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Kedves Olvasóink!
Becsöngettek ismét. Az óriási hátizsákokkal közlekedő gyermekek láttán reménykedem, hogy
mindenkinek van benne valami ebből a nyárból is: egy élmény, egy mosoly, egy büszke pillanat, néhol szerelem… Színes emlékek, amelyekre visszagondolva erőt merítünk a mindennapokhoz mindannyian. Az idei nyarunk is nagyon színes volt, ismét fantasztikus volt a „Mi is
nyaralunk” tábor, ahol idén is láthattuk az összetartás
és a szeretet erejét, és ismét megállapíthattuk, hogy
a „mi gyerekeink” tudnak valamit, amivel elvarázsolnak bennünket újra és újra. Elfogadás, bátorság,
kitartás és még sorolhatnám mennyi mindent láttunk,
ami számunkra felejthetetlenné tette ezt a tábort is.
Becsöngettek…
Kívánom mindenkinek, hogy a hátizsákokban lévő
emlékek segítsenek a következő nyárig vezető –
időnként rögös – út megtételében.
Feszt Tímea Diána

Történetem
Az én történetem nem a születésemmel kezdődött, nem foglal
magában 10 vagy 5 évet, de még
egyet sem, tulajdonképpen 3
hónap alatt lezajlott az egész...
Jakab Ivett vagyok, idén töltöm be
18. életévemet immáron májtrapiként.
Tavaly május végén jelentkeztek az
első tünetek: fáradékony voltam,
amit persze betudtunk az év végi
hajtásnak, de amikor már egy hete
zsibbadt az arcom, azt nem tudtuk
mivel megmagyarázni. Elmentünk
hát egy vérvételre, ami emelkedett
májfunkciós értékeket mutatott. Itt
kezdődött a kálváriánk. Mindenféle
orvoshoz eljutottunk, volt, amelyik
szerint hepatitises voltam
és volt, aki szerint májrákos. Végül a Kenézy
hepatológiáján kötöttünk
ki Jancsik doktor úrnál, aki
megnyugtatott
minket,
hogy nem komoly a baj.
Hetente jártam be kontrollvérvételre, a véreredményeim hétről-hétre romlottak. Ez ment egy ideig,
amikor
úgy
döntött
Jancsik doktor, itt az ideje,
hogy befeküdjek a kórházba. Én még ekkor is
teljesen
jól
éreztem
magam, bár már olyan
sárga voltam, hogy tábort
vertek rajtam a muslicák.
Itt még egy egyszerű
vírusfertőzésre gyanakodtak, bár egyre többször
hallottam a Wilson-kór
kifejezést. A Wilson-kór
egy ritka genetikai beteg-

ség, rézanyagcserezavar, melynek
következtében a réz felhalmozódik
az agyban és a májban. Érdekessége, hogy gyakran 5 éves kor körüli
gyerekeknél jelentkezik neurológiai
tünetekkel, vagy 16 éves kor körüli
lányoknál. Egyetlen gyógymódja a
májátültetés, de gyógyszerekkel
karban tartható.
A kórházban tengettem napjaimat,
berendezkedtem a saját „lakosztályomba”, fogadtam a látogatókat
és délutánonként hazajártam pár
órára. Így volt ez azon a bizonyos
szerdai napon is, aznapi kiruccanásom után visszavonultam a kórházba, készülődtem a lefekvéshez és
anyával épp a szokásos „igen anya
jól vagyok” telefonbeszélgetésen is
túl voltam, bár fejzúgásra panasz-

„Önarckép“ az IWIW-en

kodtam. Ez maradt az utolsó emlékem.
A másnap reggelre már nem
emlékszem, a viselkedésem ingadozott a teljesen normális és a
zavart között. Állandóan kezet akartam mosni, azt hajtogattam hogy
gusztustalan, nem ismertem meg
apát és hasonló nyalánkságok.
Megismerkedtem az agyödémával.
Másnap reggelre gyógyszerekkel helyrehoztak,
bár nem értettem, miért
olyan rémült mindenki, és
miért kérdezgetik tőlem,
hogy megismerem-e őket.
Akkor már úton volt a
mentő, ami felszállított
Pestre. A mentőben orvos
és gyógyszerek nélkül vittek, így mire felértünk
Pestre megint „elvesztettem a fejem”. Ott bekerültem a Szent László kórház gyermekintenzívjére.
A műthető állapotba
hozás napjai következtek,
ekkorra tulajdonképpen
már nem volt vérképzésem, és a véralvadásom
sem állt a helyzet magaslatán. Sorra kaptam az
infúziókat és „trombocicákat”, ennek ellenére a
A Szent László kórházban
mindennapi „hogy érzed

magad, Ivett?” kérdésekre mindig „jól vagyok”-kal válaszoltam. (Ami később a zárójelentésembe úgy került
bele, hogy minden rossz, DE szubjektíven jól érzi
magát.) Biztosan érdekes pszichológiai tanulmányt
lehetne írni arról a pár napról, mert én még egész életemben nem voltam olyan optimista és reménykedtem
annyira, mint akkor. Bár az igazsághoz hozzátartozik,
hogy amikor azt mondták, fölkerültem az akut listára,
de ha javul az állapotom lekerülhetek róla, én nem
gondoltam, hogy azzal csak rákerülök a krónikusra.
Mindenképpen meg akartam gyógyulni, méghozzá a
régi májammal, így amikor 6 nap elteltével, július 9-én
este a fürdetés után jött a hívás, úgy éreztem nem
adnak nekem és a májamnak elég időt. Ezután elmagyarázták a valós helyzetet, volt nagy sírás-rívás, lassan kezdtem felfogni, és mindenkitől azt kérdezgettem,
hogy „ugye akkor ennek most örülünk?”. A Szent
Lászlóból úgy búcsúztam, hogy „még jó hogy nem
tudtam mi az az akut.”, és elindult velem a mentő a
Heim Pál kórházba agyi CT-re. Amikor ott mindent
rendben találtak, továbbvittek a Transzplantációs
Klinikára, ahol megkezdték a műtétre való előkészítést.
Ekkor találkoztam először Kóbori doktor úrral, akinek
egyébként rengeteget köszönhetek. Emlékszem még
ő is hezitált, hogy felvágjon-e vagy sem. Reggel 9-ig
ültek a szüleim az ágyam mellett és megbeszéltük
kinek mit hogyan mondjanak el a történtekről. Elvittek
egy utolsó CT-re, majd betoltak a műtőbe, ahol 8 órán
keresztül műtöttek. Másnap az első ultrahang vizsgálat
gyanúsan hosszúra sikeredett, el is aludtam közben,
már csak arra keltem fel, hogy tolnak vissza a műtőbe.
Egy eret nem tudtak jól bemérni, ezért vittek vissza
„megnézni közelebbről”, de minden rendben volt.
Ezután rohamos javulás következett, pár nap alatt kifehéredtem, megettem az első
falat
zsömlémet,

egyre kevesebb
cső lógott ki
belőlem.
Öt
intenzív osztályon
töltött nap után
mentem le az
osztályra. Első
ott töltött napom
estéjére
már
Tengelic, farsang 2009
elviselhetetlenül
fájt a hasam,
amit a bélműködések beindulásával magyaráztak. Hát, nem az volt. A
másnap reggeli hőmérőzés lázat mutatott, a véreredményeim se lettek túl jók, így elküldtek biopsziára kilökődésgyanúval. A szúrásig nem jutottunk el, már az ultrahangon „megbuktam”, vérömlenyt találtak a hasamban, ez magyarázta az előző napi hasfájást is. Utoljára
vissza a műtőbe, „Felnyitjuk, kitöröljük, bezárjuk”
Kóbori doktor szavaival élve. Innentől már tényleg a
gyógyulásé volt a főszerep, 3 nappal a harmadik műtét
után már a szemöldökömet szedtem az intenzíven, rég
nem látott tükörképem megpillantása után. Lekerültem
osztályra immáron végleg, és ott ismertem meg
Szabinát. Együtt sírtunk és együtt nevettünk (de akkor
nagyon). Augusztus 6-án egy hónap pesti lét után
hazakerültem végre.
Még egy jó ideig úgy néztem ki, mint a pálcikás lufi, de
már annak is rettenetesen tudtam örülni, ha egyedül ki
tudtam menni a mosdóba. A szüleim, az orvosok,
nővérek embersége, és humor nélkül nem tudtam
volna feldolgozni mindazt, ami ez alatt a röpke három
hónap alatt lezajlott. Mára már rájöttem, hogy hatalmas
szerencsém volt, és próbálom ehhez méltóan
élni az életem.

A csajokkal Kaposváron 2009

Jakab Ivett

Nyaralós sportolás,
sportolós nyaralás
– Anya! Olyan jót álmodtam!- ébredt
egyik reggel Donát.
– Igen? És mit álmodtál?- érdeklődtem.
– Azt álmodtam, hogy a táborban
vagyunk. De nem ez volt az első
álmom a tábor óta. Már többször is
álmodtam róla. Mindegyik olyan
volt, mintha egy-egy napot álmodtam volna végig.

Ez igen! Ha olvassák azok az
emberek a soraimat, akik a táborszervezésből, programok összeállításából ismét alaposan kivették a
részüket, azt hiszem ennél
nagyobb elismerésben nem is
részesülhetnek. Nem csak egy
hétre sikerült elvarázsolni a fiúnkat,
de benn dolgozik az élmény, több
nappal a tábor után is jól elszóra-

koztatja a gyermeket, még álmában is.
Begipszelt karral ugyan, de ezen a
nyáron legalább volt szerencsénk
eljutni a Mi is nyaralunk táborba.
Merthogy bármennyire is ácsingózik serdülőkorú gyermekünk a
nagyobbak társasága és szabadsága után, korát tekintve ő még „mi is
nyaral”, és mi, mint lelkesen kísérő
szülők, igyekszünk bizonyos ésszerű engedményeket tenni és egyben
korlátokat felállítani például az esti
lefekvés idejére vonatkozóan. A

nagyobbak már „mi is sportolnak”
és akkor fekszenek, amikor akarnak. Számomra az idei tábor nagy
felfedezése az volt, hogy mennyire
jól megfér egymás mellett a két
csapat. Olyannyira jól, hogy bizton
állíthatom: egy csapat. Minden idők
örökzöld, napirendi témája a „mai
fiatalok” viselkedése fölötti méltatlankodás. Szörnyűek, merthogy
durvák, szemtelenek, türelmetlenek, önzőek, követelőzőek, nem
tudnak toleránsan viselkedni egymással. Én csodálattal figyeltem
őket a táborban. Jó volt látni, hogy
viszonyulnak a kisebbekhez. Azt az
alázatot, ahogy türelmesen részt
vettek a közös programokban, segítették a kicsiket például a sportvetélkedőben, végignézték, megtapsolták őket a „Ki mit tud”-on, átengedve a teret, a háttérből együtt
énekeltek velük a karaoke partin.
Láttam a lányom szemében a büszkeséget, mikor a nagyok harsányabban megtapsolták az egyik jól
sikerült dal után. A kicsik ettől akkora önbizalmat kapnak, hogy teljesen helyénvalónak tartják a
nagyobbak teljesítménye feletti kritikát. Jókat mosolyogtam magamban a kis Luka Timi és Zahoray
Anna – elválaszthatatlan „nyaralós”
barátnők – beszélgetésén, mikor
egyik „sportolós” társukat véleményezték lápjárás közben. Komolyan
is gondolták, hogy ők gyorsabban
és ügyesebben végrehajtják a feladatot. Lehet, hogy így is volt, igaz,
a nagyok cserélgették talpuk alatt
az úszódeszkákat, s közben bíztatták, folyton dicsérték őket. A kicsik
pedig évről évre nagyobbak lesznek, belenőnek a Mi is sportolunkba, és minden összejövetel alkalmával újabb arcok tűnnek fel a
folyosói és Balaton parti éjszakába
nyúló csevelyekről készült fotókon.
Szép számban kísérnek lelkes szülők a Mi is sportolunkba is, pedig
már nem kell ésszerű határt szabni
a lefekvés idejére vonatkozóan,
sem pedig ösztönözni, bátorítani a

programokban való részvételre a
családról leváló félben lévő, lassan
a felnőttkor – legalább is életkorukat tekintve – kapuját döngető fiatalt. Nem csoda, hisz a programok
tárháza egyre bővül kicsiknek,
nagyoknak, szülőknek egyaránt.
Egyszerre együtt, s ugyanakkor
külön-külön is jól szórakoznak a
családtagok. Az első táborozások
alkalmával mindenhova kísérgettük
csemetéinket, örültünk az örömeiknek, szórakoztatott bennünket,
hogy ők jól szórakoznak, így kivettük a részünket az összes gyermekprogramból egy jó időre. Mára
annyira kinőtte magát a tábor, hogy
mi, lelkes kísérők is – mint a csapat
része – válogathatunk kedvünkre a
felnőtt programokból. Játszunk,
szórakozunk, pihenünk, kikapcsolódunk, ügyesedünk, okulunk,
tapasztalatot szerzünk, s mankót,
bizonyos nehéz helyzetek kezeléséhez. Mindemellett természetesen
ott vagyunk gyermekeink mellett,
amikor bíztatásra, segítségre,
együttörülésre-szórakozásra, na és
ésszerű korlátok felállítására van
szükség.
A jól bevált, évről évre ismétlődő
programok minden táborozás alkalmával jól elszórakoztatják a csapatot. Várják a gyerekek a bobozást, a
Ki mit tudot, a karaoke partit, a
musical délutánt, a sportvetélkedőket, az úszást, lovaglást, kajakozást, kenuzást, a kisebbek (ők időben lefekszenek) még a reggeli tornát is. Szívesen látogatják a pszichológust, a gyógytornászt, a
gyógypedagógust. Mindezek mellett minden évben vannak meglepi
műsorok, amelyek az újdonság erejével tovább fokozzák a hangulatot
és emlékezetessé teszik ezt az egy
hetet.
Kezdetnek a Duma színház adta az
alaphangulatot az elkövetkezendő
hétre. Igaz, poénjaival inkább a
„sportolós’’ csapatot és a lelkes
kísérőket célozta meg. A tűztáncosok éjszakába nyúló produkciója

még férjeinket is elcsalogatta a
menetrendszerinti esti sörözgetősborkóstolós kerekasztal beszélgetéstől. A Pirula program ötletes
alkotásai nap, mint nap odacsalogatták az érdeklődőket. Ebben
egyértelműen Rózsa Viktor aratta a
legnagyobb sikert. Üzenete nem
volt elég a kíváncsi szemeknek, az
ízlelőbimbók közvetítette információkra is szüksége volt az édesszájú
gyerekeknek, nem kis riadalmat
keltve az érintett anyukák, no és a
szervezők körében.
A felnőtteket szórakoztató, okító
programok közül ez alkalommal
talán legnagyobb sikere a családterápiának volt. A foglalkozásokon
napról napra nőtt a létszám, bővült
a kör. Jó volt beszélni a problémáinkról. Azt hiszem, nem árulok el titkot, ha azt mondom, egy család
élete sehol sem fenékig tejföl. Ha
nem is gyógyírt vagy megoldást, de
egyfajta mankót kaptunk problémáink kezelésére, társas kapcsolatunk
és a gyermeknevelés témakörét illetően.
Minden táborozásról úgy térek
haza, hogy azt gondolom: - Ez jobb
volt még az előzőeknél is!- Pedig
akkor is nagyon jól éreztük magunkat és csak szuperlatívuszokban
tudtuk mesélni róluk az ismerősöknek. Ezek után már egyre kíváncsibban várom a következőt. Mivel
sikerül ismét előrukkolni a találékony szervezőknek?! És addig még
lesz egy összejövetel ősszel
Bakonybélen, no meg a szokásos
farsangi buli valahol, valamikor
télen.
Viszontlátásra Bakonybélen!
Kiss Gabriella

Első
táborozók levelei
Az új „ambuláns kezelőlap”…,
avagy a tábor orvosi szemmel
Új ambuláns lapokat írok rólatok. Mindenkinek kettő
lesz. Az egyiken a diagnózis, a folyadékforgalom, a vérnyomás, a gyógyszerszint szerepel, a másikon viszont
az, hogy Tomi falat mászott, Áron gyalog megy fel, nem
lifttel, Laci evezett, Máté énekelt, Viki táncol, Klaudia horror filmeket néz, Márkó jól csocsózik, Anna gyönyörűen
fényképez, Kristóf mindenkire mosolyog, Timi mindenkinek köszön („Szijjjjja”), és folytathatnám még…
Mindenkiét elkezdtem, azokét is, akik nem járnak hozzánk. Nekik csak egyféle lesz. Az izgalmasabb.
A hagyományos rövid lesz: jól van, panaszmentes. Az új
viszont hosszú és színes.
Köszönöm Nektek, hogy elkezdhettem ezt a kettős
könyvelést, örülök, hogy láttalak Benneteket kötelet
húzni, bobozni, röplabdázni, rántott husit enni, ijesztően
magasan hintával átfordulni, tetoválva és katica arccal…
Remélem, jövőre találkozunk, és együtt írjuk tovább a titkos ambuláns lapokat!
Nemcsak a gyerekeknek köszönhetem, hogy nagyon jól
éreztem magam a táborban. Az önkéntesek fantasztikus
csapatot alkotnak, örülök, hogy ennek a csapatnak én
is a része lehettem, és folytathattam az orrzúzás, Balatonba
borulás sorát egy jó kis széklábtöréssel… Még szerencse, hogy
csak velünk történtek ilyenek!
Hogy ki nem kapta be a süteményt, és hogy került a lepke a
pohárba, arról egyszer majd
máskor…
Nagyon nagy élmény volt, és
arra már nem is emlékszem,
hogy nem sütött a nap. Már alig
várom a következő tábort!
dr. Kelen Kata
***
Első alkalommal voltam a táborban, mint segítő, ami
számomra különleges élmény volt. Az előzetes megbeszélések alapján már sejtettem, hogy szervezett lesz,
azonban messze felülmúlta a képzeletemet, amit a
táborban tapasztaltam.
A szervezők lelkesedése, a szülők felelősségvállalása, a

gyerekek nyitottsága, toleranciája, valamint segítőkészsége társaikkal szemben, nagyon megható volt. (Ez
manapság egyre ritkábban tapasztalható.) Nem tagadom, mindez nagyon megérintett, úgy segítőként, mint
transzplantált sorstárs is!
Úgy éreztem magam ezen a héten,
mintha a béke szigetén lennék.
Nagy öröm, és megtiszteltetés számomra, hogy ebben a remekül
működő gépezetben egy kis csavar lehettem!
Köszönöm a lehetőséget!
Gallus Edit (családterapeuta)
***
Első táborozóként nagyon nagy élményt jelentett nekem
ez a tábor, noha a természet ellenünk játszott szinte
egész héten. Persze egy ilyen jókedvű, szeretetteljes társaságot nem tör le semmi.
A szervezés és a segítők munkája tökéletes volt, a nap
minden szakára jutott program, minden korosztály számára.
Nagyon sok kedves embert ismerhettem meg.
Elhatároztam, ezentúl megyek minden rendezvényre.
Köszönöm a Transzplantációs Alapítványnak, hogy részt
vehettem a táborban.
Zombori Dénes

Mi is nyaraltunk
Pontosan egy éve került a kezembe az első Trappancs
újság, amit valaha láttam, benne tábori beszámolókkal,
sok-sok Balatonban-lubickolós, mosolygós-bobozós és
pónin-lovaglós képpel. Na, attól a pillanattól kezdve vártam én, hogy legyen megint nyár és megtudjam, mitől is
annyira jó ez a tábor. És lám, eltelt egy év és immáron
én osztom meg tábori élményeim a trappancs társadalommal.
Már az odautazás kalandosra sikeredett nekem, mint
egyedüli lánynak 4 fiúval egy kocsiba összezárva 5 órán
át (amiből nem mellesleg 10 lett). Bár késve, de szerencsésen odaértünk minden aggodalmam ellenére, és
besunnyogtunk a stand-up comedy közepén, nem kis
feltűnést keltve. Mint kötelességtudó új trapi ezután kiálltam én is mindenki elé bemutatkozni. Na már most én
nem készültem nagy beszéddel, de miután Dénes, mint
előttem szóló egész kis monológot mondott, bepánikoltam és két percig hebegtem arról, hogy én mennyire
nagyon akut voltam. Azt hiszem, ezt nevezik lámpaláznak. Mint később kiderült, ez a rögtönzött kis beszédem
annyira titokzatosra sikeredett, hogy a tábor ideje alatt jó

Ivett és Dénes a bobozásnál
páran odajöttek kérdezősködni a történetem után. Hölgyek-Urak, így kell felkelteni az érdeklődést!
Az időjárás tényleg nem volt túl kegyes
hozzánk, de fő az optimizmus: lehetett
volna sokkal rosszabb is! Szerencsére
egyik programot se mosta el az eső
(nagyon), az akadályverseny is akadályok nélkül lezajlott (hihi). A kötélhúzás
nagyon tetszett, persze nem (csak)
azért mert mi nyertük meg. Jó volt az is,
hogy újra kipróbálhattam olyan sportokat, amiket már nagyon rég nem,
mint a röpi, a pingpong, vagy épp a
tenisz. Apropó tenisz… Én nem tudom,
mennyi a matematikai esélye annak,
hogy a labdaütésnél pont beleszorul
abba a kis háromszögbe az ütőn, de
nekem sikerült!
Délutánonként mentünk Ön-áll-ó MEgáll-ózni Ágotához, ahol jobban megismertük egymást, és többet tudhattunk
meg saját magunkról is. Én többek közt
rájöttem, hogy rendkívül tehetséges
vagyok a banánevés elmutogatásában.
Nem semmi!
Az esti programokat, legyen az ki mit
tud, karaoke vagy épp Hupikék törpikék koncert, mi a „nagyok” végighullámoztuk, csápoltuk, tapsoltuk és énekeltük. Ebben rendszerint úgy kifáradtunk, hogy mint a kisangyalok éjfél előtt
már mind aludtunk ki-ki a saját ágyikójában, hogy meglegyen a 8 óra alvás,
és másnap kipihenten mehessünk reggeli tornára, a reggeliről se késsünk le
és végigbírjuk a napot ásítás-cunamik
nélkül. Ugye?
Komolyra fordítva a szót, nagyonnagyon jó volt a tábor, és nagy-nagy
köszönet jár mindazoknak, akik lehető-

vé tették, hogy sok sorstársammal együtt eltölthessük ezt a csodásmesés hetet a Balatonnál.
Rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, sok-sok
új barátot (és iwiw ismerőst) szereztem, és végre
megtudtam, miért is várja
ezt az egy hetet mindenki
egész évben.
Jakab Ivett

***
Húh hol is kezdjem? Voltam már egy
pár táborban, de Balatonon még nem.
Így aztán Timi addig mondogatta, hogy
azt mondtam jól van, menjünk, biztos jó
lesz. Mert Velük mindenhol jó. Így aztán
azon a bizonyos júniusi napon autóba
szálltunk és irány Balatonvilágos. Egyik
kedvenc Trappancsom volt a szobatársam, „ a" Meli.
Első nap esett, második nap esett, harmadik nap sütött a nap, negyedik nap
megint esett és ez így ment felváltva, de
azért szombaton végre bele merészkedtünk a vízbe, de ne ugorjunk ennyire előre.
Volt egy-két olyan ember, akivel eddig
csak msn-n keresztül tudtam beszélni,
és nagyon jó volt őket már látni, meg
persze a régi arcokat, és persze az imádott Timinket is. Gyors szobaelfoglalás
után jött az első program, Stand Up
Comedy, amit nagyon élveztünk. Első
két nap a szokásos hajnalig beszélgetés, egy ideig kint a folyosón, aztán 20an be egy szobába, mert az úgy vicces,
hogy mindenki egymás hegyén meg
hátán van. Ezek után az éjszakák után
volt jó a reggeli torna és a fél 8-kor
kelés. Ezúton is kérünk elnézést, hogy
nem mindig jelentünk meg a reggeli
tornán…nehézkesen ment a felkelés.
Mindennap pingpong, vagy épp tenisz,
a végére egész jól belejöttünk, a hét
elején még úsztunk, utána nagy sajnálatunkra nem volt víz a medencében.
Délutánonként pedig sok jó program
volt szervezve. Esténként pedig, mint
mindig hajnalig beszélgettünk, vagy
épp sírva röhögtünk... Egyik este volt ez

a tűzforgatós valami, nah az nagyon
megfogott, meg a csajszi kék haja.
Szombaton nagyon jó idő volt, szinte
mindenki kimerészkedett a vízbe, nah
most ennek az lett az eredménye, hogy
még most is beteg vagyok, de nem
baj, mert megérte!! Szombaton végre
megjöttek Emőkéék is, már nagyon
vártuk őket. A búcsúest után volt saját
„nagy" búcsúestünk a kedvenc pincérünkkel együtt. Vasárnap reggel mindenki vegyes érzelmekkel ébredt, mentünk is volna haza meg nem is. Ivettel
eddig mindig azzal vicceltünk, hogy
könnyes búcsút veszünk egymástól,
volt búcsú, meg jó sok könny is, ugye
Meli? Összefoglalva nagyon jól éreztem
magam, és Nagyon Szeretlek Titeket!!
Szarvadi Adri
***

Barátnők
A két éves Petivel érkeztünk Balatonaligára,
a vasútállomástól a Frida hotel egyik munkatársa segített eljutni a szálláshelyre.
Azonnal elfoglaltuk a gyönyörű kilátást
nyújtó, Balatonra néző szobát, majd felfedezőútra indultunk a környéken. Vagyis
csak indultunk volna, ha nem kezd el szakadni az eső. Peti tudta, hogy a Balatonhoz
megyünk „kinándulni", és hogy az valami
nagy víz.
Arról azonban rögtön fel kellett világosítani,
hogy az úton lévő hatalmas tócsa - amit
kiszemelt magának - az még nem a
Balaton!
Számára minden új volt: a metrózás, a
tömeg, a mozgólépcső, a vonatozás, a
hotel.
Aztán az újdonságok sora egész héten

Peti és a lufik

folytatódott:
Miközben a tűzzsonglőrök produkcióját
néztük folyton el akarta fújni a tüzet,
hiszen mindig azt hallja: „Kisfiam ez nem
játék!"
Büszkén pózolt a pónilovon, és nem
zavarta, hogy a bobpályán sehová sem
halad a kék kisautó. Végre övé volt a kormányzás joga!
A reggeli úszásóra kifejezetten érdekesnek bizonyult, biztos, ami biztos a
medence szélét nem hagytuk el. „ Itt

A „Mi is nyaralunk” tábor
lakói varázslattal leptek
meg bennünket: a táborba érkezés után 1-2 órával az első emeleti nagyterem előtt szorgos gyermeksereg ügyeskedett
ollóval, ragasztóval: a
Pirul-A Projektre készült
alkotásokból készült a
Pirul-A Kiállítás.
Külön öröm volt látni,
ahogy egymásnak segítettek a gyerekek, a posztereket – alkotótól függetlenül – egyszerre 8 gondos gyermekkéz ragasztgatta, és az üvegfalon,
valamint az előtte lévő
asztalon hamarosan láthatóvá vált egy minden
képzeletet (és reményünket) felülmúló varázslat,

sem nem hideg, sem nem mély, a többiek meg csináljanak, amit akarnak!
Csak lehetőleg ne legyek vizes!
A szauna viszont nagyon „fincsi", jó
meleg! És mennyi gyerek! Kristóf,
Timike, Lujzi, Barni, Bence, Tamás, Áron
... és ezt a sok nevet mind meg lehet
tanulni!
Néha persze problémás, hogy ilyen
sokan vagyunk!
Hiába mondom el százszor – a hangomat is kissé felemelve –, hogy ez a
homokozólapát a „Petiééé!", ezek rám
sem hederítenek.
A nagyobbakkal jobb, ha nem kezdek
ki! Kisebbek meg nem nagyon vannak.
(„Majd jövőre!" – gondolnám, ha tudnám
mi az a „jövő".)
Még jó, hogy van az a kismotor az udvaron, arra felpattanok és gondoskodom
róla, hogy anya is eleget mozogjon.
Egyébként sem jár reggeli tornára!
Ha sejtettem volna, hogy az a szőke

amely ismét bebizonyította, hogy a gyermeki fantázia határtalan, és én igazán nem értem, hogy a
gyógyszercégek
miért
nem alkalmaznak benneteket reklámszakembernek vagy kreatív igazgatónak?!
Láthattunk fantasztikus
maketteket gyógyszerdobozokból, a gyógyszerek
történetét poszteren, egészen különleges gyógyszeradagolókat, valamint
extrém fényképeket és
verseket is a gyógyszerekről.
A kategóriák győzteseit
nem sorolom fel. Mégpedig azért nem, mert
mindannyian nyertesek
vagytok, a fantáziátok

néni doktornéni, akkor nem az utolsó
napon vágódok be ...nála! (vagy:..
hozzá?), (vagy:..vágom be a számat?)!
És itt van Szőnyi Doktor bácsi is, meg
Mónika! Őket már régóta ismerem!
Azt azért mégsem hagyhatom, hogy
anya folyton ezekkel a nénikkel meg
bácsikkal beszélgessen, az olyan unalmas!
Milyen óriások a törpék!? Ezen még
majd el kell gondolkodnom kicsit!
Nem is értem, hogy anyu miért sírt, amikor olyan szépen énekelt az a bácsi!
Itt lehetünk, ezen a jó kis helyen, főzni
sem kell, a pincérbácsi mindig hoz valami finomat, meg kakaó is van elég! (Na
jó, a pelusból valóban nagyon kifogytunk.)
Egyébként pedig: Köszöm szépen!
Szija! Szija!"
Bencs Peti

Petra mutatja saját projektjét

jóval túlszárnyalta a felnőttekét és az alkotásaitok mindegyike aranyérmes!
A Pirul-A Projektet folytatjuk, a feladatokat ki-bővítjük, ezzel kapcsolatban
várom az ötleteiteket!
ui: A tábor harmadik napján Viktor könnyezve
panaszolta, hogy „megették a projektemet” … és
tényleg… Volt egy kis riadalom, lévén, hogy nem
tudtuk, hogy Viktor alkotá-

sa az ehető projektek
között volt, avagy sem…
Tanulság – számunkra: a
Pirul-A Projektre készített
alkotásokat a jövőben szigorúan tilos megenni.
Feszt Tímea

Köszönjük a
BIOTEST
Támogatását!
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Kovács A

A tábor legizgalmasabb
napja mindig az utolsó előtti, a szombat. Akkor
derül ki a vacsora utáni záróbulin, hogy az egész
héten fáradságos munkával gyűjtött pecsétekből
kinek van a legtöbb, ki kapja a fődíjat, illetve kik,
merthogy külön értékeljük a kicsiket, és a nagyokat.
A kezdet kezdetén voltak az üveggolyók, meg az
állatos képecskék, kártyácskák. Ámde egyszer csak
rájöttünk, hogy némely gyerkőc rendkívül leleményes, ügyeskedések, üzletelések, csereberék folynak az értékelő eszközökkel, és akkor kitaláltuk,
hogy mindenki névre szóló füzetecskét kap, amibe
a különféle foglalkozásokon való részvételért és a
sportaktivitásért pecsétet kap. Ez jól bevált, csak
akkor van probléma, haelfelejti magával hozni a foglalkozásra vagy elvesztette a lelkes versenyző. A
foglalkozást vezető memóriájára és jó szívére mindig lehet apellálni! Ez a nap nekem is mindig
nagyon izgalmas, mert ugye a fődíjat nem lehet
előre megvenni, mert annak olyannak kell lenni,
hogy aki kapja, örüljön is neki. Ha valakinek van már
bicaja, biztos nem fog örülni egy második bicajnak,
vagy nem mindegy, hogy egy 8 éves, vagy 14 éves
a győztes. Szóval, a szombat délelőtti programok
után a füzetek gyors begyűjtése következik, és a
pecsétek összeszámolása. Mikor megvan az eredmény, akkor kezdődik a fejtörő, minek örülnének a
győztesek. Ha már ezt
is kitaláltuk, szombat
délután rohanás
Siófokra megtalálni, megvásárolni a
megálmodott ajándékot. Hát, higgyétek el, nem is olyan
egyszerű dolog ez,

egy óra alatt olyan ajándékot beszerezni, amilyet
elgondoltunk, de azt hiszem, ezt mindenki ismeri,
mikor szülinapra, vagy karácsonyra ajándékvásárlási körútra indul, pedig arra több napot is rászán.
Azért remélem, sikerült idén is örömet okoznunk a
nyerteseknek!
A kicsiknél első helyezett lett Domonkos Ági, aki biztosan tudom, hogy nagyon örült a digitális fényképezőgépnek.
A nagyoknál első lett Kovács Anna, aki viszont papíron kapott egy teleobjektívet, mivel azt Siófokon
nem tudtuk megvenni. Azóta sikerült beszerezni, és
ezután még fantasztikusabb képekkel fogja illusztrálni a TRAPPANCS újságot.
A kicsiknél még ketten kaptak különdíjat, mivel azonos pontszámukkal épp’ hogy csak lemaradtak az
első helyezettől: Rózsa Viktor és Nyirati Lili.
És mi volt még ezután? A dobogóra kirámolt soksok ajándékból mindenki válogathatott kedvére
valót, és hogy a 85 gyerek ne tapossa le egymást,
Szendi Jani vezényelte korcsoport szerint az izgatott
gyerkőc-sereget a „prédához“.

Szalamanov Zsuzsa

Kell egy csapat! 11.
Hosszú
időn
keresztül csak
ültem, és cikáztak a gondolatok a fejemben arról,
hogy miként kezdődött, mi indította
útjára a MTSE-ben
(Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete) azt a
gondolatot, melynek folyományaként megalakult „A RÖPLABDA
CSAPAT”, milyen sikerek, milyen
gondok, nehézségek voltak az
elmúlt 10 év során. Kik kezdték,
kik hagyták abba, kik csatlakoztak.
Tíz évvel ezelőtt egy lengyelországi nemzetközi versenyen állt
össze először a magyar csapat,
és ezzel elkezdődött egy tudatos
felkészülés a budapesti világjátékra, melyen röplabdában először
indult magyar csapat.
Első edzőnk Ernő, aki általános
iskolai csapatával győzelmet győzelemre halmozott a diákolimpiákon, nehezen viselte a „csapat”
sorozatosan felmerülő problémáit.
Gyakran hangoztak el a következő mondatok: „nem futhatok,
magas a vérnyomásom”, „a fekvőtámasztól fáj a könyököm, a
guggolástól a térdem”, „nem bírja
az alkarom, mert csípi a labda”,
stb, stb. Néha csak hárman voltak
edzésen. Szegény Ernő nem
ehhez volt szokva előző csapatainál, és így rövid, kissé viharos időszak után elváltak útjaink. Talán a
mi és az ő szerencséjére is, mert

ekkor került a csapatunkhoz
Székely Gabriella, aki aztán megpróbálta a lehetetlent, hogy az
akkor edzésre járó és a világjátékra készülő kb. 20 fős társaságból
csapatot kovácsoljon. Az ekkori
csapat tagjai között volt régi focista, kézilabdás, táncos, atléta, túrázó és olyanok is, akik akkor még
nem sportoltak semmit. Nehéz feladat volt, de elkezdődött a
munka! Sokszor sikerült kiborítanunk a Gabit, mert mindent jobban tudtunk nála - szerintünk - ,
és ráadásnak mindig meg tudtuk
magyarázni, hogy mit, miért csináltunk rosszul, vagy éppen nem
úgy, ahogy ő azt elmondta.
Az idő összecsiszolt bennünket,
és a budapesti világjátékon a harmadik helyet szereztük meg 1999ben. Ez hatalmas lökést adott a
csapatnak, és komolyabb munkába fogtunk, hogy a Japánban
megrendezendő következő világ-

játékon már egy kicsit fényesebb
érmet szerezzünk. A csapat struktúrája is megváltozott, hiszen a
kispadról egyesek a kezdő csapat
meghatározó tagjai lettek. Érezhető volt az elvégzett munka hatása, sokat fejlődött a csapat, de
azért még mindig bármikor ki tudtuk borítani a Gabit. Japánban
hatalmas csatában kikaptunk
Angliától és a második helyen
végeztünk, amit hatalmas szökőkúti fürdőzés és liftben ugrálás
követett.
Az ünneplés és pihenés után
azonban újra nekikezdtünk a
munkának, és hétvégi edzőtáborozásokkal, amin négy-öt edzés is
volt a heti egy helyett, készültünk
tovább, és elkezdtünk játszani a
Budapesti Röplabda Szövetség
által rendezett bajnokságban is.
Franciaországban, Nancyban 2003ban aztán eljött a várva várt siker,
megnyertük a Világjátékot röplab-

A bangkoki világjátékon részt vett csapat 2007.

Az Ajkai edzőtáborban 2003.

A bangkoki világjátékon részlet egy mérkőzésből

dában. Közben a csapat egyre
fogyott, és hiába próbálkoztunk új
csapattagok beszervezésével,

kiutazni, és Gabi is gyermeket
várt, így itthon maradt. Sok probléma jelentkezett a csapat háza

A röplabda csapat névsora:
Edző: Székely Gabriella
Csapattagok: Dobos Judit, Almagro Carmen, Marosi Péter,
Orbán Attila, Nagy István, Baranyai Andor, Majnár András,
Merth Attila, Kégel Tamás, Szendi János
Csapattagok voltak: Virág Lászlóné (Pötyi), Jung Ági, Luib Pisti,
Szakács László, Bokkon József, Baranyai Gábor, Petkes József,
Nagy Albert, Balogh Zoltán, Mátyás Marcsi, Székelyné Burja
Ilona, Adamasky Szilvia, Déri István, Koncz Antal
(Remélem nem felejtettem ki senkit, ha igen, BOCS!)

nem sikerült felduzzasztani a létszámot. Rendszeresen az erzsébeti Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
csapatával játszottunk, amit
ezúton is köszönünk nekik.
Rengeteget segítettek. 2005-ben,
a kanadai Londonban sikerült
megvédenünk a világelsőséget,
de új csapattagok ekkor sem
nagyon csatlakoztak hozzánk.
2007-ben, Bankokban a sok sebből vérző csapat a harmadik
helyet szerezte meg, úgy hogy
fontos játékosok nem tudtak

tájékán, felmerült
a feloszlás, az
edzőváltás, és az
abbahagyás is.
Ezeken a dolgokon sikeresen átlendültünk és továbbra is Székely
Gabiban bízva végeztük a munkát.
A mostani csapat
erőssége messze
felülmúlja az eddigieket, egyedül lány

poszton gyengültünk csapattársunk kiválása miatt – ugyanis a
Szervátültetettek Világjátékán az a
szigorú szabály, hogy egy nőnek
mindig a pályán kell lennie –, de
lelkes lányok kisegítenek bennünket, habár tudásuk kissé kevesebb, mint az akaratuk, hogy
támogassák a cserbenhagyott
gárdát.
Reményeink szerint szeretnénk
ismét a dobogón végezni Ausztráliában. Hajrá!
Ha valaki kedvet érez egy kis
mozgáshoz, és jó hangulatban,
egy jó csapattal szeretne tölteni
heti egy edzést, az jelentkezzen a
Magyar Szervátültetettek Szövetségénél, és jöjjön!
Szeretettel várjuk.
Szendi János

Würzburg EB. 2008.

tilag minden
délelőtt így
ment. Én
egyik délKovács Anna rovata
előttömet a
teniszpályán,
Kaposvári beszámoló egy másikat pedig az atlétika
pályán töltöttem. Az atlétika
pályán megtapasztalhattam mekHelló, helló újra itt vagyok!
kora erőfeszítések árán lesz egy
2009. augusztus 7-én délelőtt 11 futásból vagy dobásból aranyórakor indultunk el a Keleti érem, hogy mennyi akaraterő
pályaudvarra. Útközben felvet- van ezekben az emberekben.
tük Alexet is. Én mindvégig azon De ez persze nem csak az atlétiizgultam, hogy lekéssük a vona- ka pályán látható, hanem mindetot és akkor mi lesz? De min- nütt, ahol edző sorstársainkat látdennek idejében értünk az állomásra, és anyám hamar ki is
szúrta a tőlünk nem messze
ácsorgó ismerős népet. Könynyes búcsút vettünk, majd elindultunk a Tornanénivel és
Timimamival egészen Dombóvárig. Ott átszálltunk egy másik
vonatra, de természetesen ez
sem ment zökkenőmentesen.
Ugyanis Várszegi Máté (ki más?)
fent felejtette a pénztárcáját és
Petra a ping-pong asztalnál
az abban lévő iratait az előző
vonaton. Rögös úton, de visszatalált gazdájához később a
tárca. Odaértünk, lepakoltunk, hattuk. Egy órakor volt az ebéd,
vacsiztunk. Este birtokba vettük amely általában ehető volt. Ebéd
a csarnokot, ahol ping-pongoz- után volt egy pici pihenő, ami
tunk és tollasoztunk. Aztán haj- mindig ránk fért az éjjeli nemnalig beszélgettünk. Másnap fit- alvások miatt. Délutánonként,
ten egy kis fedett pályás távolba négy órától egy órás kötelező
nézéssel kezdtünk. Szóval a úszásoktatás volt csak nekünk!
lelátóról a lent asztaliteniszező Hellyel – közzel, ugyan, de a
és tollaslabdázó profiktól tanul- végére megtanultam valamenytunk, mentálisan. Majd mi is nyire gyorsúszni. Igaz nem
kipróbáltuk magunkat eme olyan gyorsan gyorsúszni, de
sportok űzésében. Ez gyakorla- úszni! Ennek nagyon örültem a
végén, mert lett valami gyümölcse annak, hogy ott voltam az
úszáson, amit nagyon nem szerettem. Igaz, egyik úszáson
rosszul lettem, nem kaptam rendesen levegőt, és szúrt a mellkasom is. De a probléma megoldódott. Kedden ért Kaposvárra
Ágota, akivel már minden nap

Tõlem-Nektek

Az atlétika-pályán

volt egy óránk úszás előtt, vagy
a vacsi után. Ágota érdekes és
színes feladatokat, játékokat
hozott nekünk, amik színesebbé
tették a délutánokat, estéket. A
vacsorák este 7 órakor voltak.
Vacsora után Ágotával voltunk,
vagy karaokéztunk. Egyik este
Timi
vezénylésével
felnőtt
Activity-vel játszottunk. Ez az
este nagyon szórakoztató és
érdekes volt. Szerda délelőtt a
Deseda tónál voltunk. Ott is ebédeltünk, személy szerint én
sokat fürödtem is. Folyton Keszó
nyakában voltam, vízi csatáztunk, de építettünk egy hármas
tornyot is. Csütörtök este elhívtuk a felnőtteket akadályversenyezni. Sokan eleget tettek a
kérésnek és eljöttek. Őrület volt
a nulladikon, mikor a csapattársaikat kellett megtalálni a csapathang alapján az embernek.
Igazi kavalkád volt, a sok brekegő, mekegő, zümmögő hangutánzásoktól. Eredményhirdetés
után felköszöntöttünk négy szülinapost. A legutolsó napon
kicsit könnyedebb és játékosabb úszás volt. Este pedig tartottunk egy kis búcsúestet. Timi

Máté!

Az akadályverseny közben bekötött szemmel

Fiatalok és idősebbek

Szabina

Mustra

levetítette a hétről összeválogatott legjobb képeket,
és elénekeltük a Zene az kell c. számot. Berente Judit
megköszönte az előző esti akadályversenyt.
Elmondta, hogy jó volt újra kicsit gyermeknek lenni,
és játszani velünk együtt. Aztán mi fent, a felnőttek
lent tartották utolsó estéjüket. Reggel 11 órakor letették az esküt, azok, akik a világjátékon Magyarországot
képviselik. Én innen kívánok nekik sok szerencsét,
rengeteg aranyérmet, és mindenek felett egészséget!
Hajrá Magyarok!
Ui.: Remélem jövőre is mehetünk! :)
Kovács Anna

Szobai csoportkép

A kollégium

Kaposvári
sporttábor
A Magyar Szervátültetettek
Szövetségének elnökétől, Székely Györgytől kaptuk az ajánlatot: csatlakozzon a Trappancs
Egyesület a szervátültetett felnőttek edzőtáborához, próbáljuk
ki a rendelkezésre álló sportágakat, mozogjunk, és nem
utolsósorban
érezzük
jól
magunkat.
Azt hiszem, hogy az ajánlat minden pontját tökéletesen teljesítettük.
19 fiatallal vágtunk neki az
útnak – a 15-21 év közötti korosztályból. Az első napi érkezés és vacsora után az ifjúság
boldogan fedezte fel a tornacsarnokot, ahol a ping-pong
asztalokat szorgos kezek már
felállították, a tollaslabda-pálya
pedig éppen „épült”. Az este
10-kor – önálló kezdeményezés alapján – lelkesen pingpongozó és tollaslabdázó ifjú
csapat vidám zaja odavonzotta
a felnőtteket is, akiknek nagy
része már ebben a pillanatban

a szívébe zárta az összes gyereket.
Másnap a különböző sportágak
edzőinek mindegyike jelezte,
hogy szívesen foglalkozna a
gyerekekkel, ez több volt, mint
amit reméltünk, hiszen tudtuk,
hogy a felnőttek részére ez az
egy hét a világjátékra felkészülés jegyében telik, kőkemény
edzőtáborként, és nem reméltük, hogy ránk is lesz idejük, a
segítségüket ezúton is köszönjük!
Az uszoda mindennapi kibérlése egy órára jó ötletnek tűnt, de
a gyerekek körében nem aratott
osztatlan sikert (a negyedik
napon azzal álltak elő, hogy mi
lenne, ha összedobnák az uszodabérlés óradíját és elmaradna
az úszás…), de nem hagytuk
magunkat, Szendi-Káldi Mónika
mindennap megtartotta az
úszásoktatást, melynek eredményeképpen a csapat nagy része
már nem retteg a gyors- és
hátúszástól és rengeteget fejlődtek a gyerekek.
A tollaslabdázás és ping-pongozás is mindennapi programunk
volt, majd a harmadik naptól az

Az uszodában

egyik tollaslabda pályán rendkívül szabálytalan, ám annál lelkesebb, jókedvű röplabdázás zajlott. A pálya mérete, valamint a
háló magassága rendkívüli sikerélményt biztosított azoknak is,
akiknek egyébként problémái
voltak a labda túloldalra ütésével (pl. nekem).
Esténként birtokba vettük a kollégium első emeleti társalgó
részét, ahol Szekeres Ágota és
Gallus Edit segítségével játszottunk különböző csapatjátékokat,
illetve a karaoke továbbra is
nagy kedvence a csapatnak, így
a zenés esték sem maradhattak
el.
Csütörtökön napközben ellátogattunk a Deseda-tóhoz (ha
nem medence és nem úszásoktatás, akkor senkinek semmi
kifogása nincs a víz ellen…),
majd este egy nagy, felnőttekkel
közös akadályversenyt rendeztünk, amelyet kicsik-nagyok
egyaránt nagyon élveztek és a
felnőttek számára kiderült, hogy
milyen jó is játszani…
A résztvevők közötti „kisebb korosztályt” (15-16 évesek) Lukácsné Pintér Anikó terelgette a
hét első felében, mondhatjuk,
hogy igazi pótanyjukká vált.
Bence, Alex, Máté és Dani ötletei már most felülmúlják a
nagyobbak valaha kitalált „legjobb” ötleteit… A harmadikról
„kiugró” repülő tárgyak és a
földről felszedhetetlen 10 Ftosok történetét nem részletezném, az olvasó fantáziájára
bízom…
Remélem, hogy a sportolás iránti lelkesedés megmarad, és a
Zoli, Gyuri, Dénes alkotta trió
valóban elkezd
ping-pong
edzésekre járni, Anna terveiben
– Gergő és Sanyi nyomdokában
haladva – az atlétika szerepel,
Alex a tollaslabdába szeretett
bele, Judit, Szabina és Dani az
úszásnál, Tündi a teniszezésnél

marad továbbra is, ahova talán Ivett is elkíséri a
jövőben.
Anna egész héten rendíthetetlenül fényképezett,
így az én homályos képeimre nincs szükség, a
tábor valódi dokumentációja Anna fotóalbuma.
Összességében nagyon büszke lehettem és voltam a csapatra egész héten, jó volt Veletek lenni,
Titeket „őrizni”, remélem, hogy lesz folytatás!
Feszt Tímea

A Deseda tónál

Traccs a hálónál, mint Wimbledonban

Kovács Anna: Vízben

Elnézést kérek a kedves olvasótól, mivel az alábbi írás erősen
személyes indíttatású, de talán
megbocsátható nekem, hiszen
az alapítványt érinti…
****

PEMETE
1947-ben Naszódi László Jánosként anyakönyvezték, Lacinak
hívták itthon, Laszlonak Amerikában, de középiskolás kora
óta a barátai, családja csak
Pemetének szólította.
Ez a becenév onnan eredt, hogy
nagyon szerette a Pemetefű
cukorkát, amit a fiatalabb korosztály valószínűleg már hírből
sem ismer.
Kandidátusi fokozatig jutott fizikusként, de a ’80-as évek végén
eltávozott az USA-ba, ahol volt
padlószőnyegező, ácsmester
mellett segéd, telefonszerelő,
síoktató és bármi, csak minél
kevesebb időt töltsön munkanélküli segélyen, mert azt nagyon
megalázónak tartotta. Szerette a
szakmáját, mindet, a fizikai kutatástól a statisztikán át a programozásig, szeretett dolgozni.
Sajnos, így is több mint elégszer
volt munka nélkül az ott töltött
20 év alatt. Annyi pozitívuma
viszont volt, hogy síelni bármikor
el tudott menni, és ha nem síelt,
akkor sakkversennyel töltötte a

Pemete Amerikában

hétvégéit. Meg írt…
Több könyve is megjelent, és
számtalan írása, kis elbeszélése
kinti és hazai újságokban. A legnépszerűbb, önéletrajzi ihletésű
regényét Menj Amerikába címmel
adták ki. Már nagyon készült
haza, azt számolta, hogy menyA Transzplantációs
Alapítványnak adományoztak
500.000 Ft-ot

nyit kell még dolgoznia, hogy
nyugdíjat kapjon.
Egy kegyetlen betegség azonban közbeszólt. Mindnyájan
tudtuk, hogy a gyógyulásra
szinte semmi az esély, de
próbáltunk hinni benne, hogy
neki sikerülni fog, mert ő mindenre képes volt a gyógyulás
érdekében.

Végre hazaköltözött Andival,
feleségével együtt, de nem
sokáig élvezhette az itthon létet,
pár hónap múlva végleg
elment…
Nem volt soha gazdag, még
jómódúnak sem nevezhető, de
valamit megtanultak Andival, remek feleségével, aki több mint
10 évet töltött vele Amerikában;
mindig vannak nálad rászorultabbak is, akiken Te is segíthetsz, és adni, segíteni jó!
Felesége, Andi és két felnőtt
gyermeke, a kutató közgazdász
Panni és a matematikus Marci
úgy döntöttek, hogy Pemete
kívánsága, és saját megfontolásuk alapján a Transzplantációs
Alapítványnak adományoznak
500.000 Ft-ot. Ezt az összeget
olyan célra használjuk fel, ami
biztos örömet okozna Pemetének is. Öt éven keresztül ebből
az adományból utazhat el a
svájci TACKERS sítáborba egy
gyerek, aki igazán szereti a síelést, és ha ráadásul még sakkozik is ...
Pemete az én unokatestvérem,
akit testvéremként szerettem.
Köszönjük Pemetének és családjának, hogy fontosnak tartották jótékonyságra fordítani ezt a
jelentős összeget, és hogy bennünket választottak e célra.

Szalamanov Zsuzsa

SEGÍTETTÜNK
M. Brendon, új szívátültetett kisfiú bútort kapott az alapítványtól
abba a lakásba, amelyet Kórósné Zsugya Orsolya közbenjárásával kapott a család az Önkormányzattól.
B. lara szívtranszplantációja után alapítványunk vállalta a kislány korai fejlesztésének költségeit.

Idén nyáron ismét szépen gyarapodott a Trappancs csapat.
Azt hiszem, egy ország izgult a 2 éves
B. laráért, aki hosszú várakozás után május
végén új szívet kapott.
S. gábor 12 éves: Debrecenben veseátültetésben
részesült.
K. Viki 10 éves: új vesét kapott. Viki nagyon szeret rajzolni, festeni, a bent léte alatt is végig
művészkedett, szebbnél szebb alkotások kerültek
ki a kezéből. A szerencsések kaptak is személyre
szólót.
V. Kristóf 5 éves: második veséjét kapta. Kristófot
reggelente nem az ágyban kellett keresni, hanem
valamelyik lift előtt várakozva, ugyanis ahogy
kinyílt a szeme, indult az Anyukájával liftezni.
Remélem Kristóf, ha legközelebb találkozunk,
nem csak úgy csinálsz, mint aki iszik a pohárból,
hanem iszol is, és nem csak az Anyukádat eteted,
hanem a saját pocakodba is juttatsz egy kicsit.

Lara

Brendon

S. Flóra 6 éves: nagyon szerencsésnek mondhatja magát, mert 7 nap várakozás után kapott
májat. Mosolyogva érkezett és locsogásával mindenkit levett a lábáról. Végig nagyon bátran viselkedett a műtét után is. Flóra szobáját benépesítették a Barbi hercegnők, tündérek és póni lovak,
amik szerintem nagy mértékben hozzájárultak a
gyors felépüléséhez.
M. Brendon 4 éves: szívátültetésben részesült.
J. Virág 8 éves: Bécsben tüdőátültetésben részesült.
Maléth Anikó koordinátor

Kristóf

Flóra

Viki

Szervátültetettek
17. Világjátéka
SZERVáTÜlTETETTEK VIlágJáTÉKA
1978-ban az angliai Portsmouthban rendezték
meg első ízben a Szervátültetettek Világjátékát.
A portsmouthi kórházban transzplantáló
sebészként dolgozó és a sportot nagyon kedvelő Maurice Slapak professzor ötlete volt a
világjáték, és az ezt összefogó szövetség létrehozása. A Világjáték
fő célkitűzése, hogy a
társadalom figyelmét
felhívja a szervátültetésre, és arra a tényre,
hogy a szervátültetett
ember teljes életet
élhet, s erre a kiváló
sporteredmények
a
legjobb
bizonyíték.
Ennek az angolszász
Dr. Maurice Slapak

országokban, illetve ott, ahol a donorkártya
rendszer működik - azaz előre kell arról gondoskodni, beleegyezésünket adni, hogy halálunk után a szerveink mások életét menthessék meg – igen nagy jelentősége van. Egy-egy
világjáték alkalmával mindig sokan döntenek
úgy, hogy kiállítják a donorkártyát.
Magyarországon nincs szükség donorkártyára, mivel aki életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot, annak a szervei halála után felhasználhatók átültetésre. Mégis, az 1991-ben és
1999-ben Budapesten rendezett Világjáték

A Világjáték helyszíne: Gold Coast

után megnőtt a donorjelentések száma, vagyis
mindenütt hatással van – akár az orvosokra,
akár a laikus emberekre – egy ilyen esemény.
Magyar csapat először 1987-ben vett részt
Világjátékon, és azóta mindenütt ott vannak
kiváló sportolóink. A 40-50 résztvevő ország
között a pontösszesítésben még sosem végeztünk az ötödiknél rosszabb helyen.

SZERVáTÜlTETETTEK 17. VIlágJáTÉKA,
gold Coast, Ausztrália
A 17. Világjátékra utazó magyar csapatot a 30
órás utazás sem gyengítette le, ismét sikerült
kitűnően szerepelniük. Pontszámok alapján
(első három helyet összesítve) a 4. helyet
érték el, az aranyérmek számainak összesítésében az ötödik helyet.
Sajnos, úszó gyerekeink ezúttal nem vettek
részt a Világjátékon, de az öt főből álló
úszócsapat így is remekelt; 5 arany – 7 ezüst
– 7 bronzérem, valamint 4 világcsúcs a termés.
Gratulálunk a magyar szervátültetett sportolóknak, és a Magyar Szervátültetettek
Szövetségének!
Köszönjük a Speedo támogatását, aki úszóink szerelését biztosította!
*****
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Ausztrália

84
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Anglia (UK)
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USA

40
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Hollandia

27

17

16
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5

Magyarország

21

27

22
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gERgŐ
Különösen büszkék vagyunk Mezei Gergőre,
aki 2006-ban a MI IS NYARALUNK szervre
váró-, és szervátültetett gyerekek számára
rendezett rehabilitációs táborunkban barátkozott meg a sportolással, és akkor határozta el,
hogy egyszer ő is eljut a Szervátültetettek
Világjátékára. Múlt évben már komoly eredményeket ért el Würzburgban, az Európa
Játékon, de a mostani Világjátékon már minden képzeletet felülmúlóan teljesített!
A kerékpár 5 km-es időfutamát és 20 km-es
versenyét megnyerte, 1500 m futásban szintén aranyérmes lett, és az 5 km-es mini maratonon csak hajszál hiányzott az aranyhoz, de
az ezüst is szépen csillog! Szép volt Gergő!
Köszönjük a Transzplantációs Klinika orvosának, Dr. Török Szilárdnak, aki szakmailag és
emberileg támogatta Gergőt, hogy elérhesse
célját!
A Világjátékon való részvételének költségeit a
Transzplantációs Alapítvány biztosította.
Szalamanov Zsuzsa

A magyar csapat elutazás előtt

Legeredményesebb férfi sportolónk: Mezei Gergő
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A szeptemberi szám OKOS LÉGY rovatában egy
veszélyeztetett állatfajáról, a gorillákról mesélek
Nektek!

Téma: 2009. a gorilla éve
Beküldési határidő: 2009. október 20.
Kicsik: 3-10 éves korig
Nagyok: 11–18 éves korig
Postázási cím: Böcskei Virág / 1143 Budapest,
Zászlós u. 6. fsz./2.
E-mail cím: viragbocskei@yahoo.de

Kicsiknek…
…és Nagyoknak
A gorillák a Föld legveszélyeztetettebb állatfajai
közé tartoznak, ezért 2009-ben az ENSZ e főemlősök megmentését tűzte zászlajára.
II. Albert monacói herceg nyitotta meg december
1-én az ENSZ keretei között működő Költöző
Vadállatok Megmentése Egyezményének (CMS)
éves konferenciáját Rómában, s egyben bejelentette, hogy az Egyezmény a 2009-es évet a gorillák megmentéséért folytatott küzdelemnek szenteli.
A gorillák Nyugat- és Közép-Afrika trópusi esőerdőiben élnek. Különösen az Ugandában,
Ruandában és Kelet-Kongóban élő keleti hegyi
gorillák száma aggasztóan alacsony, összlétszámuk nem éri el az ezret.
A gorillákra leselkedő legfőbb veszélyforrások az
ebola és az orvvadászat, illetve élőhelyeiket nagymértékben fenyegeti az erdőirtás és a közelben
dúló fegyveres konfliktusok. Nem csak a feketepiacon jó áron eladható kölykök miatt gyilkolják a
nagymajmokat az orvvadászok, a helybéliek a
húsukat is szívesen fogyasztják.
A számadatokat tekintve nagyon elkeserítőbb a
helyzet: egy, a nyáron kiadott jelentés szerint a
főemlősök 634 fajának és alfajának mintegy fele
került a kihalás szélére a környezetszennyezés és
a klímaváltozás okozta élőhelyek pusztulása, valamint a túlvadászás következtében. A legrosszabb
helyzetben nem is Afrika, hanem Ázsia állatvilága

van: az ott élő főemlősök 70%-a szerepel a legveszélyeztetettebb fajok nemzetközi listáján.
A CMS kezdeményezése elsősorban az orvvadászatra irányul, a gorilla-megfigyelő turistaösvényekből származó bevételekből főként a vadőrök
munkáját fogják anyagilag támogatni.
A gorillák az úgynevezett nagy emberszabású
majmok (Hominidae) családjába tartoznak a
csimpánzokkal és bonobókkal (Pan troglodytes
és Pan paniscus), az orangutánokkal (Pongo
pygmaeus) és az emberrel együtt.
A gorilláknak ma két faját különböztetjük meg, a
nyugati gorillát (Gorilla gorilla) és a keleti gorillát
(Gorilla beringei). A nyugati gorillák Nyugat- és
Közép-Afrika trópusi esőerdőiben élnek Nigériától
Kamerunon át a Kongói Köztársaságig, míg a
keletiek Közép- és Kelet-Afrika egyes területeinek
(Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda,
Uganda) esőerdeiben.
A gorillák kisebb (jellemzően 7-10 fős) családi
közösségekben élnek, amelyeket egy idősebb,
„ezüsthátú" hím vezet és védelmez. A szürke hátú
vezérhím veszély esetén két lábra állva, mellét
döngetve próbálja elijeszteni a betolakodót. Ha ez
sikertelen, egyenesen felé rohan, de meg nem üti.
A hím és a nőstények kapcsolata szoros, a nőstények viszonya lazább, mivel nem rokonok:
ivaréretten
elhagyják csapatukat,
és
más csoportokat keresnek maguknak. Egy nőstény élete 3050 éve során
csupán
3-6
utódot nevelhet fel.
Szinte mindig
egy
kölyök
születik, az ikerszülés rendkívül
ritka.

Hogyan jutsz el a
gorillához?

Érdekesség:
A gorillák nemcsak
egymással képesek
rendkívül magas szinten
kommunikálni.
A Koko nevű nősténynek egy kaliforniai
állatkertben a siketnéma jelbeszéd mintegy
1000 jelét tanították
meg. Ezeket Koko a
mai
napig
valódi
nyelvként használja,
sőt maga is alkotott új
jeleket. Érzelmein kívül
számos elvont fogalmat is képes kifejezni. A 37 éves
Koko ma egy hawaii gorillarezervátumban él, és már nem kísérleteznek vele, de korábbi tudásának nagy részét megőrizte. A
gorillák fejlett értelmi képességeit más kísérletek is alátámasztották.
Programajánló:
A Fővárosi Állat- és Növénykertben
1989 óta élnek gorillák. A kifejlett
tenyészpár, Liesel és Golo frigyéből született három kölyök
közül a két legidősebb, Dango
és Gorka már más állatkertek
lakója. Ebobo, a legifjabb, azonban jelenleg is Budapesten látható. Hármukon kívül még két
fiatal, az elmúlt években érkezett
nőstény, Iringa és N'Yaounda
alkotja az ötfős csapatot.
Látogasd meg őket Te is!

Gorilla bébi

***
Források:
www.geographic.hu
www.allati.virtus.hu
www.origo.hu/tudomany/elovilag
www.wikipedia.hu

Feladat a Kicsiknek:
Rajzoljátok le a kedvenc állatotokat!
Feladat a nagyoknak:
Jelöljétek be a helyes választ!

1. Hol őshonosak a gorillák?
o Ázsiában
o Afrikában
o Dél-Amerikában

3. Mik a gorillákra leselkedő
legnagyobb veszélyek?

o Az élelemhiány
o Az ebola, az orvvadászat és
az erdőírtás
o A klímaváltozás

4. A siketnéma jelbeszéd hány
jelét tudták megtanítani
Kokonak, a híres gorillának,
egy kaliforniai állatkertben?

o 20
o 500
o 1000

2. Melyek a legnagyobb emo
o
o
o

berszabású majmok?
A csimpánzok
A bonobók
Az orángutánok
A gorillák

Gorilla keze

A Fővárosi Állatkert főbejárata

Békefi
R
rovata ita
A hónap tippje: torna az iskolapadban!
Kár, hogy nem lehet egész évben nyári szünet… Szeptembertől újra a padba kényszerültök, de ez nem
olyan nagy tragédia. Íme néhány hasznos tanács, amivel csökkenthetjük a tanórák okozta károkat:
- Üljünk úgy, hogy mindkét talpunk a talajon legyen, (akinek nem ér le a lába, ácsoltathat otthon
sámlit, remek időtöltés apunak), és a térdünk derékszöget zárjon be.
- A hátizsákunkat/iskolatáskánkat ne hordjuk félvállra dobva, hanem vegyük rendesen a hátunkra.
- Tornacipőnek (legjobb, ha az utcai cipőnél is) válasszunk olyat, aminek nem kemény, merev a
talpa, hanem rugalmas.
- Természetesen tornázni ülve is lehet, ráadásul szinte láthatatlanul, mégis nagyon hasznosan!
Minden gyakorlatot 3-4-szer ismételjünk meg!
1. A kezeket tegyük a combokra. Mindkét talpat szorítsuk
a talajhoz. A hasat húzzuk be, a farizmokat szorítsuk
össze. Egyenes háttal, fejtetővel nyújtózzunk a mennyezet
felé.

1

2. A jobb kezet tegyük a bal térdre. A bal sarkat emeljük
meg a talajtól, a térdet és a tenyeret nyomjuk erősen egymáshoz, kicsit tartsuk meg. Másik oldalra is végezzük el a
gyakorlatot.

2
3

3. Üljünk egyenes háttal, két kézzel fogjuk meg a szék ülőfelületének két oldalát. Erősen belekapaszkodva húzzuk
felfelé és közben fenékkel pedig nyomjuk lefelé, és fejtetővel nyújtózzunk a mennyezet felé.
4. Támasszuk össze a tenyerünket a szegycsont előtt és
próbáljuk erősen eltolni egyik kézzel a másikat.
Könyökeinket tartsuk végig a tenyerekkel egy magasságban. Majd akasszuk egymásba az ujjakat, és húzzuk a
könyököket oldalra, persze az ujjaink nem csúsznak szét,
ellenállnak a húzásnak.
5. Az összekulcsolt kezeket tegyük tarkóra. A fejünket
nyomjuk a tenyerünkbe, de a kéz ne engedje a fejet
elmozdulni. Majd a kezeket tegyük a homlokra, és nyomjuk bele a tenyerünkbe.

4

5

Legvégül feszítsük meg minden izmunkat, lélegezzünk be egy mélyet, majd lazán fújjuk ki a levegőt
és lazítsuk el teljesen az izmainkat!
Egészségetekre!

Variációk 3 témára
Magyar költők híres verseit írta át a ma élő
költő. Nektek melyik tetszik jobban?

József Attila:
De szeretnék
Kedves Jocó!
1.ső strófa
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
2. strófa
Mig a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.

Veöres Sándor:
A TÜnDÉR

Lackfi János:

Petőfi Sándor:

DE SZERETnÉK KORán
KElnI…

AnYáM TYÚKJA

De szeretnék korán kelni,
Sóskával spenótot nyelni,
Jégeralsót, sapkát venni,
Szülői szidást viselni.
Amíg nekem prédikálnak,
Felveszem jégergatyámat,
Így aztán fű-fa láthatja,
Milyen frankó jégergatya!
Nem is veszek rá más gatyát,
Utca hosszat mutogatják!
Félrecsapom majd a sapkát,
Hej, boldog boldogtalanság!

Lackfi János:
KÖlYÖK ÖlYÖK

Bóbita Bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,
béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.

Józsika, Józsika csápol,
frászkarikán hegedülget,
répapüré dala csendül,
fancsali dob hasa dülled.

Bóbita Bóbita játszik,
szárnyat igéz a malacra,
ráül, igér neki csókot,
röpteti és kikacagja.

Józsika, Józsika bokszol
hasba püfölve a Holdat,
az heherész, puha gombóc,
fény-keze visszapofozgat.

Bóbita Bóbita épít,
hajnali köd-fal a vára,
termeiben sok a vendég,
törpe-király fia-lánya.

Józsika, Józsika majszol,
tök tuti mézzel a hagyma,
sajtos eperfagyin ikra,
s kell csokiöntet a babra.

Bóbita Bóbita álmos,
elpihen õszi levélen,
két csiga õrzi az álmát,
szunnyad az ág sürüjében.

Józsika, Józsika alszik,
fortyogi katyvasz az álma,
zöld egerek, lila macskák:
tömve szöszükkel a párna.

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –
Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.

Lackfi János:
APáM KAKASA

luka ági rovata

Ej, mi a szösz, kakas szaki,
csak nem a szobában lakik?
Megzakkant tán az öregem,
s beengedi ide nekem?

Sohonyai Edit: le a csajokkal(1), le a pasikkal(2)

Ide repül, oda kotor,
tele önnel minden bokor,
bár nincs is bokor a házban,
s a kakast se kell magázzam.
Kukorékolsz, mint az ágyú,
az agyunk is belelágyul!
Mint a postás a levelet,
padlónk telepecsételed!

Sue Twonsend: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója

Becsüld meg magad, öregem,
mert hát úszni nem tudsz te sem,
s ha levesben kötsz ki végül,
tarajod is belekékül!
Macska, téged arra intlek,
ne lépj túl bizonyos szintet!
Kakasnak erős a csőre,
vagdos vele nyakra-főre.
Láttam már félszemű kandúrt,
biztosítlak, jól elrandult!
S ha a harcban nem nyuvadsz ki,
hát apám fog agyoncsapni!

Ezek a könyvek a 17 éves Kincses Tamás (Tamás) és Hopka
Erzsébet (Böbe) (nem zavartalan!!) szerelméről szólnak.
Előkerül benne a szex, és vannak benne ronda szavak, úgyhogy 10-és karika (legalább!!!)

Ez a könyv Adrian szerelmi életét, családi életét, iskolai életét,
és magánéletét írja le. Részlet Adrian Mole újévi fogadalmából:
– Hű leszek Pandorához.
– Keményen tanulok a vizsgákra, és kitűnőket szerzek.
– Nem idegeskedem a farkam méretei miatt. (nem erre a
témára van kihegyezve)
– Minden nap megtanulok és használok egy új szót.

Patricia Schörder: Csajok és csetepaték
Ez a könyv a négy 10 éves barátnőről
Antóniáról, Juliról, Szonjáról és
Krisztiről szól. A jelszavuk:
Csak lányok!
Fiúknak nem ajánlom.

Üdvözlettel:
Ági

Viccek
Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:
– Mhh.
– Na ne égess – szól rá a másik.
****
A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és
megkérdezi: – Te rénszarvas, minek mész oda?
– Almát enni.
– De hiszen ez szilvafa.
– Nem baj, hoztam magammal.
****
A
sárkány
egy
páncélos
lovaggal
találkozik.
– Micsoda pechem van – sóhajt fel – megint konzerv!

