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Kedves Doktor Nénik, Doktor Bácsik, Ápolók és Asszisztensek !

Krónikusan beteg gyerekek vagyunk. Nem mi választottuk a betegséget, nem tehetünk róla, el kellett fogadnunk
és ezzel kell élnünk. Ez néha könnyebben megy, néha nehezebben. Köszönjük, hogy gyógyítani tetszenek minket, és tudjuk, hogy mindig a legjobbat akarják nekünk.
Csak annyit szeretnénk kérni, hogy amikor kórházban kell feküdnünk, tessék velünk is beszélgetni, kérjük
szépen, hogy tessék elmondani nekünk is, hogy mi fog velünk történni… Tessék elhinni, sokkal kevésbé félünk,
ha tudjuk, hogy mi vár ránk. Sokkal kevésbé ijesztő egy-egy vizsgálat, ha tudjuk, hogy miért kell, és azt is sokkal
könnyebben elfogadjuk, ha egy-egy számunkra ijesztőnek tűnő beavatkozásnál nem altatnak el, ha ezt előre megmondja valaki nekünk is. Megértjük. Mert már sok év kórházazás van mögöttünk…
Már tudjuk, hogy mit jelent, hogy „ne félj, nem fog fájni”…Azt jelenti, hogy nem fáj nagyon. De ha ezt előre
tudjuk, akkor nem ér váratlanul…És ha mégis potyognak a könnyeink, az nem hiszti…csak néha elfáradunk,
néha jobban fáj, és néha olyan nagyon irigyeljük egészséges barátainkat…
Tudjuk, hogy mindenki azt szeretné, hogy meggyógyuljunk, ezért nagyon hálásak vagyunk, és még egyszer
KÖSZÖNJÜK!
De a gyógyulás során is gyerekek vagyunk…és szeretnénk is gyerekek maradni. Ugye segíteni tetszenek
nekünk ebben is?
Nagyon kellemes, napsütéses, vidám nyarat kívánunk!
a TRAPPANCSOK és Feszt Tímea Diána

Lőrincz Balázs
1999-2008

Mindnyájan nagyon vártuk már. Szerettük volna
megismerni, csapatunkba fogadni. A sok „vesés"
és „májas" közé három évvel ezelőtt megjelent az
első új „tüdős", aki azóta is stabil csapattagunk, és
most végre lesz „újszíves" gyerekünk is. Ismertük őt
már újságokból, láttuk a TV-ben, de mindenki nagyon
megilletődött, amikor hétfőn személyesen is - édesanyja kíséretében - megjelent a táborban. Izgatottan készülődött, nagyon várta
már ő is ezt a tábort, mindent ki akart próbálni, mindenben részt akart venni.
Örült, hogy itt végre majd megtanul úszni, és életében először a Balatonban fog lubickolni.
Mindent meg akart kóstolni a svédasztalos reggelinél, de természetesen csak a reggeli torna
után.
A hétfő esti ismerkedési esten Ő mutatkozott be a leghatározottabb, bátor hangon. Szép
szemei csillogva néztek szembe a 140 ismeretlen emberrel.Nem sikerült megismernünk Őt,
nem sikerült megismernie bennünket. Kedden korán reggel eltávozott mindörökre.
Mi nem felejtjük el, mindig emlékezni fogunk Lőrincz Balázskára.
Sz.Zs.

„Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul
„Senki sem különálló sziget, minden ember a is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, s hamarokontinens egy része, a szárazföld egy darab- san abban a szeretetteljes világban élsz, amit te
ja, ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa magad teremtettél“ (Anthony de Mello)
lesz kevesebb éppúgy, mintha egy hegyfokot
mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birto- Kálló Jenny
kod, minden halállal én leszek kevesebb, mert
egy vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kér- „Csak ,amikor bevégezted a dolgod egy helyen, amidezd, kiért szól a harang: Érted szól.“
kor mindenedet odaadtad, amid volt: tudásodat,
energiádat, elszántságodat, csak amikor mindenki
(John Donne) Feszt Tímea
elhagyott, mikor már senkinek sem vagy fontos,akkor
mehetsz...“ (Hankiss János)
„Ha lett volna még időnk, nagyon jó barátok lehet- Tehát Balázs Neked még nagyon sokáig lélekben
tünk volna, sokat játszhattunk volna, de sajnos nem maradnod kell köztünk!
így történt... Ne félj Balázs, vigyáznak rád az
angyalok!“
Andrási Máté

Üzenetek...

Szabó Dani

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek”
Kovács Anna

Balázs, ez a sor egy elkésett cinkos mosoly és
egy elmaradt kézfogás...
Lukács Dani

„Bíztunk az életben, hiszünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél!”
Sajnálom, hogy nem ismerhettelek meg jobban!

Zsarnai Ági

„Váratlanul ért a halál,
Búcsú nélkül mentél el.
Aludd szépen örök álmod,
Soha nem feledünk el!”
Csányi Stefi

„Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél!”

Csányi Meli

„Égő könnycsepp mondd neki hogy szeretünk, Soha el nem feledünk!”
Csányi Oti

„A szeretet soha el nem fogy, örökké élni fogsz mint a csillagok.”

Kóka Zoli

Az örök optimista
Házasságunkat három fiúval áldotta
meg az ég. Mindegyikük valami
különleges örömmel ajándékozott
meg bennünket sajátos személyisége révén, Bill, a középsõ például az
örök optimista. Bárcsak szert tehetnék erre az adottságra, de az ilyesmire születni kell! Példának okáért
kezdettõl fogva korán kelõ, és egy
idõben elõszeretettel mászott be hajnali ötkor az ágyunkba. Rászóltunk,
hogy menjen szépen vissza a saját
szobájába, mire hanyatt feküdt, és
cérnahangon azt suttogta:
– Olyan szép lesz ez a reggel!
Hallom, hogy csiripelnek a madarak.
Csitítottam, hogy hagyjon aludni bennünket, de erre is megfelelt: – Nem

***

hozzátok beszélek, hanem hozzám!
Az óvódában tigrist kellett rajzolnia.
Billynek az optimizmus erõs oldala, a
képzõmûvészet már nem annyira.
Keze alól kajla fejû tigris került ki, fél
szemét mintha behunyta volna.
Amikor az óvónéni megkérdezte,
miért csukja be a tigris a fél szemét,
így válaszolt:
– Azért mert azt mondja: „kukucs!“
Ehhez hasonló megnyilvánulásai
végül egy valóban felülmúlhatatlan
optimizmust sugárzó kijelentésben
csúcsosodtak ki. Legkisebb fiunknál,
Tannernél egy keddi napon a vérsejtek pusztulásával járó vesemûködési
zavar alakult ki, s a rákövetkezõ
vasárnap meghalt. Billy akkor hétéves volt. A Tanner temetését követõ
estén lefektettem. Ilyenkor mellé

szoktam bújni, hogy megbeszéljük
az eltelt napot. Ezen a bizonyos
estén csöndben feküdtünk egymás
mellett, nem sok mondanivalónk
akadt.
Egyszerre Billy megszólalt a
sötétben: – Sajnálom magunkat, de
a többi embert talán még inkább –
közölte. Megkérdeztem kikrõl beszél.
– Azokról, akik nem ismerhették
Tannert – magyarázta.
– Mi szerencsések vagyunk, mert
húsz hónapig velünk élt. Gondold
csak el, anyu, sokan egyáltalán nem
ismerhették meg õt.
Mi tényleg nagyon szerencsések vagyunk.

Beth Dalton

K e l l e gy c sapat 8.
Szervkoordinációs Iroda
Országos Vérellátó Szolgálat
A transzplantációs centrumok után most a
Szervkoordinációs Irodán a sor, hogy bemutatkozzon. Kissé nehezebb a dolgunk, mint az előttünk szólóknak, hiszen velünk csak igen ritkán
van lehetőség találkozni.
Bár olyan különleges alkalmakon, mint a
tavalyi Donációs és Transzplantációs Világnap a
Szervkoordinációs Iroda csapata is jelentős feladatokat vállalt.
Találkozhattatok velünk a regisztrációnál,
rendezőként a különböző versenyek helyszínein,
valamint a focicsapatban, és a futás-úszás versenyszámban résztvevőként is. Valamennyien
remekül éreztük magunkat ezen a különleges
napon, hiszen Ti – akik ott voltatok és azok is,
akik nem tudtak eljönni, de tudjuk, jól vannak –
jelentitek a mi munkánk sikerét.
A koordinátor szervezet az átalakítások következtében 2007. január 1-től az Országos Vérellátó
Szolgálathoz került. Így alakult meg a
Szervkoordinációs Iroda és a koordinátorok régiúj csapata.
A Szervkoordinációs Irodában, és a transzplantációs központokban már általatok megismert úgynevezett centrum koordinátorokkal
együtt, azon munkálkodunk, hogy a szervátültetésre váró betegek álma valóra válhasson.
Legfontosabb feladatunk a szervkivételi riadók szervezése, lebonyolítása, de mindez mellett
oktató, ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységet is végzünk. Külön honlapot működtetünk
http://donacio.ovsz.hu címen, ami jelentősen
megkönnyíti a szervkivételben résztvevő
orvoscsoportok munkáját. A honlapon emellett
magyarázatot találhattok néhány, már általatok is
nyilván sokat hallott kifejezésre, mit is jelent az
pontosan, hogy donor, recipiens és a többi idegen csengésű kifejezés. Kellemes böngészést!
A kórházlátogatásokra a szolgálati autóval

utazunk, amelynek az oldalán és a motorháztetőn
lévő felirat egyrészt könnyebbé teszi a kórházi
biztonsági szolgálaton való átjutást, másrészt a
napi forgalomban történő részvételével is hivatott
a szervadományozás ügyét népszerűsíteni.
Ugyanis egy rövid mondatban összefoglaltuk a
lényeget: „A szervátültetés életet ment!”
Kollégáink naponta kerülnek érdekes helyzetekbe az új felirat használatba vétele óta.
Számos alkalommal érdeklődnek járókelők, benzinkutasok, kollégák stb… Ilyenkor mindig megragadjuk az alkalmat a szervátültetésről szóló hiteles információk átadására, melyet a hétköznapi
emberek nagy érdeklődéssel hallgatnak
Szerte az országban kórházakat látogatunk, előadásokat, megbeszéléseket tartunk, az orvosok,
szakdolgozók számára. Ezen találkozások célja,
hogy szakmai segítséget nyújthassunk, felmerülő
kérdéseikre válaszolhassunk. Ilyen alkalmak során
mindig kiosztunk néhány dokumentációs csomagot, DVD-t, amelyek a donáció szervezését segítik
az intenzív osztályokon.
Évente több alkalommal szervezünk orvosoknak
tanfolyamot ebben a témában. Ezen kívül különböző rendezvények szervezésében veszünk részt,
sokszor karöltve a Transzplantációs Alapítvánnyal,
azaz Szalamanov Zsuzsával és csapatával.
Megkeresés esetén, a médiában is nyilatkozunk, amely esetekben legfontosabb alapelvünk
a közvélemény hiteles tájékoztatása a magyarországi helyzetről.

Azért, hogy mindig törekedjünk a felkészültségre, hogy tudásunk legjavát tudjuk nyújtani lehetőség szerint minden helyzetben, továbbképzésekre, kongresszusokra, tanfolyamokra
járunk.
A Szervkoordinációs Iroda egy non-stop
működő szolgálatot biztosít, vagyis 24 órán át, az
év minden napján elérhetőek vagyunk. Egy úgynevezett zöldszámot – ingyenes hívható telefonszámot – is működtetünk, melyen éjjel-nappal
tudjuk fogadni a beérkező telefonhívásokat.
A „főhadiszállás” Budapesten, az OVSZ
Központjának XI. kerületi épületében kapott
helyet.
Itt dolgozunk mi, az országos koordinátorok, Dr. Márton János, igazgató úr vezetése alatt.
Márton doktort néhányan ismerhetitek már
Szegedről, ahol hosszú évekig volt a transzplantációs orvoscsoport tagja.
A vezető koordinátor, Mihály Sándor irányításával másik négy országos koordinátor (Bakos
Petra, Deme Orsolya, Szakács Éva, Szűcs Anikó)
végzi itt munkáját.
Fő feladatunk a riadók (egy szervkivételi
riadó a donorjelentéstől a szervkivétel megvalósulásáig tart) alatt valamennyi résztvevővel a
kapcsolattartás, az információk pontos átadása, a közvetítés, a szervezés, az egyeztetések,
egy kézben összpontosítva ezzel az irányítást,
azért, hogy mindenki és minden jókor legyen
jó helyen. Vagyis, hogy a szervátültetés megtörténhessen. Eme tevékenység során a jelentő kórházzal, a centrum koordinátorok segítségével a szervkivevő teamekkel, a vérmintákat
vizsgáló laboratóriumokkal, az Országos
Mentőszolgálattal – ha a légi szállítás igénye
felmerül, a légi mentéssel –, repterekkel, rendőrséggel, határőrséggel tartunk kapcsolatot
telefonon, e-mailben, faxon. Ez egy-egy riadó
során akár 80-100 embert is jelenthet.
A mi feladatunk gyakorlatilag akkor ér
véget, amikor a centrumkoordinátor értesít
minket a műtőből, hogy rövidesen indulnak
haza a szervvel.
Ekkor kezdődik munkánk legkedvesebb
része: a „papírmunka”. A dokumentációt,
amit végig vezettünk a riadók alatt, akkor tudjuk befejezettnek tekinteni, amikor a centrumkoordinátoroktól megkaptuk az adatokat a
beültetések eredményéről. Vagyis, amikor
tudjuk, hogy aki megkapta a szervet mennyi
idős, fiú vagy lány, illetve milyen a vércsoportja.

A centrumkoordinátorok munkája pedig a
Ti közvetlen közelségetekben zajlik, ők a három
vidéki egyetemi városban, a szervátültető centrumokban dolgoznak.
Velük napi kapcsolatban állunk, a továbbképzéseken, konferenciákon pedig találkozunk is egymással.
Debrecenben Kabai Krisztina immár 6 éve
látja el ezt a feladatot, ő a legtapasztaltabb centrum koordinátorunk.
Pécsett Viola Mária és rövid ideje Csopor
Mihályné, Erika a „társa”, Szegeden pedig
Illencsik Mária és Zámbó Mónika a centrum koordinátorok. Nevükkel, vagy akár velük személyesen is találkozhattatok már a klinikán, az osztályon, az ambulancián, esetleg a dialízis állomáson. Riadó esetén az ő feladatuk a kivevő és
beültető team értesítése; a helyi szervezés; segítik a szervkivétel helyszínén, dokumentáció ellenőrzése, készítése; a recipiens lekérdezése, behívása a kivizsgálás megszervezése. Ők abból a
szempontból szerencsésebbek, mint mi országos
koordinátorok, hogy találkozhatnak a recipiensekkel. Nem csak az átültetés előtt, hanem főleg
azt követően is, akár amikor kontrollra mennek a
Klinikára.
Ezen kívül még rengeteg adatot gyűjtünk,
statisztikákat, kimutatásokat készítünk. Ezek
mutatják meg számokban az eredményeket.
Ennél fontosabb az a fajta eredmény, amit
láthatunk. Ezt nem a számok mutatják meg,
hanem az hogy, létezik egy jól működő alapítvány, egy újság, és egy eredményes csapatmunka. S ezekre azért van szükség, mert vannak a
„TRANSZPLANTÁLTAK”.
Mi nem csak kívánjuk, hanem mindent elkövetünk azért, hogy Zsuzsa csapata egyre több
egészséges Trappancsot tudjon hívni programjaira!
Szervkoordinációs Iroda

Finnországi
beszámolóm
Szeretném veletek megosztani finnországi élményeimet, ezért részletesen leírok nektek mindent!
március 23 (vasárnap): Anyuékkal korán elindultunk otthonról, mert 11:30-ra volt megbeszélve a
találkozó a Ferihegyi repülőtéren. Már előző nap
mindent bepakoltam a bőröndbe. Izgultam, hogy
nehogy otthon hagyjak valamit, hiszen 11 napra
mentünk. Meg a repülés miatt is, mert még nem
repültem utasszállítóval. Mikor megérkeztünk, már
páran ott voltak. Megvártuk a többieket, hogy bejelentkezhessünk. Akadt egy kis gond a Malévtól
támogatásként kapott repülőjegyekkel. „Standby“
jegyeket kaptunk. Vagyis csak akkor szállhatunk fel
a gépre, ha van még hely. Persze a mi Helsinkibe
tartó gépünkön már nem volt a 9 fős magyar csapatnak hely. Zsuzsa néni kitartása és határozottsága
meghozta gyümölcsét. Kicsit nehézkesen, de mindenki eljutott Helsinkibe időben. Ottó és Julcsi egy
másik géppel. Berente Judit a pilótafülkében, Donát
és Dezső a légi utaskísérők ülésén. A többieknek
jutott rendes hely. Tetszett a repülés, és örültem,
hogy nem dugult be a fülem. 15:55-re meg is érkeztünk Helsinkibe. Itt volt 6 óránk a tovább utazásig.
Ettünk, nézelődtünk, hülyéskedtünk a csomaghordó
kocsikkal, pihentünk és el is telt az idő. Rovaniemibe
már zökkenésmentesen indultunk tovább, és 21:55re meg is érkeztünk. Nagy volt a hó, na meg a hideg
(-11 fok volt) Késő estére értünk a szállásra, ezért
mindenki fáradtan elment aludni.
március 24 (hétfő): Egy testnevelési egyetem kollégiumában volt a szállásunk. Közvetlenül mellettünk

Az Északi Sarkkörnél

a sportcentrum volt. A hó ropogott a talpunk alatt,
sütött a nap, a táj nagyon szép volt. El is indultunk
felfedezni a környéket. Mindenütt fenyők sorakoztak
szorosan egymás mellett. A folyó be volt fagyva, és
korcsolyáztak rajta. Nagyon meglepett, hogy sokan
bicikliztek a hóban. Ebédre visszasétáltunk. Délután
meg pihenés volt.
március 25 (kedd): Ági és Gábor, a két önkéntes
magyar segítő megérkezett. Rögtön segítségünkre
is lettek. És ettől kezdve bármikor lehetett rájuk számítani. Én az internetet szerettem volna használni, és
Ági szerzett is nekem jelszót. Az már nem az ő hibája volt, hogy nem működött a gép vele. Szinte minden kártyával működött. A szobák, az uszoda, a lift a
bejáratok. Az uszodához is kértünk kártyát, hogy
bemehessünk. Volt úszómedence, egy gyerek
medence, meleg vizes medence, hideg medence,
NAGYON hideg medence, buborékos medence,
talpmasszázsos medence. Egyszóval volt választék.
Páran a szaunába is bemerészkedtek.
március 26 (szerda): Ezen a napon kezdődtek el a
téli világjátékok. A felnőttek versenyekre készültek.
Meg-érkeztek a többi ország transzplantáltjai, akik a
játékokra jöttek. A gyerekeknek programokat szerveztek. Csapatokba osztottak minket. A csapatvezetők az egyetemre járó önkéntesek voltak. Én
Dezsővel, Donáttal, lengyelekkel meg amerikaiakkal
kerültem egy csoportba. Először fociztunk, frisbeeztünk, hülyéskedtünk a hóban. Aztán sífutást
oktattak nekünk. Közben elkezdődött a sífutó verseny is, ahol Berente Judit indult. A többi felnőtt
síversenyen vett részt. Azt sajnos nem láttam, mert a
versenypálya messzebb volt. Este eredményhirdetés a courling pályán volt. 1 ezüstérmet nyert
Berente Judit. Ezen kívül a héten még 2 ezüstéremmel gazdagodott.
március 27 (csütörtök): Végre síeltünk!!! Volt egy
tanuló pálya, ahol a bizonytalanul síelők gyakoroltak. A többiek meg 3 nagyobb pálya
közül választhattak. Kicsit jegesek voltak, de
nekem mindhárom pálya tetszett. Úgy vettem észre, hogy itt a rövidebb lécek voltak a
menők. De könnyebb is volt fordulni ezekkel. A lábam már kezdett zsibbadni, de
muszáj volt a Nicolas kupára gyakorolni.
március 28 (péntek): Ezen a napon benti
programok voltak. Délelőtt bowlingozni és
falat mászni lehetett. Én mindkettőt kipróbáltam. Alaposan körülnéztem a sportcentrumban és láttam, hogy minden sportolási lehetőség adva van. Labdajátékok, torna, küzdősportok, futás és még sorolhatnám.
Délután bementünk egy gumi szobába, ami

tök érdekes volt. Egy kis játszótér is ki volt alakítva a
mellette lévő helyiségben. Itt persze mindenki elhülyéskedte a feladatokat. Szerencsére jóba lettem a
lengyelekkel, így meg tudtam értetni magam velük
(angolul). Mindenki nagyon kedves volt, barátságos,
és mindig volt egy kedves szavuk a magyar csapathoz. Az összetartás nagyon tetszett. Zsuzsa néni
kisebb síbalesete ellenére 2 arany érmet szerzett.
március 29 (szombat): Nicolas-kupára gyakoroltunk egy nagyon kicsit, utána visszamentünk ebédelni. 13:00-kor kezdődött a kupa. Szlalomban kellett egy kitűzött pályán lemenni. Nekem sajnos rossz
volt a lécem, ezért nem tudtam jól lemenni. De minden gyerek kapott Nicolas-érmet, amit a Mikulás
adott át személyesen. Ma értek végett a téli világjátékok, amit gála vacsorával zártak. Kihasználtam az
alkalmat, és degeszre ettem magam lazaccal.
Minden nagyon-nagyon finom volt. Csak a zene
hiányzott, meg a tánc.
március 30 (vasárnap): Még volt Rovaniemiben 2
napunk, ezért ellátogattunk a Télapó-faluba. Minden
a karácsonyról, az ajándékokról és persze a
Télapóról szólt ott. Mi is bementünk a Télapó házába. (Ez meg is van örökítve, amit a Trapi oldalon már
láthattatok). A Télapóig vezető út érdekes volt.
Először jégtáblákon kellett átmenni, utána meg a
pokol tüzén (persze minden csak üvegből, kőből
meg műanyagból volt megcsinálva) Utána körülnéztünk a faluban, vásárolgattunk. Varázslatos volt
számomra. Azok a hatalmas hóemberek, amik háznagyságúak voltak, a sok csili-vili dísz, a kis
hókunyhók.
március 31 (hétfő): Ma pihentünk, uszodában voltunk, szóval mindenki elfoglalta magát. Este elmen-

tünk a városba körülnézni meg
vacsorázni. Este bepakoltunk,
mert másnap korán indultunk
Helsinkibe. Nagyon tetszett az
összes program, csak keveset
síeltünk.
április 01 (kedd): 10:20-ra
Helsinkibe értünk. Elvittük a csomagokat a szállásra. Nagyon
nem pakoltunk ki, hiszen csak
egy éjszakát töltöttünk ott. Ági és
Gábor elvittek minket egy szigetre
komppal. Nem volt túl nagy ez a
sziget. Elhagyatottnak tűnt, mégis
éltek rajta. A legtöbb bejárat az
utcára nyílt. A bejáratok előtt régi
lábtörlő, ami a nagy sárban hasznos holminak tűnt. Nekem a várrom tetszett a legjobban. Vastag
falai kb. 4 méteresek voltak. Óriási kövekből épült,
amik az ágyúgolyózáporokat is túlélték. Arrébb
ágyúkat is találtunk. Hatalmasak voltak. Ez a kis sziget egy külön világnak tűnt. Miután körülnéztünk,
visszamentünk komppal. Szabad program volt
utána. Sokan várost néztek. De a többség pizzázni
ment. Én nagyon fáradt voltam, ezért a srácokkal
visszamentem a szállásra. Vártam a holnapot, hogy
hazainduljunk, mert már nagyon hiányzott mindenki.
április 02 (szerda): A hazautazás napja. 09: 30-kor
indult is a gép Budapestre. Megettem a szokásos
Malév- szendvicset, és bevágtam a szunyát. Másfél
óra repülés után megérkeztünk. A hozzátartozók
már ott vártak minket a reptéren. És az élménybeszámoló elkezdődött.
Örülök, hogy elutazhattam Finnországba, és
hogy ennyi élménnyel gazdagodhattam.
Köszönöm
Jenny ☺

Az első
síelésem
Izgalommal vártam a húsvét
vasárnapot, hogy elindulhassak
síelni Finnországba. A repülőtéren némi izgalom után végre felszálltunk a gépre. A gép elindult,
megkezdődött a szabadság.
Az első napon megérkeztünk Helsinkibe, ott a reptéren
sokat vártunk, hogy elinduljon a
gép Rovaniemibe. Pár óra várakozás után felszállt a gép, ami
Helsinkiből Rovaniemibe tartott. Egy óra repülés után
megérkeztünk a repülőtérre.
☺Innen busz vitt minket a szállásra. Mindenkinek kiosztották
a szobakulcsokat, és mivel
késő este volt, gyorsan kipakoltunk, és lefeküdtünk aludni.
A második napon megreggeliztünk, és utána szabadprogramok voltak. Zsuzsa néniékkel
elsétáltunk megnézni a sípályát.
Aztán visszamentünk ebédelni.
Utána szinte mindenki elment
pihenni.
A harmadik napon átsétáltunk a Sportcsarnokba, ahol
lehetett mindenfélét sportolni, mi
az uszodát választottuk, ahol

A megnyitó ünnepségen

lehetett
úszni,
szaunázni,
jacuzzizni. ☺Pár órát ott töltöttünk, majd visszamentünk a
szállásra, ahol sokat kártyáztunk. Amikor már nagyon fáradtak voltunk, elmentünk aludni.
Negyedik napon végre eljöttek a várva várt programok.
Délelőtt elmentünk sífutást tanulni. Nagyon élveztem, mert játékosan tanultuk meg. Pihenésképpen megnéztük a felnőttek
sífutó versenyét, ahol Berente
Judit 2. helyezést ért el. Visszamentünk és megebédeltünk, és
pihentünk egy kicsit. Azután
pedig következtek a benti prog-

ramok, ami játékról, labdázásról,
finn tánctanulásról szólt, ezt is
nagyon élveztem. ☺ Este mindenki nagyon fáradt volt, ezért nem
csodáltam,
hogy
mindenki
„hamar” elaludt.
Az ötödik napon elérkezett a
síelés, amit már nagyon vártunk.
Az önkéntes finn fiatalok tanítottak
minket. Az első csúszások nagyon
nehezek voltak, de hamar belejöttünk. A síelés után visszamentünk
ebédelni, és utána következett a
két órás pihenő. Ez után elmentünk bowlingozni, és falat mászni.
:)
A hatodik napon délelőtt benti
programok voltak, de délután
ismét síelni mentünk. Csak este
mentünk vissza a szállásra, ahol
kártyáztunk, és beszámoltunk az
élményeinkről.
A hetedik napon egész nap
benti programok voltak. Sokat szórakoztunk, és ismerkedtünk a külföldi fiatalokkal.
A nyolcadik napon elérkezett a
Nicolas- kupa, ahol volt 2 pálya,
egy könnyebb, és egy nehezebb.
Én a könnyebbet választottam. A
kupa végén mindenki kapott
érmet, aki lejött a pályán. Estére
nagyon elfáradtunk. :)
Kilencedik napon vége volt
minden izgalomnak, és elmen-

tünk megnézni a Mikulás falut, ahol csináltunk fényképet a Télapóval. ☺
A nagy találkozás után visszamentünk
a szállásra, ahol megvacsoráztunk, „gyorsan” bepakoltunk, majd lefeküdtünk, mert
másnap korán indultunk Helsinkibe.
Tizedik napon 10:30-ra megérkezett a
gép Helsinkibe. Leraktuk a csomagunkat a
hotelbe, utána Ági és Gábor vezetésével elindultunk várost nézni. Ismét sok élményben
volt részem. Csak késő délután mentünk viszsza a szállásra, és beszélgettünk a lányokkal.
☺
A tizenegyedik napon megint korán
keltünk, mert a gép hamar indult hazafelé,
Budapestre. Másfél óra repülés után hazaérkeztünk, mindenki nagyon várt minket, és
kíváncsisággal faggattak a síelésről. ☺

A Nicolas Kupa résztvevői

Nagyon örültem, hogy elmehettem Finnországba, és nagyon sok jó élménnyel gazdagabb lettem. ☺
Lovas Judit

Látogatóban a Mikulásnál

Köszönjük a tandt sport cégnek, hogy a válogatott csapat végre egységes öltözetben versenyezhetett, a MALÉV-nak, hogy a gyerekeket Budapest – Helsinki között térítésmentesen szállította, a
Finnair-nek, hogy kedvezményes áron repülhettek Rovaniemibe, és az Egészségügyi
Minisztériumnak, a Roche (Magyarország) Kft-nek, és az SPEEDO Sport-nak, akik támogatásukkal
lehetővé tették a gyerekek utazását, részvételét.

Készülődés a…
Hurrá, vége a sulinak! Egy kis
szusszantás, és máris itt van
a balatoni trappancs tábor. A
meteorológia szupi időt jósol
a hónap végére. Készülök,
megyek!
Június 17-én kedden este
csörög a telefonom – egy
huszas szám, nekem ismeretlen. Vajon ki lehet ez?
Fölveszem, a szívem a torkomban kalimpál – a Transzplantációs Klinika Koordinátora.

Szabina, mit szólnál egy jó
kis májhoz, veséhez? Úgy
néz ki, hogy van!
Örömömben, félelmemben
sírva fakadtam. Este 9 órakor
már indultunk is a klinikára.
Ahogy végeztünk a vizsgálatokkal, azt mondták, hogy
aludhatok nyugodtan.
Hogy lehet ilyenkor nyugodtnak lenni, sőt még aludni is!
Az idő lassan telt, de reggel
10 órakor már bevittek a
műtőbe.
A várva-várt tábor elfelejtve
egy időre…

Június utolsó hetében beköszöntött a kánikula. Ezt a
meleget csak a vízparton
lehet kibírni.
Sokat gondoltam Rátok! De
jó Nektek, de milyen jó lesz
nekem, ha meggyógyulok és
legközelebb már együtt bulizhatunk.
Tudom, Ti is sokat gondoltatok rám, szurkoltatok nekem.
Köszönöm mindenkinek!
További jó pihenést a nyárra!
Hasznos Szabina

Végre sikerült!!
Kisfiam Miricz Tamás 1999. július 23.-án született biliáris atresiával.
Két hónaposan megműtötték, csináltak neki epeutat. Aztán négy évesen varix vérzése volt, és elkezdődött a kivizsgálás, a várólistára kerüléshez.
Felkerült a listára 2004.szeptember 14.-én, több sikertelen riadó után
végre a hetedik alkalommal sikerült 2008. június 6.-án új májat kapnia. Ezt a levelet még a klinikán írom, Tomika 6 napos és jól van.
Köszönet érte a Transzplantációs és Sebészeti Klinika orvosainak,
nővéreinek, az ápolóknak.
Külön köszönöm Kóbori és Fehérvári doktor uraknak.
Miriczné G. Zsuzsanna

Kedves Gyerekek és Szülők!
A nyári tábor már lezajlott és nagyon szuper volt!
Jó volt látni, hogy egyre többen vagytok! Az
elmúlt hónapokban is dolgoztunk, hogy legyenek
új Trappancsok a csapatban.
3 vese, 2 máj és 1 kombinált máj-veseátültetés
történt.
Május: L. Dani 14 éves, Pécsen kapott új
vesét, ahogy F. Klaudia is.
Június: M. Tamás 9 éves, Tominak többször volt már sikertelen riadója, az utolsó behívásnál azt mondta, „Legközelebb csak akkor hívjatok ha tényleg kapok májat” Betartottuk!
P. Tamás 15 éves, Tamás nagyon szereti a vizet,
szeretne megtanulni úszni. Szendi Jancsi
megigérte, hogy jövőre a táborban lehetősége
lesz rá.
Sz. Edina 18 éves.

Sz. Edina

Tomi

H. Szabina 17 éves.
Szabina ahogy megérkezett a klinikára, mindenkit
levett a lábáról a mosolyával, ami nem hagyta el
az arcát a klinikán töltött idő alatt.
Kívánom, hogy maradj mindig ilyen cserfes és
vidám.
Fogadjátok az újakat nagy szeretettel!
Jelenleg 11 gyermek vár vesére és 5 májra.

L. Dani

Maléth Anikó

P. Tomi

MI IS
REPÜLTÜNK!
Izgatottan vártam azt a napot, amikor először
felülhetek egy repülőre és repülhetek. Az első
trapi gyereknapi repülést elfelejteni nem
fogom, mert….
Ámultam-bámultam a repülőgép láttán. Csodálatos érzés, milyen szép kilátás!
– így mondták, akik már fenn voltak. Na és
következtem én is. Felmásztam a
gépre:–Na én jó helyet választok magamnak! Ahogyan mindenki elfoglalta a helyét,
elhangzott egy mondat: Öveket becsatolni!
Felszállásra felkészülni!
A gépezet beindul, az én szívem kalapál. A felemelkedés érdekes és furcsa érzés
egyben. A főváros kilátása viszont fantasztikus. Közben gyönyörködtem, fényképeztem. Sajnos csak három kép készült ebből
a látványból, mert aztán éreztem, hogy
valami nincs rendben. Az előttem lévő zacskónak nagy hasznát vettem, mert a gyomrom már a számban landolt. Soha véget
nem érő repülésnek tűnt ez a dolog, már
alig vártam, hogy leszálljak a gépről, és a
biztos földön álljak vagy üljek. Mikor a
lábam a földre tettem kicsit megnyugodtam,
de egyből kijelentettem, hogy én többet
nem ülök repülőre. Ezt a kijelentést nehéz
lesz betartani, mert szeretnék majd külföldre utazni… és akkor hogy menjek majd???
Aranyos volt mindenki, mert azt mondták nekem, hogy a legjobb pilótákkal is előfordul ez a „kis baleset”. De hát ez így történt. Emlékezetes egy nap marad számom-

ra. Hazafelé a kocsiban végig aludtam, de
kipihenve újult erővel várom a következő
balatoni nyaralást, ahol még több barátra,
sorstársra tehetek szert. Találkozunk június
23-án! Köszönöm Nektek!

Hasznos Szabina

Tábori
beszámoló
Balatonvilágos
Mikor Timi megkért, hogy írjak
az idei táborról a Trappancs
újságnak, nem akartam elkeseríteni, hogy
nem én vagyok a legmegfelelőbb személy
erre a feladatra, mert sem neveket, sem időpontokat, sem pedig számszerű adatokat
nem vagyok képes megjegyezni, ebből következően továbbadni sem az utókor számára.
Mindezen bénaságom ékes bizonyítékai, hogy nagyjából féléves rendszerességgel
mutatkozunk be egymásnak egy hölggyel,
akiről ezen alkalmakkor mindig kiderül, hogy
a szomszédunk (na jó, nem a közvetlen! ☺)
és tavaly azért nem vettem autópálya matricát
mikor a Trapi táborba mentünk, mert a benzinkút pénztáránál jutott eszembe, hogy nem
is tudom a saját, 7 éve használt kocsim rendszámát, és nagyon ciki lenne kimenni, megnézni. Így inkább kisunnyogtam a kútról, mintha csak épp arra jártam volna nézelődni.
Tehát a fentiekre hivatkozva mindenkitől
előre elnézést kérek, hogy nem említem név
szerint, hogy nem mondom meg pontosan
hányan is voltunk a táborban, és össze-vissza
keverem a programok sorrendjét. Akik ott voltak, úgyis tudják, hogy kiről, miről és mennyiről van szó, legyen ez az összefoglaló csak
egy mankó ahhoz, hogy feleleveníthessük a
közös emlékeket.
Szerintem mindannyian egyetérthetünk
abban, hogy az eddigi Trappancs nyári táborok
közül az idei volt a legszínvonalasabb. A szállás
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tiszta, rendes, kényelmes (jó,
persze aki a pótágyon aludt a kétágyas szobában lehet, hogy nem
osztja a véleményemet a kényelem
terén), az ellátás kitűnő, és a kaja is
finom. Persze tudom, hogy a tápanyagokat gyorsabban elégető és hasznosító
szervezetű apukák alig várták, hogy a gyerekek
végezzenek a csipegetéssel, és hamar lecsaptak
a maradékokra.
Ezzel kapcsolatban jót mulattam aznap,
mikor túrós tészta volt a fő fogás, és szinte minden gyerek élt a jó szándékú felajánlással,
miszerint cukrosan is kérheti a tésztáját.
Természetesen így sem fogyott több belőle,
mintha sósan kérték volna, csak hát szegény
maradékra éhes apukákkal szúrtak ki rendesen,
akik mártírként nyammogtak az édes morzsákon.
Nekem a Balaton közelsége az egyik
legnagyszerűbb dolog ezekben a táborokban. Annyira jó kinézni a teraszról reggelente
és látni a szinte percenként változó színű
hatalmas vizet és nemcsak a felnőtteket veszi
le a lábáról a Balaton mögött lemenő nap látványa sem, a gyerekek is nagyon fogékonyak
erre a szépségre.
Idén is rengeteg volt a program, ezért
nem is jutottunk be minden nap a Balcsiba,
de arra mindig futotta az időnkből, hogy
kimenjünk a partra nézni, hallgatni a hullámokat, megetetni a hattyúkat, felfedezni a kövek
között az angolnát, vagy a kishalat zsákmányoló vízisiklót.
A már megszokott, minden évben viszszatérő programok, mint kézművesség, reggeli torna, úszásoktatás mellett idén számos

új elfoglaltság is bekerült a napirendbe.
Lehetett „pónigolni”, ami az én lányaimnak
teljes gyönyört és egész napos földöntúli boldogságot jelentett. Itt kérek elnézést azoktól,
akik esetleg nem jutottak a lovak közelébe
éppen miattuk, mert reggel ránőttek a nyeregre és csak nagyritkán, egy-egy pecsétosztó program kedvéért bírtam rávenni őket,
hogy egy kicsit szakadjanak el a paciktól. :)
Jut eszembe, pecsétosztás. Ez is más
volt, mint korábban, és szerintem sokkal
inkább bevált, mint az eddigi kártyaosztás a
programokon való részvételért. Kevésbé
kijátszható és praktikusabb módszer volt a
pontozásra. Egyébként hihetetlenül jó motiváció ez a pecsétverseny, mert mindig elindulni volt nehéz mondjuk egy gyöngyfűzésre,
vagy reggeli tornára, amit amúgy nagyon
élvezett a gyerekek nagy többsége, de ehhez
kellett valami, ami megadta a kezdőlökést.
Idén a győztes pecsétgyűjtőknek olyan értékes ajándékok jártak, hogy álmukban sem hitték volna, hogy ekkora elismerésben részesülnek. Az ajándékok láttán (MP4-es lejátszó,
digitális kamera) azt hiszem, jövőre nem bírjuk majd megfékezni a gyerekeket az őrült
pecsétgyűjtési láztól!
Idén nagyon jó, új kezdeményezés volt
a gyerekek gerincének, tartásának, esetleges
lúdtalpának felmérése. Volt dolga szegény
gyógytornásznak a sok kis gágogó lúdtalpassal, meg rossz tartású kispúpossal! Nem csak
felmérte őket, hanem olyan gyakorlatokat
végeztetett velük, amit később ők is tudnak
otthon gyakorolni, hogy javítsák a még javíthatót, hogy ne váljon belőlük fájós derekú,
hajlott hátú, nyavalygó öregasszony, vénember. :)
Az idei táborban a nagyok is igencsak
dologra voltak fogva! Emlékszem pár évvel
ezelőtt még állandó bandázás, programról
lógás, esetleg
unatkozás volt
a menő köztük.
Sokat
nem
tudok
ugyan a külön
sportprogramjaikról,
mert kicsi lányaim révén
én inkább a
kicsiknél for-

golódtam, de a közös sorversenyen nagyon
értékeltem, hogy segítették a fiatalabb csapattársakat, nem bántották az esetlenebbeket, még ha miattuk esetleg értékes pontoktól
is esett el a csapatuk. Szóval, nagyon szimpatikus kis társaság voltak, bár gyanítom,
hogy Timiék tarsolyában lapul egy-két olyan
sztori róluk, ami nem éppen a jó hírnevüket
öregbíti. :)
A bobozásról még nem is tettem említést, igaz, az már tavaly is szerepelt a programok között, de ez idén is nagy élmény volt
felnőttnek, gyereknek egyaránt. Sokan a drótkötélpályát is kipróbálták, falra másztak,
íjászkodtak, sőt egy-két „elvetemült” szülő
még a túlélőpályára is beűzte a gyerekét,
hadd edződjön szegény! ☺ Nem hitte volna
el senki, hogy trapik vagyunk, ha nincs rajtunk az egyenpóló, mert a kánikula ellenére
az utolsó perceket is kihasználta mindenki a
lesiklásra, nem volt megállás egy percre sem,
legfeljebb egy jégkrém vagy egy üdítő erejéig.
A Ki Mit Tud idén egy kicsit szűkösre
sikeredett, nem volt annyi fellépő, mint korábban. Pedig nagyon jó lett volna, ha mindenki
készül valamivel. Olyan szórakoztató, színes

esti program állhatna össze, ha mindenki
venné a fáradságot még otthon és összehozna valami rövid műsorszámot. Persze akik ezt
megtették, nagyon jók voltak és nem is bánták meg, hogy ki mertek állni a produkciójukkal a többiek elé, mert nagyon klassz ajándékok jártak a szereplésért. Reméljük jövőre
többen csatlakoznak a fellépőkhöz!
Jaj, el ne felejtsem a meglepetést! Már
jó előre lehetett sejteni, hogy valami nagy durranás van készülőben, Timi nagyon sejtelmesen somolygott mindenkinek, mikor arról faggatták, hogy mi, vagy ki jön csütörtök este.
De Timi mindvégig megőrizte a titkot, s csak
nagyon kevesen sejtették meg az igazságot a
nagy pillanat előtt, de ők valószínűleg mentalisták, illetve jövőbe látók voltak előző életükben. Mivel az étterembe lett meghirdetve a
meglepetés érkezése, sok apuka arra is gon-

dolhatott, hogy esetleg pótvacsora
következik, s ez ellen nem tiltakoztak
volna egy cseppet sem. De az én
lányaimnak, s valószínűleg sok más,
nagyétkű gyereknek ez külön büntetés lett volna, így én elvetettem ezt az
ötletet.
Aztán végre, minden találgatásnak vége szakadt, mert a színpadon
megjelent az Irigy Hónaljmirigy teljes
életnagyságban. Volt nagy öröm! Sok
gyerek kívülről fújja a dalaikat, ült mellettem aggódó anyuka, aki attól tartott, hogy milyen ciki lesz, ha a fiai túlkiabálják az énekeseket. ☺ De szerintem a mirigyes fiúk már hozzá vannak
szokva ehhez a rajongáshoz, hősiesen viselték a koncert utáni fényképezkedést is. A
meglepetés nagyon jól sikerült, nagy boldogság látni a gyerekek szemében az örömöt,
amit ez az életre szóló élmény adott nekik.
Lassan a végére is érek a beszámolónak. Biztosan sok mindent kifelejtettem belőle, van, amiről szándékosan nem írtam, és
van, amit éppen csak megemlítettem. De úgy
érzem, a tábor vidám hangulatát azért sikerült
megragadnom.
Ha a pletykák nem tévednek, jövőre is
ugyanitt, a Frida Hotelben találkozunk, remélem mindenkivel, aki most itt volt, vagy jött
volna, de az utolsó pillanatban le kellett, hogy
mondja, és az újakkal, akik majd csak most
csatlakoznak a transzplantált gyerekek egyre
népesebb táborához.
Juhászné Erdélyi Zsuzsa

Idén vettem részt először
a „Mi is nyaralunk, mi is sportolunk” táborban.
Indulás előtt már napokig nem aludtam
az izgatottságtól, el sem tudtam képzelni,
mire számítsak, hogy fogadnak egy
gyógytornászt a táborban, és hogy illeszkedek be a csapatba.
Amint megérkeztem, választ kaptam
ezekre a kérdésekre, minden aggodalmam elszállt.
A legnagyobb élményt az jelentette,
hogy láttam, milyen összetartó és gondoskodó tud lenni egymással egy ilyen nagy létszámú, különböző korosztályból álló gyerekcsapat. Nagyszerű érzés volt látni, hogy mennyit
nőttek és változtak a transzplantáció óta.

Öröm töltött el, akárhányszor
csak Rátok néztem.
Köszönöm Nektek!
Nem utolsó sorban pedig
örülök, hogy ilyen elhivatott
rendezői „stáb” tagja lehettem.
Így a végére, itthonról
pedig már csak egyetlen kérdésem maradt:
– Mikor lesz már a következő tábor???
Békefi Rita
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Én is nyaraltam!, de ezúttal úgy, mint eddig
még soha!
2008. januárja óta tevékenykedem
önkéntesként a Transzplantációs Alapítványnál, így idén első alkalommal volt lehetőségem részt venni a szervátültetett és szervre
váró gyerekek nyári táborában, ahol rengeteg
élménnyel gazdagodtam.
Vegyes érzésekkel fogok neki ennek az
irománynak, amit nem a tábor okozta élmények keltenek bennem, mert azok csakis szépek és jók, hanem az olvasóközönség.
Az élménybeszámolók kapcsán kétféle
hallgatósággal találkozom: aki részese volt az
ötödik alkalommal megrendezett balatonvilágosi Mi is nyaralunk! Mi is sportolunk! tábornak, és aki nem.
Akkor vagyok bajban, ha a kedves olvasó nem volt ott… mert bármennyire is igyekszem, képtelen vagyok úgy megfogalmazni a
tábori tapasztalataimat, az engem ért élményeket, hogy azok hűen tükrözzék mindazt,
amit érzek.
Amióta hazajöttem, minden ismerősöm,
barátom azt kérdezi, hogy „Milyen volt a
tábor?”. Annyi szép emlék kavarog bennem
ilyenkor, és úgy szeretném valamennyit megosztani velük, átadni nekik, hogy ők is érezzék, amit én éreztem, de nem tudom… ehelyett csak röviden, de annál csillogóbb szemmel kommentálom a Balatonvilágoson töltött
hetet.

Bezzeg amikor egy
táborlakóval beszélgetünk!!!
Akkor azt érzem:
de jó, hogy ő is ott
volt és megélte, átélte
azokat a pillanatokat,
eseményeket, élményeket, amiket én is.
Tudja miről beszélek,
amikor azt mondom,
hogy milyen jó is volt,
amikor sorra érkeztek
a gyerekek szüleikkel,
amikor Zsuzsa és Timi
megnyitották a tábort,
milyen jó volt osztogatni a reggeli tornáért járó
pecséteket, játszani a Balatonban, nézni a
gyerekek boldogan mosolygó arcát az Irígy
Hónaljmirigy koncerten és valamennyi programon, látni az igyekezetüket az akadályversenyen… és ő tudja azt is, hogy milyen szívszorító volt a búcsúzás!
Köszönöm, hogy ott lehettem, hogy részese lehettem ennek a balatonvilágosi hétnek!
Köszönöm, hogy megismerhettem ennyi
boldog, önfeledten örülni tudó gyereket és
szüleiket!
Köszönöm, hogy tagja lehettem egy
olyan csapatnak, akikkel öröm volt együtt
tevékenykedni!
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!
Böcskei Virág
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Idén június 23-án kezdődött
meg tábor. Nekem ez volt az
első táborom.
Mi csak Dombóvári
István előadására értünk
oda, amit nagyon élveztem.
Sajnos egész héten nem
fürödhettem sem a Balatonban, sem a benti medencében. Talán ez volt a legrosszabb az egész táborban.
Eleinte tartottam a sportolástól, de egészen könnyen
ment minden, és nagyon
élveztem is. Szerda este
karaoke volt. Szerintem a
csütörtöki nap volt a legjobb.
Reggeli után elindultunk
bobozni. Egész délelőtt a
balatonfűzfői bob pályánál
voltunk. A finom ebéd után

délutáni szabad program
volt, amit sokan a vízben töltöttek. Én pedig kialudtam a
bobozás fáradalmait.
Este Frida meglepetés
bulija várt minket. Teljes
titokban volt, hogy kik lépnek fel, egészen estig. Én,
anyával ugyanis már láttam
az I. sz. Gyermek-klinikán az
egyik fellépőt, gyerekével és
feleségével. Mikor a vacsora
után lementünk a partra
megláttuk a már említett feleséget, és gyereket. Ekkor
tudtuk kik fognak a színpadra állni. Jóslatunk beigazolódott.
Az Irigy Hónaljmirigy volt
a meglepetés sztárvendég.
Akiket mind a nagyok, mind
a kicsik kedvelnek.
Végül eljött a szombati bú-

csúest ideje, amikor elénekeltünk a trapik himnuszát.
Mindkét korcsoportban kiosztották a fődíjakat.
A
kicsiknél
Gyurkó
Barnabás és Györkös
Sanyika nyerte meg az mp4
lejátszókat. A nagyoknál
Mezei Gergő vihette el a
digitális kamerát. Jól telt az
utolsó estém. Illetve az
egész tábort nagyon élveztem és nagyon jól éreztem
magam, és azt hiszem, ezt
nem csak én mondhatom el
magamról.
A táborban folyamatosan
megtekinthető volt az én saját fotókiállításom, amiért
külön köszönet Ivánnak.
Kovács Anna

Képek a fotókiállításról

Először is Mindenkit köszöntök, akivel sikerült megismerkedni a táborban, akivel pedig
nem, őket pláne. Mivel állítólag
Dani fiam a legfrissebb trapi, (a
táborkezdéskor pontosan 6
hetes volt), így az utóbbiak
száma tetemes ☺
Amikor felmerült a tábor
lehetősége, nem igazán hittünk benne, de legnagyobb
meglepetésünkre (főleg Zsuzsa „néniére” ☺, dokiúr simán
elengedett. Sőt, az úszkálást
kifejezetten javasolta.
Így hát Timifőmufti és több,
neten megismert trapi-gyermek és anyuka kedves invitálására, táborozni indultunk. A
Balatont amúgy is imádjuk, a
helyszín így ideálisnak tűnt ☺
Előző napokban átrágtuk
az összes Trappancs újságot,
hogy amit csak lehet, megtudjunk a csapatról.
Kissé feszengve üldögéltünk a nyitóműsoron, hiszen
nem ismertünk senkit (ez fordítva ugyanígy volt ,vagyis minket sem ismert senki ☺).
Aztán kezdtünk nézelődni:
jééé ő a Szandra ,a bangkoki;
ő pedig ott a Töröktomi a
Nőklapjából és így tovább.
Aztán az ismerősök szaporodtak, az élmények sokasodtak.
Dani fiam némileg nehezen oldódik társaságban,
ezúton kéretik megérteni és
elfogadni visszahúzódását ☺

(Az idő múlásával és a közös
programok sűrűsödésével ez
remélem,változni fog.)
Unatkozni nem kellett,az
tuti. A barátságos időpontban
rendezett reggeli torna után a
gyereksereg felfalta a Fridaszálló reggeli-készletét. Dani
nagyon várta az úszásoktatást,és nem csalódott, sőt!!!
Ezután minden délelőtt az órát
nézte, mikor kerül már sorra a
Delfin-csapat? (Ezért Janibának: „Nélküled ez nem jöhetett
volna létre” tudod, mint az
Oscar-díj kiosztón ☺)
Közben az éppen nem
úszkálók válogathattak a programokból: lovaglás, kézműveskedés (mely programra
Timi orvul beosztott felügyelni,
itt megcsípett egy darázs és
összeragasztottam az ujjaimat
pillanatragasztóval, amúgy túl
sok hasznomat szerintem nem
vették ☺) angol-tanulás,torna
(a teljesség igénye nélkül).
A közös étkezések nekünk
mindig plusz jó programok voltak. A kaja jó volt, de (tekintettel Dani szteroid-adagjából
eredő étvágyára), a szobai
hűtőben fel kellett halmozni
némi háborús élelmiszerkészletet a közeli boltból☺.
A (nem annyira) csendes
pihenő alatt is talált magának
mindenki elfoglaltságot, aki
nem akart pihizni. A Balaton
vize arra csábított, hogy ki se
jöjjünk belőle. Délutánonként
aztán folytatódtak a programok: kedden táncoktatás
,szerdán musical-délután. Vacsora után hol karaoke-estre
,hol „ki-mit-tud”-ra készülődtek
a csemeték. Ezek oly jól sikeredtek, hogy éjszakába nyúlóan tartottak, (bevallom,én sokkal előbb elálmosodtam ,mint
ők...)
Csütörtökön Balatonfűzfőre indult a csapat, nyári szán-

kózás célzattal. A sikongatós
célbaérkezésekből következtetve a program sikeres volt ☺
Este kerekedett a nagynagy meglepi: (nagy titkolódzás előzte meg az eseményt,
úgyhogy kellően felcsigázódott
mindenki kíváncsisága) az Irigy
Hónaljmirigy jelent meg ! Ők
amúgy gyermekem kedvencei,
vagyis ez telitalálat volt ☺
Fenti események közepette Ivánbácsi fel s le járkált
(amúgy majdnem láthatatlanul
☺) méretes kamerájával, megörökítendő minden megörökíteni valót.
Itt megszakad élményeim
fonala, mert pénteken jelenésünk volt Pécsett az urológián.
ez itt a péntek helye...
Így Dani táborozása csak
szombaton folytatódott, de
már apával. Szombaton délelőtt. Loholás vissza, hogy
Dani le ne késse az általa hőn
szeretett úszásoktatást ☺
Ismerkedés kezdése elölről apa által ☺. Délután remek
koncert a zAmatőröktől, és
amit „naggggyon" sajnálok,
hogy nem láthattam a közös
himnuszt a búcsúesten…(de
majd legközelebb).
Az ún. „táborvezetés”
levett bennünket a lábunkról:
nagyon szeretjük a laza embereket ☺ (aki ismeri Őket,
érti,aki még nem volt, majd
megtudja).
Üzenem minden leendő
trappancsnak: mindenkinek
tartozni kell valahová!
Csak meg kell találni a
megfelelő csapatot. Minden
helyzetben a legjobbat…
Mi megtaláltuk! KÖSZÖNJÜK!
Lukácsék

% !

"

Minden újságunkban bemutatunk egy jól működő csapatot a „Kell
egy csapat” c. rovatunkban, a mostani újságnak is természetesen
megvolt már a csapata, mikor ellenállhatatlan kényszert éreztem,
hogy beszámoljak az „Aranycsapatról”.
Ez volt az ötödik „Mi is nyaralunk” tábor, és egyöntetű a résztvevők véleménye, hogy ez volt eddig a legjobb. S tudjátok miért?
Mert ezt a tábort olyan önkéntesekből álló csapat irányította, amilyenről mindig álmodtam. Ehhez járult még ráadásként, de nem
elhanyagolható tényezőként a szálloda vezetésének, és alkalmazottainak mintaértékű hozzáállása a mi kis táborunkhoz.
A csapat minden tagja szuper munkát végzett, így az alábbi
rövid kis bemutatás sorrendje nem a munkájuk rangsorolását jelenti.
Feszt Timea a tőle megszokott szeretettel irányította a gyerekeket, és ha szükség volt rá, a kellő szigort is tudta alkalmazni.
Mindig-mindenütt ott volt, lencsevégre kapta az eseményeket, és
csodálatos képei (több mint ezer) a tábor igazi dokumentációja. A
tábort megelőző munkában is alaposan kivette a részét. A szobaelosztás nehéz-, és kellő tapintatot, a résztvevők alapos ismeretét
igénylő munkájáért, annak százszori átdolgozásáért nem irigyeltem.
A kitűzők, az ajtón lévő névtáblák mind az ő alkotómunkáját dicsérik. És annak a sok-sok ajándéknak, ami a versenyeken szétosztásra került, jelentős részét is neki sikerült – maga is alig akarta elhinni
- beszerezni megható leveleivel.
Böcskei Virág az égből pottyant hozzánk, igazából semmi
személyes kötődése a transzplantáltakhoz egészen addig nem volt,
amíg múlt év novemberében a cég, ahol dolgozik, nem szervezte
meg a Magyar Transzplantációs Társaság kongresszusát. Akkor
határozta el, hogy szeretne nekünk önkéntesként segíteni. Teszi is,
hihetetlen energiával. Mondhatom, az alapítvány médiaügyeit már
teljesen rábízhatom, ki is neveztem „Kommunikációs Igazgatónak”:). Ezen kívül az ajándékok beszerzésében is alaposan
odatette magát, Timivel már szinte versenyeztek, ki tud többet, jobbat szerezni. Első alkalommal vett részt táborunkban, de pillanatok
alatt mindenki úgy érezte, hogy már ezer éve ismeri. Nem véletlen.
Kedvessége, humora, figyelmessége, és fáradhatatlansága mindenkit elbűvölt, de ezen túlmenően a szülők nélkül táborozó gyerekeken is állandóan ott volt a szeme, és ha kellett, bedobta ő is a
fegyelmezés eszközeit.
Békefi Rita szintén először vett részt táborunkban. Mint a
Transzplantációs Klinika gyógytornásza, ismert már néhány gyerkőcöt és szülőt, de akiket nem, azok is pillanatokon belül megismerték, megszerették.
A reggeli torna, a gyógytorna, az Aqua Fitness teltházas programok voltak mindig, ami nem véletlen…Nagyon díjazom nála is a
gyerekek iránti őszinte szeretetét, ahogy minden korosztállyal megtalálja a hangot, és a szigorát is kedvelem! Nem beszélve a humoráról!
Mátyás Marcsi mindig, mindenhol ott van, ha kell, az úszásoktatásnál átveszi a szülőtől a kicsit, mert a szülővel hisztizik, nem
akar úszni. Marcsi kezei közt biztonságban érzi magát, és vidáman

úszkál, hisztinek nyoma sincs…
Ha kell ajándékokat válogat, raktárt pakol, dialízisre viszi a gyerekeket, beszáll a röplabdába,
hiszen ő is a szervátültetettek
aranycsapatának tagja. És a
szeme mindig a gyerekeken, és
ugrik, segít, ha valahol szükség
van rá.
Kovács Mónika csendes,
szerény, félénk természete miatt
sokszor nem is látható, mennyit
tesz ő is azért, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Ő igazi háttérember, nem szeret villogni, de
párjával, Sipos Lacival együtt
mindig készen állnak, hogy
segítsenek bármiben. Laci szuper volt Sárga Anygyalként,
őrző-védő kidobó emberként, és
csomaghordóként :)
Szekeres Ágota pszichológusunkra most különösen
nagy feladat hárult, és kiválóan
teljesített! Nagyon remélem,
hogy továbbra is velünk tart,
mert ő egy kulcsembere a tábornak.

Tóth Adrienn gyógypedagógus szintén kulcsember, a
kettejük által vezetett foglalkozások a tábor alappillérei a sport
mellett.
Szendi Jani és felesége
Móni a tábor kezdete, 2004. óta
vezetik a sportfoglalkozásokat.
Szerencsére Jani nem a tavalyi,
hanem élete legjobb formáját
hozta, mert 3 hónappal ezelőtt
új vesét kapott. Mindketten
szaktudásukkal, gyermekszeretetükkel és a kellő pedagógiai
tapasztalattal, szigorral a legjobbakat tudják kihozni a gyerkőcökből. Az úszásoktatás terén
olyan eredményeket értek el,
hogy számtalan gyerek annak
hatására kezdett el versenyszerűen úszni.
Nagy Pisti és felesége
Anikó először vettek részt a
táborban, de biztos vagyok
benne, hogy nem utoljára. Az
asztalitenisz-, és teniszoktatás
volt az ő reszortjuk. A délutáni, a
nagy hőség miatt vízi-röplabda
oszlopos tagja és irányítója volt
Pisti, Janival együtt, mivel mindketten a többszörös aranyérmes
magyar szervátültetettek röplabda válogatottjának tagjai, Jani a
csapatkapitánya. Anikó két,
szülő nélkül érkezett kisfiú pótmamája volt. Mit mondjak, nem
volt egyszerű feladat, de szerencsére sokan besegítettek.
Szabó Attila, aki most
már mindörökké 509-eske

marad (a bemutatkozó esten azt
találta mondani, hogy bárki, bármit szeretne, megtalál az 509-es
szobában…), a kajak-kenu
oktatást végezte, ami valljuk be
őszintén, Balatonnál a legkedveltebb sport, (hát, még ha vitorlázás is lenne!) hiszen vízben
vagyunk, borulhatunk, visonghatunk, szóval nagyon nyerő
volt, és Attila fiatal kora ellenére
nagyszerűen megállta a helyét.
Várjuk jövőre is!
Tarján Iván, mint a kezdetek óta mindig, most is a programok hangosítását végezte, és
kamerázott végig, aminek következménye – remélhetőleg –
ismét egy gyönyörű alkotás
lesz. Persze, ő is mindenhol ott
volt, ahol segíteni lehetett; hol
trógerolt, hol autómentett, szerelt, stb…
Prof. Dr. Reusz György
és Dr. Luka Ferenc állandó
készenlétben álltak, és ha kellett, 3 percen belül segítséget
nyújtottak. Nagyon fontos, nélkülözhetetlen a jelenlétük, biztonságérzetet nyújtanak mind a
szülőknek, mind a tábor szervezőinek.
Köszönöm
mindnyájuk
munkáját, és azon szülőkét is,
akik a különféle foglalkozásokon
aktív részvételükkel és ajándékaikkal segítették a programok
sikeres lebonyolítását!
Szalamanov Zsuzsa

A tábor előélete

Az Aranycsapatról írt cikk tökéletesre sikerült, ☺
de kimaradt belőle Valaki: a táborvezetőnk,
Szalamannov Zsuzsa – érthető módon önmagáról nem írt. A táborban az apró-cseprő napi
ügyek intézésében is, és az Alapítvány elnökeként is helytáll. A legjobbnak tűnt számomra, ha
a tábor hátteréről, szervezéséről írok:
Január első két hete: már nem okoz meglepetést. Minden évben ugyanúgy zajlik. Zsuzsa
amúgy kötélidegei „felmondják a szolgálatot”,
és lassan eluralkodik rajta a pánik. Hogy miért?
Mert minden januárban egyszer csak rádöbben,
hogy idén aztán már végképp nem lesz tábor,
mert nem lesz rá pénze az Alapítványnak. Első
körben ilyenkor Iván szokta megpróbálni nyugtatni, ettől a helyzet sokat romlik. Aztán következem én, kétségkívül eredményesen, mert a
teljes depresszióból mindig sikerül az őrület
határáig kergetni a „nyugi, majd lesz valahogy”
típusú gondolkozásmódommal.
Aztán ahogy telnek-múlnak a hetek, naprólnapra változik a helyzet, találunk pályázatokat,
amiket megpróbálunk megírni: Zsuzsa azokat a
pályázatokat, amiket Ő ír, hetekkel a beadási
határidő előtt elkészíti, utána nézegeti, napmint-nap javítgatja, szeretgeti, aztán az abszolút
hibátlan végeredményt postára adja. Azokhoz a
pályázatokhoz, amiket én írok, szintén szükség
van Zsuzsa kötélidegeire, mert a beadási határidő előtt 24 órával általában még egy sor sincs
kész...
Viszont az utolsó 24 órában nagy lendülettel végül mégis készen leszek, és időben postára kerül a pályázat. Zsuzsa azt már feladta,
hogy ezt szóvátegye (évekig próbált meggyőzni az efajta utolsó pillanatos „sztárallűr” elhagyásáról), némán tűri, de megszokni sohasem
fogja.
Közben Zsuzsa folyamatosan telefonál:
minden eszközt bevet a támogatóktól való
pénzszerzésre, a könyörgéstől a fenyegetésig
nagyon széles a paletta. Az érvei kétségkívül
jók, mert a legtöbb megtalált potenciális támogató végül úgy gondolja, hogy az az egyszerűbb, ha ad támogatást... ☺
Márciustól elkezdenek dőlni a jelentkezési
lapok, a jelentkezőket excel táblázatban gyűjtjük az jelentkezési lapon szereplő adatokkal
együtt. Excel táblázat vándorol e-mailen ideoda, naponta ötször.

A táborszervezés legintenzívebb része az utolsó hat hét. Ekkor Zsuzsával napi 40-60 perc
telefonbeszélgetést (skype) folytatunk, ötletek
jönnek-mennek, időnként „vérre menő” vitákat
folytatunk, de tesszük ezt természetesen jókedvűen, hiszen a gyerekek érdekéről vitatkozunk.
Majd a végén, – amíg én pl. kismadarakat válogatok a névtáblákra, addig Zsuzsa a szállodával
tárgyal, menüt egyeztet, dialízis osztállyal tárgyal – fáradhatatlanul.
Ezekután marad energiája arra is, hogy
amikor mi (Virággal) épp kudarcélménnyel küzdünk, mert valamelyik nagy cég, akitől ajándékot kértünk, elutasított, akkor vigasztaljon, lelkesítsen.
Mindemellett természetesen az Alapítvány
egyéb, nem gyermekekkel kapcsolatos tevékenységei is zajlanak, Iván fotókiállítása járja az
országot – nyilván nem „önjáró”, hanem ehhez
is komoly szervezőmunka tartozik, a Donációs
Világnapot
is
szervezni
kell,
Zsuzsa
fáradthatatlannak tűnik és mindezekkel megküzd. Remélem, hogy tényleg az!
A táborkezdés előtti utolsó két napban az
Alapítvány irodája nyomdává változik (Iván
töretlen nyugalommal mond először NEM-et
minden kérésünkre, amiket utána természetesen megcsinál), a nyomtatóból sorban jönnek a
halacskák, madarak, Bambik, Hófehérkék, stb.,
és ekkor már mindannyiunknak dalol a lelke és
alig várjuk a kezdést...
És ahogy megérkeznek sorban a boldog,
mosolygó gyerekek, már tudjuk, hogy megérte,
hogy ez a világ legjobb dolga, és hogy még
sok-sok-sok tábort szeretnénk.
Én a magam részéről EZZEL a CSAPATTAL
szeretném szervezni is és végigcsinálni is azt a
sok-sok tábort ☺
Ezúton köszönöm én is mindenkinek a
munkáját, fantasztikus a csapat!
Köszönöm a szülőknek a segítséget,
Nélkülük nem lenne igazi ez a tábor.
És nem utolsósorban köszönöm a TRAPPANCS-oknak, hogy ott voltak, hogy részt vettek mindenben, hogy ragyogott a szemük a boldogságtól, és hogy idén is megmutatták, hogy
értük érdemes... !
... és... KÖSZÖNÖM ZSUZSA, hogy a 2004-ben
megszületett álom már öt éves lehetett az
idén...!
FesztTímea

Tábori szösszenetek

Az utolsó napon Timike keserves sírására lettünk figyelmesek, szaladt az úton az édesanyja felé, és potyogtak a
könnyei. Nem tudtuk, hogy mi történt: elesett? Megütötte
magát? Megijedt valamitől? Megcsípte valami? Aztán
édesanyja biztonságos öleli karjai közé bújva pár perc
múlva kiderült a rettenetes tragédia..:
Elrepült a katica...
***
Néhány póniló volt nálunk „vendégségben” a tábor egyik
napján. Rebeka alaposan szemügyre vette őket, majd
kiválasztotta a legmegfelelőbb pillanatot...: „Az anyukám
hol van?” Mondtuk neki, hogy egy 5-10 percre nélkülözni kénytelen az édesanyját, de addig is ott vagyunk vele,
ne izguljon. Erre Rebeka: „Aham. Biztos nem jön vissza?
Mert Ő nem engedi, hogy megsimogassam a lovacskákat!” – és a mondat második részénél már lelkesen szeretgette a pónilovat.
***
Szintén póniló, szintén Rebeka: Falevéllel és fűvel próbálták etetni a gyerekek a két pónilovat. Egészen addig,
amíg a pónilovak gazdája ezt észre nem vette... Megkérte
a gyerekeket, hogy ne etessék a lovakat, mert azok bizony
harapnak. Erre Rebeka: „Én már máskor is etettem lovat,
és az sem harapott meg, és különben is, ez kicsi ló, tehát
kicsit harap.” Erre a feleletre a lovak gazdája nem tudott
megfelelően szigorú arcot vágni, el kellett fordulnia
néhány pillanatra...
***
Balatonfűző, Bob-pálya. Mátét arra kértük, hogy csak és
kizárólag felnőttel üljön egy bobba. Természetesen megkérdezte, hogy miért. Mondtuk neki viccesen, hogy azért,
hogy ha valami probléma van, akkor legalább egyvalaki
tudjon gondolkozni. Máté nem késlekedett a válasszal...:
„– És amelyikben két lány ül???”
***
Máté a medencében:
– LEÉR A LÁBAM!
– Máté ne bohóckodj, mély a víz, FOGD meg az úszódeszkát.
– De TÉNYLEG leér, csak a fejem nem látszik ki...

- Jó!
(Pár perc múlva visszajön...)
– Nem baj, ha nem futok, csak sétálok?
***
Rebeka (interjú közben):
– Jaj anya, menjünk már a lovakhoz!
– Várj egy kicsit, még beszélgetünk a nénivel!
– De én a ló hátáról is tudok beszélni!
(...és ő a ló hátáról adott interjút a Blikk újságírójának)
***
Rebeka (a Balatonban):
– Leér a lábam! Leér a lábam!
– Tényleg leért a lábad Rebeka?
– Igen, de aztán elsodort egy hullám!
***
Lacika (a búcsúesten, filmnézés közben, mikor megpillantotta magát):
– Ott vagyok!!!!!!!!!!! Hol????????????
***
Lacika (a búcsúesten, filmnézés közben, mikor egy olyan
képet látunk, ahol egy kislány súg valamit a másiknak):
– Apúúúú, mit súg neki????
***
Gosztonyi Bence (Mikor felküldték a szállodába a kulcsért):
– Bence hol voltál?
– Hát a kulcsért mentem!
– De ennyi ideig?
– Körbenéztem egy kicsit...!
***

Máté:
– Figyelj! Kérdezhetek valamit?
– Kérdezz, Máté!
– Leszel a barátom?
– Leszek!
– Mikortól?
***
Sanyika:
– Menjél, Sanyika, fuss egy kört a parton, utána úgyis vacsi!

Az újság a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával készült.

Szép Norbert festőművész képét a jelenlévő gyerekek aláírásával licitre
bocsátják, és a remélhetőleg jelentős bevételt a jövő évi
„Mi is nyaralunk” táborra ajánlja fel.

Köszönjük mindazoknak,
akik a 2008. évi
„Mi is nyaralunk” – „Mi is sportolunk”
tábort segítették
Pénzbeli támogatással:
MOL – Új Európa Alapítvány
Alsónémedi – jótékonysági est
Magyar Nefrológiai Társaság
Magyar Vesealapítvány
B.Braun Avitum Hungary Zrt
Luka család

Magyar Telekom Nyrt
Szedres – jótékonysági est
Dr. Szontágh-Kisházi Péter
Navi-Gate Kft
Insomnia Kft
Zahoray család

Tárgyi eszközökkel:
Wyeth Kft
Navi-Gate Kft
NHK Naphegy Könyvkiadó Kft
Grimm Könyvkiadó Kft
Nav N Go Kft
Mint a TV-ben
Field Queen Kft
Makuvecz Istvánné

Fresenius Medical Care Kft
Agrovital Bt
Cerbona Zrt
Nestlé Hungária Kft
MOL – Új Európa Alapítvány
Insomnia Kft
NOKIA Komárom Kft

Szolgáltatással:
Frida Family Kft
Irigy Hónaljmirigy
zAmatőrök zenekar
Kék Duna Tánciskola – Tóth Attila
Dumaszínház – Dombóvári István
Mohácsi Attila musical színművész
Csokis Tibi
Szép Norbert festőművész
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány (érintő masszázs)

Önkéntes munkával:
Békefi Rita
Böcskei Virág
Kovács Mónika
Dr. Luka Ferenc
Mátyás Lászlóné
Nagy István
Tóth Adrienn

Szalamanov Zsuzsa
táborvezető

Prof. Dr. Reusz György
Szabó Attila
Szekeres Ágota
Szendi János
Szendi Káldi Mónika
Nagy Istvánné

Feszt Tímea Diána

táborvezető helyettes
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Mi is versenyzünk!
2008. augusztus 31-e és szeptember 07-e között Németországban, Würzburgban kerül
megrendezésre a VI. Transzplantáltak és Dializáltak Európa Játéka, melyen a
TRAPPANCS csapat sportolói is részt vesznek.
Judit, Szandi és Dávid tavaly már bizonyítottak a Szervátültetettek Világjátékán,
ahonnan összesen 15 éremmel tértek haza.
Nagyon szurkolunk Nektek, kellemes versenyzést és sok sikert kívánunk!
(Ugye tudjátok: nem a győzelem a fontos!!!)
HAJRÁ TRAPPANCSOK!

Gyurkó Alexandra
Úszás

Dózsa Dávid
Úszás

Witzl Donát
Atlétika, tollas

Kálló Jennifer
Úszás

Lovas Judit
Úszás

Kórós Viktória
Úszás

„A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra
könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás.
A lehetetlen lehetőség.
A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.“

Mese a
boldogságra
vágyó
szedresiekről.
Elmesélem nektek, mi is történt nálunk.
Az én jó barátnőm Zengő
Mariann gondolt egy nagyot
és elhatározta, hogy nagynagy örömet fog szerezni
nekem. Nem nagyon kellett
törnie a fejét mivel tudna boldoggá tenni, mert ismert.
Egyszerűen feltette a kérdést:
- Nem szeretnénk megszervezni a bált?
- Nosza rajta! Álljunk neki! –
válaszoltam, hiszen én is örömet akartam szerezni neki.
Megosztottuk örömünket, hát
alattvalóinkkal (bár ők úgy tudják Uraink…ezért ne mondjátok el nekik, hogy nem úgy
van…), akik nagy serényen
segítettek nekünk.
Összedugtuk a fejünket és
jól kifundáltunk mindent. Mivel
Mariannak és Toninak sok-sok
jó barátja és ismerőse van,
elkezdték hírül vinni, hogy mit
tervezünk. Nekem jutott a
zenekar megszerzése, és a
terem kibérlése.
Ekkor ért az első meglepetés, mert a z iskola Úrnője első
szóra adta a termet és még
ráadást is adott, ajánlotta az
összes szakácsát, kuktáját,
hogy főzzenek ők nekünk. És

Mariann és Böbe

nem kért érte semmit, talán
egy kicsit csak a mi boldogságunkból. Volt öröm!
Szaladtam a Vargához,
meg a Váradihoz, hogy: ugyan
muzsikálnának e nekünk a
bálon? És lássatok csodát,
bizony igent mondtak.
Mikor ezt a szedresi nép
megtudta, sorra részt akartak
a mi boldogságunkból. Na, ha
csak ez kell, adjuk mi szívesen, de azért fizetség jár!
Mindenkinek csengő tallérját elfogadjuk és adunk nekik
boldogságot a miénkből. Sőt
ráadást is kapnak.
Jöttek innen is, onnan is,
hogy kérnek a mi örömünkből,
és bizony nem fukarkodtak.
A szomszéd városból is jöttek
segíteni a boldogságot még
nagyobbá tenni. Pék sütött
kenyeret, pogácsát. Szőlész
hozta vörösborát. Hentes elengedett a hús árából, boltos a
vásárlást könnyítette meg.
Szikvizes a szódát adta. A fodrász Kata pedig csengő tallérokat gyűjtögetett azoktól, akik
csak boldogságot akartak adni.
Jöttek az emberek, hogy
boldogságot vegyenek, és
közben észre sem vették,
hogy egyre csak adták saját
boldogságukat is.
Aztán eljött a nap. Szépen
megterített asztalokon napsugár virágzott. Ügyes kezű háziasszonyok guszta süteményeket hoztak ajándékba.
Az iskola ebédlőjébe sorba
érkeztek a boldogságra vágyó
emberek. Jöttek, mert, tudták,
hogy vannak valahol olyan
gyerekek, akiknek az ő boldogságukból, jókedvükből valami nagyszerű dolgot lehet
tenni.
És akkor előállt a Mester,
aki elindította a vetítőt, és a
sok kedves szedresi ember
meg is láthatta azokat, akiknek

Kicsit táncolunk...

boldogságot akartak okozni.
Látszott a szemükben, hogy
nagyon boldogok, még könynyeket is hullajtottak.
Aztán csak megvigasztalódtak, hiszen előkerültek a
finomabbnál finomabb falatok,
ami után ízletes borocskát ihattak És a W zenekar, húzta
nekik a talp alá valót, kivilágos
virradatig. A terem végében én
meg csak álltam és néztemnéztem a sok boldogságra vágyó, boldogságot osztó embert. És néztem a barátnőmet,
családomat, barátaimat és láttam, hogy mindenki boldog,
mert én is boldog vagyok,
meg más is.
Ha hiszitek, ha nem, másnapra a boldogságom még
nagyobb lett, mert a csengő
tallérokból szépen tudunk adni
nektek is. Csak azt kell érte
tennetek, hogy boldogok lesztek!
Hej, megérte, még ha
kerek is lett a talpam és nyikorog is az összes izületem a
sok tánctól!
És tudjátok mit hallottam? Még
a Polgármester Úr is tett hozzá
a csengő tallérokhoz! Boldogság legyen a jutalma!
Zengő Mariann barátnémat, és a mi alattvalóinkat
egyszer szívesen megmutatom nektek is, mert ilyen csudát ritkán lát az ember!
Kákonyiné Böbe
Köszönjük a segítséget!

Juhász Viki és a
veresegyházi
triatlon verseny
Az úgy volt, hogy Viki sosem szeretett bicajozni, mert valahogy
mindig sikerült lepottyannia a
kerékpárról, ha megpróbált
bekanyarodni, vagy fékezni. A
sima úton is cirkuszba illő csodákra volt képes a bicajjal, persze a gyakorlat valahogy mindig
a földön végződött.
A futással sem állt barátibb
viszonyban, ezért ritkán, és keveset futott.
Az úszást persze szerette,
hiszen a Trapi táborokban is
sokat úszott, de a közös medencézés gyakran betegséget hozott
számára, így ritkán mertük beengedni a medencébe.
Aztán testvére, Panna elkezdett triatlon edzésre járni, és Viki,
ha éppen nem táncórán vagy
lovagolni volt, ott unatkozott a
medence partján Pannára várva.
Egy nap megelégelte a dolgot és
közölte, hogy ő márpedig egy
perccel sem koptatja a fenekét
tovább a kispadon és bemegy a
vízbe az úszók közé.
Az edző, Kelemen Viktor, bár
tudta, hogy nem egy leendő
élversenyző palántára lelt, mégis
szeretettel befogadta a csapatba.

Teltek múltak a hetek,
elkezdődtek a szabadtéri edzések is, előkerültek a futócipők, a
bringák. Viki még mindig lelkesen részt vett az edzéseken, rettentően élvezte a társaságot,
kezdte megszokni a kerékpárt
is, és a futás is egyre jobban
ment neki.
Aztán egy szép júniusi
napon azzal állt elénk, hogy ő
megbeszélte Viktorral, hogy
indul a hétvégi triatlonversenyen. A család persze rögtön tiltakozni kezdett, hogy az nem
neki való, csak összetöri magát
a sok profi között, csalódott lesz,
hogy esélytelenül indul az évek
óta keményen edző, egészséges ellenfelek között. De Viki és
Viktor kitartottak, így végül mi is
beadtuk a derekunkat. Végül is
olyan nagy baj nem lehet, legfeljebb félbehagyja a versenyt!
Eljött a nagy nap, a lányok
nagyon izgultak. Hárman indultak a VUK Triatlonos Csapatban
Viki korosztályában: Panna, Viki
és Anett. A táv: 50m úszás, 1000
m kerékpározás és 500 m futás.
És Viki kitartott végig! Az úszásban nem is utolsóként mászott
ki a medencéből, hogy aztán
szakadó esőben rohanjon a
depóba és felpattanjon a bicajára. Végigtekerte a távot, aztán
következett a futás és végül a

boldog célbaérkezés. Teljesítette!
Az egészségesek között a
kis trapi, mosolyogva futott be a
célba, s igaz, utána már nem
érkezett senki, de számára most
valóban a részvétel volt a fontos,
nem a győzelem. És ami még
inkább emeli teljesítménye
fényét, hogy a három lány csapatban IV. helyezést ért el.
Gratulálunk
Viktor!

Viki,

köszönjük

Vitányi Lacika és a kő
A királyerdei (Csepel) Művelődési Házban néhány hónappal
ezelőtt kőzetkiállítás és vásár volt.
Lackó nagy érdeklődéssel nézegette a köveket és határozottan választott egy általunk „nem túl szépnek” gondolt követ,
a többi formás, csillogó-villogó kő közül.
Természetesen megvettük, és otthon olvastuk csak el a
nevét: MÁJ OPÁL!
Vajon ez véletlen?
Vitányi család

nDahl, Roald: Danny, a szupersrác
A regény főhőse maga a címszereplő, Danny.
Életének fontos eseményeit ismerhetjük meg.
Négy hónapos volt, amikor az édesanyja hirtelen meghalt, és Danny az édesapja gondjai
maradt.
Az apa és fia nem mindennapi kapcsolatát mutatja de ez a regény, pontosabban
meséli el maga Danny. William, a papa, autószerelő volt. Danny nagy segítségére volt a
papájának. Már 7 éves korában szét tudott
szedni egy kisebb motort, és össze is tudta
rakni rendesen! Esténként elalvás előtt az
édesapa mesélt a fiának, és itt kezdődtek el
azok a végtelen történetek. Elmesélte fiának
mélységes mély titkát a vadorzásról is. Az
édesapát Danny meleg szavaiból ismerhetjük
meg.
Nem csak fiúknak ajánlom ezt a lélegzetelállító, fordulatokban gazdag művet,
hanem lányoknak is, ők a főhősben egy szupersrácot, az apában pedig egy igazán különleges apát ismerhetnek meg. Kettejük kapcsolatából kalandos, olykor – olykor torokszorító történetek kerekedtek ki.
*****
Fekete István:

tonságosan mozgott a nádak, sások, tocsogók és a tavak vadregényes vidékén.
A történetet végigkísérte Bütyök és Katica
kibontakozó szerelme.
Az utolsó fejezetekben szomorúan vették kézbe a nyári vakáció végére, a hazatérésre figyelmeztető levelet. A két fiú, fájó szívvel búcsúzott a berektől.
******
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ezt a könyvet azért szeretném ajánlani, mert
itt a kirándulás ideje, és ha Nagyvázsonyban
jársz, és megnézed a várat, fel tudod idézni a
könyv alapján, hogy hol éltek a könyv szereplői. A könyv meseszerűen mond el, egy valóságos történetet.
A főszereplő, Kinizsi Pál, egy molnárlegény, aki nagyon erős. Mátyás király kíséretének úgy vitte egy fölemelt malomkövön a
kért kupa vizet, mintha az egy tálca lett volna
csupán.
Ekkora erő láttán még maga a király is
elcsodálkozott, s meg is hívta őt Budára.
Másnap útra keltek, útközben megmentett
egy anyót az erdőben Jolánka két vadászkutyájától. Jolánka bekötözte Pál sebeit, s közben szerelem lobbant közöttük.
Magyar Balázs, a király parancsára katonát nevelt Kinizsiből. Mátyás király titkos feladattal bízta meg, amit szerencsésen teljesített, igaz sok bonyodalom árán.
A király hálából vezérré tette, vagyont
adott, Jolánkát pedig feleségül ígérte neki,
Pál, Mátyás legkedvesebb vitéze lett.

Tüskevár
Ha elolvasod ezt a
könyvet a két pesti
fiúval együtt te is részt
vehetsz ezekben az
izgalmas kalandokban.
A két főszereplő, Tutajos és Bütyök, a KisBalaton sás- és nád-rengetegében töltötte a
szünidőt. Matula Gergelyt, az öreg pákászt
bízták meg a fiúk nevelésével. Matula bácsi
úgy ismerte ezt a vidéket, mint a tenyerét.
Szárnyai alá vette a fiúkat, kijáratta velük a
termé-szet és a valóság nyári iskoláját. Az ő
vezetésével a két pesti fiú a nyár végére biz-

Kinizsi Pál

