Egyesülete
Magyar Úszószövetség
A&A Sport

Júniusi gyermeknapok
Júniusban kétszer is
örömünnep volt a TRAPPANCSOKNAK Gyermeknap formájában. Az
elsõt a Budapesti Különleges Mentõk
alapítójától, Fekete Zoltántól kaptuk,
június elején az Auto Bahn centrumban, ahol a játszóház és a Magyar
Mesezenekar mellett motorozhattunk sztárokkal, többek között
Tornóczky Anitával, Csollány
Szilveszterrel, majd kismotoron
egyedül is kipróbálhattuk
motoros-tudásunkat, majd megnéztük a kiállított veterán autókat.
Ez a nap is rendkívüli volt számunkra,
köszönjük a Budapesti Különleges Mentõknek és Fekete
Zoltánnak!
***

A második gyermeknap a már hagyományosnak mondható "Astellás" Gyermeknap volt,
melyet évrõl évre a Magyar Szervátültetettek Szövetsége rendez a szervátültetett gyermekeknek. A bohócok idén is mosolyt varázsoltak kicsik- és nagyok arcára egyaránt, az
ügyességi játékokon pedig megint bebizonyították a TRAPPANCSok, hogy nem ismernek
lehetetlent.
Köszönjük az Astellasnak és köszönjük a Magyar Szervátültetettek Szövetségének a felejthetetlen napot.

Egy veseátültetett kislány
naplójából
Július 14.
Kinek rossz és kinek nem??
Jó pár ember túl éli az ilyesmit. Végig csinálja
mert élni akar. Egymást megértõ emberek várnak
Remport doktorra a folyosón. Több tucat kémcsõ
vér a reggeli ébresztési kör után. Dializálás a délelõtti órákban. Tömeg a felvételi iroda elõtt. Néhány látkép egy napból melyet a transzplantált
láthat ha kontrollra érkezik. néhány ember azonban ügyet sem vetve a közben lelkileg is kifáradt
betegekre, olyanokat vág a fejéhez hogy "maradt
volna ott a mûtõasztalon" vagy hogy "bárcsak ne
lett volna neki jó". Szerintem az emberi test tökéletesre van megtervezve. Nah és persze tökéletesen is mûködne ha az
ember nem tenné tönkre
minden dologgal. Mindenféle mérgekkel. És
az ember olyan gyorsan
herdálja el az egészségét,
hogy közben észre sem veszi. Az egészséges
ember nem szokott figyelni a
betegre. Kivéve ha rokona
közeli barátja
ismerõse,
vagy gyereke
nem
beteg.
Vagy ha nem
olyan kórházban dolgozik mint
a Transzplant Budapesten. Abba a klinikába sokan bemehetnének csak 1-1 napra.
meglátni azt amit mi látunk, és érzékelünk, illetve
alávetjük magunkat. Az a "buta" ám de egészséges
ember észre venné hogy ilyen is van. Hogy mennyit
szenved mert beteg, és errõl valóban nem tehet.
mert aki megfázik az biztos nem vett fel sapkát. Õ az
ok. Mert õ nem vette fel. De egy transzplantált pl.. a
gének hibája miatt került oda, akkor nem vádolhatja
a szüleit....és annyira rossz nézni és hallani azt amit
csinálnak és mondanak. mert fáj. A transzplantálásra váró betegnek a története nem rögtön a transz-

plantációkor van vége. mer ott még az út végén sokat kell tenni. Igaz aki 15 évig járt HD-ra az biztosan
már csak ráadás mûsornak nevezi a „könnyed, óvjuk magunkat mindentõl" játékot. Annyira tudom
utálni mostanában az olyan embert aki azt mondja
hogy „jaj de szépen kikerekedtél" vagy hogy „sokat
nõtt, de jó sokat hízott is" vagy egyszerûen hogy „kövér vagy". Néha ezen sírok. Mert ezek közül van aki
ráadásul tudja hogy" miért vagyok ilyen"...és ezt
most nagyon utálom, hogy ilyen vagyok...mert csúnya vagyok, eddig sem volt túl sok önbizalmam, de
már az sincs meg...
augusztus 15.
Nem lenne... Most egy kicsit szomorú vagyok, de
csak egy percig... néhány óráig...igaz akkor nem
ismernék sok mindenkit, nem mennék Párizsba,
nem mennék majd Szilvásváradra... meg a Trappancs
talikra... és kórházba sem.
Nem lenne vágás a hasamon.
Nem lenne Thenkoffom.
Nem lenne most TRDm. Nem szomorkodnék emiatt.
Hallgatom a dalt,
amely ott készült... ahol
helyem volt, de most
nem voltam ott, talán
nem is hiányoztam. De jó lett volna
ismét a másik barátokkal találkozni, 10 napot együtt nevetni. Igaz ott nem lenne
Párizs sem Trappancs,
csak egy tó, egy
vár, meg épphogy 100 ember...egy tábor-egy nem
akármilyen tábor. Vannak szép és
rossz emlékek, vannak rossz barátok és persze
jók is....jah most valaki mondaná lesz jövõre is
nyár. Lesz, de nem lesz rá idõ. Idõ nem lesz. Mert
elvárások is vannak, mert másik oldalról a Trapik
húznak, mert velük is jó volna minden. De én más
akarnék lenni, én nem ezt álmodtam, én nem ezt
akartam. Más akartam lenni. Mint más „normális
gyerekek". Akik félnek a tûtõl, akik nem tudják
meg mi az biopszia. Akik nem járnak kórházba.
Akik szépek és mindenkit elvarázsolnak... akik
meghódítanak mindenkit. Most minden egy kicsit

rossz, de úgyis holnap elmúlik, és jóra gondolok.
Akkor majd Párizs lesz elõttem. Akkor majd elfelejtem a tábort, elfelejtem a szépeket. Maradok
csúnya és leszek vágással a hasamon. Tovább
élem az életem. Továbbra is elfogadom magam.
De arra a kérdésre hogy: "Miért pont én?" senki
fog választ adni...soha...
szeptember 2.
...pedig még csak 15 leszek...
Red Hot Chilli Peppers: Californication
Elgondolkodtat. Sok minden szép most, meg
ugye rossz is. Most epekedhetnék a dolog után
amit kértem, de valószínû valóra válik. De egyben
elszomorít. Mennyien vagyunk és nem tehetünk
róla hogy ilyen helyzetbe kerültünk. Inkább ne
kérdezné meg, mi van velem, és ne küldene egy
csokit az az illetõ, csak ne lenne ez.

Ráadásul duplán szívok. De ha már szívatnak
mért ne szívatnának meg jól, rendesen. Szép az
élet. Vannak terveim. Meg szerelmek. de most
sokféle érzelem kavarog bennem. Már azt sem
tudom hol áll a fejem. Lassan nem tudom követni mi is történik velem. Túl gyors volt az elmúlt
idõszak. Egy éve, egy éve volt szomorúságot
hozó hír. Ekkor már ha jól emléxem, Benkõ doktor telefonon beszélt Reusz doktorral. Hogy én
vagyok, és hogy nem jól vagyok. Nem tudtam
elképzelni milyen lesz, nem tudtam mire számítsak.
De elszomorít a dal. Mert idén kimaradtam belõle. Talán el is felejtettek egy páran.
De már nem is érdemes törni magam. Tata itt van
egy köpésre. Kõszeg messze, és szép. és
szerettem. Meg Szombathely. A strand. Bátran
álltam ki a napra. Vágások nélkül. Ma ha elmennék, megnéznének. Ráadásul kettõ. Kettõ lesz.
Két szépen hosszan vágott sebhely. Két vágásnyom. Pedig még csak a 15-öt fogom betölteni.
Nem szép, és nem érzem magam szépnek.
Azelõtt igen. Nincs kedvem semmihez. Csak
úgy vagyok, sebekkel. Azt hiszem ehhez egy
élet is kevés. Mire megérteném. miért pont
én? Én csak szép akartam maradni.
.....Persze, mondják, sokan is, szép vagy.
Mert biztatnak. Hogy ne sírjak. Én nem
akarok kettõt ebbõl. Nekem egy is sok.
Azokba tennék trd-t és Thenkoffot akik ezen
nevetnek. Meg kigúnyolnak. Õk nem
értik.Õket nem szúrják hetente vagy
kéthetente. Õk csak látogatni járnak a
kórházba. Vagy talán még ahhoz is
nagyképûek. Ezt nem lehet elfelejteni. Õk
csak viccelnek a steroidokkal. Én meg
csúnya leszek tõlük. Lassan lemegy rólam.
Lassan vége. Sosem kapom vissza azt az
életet. Nehéz egy év. Azt hiszem még nincs
vége.
A gének. De ha más lenne az egyik
szülõm és nem lenne ez. Lehet más lennék.
Nem akarnék dobolni. Lehet nem szeretném
a rock zenét. Lehet nem is lennék. Ez meg
már egy másik téma.
Örülök hogy belülrõl ilyen vagyok. és szép az
élet...persze
nem
két
vágással
a
hasadon...úgy azért vannak benne szépséghibák.
De én is az vagyok és a szerelmem sem az...
(!)
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Kedves Szülõk és Gyerekek!
Ismét örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy az elmúlt
hónapokban 5 gyermek részesült veseátültetésben.
Június: Velkey-Guth Ádám 16 éves, Puskás Péter 19 éves
Július: Pozsgay Dóra 15 éves
Augusztus: Haszon Sándor Dodó 11 éves, akit már jól ismerhettek a nyári táborokból.
Szeptember: Szabó Dániel 11 éves
Dani elmondta, hogy hallott már a Trappancs csapatról és csak álmodni merte, hogy egyszer Õ is
a tagja lehet. Remélem örömmel fogadjátok az új Trappancskat és aktív tagjai lesznek a közös
programoknak.
Jelenleg 13 gyemek vár vesére, 6 májra.
Szeretném ha minél hamarabb õk is errõl az oldalról mosolyognának rátok. Továbbra is várlak
benneteket, ha szeretnétek beszélgetni a transzplantációról vagy körülnézni a klinikán.
Maléth Anikó
Transzplantációs koordinátor
Tel: 06208258637
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A VÍZILÓ
A víziló igen szép állat. Sudár termete, õzlába,
karcsú dereka, remek barna színe és sikkes járása egyaránt elbájolók; az ajkai csókra termettek, karószerû fogai miatt a fogorvosok kedvence, apró kidülledõ szemei
igazi tükrei a víziló szelíd és tiszta lelkének.
A víziló Afrikában él a Nílusban, amiért nílusi
lónak is mondják, amibõl még mindig nem világlik ki,
hogy ezt a szép disznószerû állatot miért nevezik éppen
lónak. Aki azonban gyönyörködni akar benne, az megnézheti állatkertünkben is, ahol a többi közt egy ideális
példány látható belõle, a Jónás nevû kis bájonc, a pesti
nõk kedvence, aki garmadával kapja naponként a szerelmes leveleket. Érzékeny
szívek már a nevétõl is
eksztázisba esnek, ettõl a
megható, szívhez szóló szótól, hogy Jónás. Legalkalmasabb név egy ifjú víziló
számára. Ajánlatunk még:
Adalbert, Döme, Bódog,
Icig és Alajos; nõi vízilovak
számára: Eulália, Sarolta,
Ludmilla és lbolyka.
A víziló, dacára annak, hogy a Nílusban él,
nem krokodilt eszik, sem
halat, sem íbiszt, sem flamingót, hanem füvet és egyéb
gyökereket, tehát vegetáriánus. Hogy miért él tehát vízben, az rejtély, s ha vízben él, miért nem él a Dunában,
az is rejtély, ha pedig a Dunában azért nem él, mert csak
a meleget kedveli, akkor meg miért nem él a Hungáriagõzfürdõben, az ugyancsak rejtély. Tehát a vízilónak úgy
elnevezését, mint táplálkozását, valamint általában az
életmódját illetõleg a rejtélyek egész tömegével állunk
szemben, melyeket a legkiválóbb természettudósok is
mindmáig hiába igyekeztek megfejteni, melyeknek megfejtését ezek után csakis a legkiválóbb természet-tudatlanoktól várhatjuk.
Vannak kis vízilovak és nagy vízilovak, a nagy vízilovak a kicsinyekbõl lesznek növés által, ami könnyen
érthetõ. Persze, hogy a nagy vízilovakból ugyancsak további növés által miért nem lesznek még nagyobb vízilovak, azt nem tudjuk. Egy teljesen kifejlett víziló negyven
métermázsát nyom, ha többet tesznek alája, akkor még
többet is nyom. A víziló, jóllehet a törzse hosszú és vas-

tag, a súlya nagy, a lába pedig aránylag igen rövid, mégis fürgén jár, és igen jól tud futni, sõt én a magam részérõl arról is meg vagyok gyõzõdve, hogyha megfelelõ
szárnyai lennének, hát még repülni is tudna. Azt persze
mondanom sem kell, hogy úszni is kitûnõen tud, mert
bizony a Nílusban úszás nélkül megélni majdnem olyan
nehéz lenne, mint Budapesten úszással vagy anélkül.
A víziló teljesen haszontalan állat, ami annyit
tesz, hogy az emberek semmire sem használják, sem
nem húzatnak vele terhet, sem nem lovagolnak, még
csak nem is vízilovagolnak rajta. A húsát nem eszik, sõt
ellenkezõleg, kiköpik, mégis vadásszák, ami a vadászok
ideális önzetlenségére vall. Vadászása csónakokon történik, robbanógolyók által, mert egyszerû golyónak a víziló oda se hederítene, a robbanógolyót azonban õ is respektálni kénytelen. A vadászása persze veszélyes,
mert ha a vadász célt téveszt, ami nagyon könynyen lehetséges, mivel a víziló elvégre mégsem nagyobb egy kisebb földszintes, kültelki háznál, akkor a
dühös állat nekimegy a
csónaknak, a csónak fölborul, s a vadászok a vízbe esnek, és vizes lesz a ruhájuk,
ami miatt a mamájuk otthon megszidja õket. De
éppen ezen veszedelem miatt a kalandkedvelõk különösképpen szeretik vadászni a vízilovat.
A víziló életkorát nem ismerjük, mégpedig
azért nem, mert a tudósoknak nem sikerült megállapítani. Ugyanis, ha egy tudós elkezdte figyelni a vízilovat azzal a céllal, hogy addig fogja figyelni, amíg meg nem
döglik, s akkor tudni fogja, hogy mekkora ideig élt, a víziló mindig bement a Nílusba, víz alá merült, s a folyó
egy más helyén bukkant föl, vagy pedig a tudós összetévesztette egy fölbukkanó más vízilóval. Sok tudós folytatott évszázadok során a víziló életkorának megállapítását célzó megfigyeléseket, de a fent említett nehézségek
folytán, továbbá annak folytán, hogy a víziló élettartama
hosszabb, mint az emberé, e vizsgálódásoknak eddigelé
csupán annyi eredménye lett, hogy a vízilovak megállapították, hogy egy tudós átlag hatvan-hetven évig él.
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 1920

Engle, Madeleine L' :
Szélvarázs
Meg Murry nem szokott
meglepõdni Charles Wallace
fura ötletein, ám amikor hatéves öccse kijelenti, hogy
sárkányok költöztek a konyhakertjükbe, aggódni kezd.
A káposzta-ágyásokon túl
azonban tényleg álldogál valaki, akinek sok
szárnya és még több szeme van. A kamaszodó lány és barátja, Calvin hamarosan rájön,
hogy a betegség és a sárkánynak vélt lény látogatása összefügg. Ha meg akarják menteni Charles Wallace életét, engedniük kell a hívásnak, hogy együtt utazzák be az ismeretlen
makro- és mikrovilágot, és együtt harcoljanak
a gonosz ellen.
Nöstlinger, Christine:
Zûr hátán zûr
Feli remekül megbirkózik azzal, hogy
a szülei elváltak, sõt eddig csak jó oldalát tapasztalta ennek a helyzetnek. Ám amikor
anyja új állást kap, és a költözés miatt el kellene hagynia barátait, élete zûrösebb lesz,
mint valaha.
Miért kell a nagynénjénél laknia, aki egy kis
cseresznyemagköpõ-versenytõl is kiborul?
Miért akar a mama újból férjhez menni? Mit
kavar Lorenzo Lizzivel, akit állítólag dobni
akar? Miért üvölti le apa a szupermarketben
Kékcinkét, a matektanárnõt?
Megannyi nyugtalanító kérdés. Vajon kapunk-e rájuk választ?
Wilson, Jacqueline:
Kettõs játszma
Egypetéjû ikrek, ám mégsem egyformák. Bár sokan összetévesztik õket, a tízéves
testvérpár, Ruby és Garnet két külön világ.
Ruby mindig szerepelne, Garnetnek egy porcikája sem kívánja a reflektorfényt. A két testvér mégis elválaszthatatlan, mindig és minden körülmények között együtt cselekednek,
akár hétköznapi tennivalókról, akár valami
csínytevésrõl van szó. De tarthat-e örökké ez
a szoros összetartozás, amikor annyi minden

változik körülöttük? Egy kis faluba költöznek,
ahová özvegy apjuk barátnõje is velük tart. Új
környezet, új iskola, ráadásul Ruby merész
tervei, melyekhez ikertestvérének is jó képet
kell vágni.
Olyan ez a kedves humorral teli könyv, mintha bekukucskálnánk a Barker család otthonának kulcslyukán.
Nagy Franciska:
A gépemberke
Megadott parancsot végrehajtani, emberi mozgást, beszédet utánozni minden valamirevaló robot tud. Kíváncsiskodni, ragaszkodni, örülni és bánkódni, nevetni, s ha kell,
füllenteni csak az ember gyereke. Vagy mégsem? Bognár tanár úr és csemetéi mindenesetre megkísérlik a lehetetlent. Hátha megmozdítható a holt intelligencia, hátha emberszabásúvá tehetõ Géóká-zérózéróegy, a gépemberke?
Izgalmas feladat egy egész, hosszúnak és unalmasnak induló vakációra. Különösen, ha már tudjuk, hogy a világszenzációnak ígérkezõ találmány iránt feltûnõ érdeklõdést tanúsítanak a csendes, patakparti falucska szokatlan nyaralóvendégei. Mijamoto
Josika úr, és Szervác Pongrác, a nyugalmazott nyomozó. A fantasztikus elemekkel átszõtt, humoros és fordulatos gyermekregény,
kedvet csinál az olvasáshoz a betûtõl elszokott kiskamaszoknak is.
(Összeállította: Anice)

