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Kedves Olvasóink!
Miről is írhatnék másról a nyári tábor után pár nappal, mint arról a csodáról, ami idén hetedszer is bekövetkezett a
Balaton partján: a Transzplantációs Alapítvány hetedik „Mi is nyaralunk” táboráról. Összetartozás. Napsütés. Szeretet.
Víz. Jókedv. Sportolás. Aggódás. Ezek a szavak jutnak eszembe , és persze a Féltés szó is, hiszen az idei „esős évszaknak”
köszönhetően a Balaton vízállása a megszokottnál jóval magasabb, így abban a meglepő élményben részesültünk, hogy
a stég lépcsőjén leérve máris ellep mindannyiunkat (190 cm magasság alatt) a víz, emiatt újabb szó került a listára:
Szigor néven… ami természetesen csak a vízre vonatkozott és ott is csak a már fent említett Szeretet miatt.
A csapat (felnőttek és gyerekek, önkéntesek és táborlakók egyaránt) továbbra is fantasztikus, apró csodák egymás mellett, a gyerekek évről-évre egyre nagyobbak – hiszen ez az Élet rendje, kislányokból nagylányok, kisfiúkból fiatalemberek váltak, akiket hátradőlve nézni is rendkívül szívmelengető élmény, hát még részt venni velük a közös játékokban…!
Nem tudom, hogy kik várják jobban évről évre a tábort (rossz hír: még 55 hét a következőig), a gyerekek vagy a felnőttek, mindenesetre nekem már most hiányzik mindenki.
KÖSZÖNÖM, hogy idén hetedszer is részese lehettem a varázslatnak!

Feszt Tímea Diána
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Barbika története

A műtét előtt

Barbika 2009.02.06-án született Szegeden, láthatólag makk egészségesen. Igaz, kicsit sárgán
adták haza a kórházból, azonban megnyugtattak
bennünket az orvosok, hogy Barbikát nem kell UV
fény alá rakni, el fog az majd múlni magától. Nem
is sejtettük, hogy sajnos ez a sárgaság nem az a
sárgaság, ami sok babánál előfordul születéskor,
hanem egy egészen más, mindannyiunk életét
megváltoztató betegség előjele.
Már a 3. nap után hazaengedtek a kórházból és
mi, mint minden kezdő szülő, izgatottan ismerkedtünk babánkkal és a családi élet örömeivel
egészen 1 hétig, amíg kiderült hogy kislányunk
nem egészséges: epeút elzáródással született. A
diagnózis felállítása után megtudtuk, hogy ez a
betegség az eperendszer elhalása folytán menthetetlenül tönkreteszi a májat, melynek következtében a betegnek új májra lesz szüksége. A
betegséget egy áthidaló műtéttel (ún. Kasai féle
operációval) lassítani lehet, de véglegesen ez
csak igen ritkán jelent megoldást. Jellemző tünetek voltak Barbikánál: fehér széklet, sötétsárga
vizelet, egyre fokozódó sárgaság a bőrön és a
szemfehérjében, sűrűn és láthatóan erezett has,

nyugtalanság, rossz közérzet,
túlzott étvágy, napi 5-8 széklet.
Barbikán 5 hetesen végezték el
a Kasai-műtét Szegeden, melynek hatására sokkal jobban lett,
de sajnos továbbra is fehér
maradt a széklet. Közérzete is
sokat javult, élénkebb lett,
érdeklődőbb és nyugodtabban aludt. A műtét
után felvettük a kapcsolatot a budapesti gyermekklinikán Szőnyi tanár úrral, aki havonta fogadott bennünket. Barbika két hónapig szépen fejlődött, tünetmentes volt, de tudtuk, hogy el fog
jönni az az idő, amikor a máj zsugorodásnak
indul. Ennek elsődleges tünete a testsúly gyarapodásának megállása és a hasüreg vizesedése
volt.
Nálunk május végén érkezett el ez a pillanat.
Június közepén Szőnyi tanár úr úgy döntött, hogy
elkezdi megszervezni Barbika májátültetését,
melyet csak Németországban, Kielben tudnak
elvégezni egy ilyen kicsi babánál. A kiutazásra
augusztus 18.-án került sor. A műtét és a kiutazás
költségeit az OEP állta, a kinti megélhetéshez
pedig az „Egy szív a gyermekekért” alapítványtól
kaptunk jelentős anyagi támogatást. Nagy könynyebbséget okozott, hogy nekünk semmit nem
kellett az útlevelünkön és az európai betegbiztosítási kártyán kívül intéznünk, mivel minden tökéletesen meg volt szervezve. Szőnyi tanár úr és
asszisztense Mónika, mindent előre lerendezett,
nekünk igazából csak a repülőjegyet kellett internetről kinyomtatnunk otthon. A repülőgép
Hamburgban szállt le, ahol már várt minket a taxi,
ami egyenest a kiel-i gyermekklinikára vitt bennünket. A szükséges adminisztráció után szétválasztották a kis családunkat: feleségemet (aki a
Barbikával való Rh+ vércsoport azonosság miatt
az egyetlen donorjelölt lett) átkísérték a sebészeti

Ronald McDonald ház
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klinikára, engem pedig Barbikával a gyerekosztályon szállásoltak el.
Az alapos kivizsgálások 3 napig tartottak.
Szerencsére Barbika jó állapota miatt ezután
kiköltözhettünk mind a hárman a Ronald
McDonald házba, ahol igazán jó körülmények
fogadtak. A házban 10 család részére volt szoba,
egy nagy közös konyhával, nappalival, ebédlővel
és az alagsorban mosókonyhával, illetve játékszobával. A ház szolgáltatása, hogy az olcsó lakhatás mellett, ingyen kávé és üdítő, hetente pedig
egyszer ingyen ebéd, egyszer ingyen reggeli és
egyszer ingyen házi sütemény várt bennünket,
melyért cserébe csak annyit kértek, hogy tartsuk
be - az egyébként nem túlzottan nehezen betartható - katonás házirendet.
A műtétig szabadon sétálhattunk a városban, ami
kellemes, élhető, tengeröbölben elhelyezkedő
hely.
Naponta egyszer kellett megjelenni a kórházban
ellenőrzésre, illetve Barbika gyógyszereiért.
Habár nyelvi nehézségeink nem voltak, azért sokszor segítségünkre volt egy tolmács is - Laci bácsi
- aki nagyon sokat segített nekünk a kintlétünk
alatt.
A műtétre 3 hét múlva került sor, csak 1 nappal
előtte kellett befeküdnünk a kórházba.
A műtét napján 7 órakor feleségemmel kezdték az
operációt, majd 11 körül Barbika következett. A
műtétje este fél 8-ig tartott, ekkor stabilizálták állapotát az intenzív osztályon.
Feleségem jól viselte a műtétet, gyorsan lábadozott, intenzív osztályra nem is került, még aznap
délután felvitték a sebészeti osztályra. Öt nap
múlva pedig ki is engedték onnan.
Sajnos Barbikánál már nem mentek ilyen jól a dolgok, ugyanis több komplikáció történt, melyek
hatására két héten belül még 3-szor kellett megműteni. A fő probléma a májának a rossz pozíciója volt, melyet a sebészek végül sikeresen korrigáltak. Ennek ellenére nem tudtuk elkerülni a mellékhatásokat, mint például a jelentős hasi és mellüregi vizesedés, illetve a nyirokrendszer sérülése.
4 hét intenzív osztályos bentlét után felengedtek
bennünket az újszülött osztályra, ahol a rohamos
állapotjavulásra való tekintettel még egy hetet
sem kellett eltöltenünk és kiengedtek újra a
McDonald házba a klinikáról.
Ezek után már csak naponta kellett bejárni ellenőrzésre, illetve a gyógyszerekért. Két hét múlva
már engedélyt kaptunk az orvosoktól, hogy intézhetjük a repülőjegy foglalásunkat a hazaúthoz.
Végül 9 hét után, Október 22-én jöttünk haza.

A műtét után

Barbikát a műtét óta mintha kicserélték volna. Már
14 hónapos, önállóan jár, igazi izgága, élénk,
érdeklődő kislány lett, bőre, szeme teljesen kifehéredett, széklete és vizelete rendbejött, étvágya
nagyon jó, súlya ismét gyarapodásnak indult. Már
csak havonta visszük Szőnyi tanár úrhoz kontrollra és gyógyszerszint ellenőrzésre.
Kimondhatatlan az örömünk, látni őt, ahogy napról napra erősebb és egészségesebb, igazából
most látjuk, milyen egy igazi baba, milyennek kell
lennie valójában! Ezúton szeretnénk újból kifejezni hálánkat és megbecsülésünket mindazoknak,
akik segítettek Barbika gyógyulásában, legfőképpen Szőnyi László tanár úrnak! Még egyszer:
KÖSZÖNJÜK!
(Akit esetleg még érdekelne a kintlétünk részletesebb története, annak ajánljuk a http://cayce77.freeblog.hu/ weboldalt, igaz, jelenleg kb 70%-os
készültségi formában!)
Bagi Sándor

Gyógyultan
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Kell egy csapat!
13.
Június 4.-én meglátogattuk a GOKI-ban fekvő két műszíves kisfiút, és egyúttal meghívtuk a szívátültetett, és
transzplantációra váró gyerekekkel (családjukkal) szociális gondozóként foglalkozó Veres Böbét és a
transzplantációs koordinációt végző Kozma Andit, hogy látogassanak el a „Mi is nyaralunk” táborba azzal
a céllal, hogy személyes tapasztalataik alapján tudják bátorítani a szívtranszplantált gyerekeket és szüleiket
az alapítvány programjain való részvételre. Még szinte el sem hagytuk a kórházat, már telefonált Böbe, hogy
jönnek, sőt, nem csak ők, hanem egy egész kis csapat. Öt transzplantált gyerek szüleikkel, és orvos is jön
velük. Kimondhatatlanul örültünk, és vártuk a látogatásukat, hátha sikerül megtörni a jeget…
Az alábbi írásból úgy tűnik, sikerült!
Szalamanov Zsuzsa

Az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív
Központjában a szívtranszplantált gyermekek utógondozását egy kis csapat végzi. Dr. Ablonczy
László a team orvosi vezetője. Mint a csapat alapköve, ő kezdte maga köré gyűjteni azokat az
embereket, akik vele együtt a szívtranszplantáción átesett gyermekek, illetve családok életét próbálják zökkenőmentesebbé tenni. A családok
életében felmerülő bármilyen típusú szociális
probléma esetén, rendelkezésre áll egy kórházi
szociális munkás, Veres Erzsébet (Böbe), akivel a
kontrollok alkalmával, illetve telefonon, a felmerülő problémákat orvosolni lehet. A transzplantációs
koordinátor, Kozma Andrea, a szükséges vizsgálatokat dr. Ablonczy Lászlóval egyeztetve elvégzi,
és a leleteket, eredményeket figyelemmel kíséri,
és dokumentálja. Gyermekeink utánkövetésében
nagy segítséget nyújt az általa készített fényképes
archiválás. Kontrollok alkalmával, illetve telefonon,
bármilyen transzplantációval kapcsolatos kérdésben próbál segítséget nyújtani.
Gyógytornászunk,
Deutsch
Katalin,
nagy lelki türelemmel és kitartással
próbálja
rávenni
gyermekeinket
a
helyes tartás, illetve
mozgás fontosságáMirjam 20 hónapja
ra. A csapat „lelki”
új szívvel
tagja Bíró Zsuzsanna

gyermekpszichológus, aki ezen a rögös úton lelkileg támogatja a családokat. A közös munkát a
családokkal már a műtét előtt és alatt elkezdi,
ahogy a team többi tagja is, és az ambuláns vizsgálatok során figyelemmel kíséri a változásokat.
Természetesen az osztályon dolgozó kollégák
kitartó munkája is elengedhetetlen ahhoz, hogy
ezek a gyermekek hazajussanak az otthonaikba
és idővel úgy éljék életüket, mint a többi velük
egykorú gyermek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőséget,
hogy gyermekeink átélhették a felhőtlen nyaralás
élményét, és jövőre szeretnének aktív résztvevői
lenni ennek a fantasztikus tábornak.
Kozma Andrea

Veres Erzsébet

Zsófi, Brendon és Mirjam kenuzik
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Szívre várva...
Meglátogattuk
a
Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézetben új
szívre váró gyerekeket,
Mátét és Zsoltit. Egyik kisfiú aranyosabb, mint a másik. Közös szobában töltik a várakozás nehéz napjait, heteit, sőt már hónapjait.
Egyidős a két gyerek, és azonos a vércsoportjuk is.
Sürgősen kellene nekik szív; egyszerre két azonos
vércsoportú, méretű, súlyú... És ha végre egy lesz,
vajon melyikük kapja először? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseken rágódnak az édesanyák a nap minden percében, és azon, hogy meddig bírják még,
meddig van kitartásuk a srácoknak? Zsolt édesapja
focizni hívja fiát, aki most szégyenlősködik előttünk,
de Máté hihetetlen ügyesen rúgja a labdát, a nővérke pedig mint egy vérbeli kapus, úgy kapja el.
Látszik, hogy sokat gyakorolják. Kell a mozgás!
Nem könnyű a várakozás sem a gyerekeknek, sem
a szüleiknek, de a kezelőorvosaiknak és a nővéreknek sem!

Szépen kérjük minden kórház minden orvosát,
hogy a kellő időben jusson eszükbe a szívre
várakozó Zsolti és Máté! Máté szintén szívbetegséggel született bátyját 11 éves korában már
elveszítették a szülők. Ne engedjük, hogy ez
megismétlődjön!

Szalamanov Zsuzsa

llés Máté, 6 éves, veleszületett szívbetegségben szenved.
Műszív beültetés időpontja: 2010. 03. 19.
Transzplantációs várólistán van: 2009. 11. 12-óta

Szabó Zsolt Zsombor szerzett szívizombetegségben
szenved, ami az idei télen derült ki.
Előtte nem volt beteg.
Műszív beültetés időpontja: 2010. 02. 15.
Transzplantációs várólistán van: 2010. 02. 15 óta

Máté anyukájával

Ismerkedés a Trappancs
újsággal

Egy kis foci a kórteremben

Zsolti anyukájával
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MÁJVÁRÓLISTÁN
Kedves Intenzív Osztályon dolgozó Nénik és Bácsik!
Először is szeretnénk megköszönni, hogy táborozhattunk:
van közöttünk, aki az anyukájától vagy az apukájától kapta
a veséjét, vagy a májának egy darabját, de nagyon sokan
vagyunk, akik nem…KÖSZÖNJÜK!
Van egy társunk, aki a barátunk, és aki egy fantasztikus
kislány: Ő Lili. Gyöngyfűzésben és minden kézműves
dologban utánozhatatlanul ügyes, Ő tanít minket évről
évre mindenfélére. Mi pedig kitartást tanulunk tőle… és
bátorságot… Tetszenek látni, milyen szép kislány?
Nagyon szeretnénk, ha most már gyorsan meggyógyulna.
Azt mondták a felnőttek, hogy ez csak akkor lehetséges, ha kap egy új májat. És hogy májvárólistán van. Mi is
voltunk várólistán, de nekünk nem kellett olyan nagyon sokat várni. Ő már fél éve vár, és napról napra gyengébb…
A felnőttek beszélgettek erről – és mi hallgatóztunk, és azt mondták, hogy a trombocicája a múltkor 30.000
volt, és hogy a vérképében valami 23-as. Mi nem tudjuk, hogy mi ez, csak a felnőttek arcán láttuk az aggódást,
és ezért megjegyeztük.
Mi most nyaralunk, Lili pedig az I. Gyerekklinikán fekszik. Pedig Ő is szeretne nyaralni. Ő is szeretne iskolába
járni. És mindannyian nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. De ez csak májátültetéssel lehetséges.
Köszönjük, hogy tetszenek rá gondolni!
Feszt

Ma MagyarorSZágoN 750 -eN várNak veSére,
köZtük 18 gyerMek,

78 -aN várNak Májra, köZtük 3 gyerMek.
27 -eN várNak SZívre, köZtük 5 gyerMek
5 -eN várNak tüdőátültetéSre.
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Koszorúzás az Ismeretlen Donor
Kopjafájánál
2010. március 21-én 11 órakor zajlott a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének hivatalos megemlékezése a Fiúmei úti temetőben, az Ismeretlen
Donor Kopjafájánál, melyen idén először a
Trappancs Egyesület is részt vett: Hasznos Szabina,
Csányi Melánia, Kóka Zoltán, Tilhoff Ingrid és Feszt
Tímea képviselte a csapatot és tettek le egy-egy szál
virágot az összes Trappancs nevében.

Sportversenyek
Az MSZSZ versenyrendszerének keretében március
20-án (szombaton) délután 14:00-16:00 óráig röplabdát szerveztünk Budapesten, Varga István szakmai vezetésével.
A Trapi röplabda válogatott tagjai közül:
Allegro Carmen, Nagy Pisti, Orbán Attila, Majnár
András, Marosi Péter, Szendi János, az utánpótlás
reményében a Trappancs Egyesület részéről
Hasznos Szabina, Csányi Melánia, Tilhoff Ingrid,
Lovas Judit, Kóka Zoltán és Joe doki.

is van az Eötvös Utcai Általános Iskola. Nagy szerencsénkre megláttunk egy szintén oda igyekvő
transzplantáltat, Carment, így őt követtük.
Mikor megszólítottuk egymást és egyeztettük úti
célunkat, megtudtuk, hogy ő se nagyon tudja, hova
kell menni. Sebaj, elindultunk. Kérdezgettünk
embereket, néztük az utcatáblákat, nem sok sikerrel,
aztán közel a célhoz ismét segítséget kértünk, ekkor
már sikerrel jártunk és egy utcával arrébb megláttuk
az objektumot. Szerencsére nem voltunk elkésve.
Átöltöztünk és kezdődhetett a röpi.
Sok ismerős arc a felnőttek körében, de sajnos csak
pár arc a korombeliek közül. Kezdetnek az edző,
Varga István elmondta, hogy mozogjunk egy keveset a sérülések elkerülése végett, de futni nem
muszáj…
Labdázással kezdtünk, kosár-, alkar érintés, egy kis
dobálgatás, ugrókötelezés, ami először kicsit nehezen ment, de a végére belejöttem. Aztán vegyesen,
felnőttekből és „gyerekekből” felállt a két csapat.
Ingrid, Zoli és én Szendi Janiék csapatát erősítettük,
vagyis én csak próbáltam, kevés sikerrel, épp ezért
voltam kitéve kedves kis megjegyzéseiknek, amikor
egy-egy
labdát
elmulasztottam
fogadni.
Mindenesetre nagyon jó hangulatban telt el a két
óra, jól éreztem magam.
Másnap délelőtt
a Fiumei úti temetőben az
Ismeretlen Donorok kopjafájánál tartott megemlékezésre üggyel-bajjal értünk oda (egy kis félreértés
miatt), de feledtette velünk emelkedett, megható
hangulata. A megemlékezés után hazaindultunk, és
msn-en beszélgettünk élményeinkről.
Csányi Melánia

Márciusban rendezett a Trappancs Egyesület és a
Magyar Szervátültetettek Szövetsége egy röplabda
délutánt. Én, aki nem igazán jeleskedem röplabdában (ez meg is mutatkozott) féltem kicsit, hogy hogyan fogom teljesíteni a „felkérést”.
20-án reggel izgalommal keltem fel és indultam
Székesfehérvárra, onnan Budapestre a „nagy megmérettetésre”. A Népligetben találkoztam Judittal,
ahonnan ketten indultunk volna metróval tovább
Kőbánya-Kispestre, ám a terv változott és bevártuk
Zolit és Szabinát, így négyen zötykölődtünk tovább.
A végállomásra érve fogalmunk sem volt, hogy
merre tovább, így telefonos segítséget kértünk.
Telefonon azt az „utasítást” kaptuk, hogy kérdezzünk
meg valakit, de nem tudták megmondani, hogy hol

Kóka Zoli kislabdahajításban
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Szegedi verseny

Atlétika verseny I.

A Szervátültetettek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportegyesületének rendezésében a szegedi versenyen (március 26-27) sikerrel szerepelt ismét a két
lelkes Trappancs egyesületi sportoló: Kóka Zoli és
Hasznos Szabina.

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének rendezésében a budapesti atlétika versenyen (április 11.)
hárman vettek részt: Jakab Ivett, Kovács Anna és
Mezei Gergő.

Még valamikor a hideg, havas tél közepén leadtuk
Timinek jelentkezésünket Zolival a március végén
megrendezendő szegedi sporttalálkozóra. Mint utólag kiderült, én akkor az úszásra és bowlingra
neveztem be, Zoli ping-pongra. A bowling feledésbe
merült. A verseny hetében egy kis hőemelkedéssel
küszködtem, ami igazán semmire nem volt jó. Beteg
nem voltam, de hőemelkedésem a nap bármely szakában megtalált. Kedden még a transzplant klinika
májambulancia betege voltam (UH, CT). Egyértelmű
diagnózis nincs. Na, ez az én formám! Szerdától
hőemelkedésem sincs már. Pénteken indulhatok
Szegedre, egy gyors telefon Gerlei doktornőhőz –
úszás? – ha nem életbevágó, akkor inkább ne, mert
még a héten valami baci mozgolódott bennem. Jó,
úszás lefújva, de akkor jöhet a felejtésbe merült
bowling. A megnyitó, a közös vacsora elfogyasztása
után az évek óta Szegedre járó debreceni Krucsó
Zsolt megmutatta a város esti fényben tündöklő
nevezetességeit. A szombati nap már a versenyeké
volt. A városi sportuszoda adott helyet az úszásnak,
itt a felnőttek mérették meg magukat, Kóka Zoli a
Móricz Általános Iskola tornatermében ütögette a
ping-pong labdát, én pedig a Teke és Bowling
Centrumban gurítottam a golyót. Itt egyéni és páros
versenyek zajlottak. A szolnoki csapat hozta jó formáját, csalogatnak közéjük, viccesen meg is kérdezték: „Otthon bowling pályád van, és azon gyakorolsz?” Vettem a lapot: a szolnoki Bowling terem
üzemeltetője a szomszédunk, ezért edzésre sem kell
járnom. A gurítások egész jól sikerültek. A bronzérem az enyém, de a vegyes párosban is bronzérmesek lettünk a szolnoki Elek Petivel.

2010. április 11. történelmi jelentőségű nap volt, és
nem csupán azért, mert az országgyűlési választások napjára virradtunk, hanem mert a transzplantáltak budapesti atlétikaversenye is e napon zajlott. Így
hát miután teljesítettük állampolgári kötelességünket, még a hajnali órákban elindultunk a budapesti
Honvéd atlétikapályára.
Az időjósok lehűlést, záport, zivatart, minden jót
mondtak erre a napra, ehhez képest egész jó idő
volt, még a nap is kisütött pár órára. (Bár én minden
jel szerint megfáztam, ezt a beszámolót is suli
helyett írom itthon.)
A Trappancsok három+ketten képviseltették magukat, tényleges versenyzőként indult Mezei Gergő,
Kovács Anna és Jakab Ivett, ugyanakkor kinézett
hozzánk Timi, és még Szabina is, aki idejét nem
kímélve utazott fel (a hétvégén már másodszor)
Pestre csak azért, hogy szurkolhasson nekünk.
Mezei Gergő hozta megszokott formáját, és 5000
méteren egyéni csúcsot futott, majd besöpörte a

Kellemesen eltelt a nap. Az elkövetkezendő hetekben készülünk a következő versenyekre.

Hasznos Szabina

Kovács Anna a 100 m finisében
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gerelyhajítás
ezüstérmét
is.
Kovács Annát először üdvözölhettük versenyen, ő ezüstérmes lett
100 méter futásban majd hatalmas ugrásával betoppant a távolugrás dobogójának középső
fokára. Én harmadik helyen
végeztem 100 méter futásban, és
második helyen kislabdában. (két
heti házkörül futkorászás és 12
évnyi könnyített tesi után, úgyhogy jobbra nagyon nem számítottam, de remélhetőleg leszek
még jobb is.) A „nagyok” természetesen mind hozták formájukat,
és nagyon készülnek már az
augusztusi Európa Játékokra, ami
idén Dublinban kerül megrendezésre.
A nap teljesítménye viszont egyértelműen sportos elnökasszonyunké volt, aki az elvárásokat túlteljesítve rótta a köröket az atlétikapá-

A rajtlista böngészése

lyán, ezzel is példát mutatva az
összes lusta trappancsnak. Hajrá
Timi, csak így tovább!
Mindenkit csak buzdítani tudok
arra, hogy kezdjen el sportolni (ha
még nem tette), hiszen a nagy
múltú és világhírű magyar
transzplantált sport jövője a mi
kezünkben van, ne okozzunk csalódást!
(Nem is beszélve arról a tényről,
hogy a mozgás milyen jót tesz az
egézségnek, és segít elkerülni,
hogy – ahogyan Gergő mondaná –
„tohonya lótojások” legyünk.)
Jakab Ivett

Atlétika verseny II.
A Magyar Szervátültetettek
Szövetségének rendezésében a
budapesti atlétika versenyen
(május) sikerrel szerepelt ismét a
négy lelkes Trappancs sportoló:
Kovács Anna, Kóka Zoli, Jakab
Ivett és Mezei Gergő.

2010. május 9-én reggel idei
második atlétika versenyemre
indultam. Az idő hasonlított az
előző verseny napjához. Kóka
Zolit újként üdvözölhettük a csapatban. 100 méteren igazán szépen teljesített, annak ellenére,
hogy atlétikaedzésre nem jár.
Kislabda dobásban és távolugrásban is részt vett. Mindvégig kitartóan küzdött. Szép volt Zoli!
Mezei Gergőt bizony 1500 méteren megszorongatták. De ettől
függetlenül hozta szokott formáját
jó pár számban. Jakab Ivett kipróbálta magát távolugrásban.
A felnőtteknél is izgalmas versenyeket láthattunk. Sajnos egyedül
kellett indulnom 100 méteres síkfutásban, de így húzóerő nélkül is,
tudtam javítani az időeredményemen. Délután pedig javítani tudtam a távolugrás eredményemen
is.
Hasznos Szabina, mint Trappancs
szurkoló egész nap ott volt
velünk. Iván szorgalmasan kattogtatta fényképezőgépét.
Tímea ezúttal távolmaradásban
indult, és ezt sikerrel teljesítette.
Kovács Anna
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Harley Davidson feszti vál
2010. június 19-ére, a Harley Davidson Fesztivál szombati napjára kapott a Trappancs Egyesület 50 darab
tiszteletjegyet Dobai Attilától (Harley Davidson Budapest), majd Fekete Zoltán (Budapesti Különleges
Mentők) szervezésében vettünk részt a fesztiválon.
Láttunk rengeteg gyönyörű és rendkívül hangos motorcsodát, láttunk halálgömbös motorosbemutatót,
„utcai harcos“ motorosbemutatót Mókustól, lehetőségünk volt (lett volna) korcsolyázni a nyári korcsolyapályán, ki lehetett próbálni a quadot és kismotorokat, a türelmesebbek henna-virágokkal és színes hajfonatokkal gazdagodtak, a kígyósimogatást kihagytuk :), a Zanzibár és Tankcsapda koncertet a csapat legelszántabb tagjai végigbulizták (Adri és Petra a legelső sorból). Remek napot töltöttünk Alsóőrsön, ezúton
is szeretnénk megköszönni Dobai Attilának és Fekete Zoltánnak, hogy ott lehettünk: KÖSZÖNJÜK!
Feszt Tímea
Reggel izgatottan keltem fel, alig vártam ezt a
napot.
Miután odaértünk, kaptunk egy karszalagot, a
gyerekek smile-sat, a felnőttek egy kék színűt.
Mikor beléptünk a kapun kérték, hogy mutassuk
meg a kezünkön a belépőjegyet. Elmentünk egy
kisebb méretű sátorhoz, ahol mindenki kapott egy
élénk narancssárga színű pólót. A sátorban,
ahová mentünk, volt egy Forma 1-es szimulátor,
amit az öcsém és én is kipróbáltunk. Még korcsolyapálya is volt! Én még soha nem korcsolyáztam, de görkorcsolyázni természetesen tudok, így
nem volt olyan nehéz. Délben kezdődött a motoros
felvonulás, és egészen délután 3-ig tartott. Utána
elmentünk körülnézni. Rengeteg sátor volt, és sok
ilyen helyre is bementünk. Ezután anyukám és én
elmentünk egy olyan helyre ahol hímzőfonalat fontak a hajunkba, valamint hennát rajzoltak nekünk.
(Akik jönnek a táborba, azok majd láthatják) Timi,
amikor meglátta mi van a hajamban, azt kérte,
hogy mire itt lesz a tábor, tanuljam meg, mert neki
is kell. Később egy 18 éves fiú, Dobor Sándor 2009
Magyar Trial Bajnoka tartott nekünk bemutatót.
Megmutatta, mire képes: 21 ember feje fölött ugratott át motorral, úgy, hogy senkinek nem esett baja!
Még Ganxta Zolee is jelen volt ezen az ünnepélyen. Persze lefényképezkedtünk vele. Veres

Zoltán műrepülő világbajnok tartott nekünk bemutatót a Balaton fölött. Repülője és füst segítségével violinkulcsot és átlőtt szívet rajzolt az égre. Az
előadás végén pedig elbúcsuzott a közönségétől.
Elkezdték kirakni a kordonokat, mert Herczeg
Balázs „Mókus“motoros kaszkadőr mutatta meg
tudását. Egy keréken is ment, sőt egy hátsó kereket ki is lyukasztott. Azon a motorján is ment,
amelynek segítségével tanulta meg az alapokat,
és létrát tett rá amelyre fel is mászott motorozás
közben. Olyan motorja is volt, amelyen bukfencet
csinált. A záró produkciója az első motorján egy
létra és hajóeleje segítségével történt a Titanic
zenéjére.
A műsor után apát kivéve korcsolyáztunk. Barni
is, aki még görkorcsolyázni sem nagyon tudott, a
végére egészen jól belejött. Este koncertet adott
a Tankcsapda, amit mi már nem vártunk meg,
mert ma volt a múzeumok éjszakája. Herenden
fellépett a Holdviola együttes is, akiket nagyon
szeretek és ki nem hagytam volna.
Köszönöm a lehetőséget és köszönök mindent
mindenkinek, akik segítettek a mi kis csapatunknak ide eljutni. Remélem lesz még lehetőségem
ilyen fantasztikus napra!
Gyurkó Alexandra
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Deák Tibor
Molnár Hanna
Szívátültetés: 2010.05.20.
Szívátültetés:2010.02.24
.

Sziasztok Trappancsok
Hallom és látom a képeken is, hogy ismét jól telt a
tábor, sok-sok élménnyel gazdagabban mentetek
haza.
Gondolom várjátok a következő találkozót, ahol reményeim szerint az új trappancsokkal is találkoztok.

Kocsi Vivien
Szívátültetés: 2010.04.09.
Köles Bence
Májátültetés: 2010.02.22.

D. Anita
Veseátültetés: 2010.03.30.

J. János
Veseátültetés:2010.03.25.

J. János (15 éves) Édesanyjától kapott vesét.
D. Anita (16 éves) Azon a márciusi reggelen amikor felszállt az iskolába tartó buszra még nem is gondolta, hogy
aznap neki nem tanítás lesz! A buszon megszólaló telefonban hallott hír, hogy veseriadója van, egy kis riadalommal
töltötte el. Hamarosan minden megoldódott és aznap
estére egy új vese boldog tulajdonosa lett.
Maléth Anikó
koordinátor
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Túléltem a
Tackers-t
Beszámoló a transzplantált
gyerekeknek szervezett sítúráról - Svájc, Anzere, 2010

Elöljáróban el kell mondanom, hogy mikor Zsuzsa felkért, hogy kísérjem el a
magyar gyerekeket Svájcba,
a transzplantáltak sítáborába,
nem bújtam ki azonnal a
bőrömből a boldogságtól.
Részben, mert március közepén már alig várom az első
tavaszi virágokat, és a hátam
közepére sem kívánom a
havat, részben mert kicsit
berezeltem attól a gondolattól, hogy hét gyerekkel kell
nekivágnom egyedüli felnőttként ennek a kalandnak. De
mivel gyorsan kellett döntenem, igent mondtam, gondolván, hogy ha vannak olyan
szülők, akik rám merik bízni a
csemetéjüket, miért is ne
próbáljam meg.
A csapatot többé kevésbé a
nyári táborokból már ismertem: Virág, Anna, Viki,
Donát, Bence és hozzájuk
csatlakozott az én két saját

lányom, Viki és Panna. Itt
ragadom meg az alkalmat,
hogy ismételten bocsánatot
kérjek Donát anyukájától
azért az első reakcióért, ami
kicsúszott a számon, mikor
megtudtam, hogy Donát is
jön velünk, mert nagyon
megijedtem, hogy egy örökmozgó, soha el nem fáradó
fiút kell majd állandóan
kimentenem a lavinák alól.
Semmi ilyenről szó sem volt,
Donát okos, fegyelmezett,
szófogadó, jó fej kiskölyök,
aki még néha a kedvemért
zuhanyozni is hajlandó volt.
Emellett az egyik legügyesebb, ha nem a legjobb síelő
volt a tábori gyerekek között,
David az egyik oktató srác
meg is kérdezte, hogy itthon
jár-e egyesületbe versenyszerűen sízni, mert annyira
profi a mozgása.
Az utazástól tartottam leginkább, főleg, mikor pár nappal
az indulás előtt még nem volt
biztos, hogyan jutunk el a
szállásra a genfi reptérről,
mivel minden más csapat
korábban érkezett, így a
transzfer járat már nem várt
ránk. Azért utolsó nap megírták, hogy ne izguljunk, jön
értünk egy mikrobusz, csak
ne vigyünk túl sok csomagot,
mert úgysem fog beférni. Én,
aki ha a szomszéd faluba
megy is elcsomagolja az
egész házat, nem könnyű feladat elé lettem állítva. Aztán
a repülőtéren jött a következő
apró
kellemetlenség,
Bence eltűnt az utaslistáról.
Szerencsére Zsuzsa velünk
volt, és szokásos határozottságával elsimította a problémát, igaz egy órán át kétséges volt, hogy kiderül-e, hogy
a légitársaság rendszere
okozta a bajt. De így legalább
már nem sokat kellett a váró-

ban unatkoznunk és már
úton is voltunk Svájc felé. A
reptéren gyorsan megtaláltuk
a
Tackers
önkénteseket,
megnyugodhattunk, mert két
busz is várt ránk, így bőven
befértek a cuccaink. Miért
nem mondták ezt nekem egy
nappal korábban?! Kaptunk
kekszet, csokit, vizet, szóval
gondoskodtak rólunk, hogy
túléljük a még előttünk álló
két órás utat.
Hulla fáradtan érkeztünk
meg, ahol mintha hazavártak
volna minket, olyan nagy
ovációval fogadták a csapatunkat. Minden bőrönd pillanatok alatt ki lett kapva a
kezünkből, és alig fél óra
múlva már mindenki a szobájában pakolászhatott. A szobánk ablakából ráláttunk a
hegyekre, én is ezért választottam a felső ágyat az emeletes ágyból, mert így még
onnan is a havas hegycsúcsokat nézhettem elalvás előtt,
és ez volt az első is, amit
reggel, ébredéskor megpillantottam.
Reggelente fél nyolckor volt
az ébresztő, nyolctól reggeli,
gyógyszerbevétel. Mindig volt
valami meleg kaja is reggelire, pl. édes bundás kenyér,
sajtos pirítós, sültszalonna,
tükörtojás, meg persze műzli,
friss kenyér vajjal, lekvárral.
Reggeli után pedig mindenki
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elkészíthette a saját szendvicsét ebédre, amit fenn a sípályánál lévő melegedőben
ettünk meg. Mindig hoztak fel
forró krémlevest is a szendvics mellé, úgyhogy az ebéd
nagyon praktikusan és laktatóan lett megoldva.
A megérkezést követő délelőtt lementünk a központban
lévő, amúgy a Tackers megálmodója és megvalósítója, Liz
Shick családjának tulajdonában lévő sportüzletbe, ahol
mindenki megkapta a sífelszerelését, s mivel reggel
már az egyen anorákok is ki
lettek osztva, az üzletből
egyenesen a sípályákra indultunk.
A mi csapatunkat David-hez

és Kellyhez osztották be,
Donát pedig a menők csapatába
került,
Capry-hez.
Davidnek még tavalyról megvolt a rajzos szótára, amit
most egy kicsit átismételt
velünk:
„Jóbbra,
Balra,
Gyors, Kövess, Víz, Ájjj, stb”
és Kellyt is megpróbáltuk
bevezetni a magyar nyelv rejtelmeibe, legalábbis a sípályán életmentőnek minősített
szavakat neki is elismételtük
egy párszor. Kelly fogadalmat
tett, hogy minden nap négy
új magyar szót fog megtanulni, de azt hiszem, hogy a
gyerkőcök előbb megértették
az ő angolját, mint mi az ő
magyarját.
Szikrázó napsütés, csodaszép
kék ég fogadott bennünket a
pályán, egy kezdőnek barátságosabb időjárást el sem
tudnék képzelni. Igazából
Bence volt a csapatból az
egyetlen, akinek még sosem
volt léc a lábán, de Kórós
Vikit is hozzá sorolták be,
mert ő még egy kicsit bizonytalanul mozgott a lejtőkön.
Donátot nagyjából a reggelinél láttam utoljára és persze
néha a melegedőben azért
összefutottam vele, de ők, a
profik egész nap síeltek, nem
nagyon kereszteztük egymás
útját.
Aki délután már nem érzett
kedvet a síeléshez, választhatott léc nélküli
elfoglaltságot
is: kézműveskedés, szépség
tanácsok,
kutyaszánozás,
k i n c s ke resés,
vagy csak egyszerűen olvasgatott, aludt a
szobájában.
Esténként pedig
mindig volt vala-

mi közös program a mindennapos fűlevessel kezdődő
vacsora és szobarendbetétel
után. Apropó rend. A csajoknál ezzel nem volt gond, de a
fiúszoba hihetetlen bukéval
rendelkezett. Még a hazamenetel előtti „nagytakarítás”
után is hegyekben állt a szemét és átható dezodorral felturbózott lábszag lengte be a
szobájukat.
Mentségükre
legyen mondva, nem a
magyar fiúk voltak a legrendetlenebbek, az izraeli szobatársak lelkén szárad a kupi
nagy része.
Visszatérve a programokhoz,
a hószobor építést a mi csapatunk nyerte, egy fantasztikus motorcsónakot sikerült az
amúgy jégkására fagyott
hóból készítenünk A karaoken is jól helytálltunk, igaz,
nem volt zenei aláfestésünk a
„Tavaszi szél vizet áraszt”
népdalhoz, de a közönség
értékelte,
hogy
minden
magyar vállalta a szereplést,
és nem a tizedik Robbie
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Williams slágert tátogtuk el a többiek után.
Persze nem volt egyszerű Bencét és Donátot
rávenni a színpadra lépésre, hiszen az
„ooolyan ciki!!!!”, de azt hiszem Anna és
Virág női csábereje sokat lendített a fiúk lelkesedésén.
Aztán volt még aukció licitálással, sorverseny
és persze a jelmezes disco. Hihetetlen cuccokba öltöztek fel még a felnőttek is, nagyon
jó hangulatot sikerült teremteniük. Itt minden
országnak külön be kellett mutatkoznia, és
ha tetszett, ha nem, még táncolni is kénytelenek voltunk. A jelmezversenyt az a marokkói kislány nyerte, aki kísérő nélkül érkezett
a táborba, és az anyanyelvén és pár francia
szón kívül semmilyen más nyelven nem
beszélt. Sőt, az első három napon még ezt a
kevés nyelvtudását is mélyen titkolta. Nem
kis feladat volt megnyitni őt a többiek felé, de
neki sem lehetett egyszerű ennyi vadidegen
között ismerősök, szülők nélkül boldogulni.
De abból is látszik, hogy mennyire lelkes és
lelkiismeretes volt a szervező csapat, menynyire a szívükön viselték, hogy mindenki jól
érezze magát, hogy addig nem nyugodtak,
míg ennek a kislánynak is mosolyt nem csaltak az arcára.
El ne felejtsem, hogy a táborlakók között

kisorsoltak öt szerencsést, akik siklóernyőzésre mehettek. Kórós Viki volt az egyik,
pedig ő szegény egyike volt azon keveseknek, akik nem jelentkeztek önként erre a
kihívásra. Sajnos nem volt módomban őt
repülni látni, de az elmondásából tudom,
hogy nagyon tetszett neki, és a segítők is
mesélték, mennyire bátor volt. Azért bizony
még egy kevésbé visszahúzódó embernek is
le kell küzdenie a félelmét egy ilyen produkció előtt, le a kalappal Viki előtt, hogy végül
belevágott!
Hogy miért is nem láttam Viki ejtőernyőzését? Mert Panna lányom úgy döntött, hogy ha
nem ő nyeri a siklóernyőzést, hát akkor majd
helikopterrel megy le a hegyről. Viccet félretéve, sajnos nem láttuk, mikor kiesett a csákányos felvonóból, akkorra értünk oda, mikor
ő már jó ideje csak feküdt a hátán és nagyon
sírt. Nem vagyok nagyon pánikoló fajta, Viki
betegsége jócskán megedzette már az idegeimet, de mivel nem tudtam, hogy valóban
nagy a baj, vagy csak megijedt Pannus, nem
tiltakoztam, mikor a hegyi mentő azt javasolta, hogy leviteti helikopterrel a sioni kórházba.
Ott nem mi voltunk az egyetlenek, akik a
pályáról érkeztünk, csupa síbakancsos, törött
lábú, kezű, síbalesetes feküdt a sürgősségin
mindenfelé. Mivel nem volt egyértelmű, hogy
az ultrahangon az alhasában látott folyadék a
balesetből származik-e, benntartottak éjszakára. Az első ijedtség után este kilenckor már
jót derültem azon, hogy reggel 8 óta síbakancsban vagyok, és a csomagban, amit Viki
lányom pakolt össze nekünk, hogy legyen
váltóruhánk, nem volt zokni, sőt a bugyit is a
szennyeszsákból sikerült összeválogatnia.
Másnap az újabb ultrahang, majd a CT vizsgálat után végre szabadok voltunk, mehettünk vissza a Challey-ba, amit Pannus élete
első, és remélhetőleg utolsó kórházban töltött
éjszakája után már csak otthonnak emlegetett. Nem győzöm elégszer megköszönni a
gyerekeknek, hogy a távollétünkben is
fegyelmezetten viselkedtek, segítették egymást, mindenki csodálatára a gyógyszeradagolással is segítség nélkül boldogultak.
A hazautazás előtti nap délelőttjén minden
síelő lecsúszott a versenypályán, sokan ide is
jelmezben érkeztek. Sőt, volt, aki a nyári nap
erejét meghazudtoló napsütésben alsógatyára vetkőzve siklott a lejtőkön. Persze nem a
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gyerekek voltak ennyire megvadulva, az
egyik, – amúgy külföldre szakadt hazánkfia –
apukának volt ilyen nagyon melege.
Este a város központjába vonult az egész
tábori csapat, ahol Bence nagy bánatára két
három mondat erejéig mindenkinek újra szerepelnie kellett a városi közönség előtt. Itt
osztották ki az érmeket a gyerekeknek, és a
kupákat a legjobb teljesítményt nyújtóknak.
Juhász Viki volt a legszerencsésebb, mert ő
egy jó meleg Tackers pulóvert nyert, amit
azon nyomban fel is vett, mert igencsak nulla
fok alá esett a hőmérséklet.
A búcsúvacsoráról és Anna szülinapi tortájáról a gyerekek többet tudnának mesélni,
nekem, mint önkéntesnek egy puccosabb
helyre
kellett
mennem
vacsizni.
Szerencsémre a tábori nővérnek sem volt
elegánsabb ruhája, mint nekem, úgyhogy
csak a többi negyven résztvevő volt alkalomhoz illőbben öltözve nálunk. Itt megköszönték
a támogatók, segítők, résztvevők munkáját
és két pohár bor után már az sem zavart
annyira, hogy az asztaltársaságból rajtam
kívül talán egy valaki beszélt még angolul, a
többiek franciául csacsogtak. Szerintem
nekem ez a vacsora volt olyan megpróbáltatás, mint a fiúknak a népdal éneklés, de
mindannyian túléltük. Amúgy éppen ez a
szlogen áll a Tackers érmemen is: I survived
Tackers/ Túléltem a Tackers-t.
Másnap reggel már csak a legfontosabb teendő maradt hátra, elkérni az összes jóképű
síoktató e-mail címét. Azért nem teljesen
eredmény nélkül zárult az egy hetes intenzív
angol nyelvtúránk, mert minden kiscsaj a
csapatból megtanulta, hogy kell azt megkérdezni angolul, hogy készíthetek-e egy fény-

képet veled. A fiúk érdeklődése más jellegű
mondatokra irányult, ezt most inkább nem
fejteném ki bővebben…
A hazaút szinte zökkenőmentes volt, igaz,
hogy már 11-kor kint voltunk a reptéren,
pedig az eredeti tervek szerint a repülőnk
csak 14:35-kor indult. Így volt időn kétszer
beállni a húsz méter hosszú check in sorba,
majd újra kiállni belőle, mert még ki sem
jelezték a járatunkat, mire az elejére értünk.
Végül két órás késéssel ugyan, de elindult a
gépünk hazafelé, éppen időben ahhoz, hogy
Donát ne kapjon chips mérgezést, ugyanis
szerintem eltökélt szándéka volt, hogy megdönti az egy nap alatt elfogyasztható rágcsálnivaló rekordját.
Összefoglalva, nagyon tetszett a tábor.
Remélem a gyerekek is legalább annyira meg
voltak elégedve a pótanyukájukkal, mint én
velük, és mehetünk még együtt síelni. Külön
köszönöm a szülőknek, hogy volt bátorságuk
rám bízni a gyerekeiket.
Végezetül pedig köszönjük a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított Életekért-nek a nem
kevés anyagi támogatást és elsősorban
Szalamanov Zsuzsának a rengeteg szervezőmunkát, utánajárást, bíztatást, és persze azt,
hogy bennünket választott erre az útra.

Erdélyi Zsuzsa
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Tackers 2010
Tőlem-Nektek!
Kovács Anna rovata

Reggel megkaptuk a felszerelést,
azután rögtön a sípályára mentünk. Én idén
már haladó csoportba kerültem, a többiekkel
együtt. Nagyon élveztük a lejtőket. Ekkor síeltünk le először piros pályán, ami számomra
elég nehezen ment, de a hétvégére
már sima ügy volt.

Minden délután
lehetett választani, mit is szeretnénk csinálni. Síelni, kézműves foglalkozáson részt venni, esetleg kutyaszánozni
vagy sütit sütni. Volt olyan délután, amikor síelni maradtunk, de volt, hogy visszamentünk a
szállásra és egy fantasztikus csokis sütit
készítettünk közös erőbedobással.

Esténként is remek
programok voltak. Volt egy érdekes sorverseny, ahol a magyarok
„Pistike” csapatnéven futottak. Egyik este
karaoke bárba mentünk, ahol a „Tavaszi szél...”
kezdetű népdalt énekeltük el. Egyszer a tőzsde
világába vetettük be magunkat. Itt a megszerzett
tárgyakból egy olyan szerkezetet kellett építeni,
ami megóvja a tojást, ha bizonyos magasságból elengedik. Csütörtökön pedig farsangi
buli volt egy bárban. Mindenkinek fantasztikus jelmeze volt.

2010 márciusában
ismét részt vehettem a svájci
kalandtáborban. Este későn
értünk Anzere-be, ahol ismerős
arcok fogadtak bennünket.
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Egyik nap
Pannával történt egy kis baleset, így ő kórházba került, és Zsuzsa
is vele volt. Így a kis csapat felnőtt nélkül
maradt a táborban. Én a foghíjas angoltudásommal próbáltam mindent eligazgatni, a
gyógyszerektől kezdve, hogy a Donát kapjon
diétás vacsorát és, hogy mindenki egyenigyon eleget. Az oktatók nagyon kedvesek voltak és nagyon sok mindenben segítettek.

Elérkezett az
utolsó nap, a verseny napja.
Mindenki rajthoz állt és megmutathatta,
mit tanult az elmúlt héten. A nagyszerű verseny után visszamentünk a szállásra, és a délutáni napfényben fogyaszthattuk el különleges
ebédünket. A húsok, sajtok és a hamburger
mellett rengeteg féle gyümölcs volt feltálalva. Este Anzere főterén volt a díjkiosztó, ahol mindenki kapott
érmet.

Utolsó nap
korán kellett kelnünk,
és mindenkivel együtt
buszoztunk a reptérre. A mi
gépünk eleve jó pár órával
később indult, mint a többieké.
Miután végre valahára becsekkolhattunk, három órát
késett a gépünk.

Az egész hét
gyorsan eltelt. Nagyon sokat síeltünk, szép időnk volt. A csapat is igazán
remek volt. Legszívesebben jövőre is
elmennék, hogy még jobban meg tanuljak síelni vagy, hogy belekóstoljak a
snowboardba.
Köszönet a zAlapítványnak!

A TACKERS programot támogatta:
Nemzeti Civil Alapprogram
A&A Kereskedelmi Rt, a Speedo hazai kizárólagos
forgalmazója
Naszódi László (Pemete) özvegye és gyermekei
Köszönjük!
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Tábor 2010
Miért is ez volt az eddigi legjobb?
Katadoktornéni és Timimami már megírták, hogy mi a tábor lényege, és tökéletesen megfogalmazták
azt, amit én is érzek. De hagy tegyek hozzá még valamit! A tábor végén sokan búcsúztak úgy, hogy
ez volt eddig a legjobb tábor. Persze, ez mindig így van, mindig az utolsó a legjobb…de azért valóban,
én is éreztem valamit, hogy talán ez volt az eddigi legjobb. Tökéletes volt az idő, semmi baleset nem
történt, a programok pontosan, problémamentesen lezajlottak, de ez többnyire mindig így van. Mi volt
akkor az a plusz, ami számomra az eddigi legtökéletesebbé tette ezt a hetet. Megvan! Az önkéntesek
tökéletessége. Ahogy mindenki pontosan tudja már a dolgát. Önállóak, nekem nincs is már más dolgom, mint körbejárkálgatni, ide-oda benézni, és elégedetten megállapítani, hogy megy minden, mint
a karikacsapás! Összeért a csapat, mindenki érzi a felelősségét, senki nem lóg ki a sorból, félszavakból is értjük már egymást.
Kedves Önkéntes Segítőink! Azt kívánom, hogy tartsunk ki így egymással még sok-sok évig, mert ez
garantálja a tábor sikerét, vagyis azt, hogy búcsúnál elhangozzék a bűvös mondat: ez volt eddig a legjobb tábor!
Szalamanov Zsuzsa
táborvezető

Budapest - Balatonvilágos retúr
Az utolsó
ebéd már
nem olyan
jó…
Túl
gyorsan
elfogy…
A bőröndbe is olyan
nehezen fér
be minden.
Még
egy
gyors pancsolás, és
egy kis napsugár… Puszik és hatalmas ölelések.
Este már mindenki a saját ágyából gondol vissza az
elmúlt hétre.
Megint jó volt Veletek, és megint sokat tanultam
Tőletek a bátorságról és a kitartásról. Soha sehol
nem érzem ilyen intenzíven az egymás iránti tiszteletet, teljes elfogadást, és az összetartozást. És ez
nem ér véget vasárnap.
Miközben hétfőn két zárójelentés között ezen elmélkedem, megcsörren a telefonom, Zsuzsa az… Liliről

érdeklődik, és arról, rendben hazaértem-e. Megint
az a jó érzés, hogy összetartozunk. Újabb zárójelentések, aztán megnézek egy korábbi táborról
szóló filmet a neten. Felnézek, és Timi arcát látom.
Lilihez jött. Újra a jó érzés. Megint csörög a telefon,
Virág érdeklődik, hogy Lili mosolyog-e.
Kedd délután…Timi újra eljött, és meglepit hozott…
Aztán megérkezik a Lovas család, gyöngyökkel felszerelve. Edit levest hoz Lilinek (a frankfurti a kedvence)… Újabb telefonok, újabb jó érzések, Lili is
jobban van.
Most még hangosak a tábori emlékek, és ha halkulnak is idővel, a jó érzés megmarad, és közben
elkezdünk vágyni az újabb élményekre.
De addig néhány a frissekből:
Az idén Máté már komoly felnőtt volt, Fenyő Tomi
meg bikicsunáj, Kovács Viki pedig Mária, Ádám
pedig Tomi testvére… Vörös Kristóf rácsodálkozott
a világra, Kóka Zoli megvert ping-pongban... De
jövőre visszakapja… Domonkos Ádám elcsavarta a
lányok fejét. A lányok „csöveztek” a folyosón, amíg
anyuból királylány lett. A mirigy izzadt, mert hónalj,
és mert fantasztikus műsort adott. Márk, az idén
nem csocsóztunk, jövőre pótoljuk!
Dr. Kelen Kata
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Sziasztok!
Néhány mondatban szeretnénk megosztani veletek első táborozási élményeinket.
Csodálatos napsütésben tölthettünk el egy mozgalmas hetet
a nyaralásnak helyet adó balatonvilágosi Frida Family hotelben.
Az alapítvány munkatársai gondoskodtak róla, hogy senki ne
unatkozzon, és mindenki nagyon jól érezze magát. A reggeli
tornától az esti műsorral bezárólag változatos és színes programok sokasága tette emlékezetessé a napokat. Maradandó
élmény volt számunkra a tűzzsonglőrök látványos műsora,
vidám perceket okozott a minden táborozót megmozgató akadályverseny. A pöttöm gyermekeknek nagyon jó kikapcsolódást nyújtottak a Manóházi foglalkozások.
A jó időt kihasználva sokat „locsiztunk” a szálloda gyermek
medencéjében, miközben a nagyobbak a Balatonban fürödtek és eveztek. Remek szórakozás volt mindenki számára a
balatonfűzfői bob pálya meglátogatása, ahol mindenki kipróbálhatta bátorságát. Kicsiknek és nagyobbaknak is sok örömet okozott a lovaglás a hotel parkjában.
Szombat este kellemes meglepetés volt az Irigy Hónaljmirigy
fellépése. A búcsúvacsora méltó megkoronázása volt az
egész heti színvonalas étkezéseknek, mely változatos és igazán ízletes volt. Vasárnap a hazautazás napján ki-ki a lehetősége szerint indult haza, tele élménnyel és azzal a gondolattal:
– Jövőre remélhetőleg ismét „Mi is nyaralunk!”
Köszönet illeti meg a szervezők és lebonyolítók áldozatos
munkáját, hogy egy felejthetetlen és gondtalan hetet tölthettünk el közösen.
Győrfi Dominika Lili és családja
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A ranyköpések 2010
Kovács Viki bemutatkozáskor:
- Kovács Viktória Mária
vagyok…
Jaaa nem: Kovács
Viktória vagyok.
Vitányi Lacika:
- Lacika, este szellemi
vetélkedő lesz!
- De nem lesz félelmetes,
ugye?
Várszegi Máté ajándék-átadáskor:
- Fogadja sok szeretettel a Csodalámpa Alapítvány
nevében!
- Az nem mi vagyunk…
- Jaaa, a Transzplantációs Alapítvány nevében.
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Királylányosító
tanfolyam
divatbemutatóval
avagy Bombázó Börze
Izgatottan készültek a nyári táborra
a gyerekek, de főleg azon anyukák,
akik jelezték, hogy részt vesznek a
több napig délutánonként tartandó
Királylányosító tanfolyamon. Itt új
frizurát, sminkeket, különböző ken-

ceficéket próbálhattak ki, és a legjobban sikerült megoldások péntek
délután a nagyérdemű közönség
elé is kerültek. Természetesen csodás ruhakölteményekbe csomagolva, „drága ékszerekkel” felcicomázva. A lágy zene hangjaira a nagytermen végiglejtő manökeneket
viharos taps fogadta, alig lehetett
érteni Virág szakszerű konferanszát, mely az egyes modelleket
kísérte.
A csemeték közül is felvonultak

néhányan, sportos és elegáns viseletben, egy nőimitátorral megspékelve.
A bemutató után a hölgyek (és az
úr) a fotóstúdióba vonultak, hogy
megörökíttessék magukat az utókornak, sikeres szereplésük alkalmából.
Hja, a kép nem fakul, persze már
ha digitális!
Iwi
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A Mi is nyaralunk tábor legaktívabbak résztvevői
Idén is ment a pecsétgyűjtés. A névre szóló kis füzetekbe lehetett „benyomást” kapni a reggeli tornán,
úszáson, futáson, asztali teniszen, teniszen, a pávián tánc nevezetű gyógytornán, a kézműves foglalkozáson, evezésen, aquafitnessen, stb. A lelkesebbek egyik foglalkozásról loholtak a másikra, és egyesek nagyon szomorúak voltak, ha lecsúsztak valamelyikről, mert befejeződött, mire odaértek. Mások
viszont lazán vették, ismerik magukat, hogy nem
olyan hajtósak, és a beígért jutalom sem tudta felizgatni őket. A többség azért izgatottan várta a szombatot, amikor ebédidőben begyűjtöttük a füzeteket,
délután összegeztük a pecséteket, és az esti záró
bulin kihirdettük a győzteseket.
A kicsik között (14 éves korig) a győztes ismét
Domonkos Ági lett, messze megelőzve a többieket.
Jutalma egy NOKIA telefon volt, puszta véletlen (de
komolyan), hogy pont ilyenre vágyott.
A 15 év felettieknél Kóka Zoli lett a győztes, aki
komolyan hajtott.
Az ő jutalma egy kétszemélyes Bivak sátor volt. Zoli
augusztusban Dublinba utazik a Dializáltak és
Transzplantáltak Európa Játékára. Ha nem tetszik a
szállása, akár ebbe is beköltözhet…

Gratulálunk mindenkinek, az első helyezetteknek és a többieknek is. Tudnotok kell, hogy
ebben a táborban mindenki győztes!

Szalamanov Zsuzsa
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Sajnos vége!
Ha két szóban kellene összefoglalni a tábori élményeinket, akkor
talán ez lenne a megfelelő.
Idén a tavalyi „bemelegítő” év után
másodszor vehettünk részt a
Transzplantációs Alapítvány által
rendezett "Mi is nyaralunk" táborban. Balázs és Zoltán fiainkkal már
hónapok óta készültünk a táborra.
Félve reménykedtünk az előző évinél jobb időben, ami szerencsére
nem maradt el.
Mint rutinosabb táborlakók, egyre
több programra tudtuk rávenni a
fiúkat – szerencsénkre a programokat megkedvelték és jöttek maguktól is első szóra.
Rögtön az első reggeli tornára sikerült Zotyát felkelteni és levinni. De a
nagyszámú résztvevő miatt ennek a
vége lipityókázás lett.
Az úszás már sokkal jobban ment
Nekik. Jó volt nézni a fejlődésüket,
sok hasznos dolgot tanultak.
Persze vannak dolgok, amiket az
uszodában nem mutattak meg,
csak nekünk beszélnek róla. Pl.:
Balázs a tábor utáni héten mutatta
meg, hogy kell a Balaton vizét a
szánkba venni és kiköpni, ahogy az
oktatáson látta.
A Kézművesség és a Manó Ház
annyira lekötötte Őket, hogy egy
nap kivételével kihagyták az egyik
kedvenc foglalatosságukat, a délelőtti fürdőzést.

Az étkezések rendszerint három
oroszlán társaságában zajlottak
(Peti, Bazsi, Zotya). És a félelmetes
oroszlánüvöltések közepette a kis
oroszlánok néha elfelejtették megtömni a hasukat.
A Családi Körben rádöbbentünk,
hogy „mindenki másképp csinálja”,
mert az élet nem egy sablonos
dolog. Nagyon jó volt egy kicsit
beszélgetni hasonló cipőben járó
emberekkel. És közben lelkileg feltöltődni.
Az akadályversenyen a fiúk nagyon
ügyesen teljesítettek. Rájöttek,
hogy a játék a fontos. Büszkék voltak, hogy milyen jól és gyorsan
végezték el a feladatokat még
akkor is, ha a stopperóra esetleg
más eredményt mutatott.
Az Ész-Lény versenyen Zotya, mint
korosztály alatti segítség indult.
Külön köszönet a csapatnak, hogy
tolerálták az esti 10 órai nem éppen
Ész-Lény viselkedését. És higgyétek el, hogy ő nagyon büszke volt
még arra a hatodik (utolsó) helyre
is.
Vannak bizonyos dolgok, amik
nagyon megmaradtak Trappancs
Balázs fejében:
- Az egyik ilyen, hogy a táborban
két medence volt egy kicsi és egy
nagy (Balaton).
- A kis medence jobb, mint a nagy,
mert ott leér a lábam, de azért a
nagy se rossz.
- Aki tűz-zsonglőr szeretne lenni,
annak sokat kell gyakorolnia – ezt a

tábor után botokkal már el is kezdte.
- A tűz zsonglőr bácsi is tud hibázni.
- Ha ügyesen részt veszek a Ki mit
tudon, akkor lehet, hogy ajándékot
kapok.
- A zAmatőröket csak tátott szájjal
lehet hallgatni.
Talán a legfontosabbat szombat
este mondta, amikor arról beszélgettünk, hogy lassan véget ér a
tábor: „Akkor holnap is menjünk
oda!“ Ez az Ő nyelvén azt jelenti,
hogy jövőre is táborlakó szeretne
lenni.
Úgy gondoljuk, hogy ez volt a legnagyobb köszönet, amit a tábor
szervezőinek és önkénteseinek
mondani tudott, még ha általunk is.

Bede Balázs és Bede Zoltán
szülei
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„Ittisottis Iszkiri elsőrangú házi manó tollából saját
keze által Rőttszakállú Márton 3950 esztendejében
Vidáman aratók nyári havában. Emberi időszámítás
szerint Júniusban, az Úr 2010 esztendejében."

Vidám táborozás,
és egyéb
vígságok
Immáron 187 esztendeje állok
Krisztoforo kisgazdám le és
felmenői szolgálatában, de
ezen eltöltött idő alatt is mindig nagy izgalom töltött el,
hogy ha szolgálati piros
munka süvegemet pihenőkékre
cserélhettem! Ezen lélekmelengető pillanatok egy szorgos házimanó életében is egy kis ejtőzéssel
kecsegtetnek, mindamellett, hogy feladatait a szokásos láthatatlan formában
köteles ellátni. Gazdáim persze mit sem sejtenek
abból, hogy egy ősi házimanópár segíti őket napi
teendőik elvégzésében. Ami ugye, mint említettem
egy csöpp varázslat segítségével többnyire észrevétlenül történik. Mondjuk, emlékezetem szerint nagygazdám egynéhány mogorva pillanatában többször
is előfordult már, hogy azt a lyukas túrabakancsot
melyben hites feleségemmel lakunk a padlásuk
mélyén, szemétbe dobásra ítélte. Jó néhány Iszkiri
féle kézzel kalimpálós varázslat kellet, hogy ez meg
ne történjen…
Asszonykám is fáradságot nem kímélve besegített a
lázas készülődésbe, bár neki nem mindig sikerült a
láthatatlanná tevő varázslat, így ennek okán néha
borzas hajkoronája az emberszemeknek furán

lebegve elő-elő tűnt a ház különböző részeiben.
Szerencsénkre nagygazdáink a kesze-kusza frizurát
általában porgombolyagnak vélték. Asszonykám a
házi rend fenntartására hivatkozva, meg, hogy „ki
fogja a macskákat ellátni”, nem tartott velünk…
Így bár szomorúságot erőltettem szakállam mögé,
de lelkem mélyén vidáman nagygazdáim mellet kisgazdámmal elindultunk az útra Tringulum csendes
napsütötte partjára. Tringulum a házimanó nyelvben egy különleges ütős hangszer, és nagy tó neve
is egyben. Az emberek egyszerűen csak Balatonnak
hívják.
Én ismét csak Pöffencs tetejére szorultam, de nem
bántam, mert az előző évbeli élmények még elevenen éltek bennem, mikor nagy lelki nyugalommal
helyet foglaltam az egyik utazó koffer mély zsebében, de gazdám nem tudván, hogy ott vagyok
(miért is tudta volna, hiszen láthatatlan voltam)
rám helyezte a család nehéz fémdobozokból álló
teljes egyheti élelmiszer készletét. Jó néhány
napomba tellett, míg kipasszírozott lapformából
ismét visszanyertem megnyerő gombócformámat
és félrőfnyi magasságomat…
Pöffencs, a négykerekű jármű bőröndökkel jóllakatva nyugodtan pöfögte végig a hosszú utat.
Megérkeztünk, ha jól láttam az út menti táblát
Balatonvilára, Világra, Virágra… Ez az Balatonvirágra!
Bár később, mint megtudtam a környező mélyerdőkben lakó távoli manó rokonaimtól, hogy nem is
Balatonvirágon vagyunk, hanem Balatonaligátoron. Na mindegy…
Szállásunk közvetlenül Tringulum partján feküdt,
háta mögött sötét mélyerdővel. A szállás leginkább
egy szépen meszelt magas várra emlékeztetett, óriás
méretű csillogó ablakokkal. Körülette rövidre harapott zöldellő fűvel, gondosan megművelt bokrokkal, hajladozó ősöreg fákkal. Kisgazdámnak való
pancsikálóval, libikókával, hintával, megszámlálhatatlanul sok fekvő pihenő alkalmatossággal.
Leszánkáztam Pöffencs tetejéről. Kipiszkáltam
fogaim közül néhány eltévedt muslicát (így jár az,
aki teli szájjal vigyorog egy sebesen vágtató jármű
tetején) és gazdáim után eredtem. Krisztoforó kisgazdám hangosan visongva szaladt a szállás irányába. Nagygazdáim fújtatva cipelték befele a
súlyos útipoggyászokat. Gondoltam segédkezek
nekik egy Iszkiri féle kalimpa varázslattal. A csomagok rögvest könnyebbé váltak. Nagygazdám kérkedve meg is jegyezte azonnal hites asszonyának,
hogy lám, mily sokat erősödött az előző nyárhoz
képest.
Miután a szálló főkomornyikjától megkapták a szo-
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bájuk kulcsát, páternoszteren felmentek a legfelső
emeletre. Én a jól bevált ittisottis varázslatot használva, már az ajtó előtt vártam őket. Bementünk a
szobába. Elámultam, mily tágas és kényelmes, bár
a parajzöld színe nem kápráztatott el, de nyílván
csak annak okán, hogy a paraj nem igazán tartozik
kedvenc csemegéim közé. Ámuldozásaim közepette nem voltam figyelmes, és nagygazdám rám
dobta a súlyos csomagokat, amelyekről egy pillanat
alatt eltűnt a könnyítő varázslat. Így az idei évet
sem úsztam meg lapító kúra nélkül. Nyögve kikászálódtam a csomagok alól, de már gazdáim mindent hátrahagyva ismét lefelé iramodtak, immáron
a lépcsőzést választva, mert a páternoszter elfoglaltan köpködte ki magából az újonnan érkezőket.
Kisgazdám Krisztóf azonnal visongva birtokba
vette az egyik rönk hintát. Nem győztem körülötte
cikázni, hogy egyensúlyát megőrizzem. Szerencsémre nagygazdáim is rögvest csatlakoztak
Krisztófhoz, így már nem volt szükség rám, mint
apró láthatatlan támasztékra.
Lenyűgöző volt a szemünk elé táruló Tringulum
látványa. Békésen terpeszkedett, a parti sziklákat
unottan nyaldosta, vigyázva, nehogy a nyugalmat
megzavarja. Felszíne ezüstösen csillogott, mint a
kard pengéje. Az ég üresen ásítozott, csak a napot
engedte, hogy korlátlanul uralkodjon kékjében.
Nagygazdám mosolyogva terelte vissza családját,
hogy megszemléljék a szálláshelyen a páternoszter
mellet kifüggesztett heti mulatságok tervezetét. Első
este, mint ahogy magam is kibetűztem, zenés táncos bemutatkozó est lesz.
Némi pihengetés, kisgazdám hajkurászása után, aki
már az első néhány fertály órában előszeretettel tett
rövid kirándulásokat az épület labirintusszerű
gyomrában, tiszteletünket tettük a bemutatkozó esti
mulatságon. Igen sokan összegyűltek a szálláshely
egyik hatalmas magasföldszinti termében.

Meglepetten lettem figyelmes arra, minden gyermek és felnőtt ugyanazon fehér gúnyát viselt, valami színes felirattal az elején. Akkor tudatosult bennem, hogy ismét a szervet cserélt gyerekek évi rendes tábor-találkozóján vagyunk. Kisgazdámmal
már részt vettünk két fertály évvel ezelőtt hasonlatos mulatságon. Ez még azon aggodalmas időkben
történt, mikor kisgazdám testében végleg elromlott
egy fontos szerv. Míg az egészségeseknek, épeknek
ez az aprócska szerv működött fáradhatatlanul a
nap minden percében, neki már nem volt ilyen.
Akkor heti háromszor utaztam vele és nagygazdasszonyommal be a Városba, hogy az ispotályban
hosszú órákon keresztül feküdjön egy tiszta ágyon,
miközben kis teste tisztult a fölösleges víztől és az
oda nem való anyagoktól a varázsgép segítségével.
Gyakran ültem a feje mellett a párnába süppedve
manó dalokat dudorászva, hátha megszínesíthetem
a lassan csordogáló órákat. Hosszú-hosszú éveket
töltöttünk így reménykedve, hogy egyszer szervet
kaphatunk, amely majd segít kisgazdámnak újra
egészségesnek lenni. Egy szép reggeli napon meg-
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csörrent a távbeszélő. Egy eltávozott életből új élet született.
Kisgazdám végre végleg elszakadhatott a varázsgéptől!
Ezen a heti mulatságon ilyen
embergyerekek vettek részt, akik
új életre találtak a szervcsere
segítségével.
Helyet foglaltam gazdáim mögött az utolsó sorban, egy rég
ottfelejtett kissé illatózó tornacipő orrán. Egy kedves hölgy termett a velünk szemben lévő kis
színpadra. Lelkes tapsvihar közepette üdvözölte a megjelenteket.
Bemutatta segítőit. Kellemes szórakozást ígérve megnyitotta a heti
táborozási vigasságot. Biztos voltam benne, hogy a társaság fővarázslónője lehetett, mert a későbbiek folyamán mindenki bújávalbajával, egyéb apró–cseprő kérésével őt kereste meg. Azután
megnéztünk néhány remekbe
szabott színes fotográfiát az
előző évi tábori mulatságról.
Heves tetszésnyilvánítás után zsibongva levonultunk az alattunk
lévő étkezőbe elkölteni késői estebédünket. Majd mindenki nyugovóra tért.
Bevallom tisztességgel, a reggeli
testmozgásban egyetlen egyszer
sem vettem részt. Annak okán
sem, hogy Krisztóf kisgazdám
még aprócska az ilyesfajta meg-

mérettetéshez. Nagygazdám meg
gazdasszonyom, ha említésre
került, hogy vajon miért nem vettek részt a reggeli testmozgásban,
csak a vállukat vonogatták, és
valami elalvásra hivatkoztak.
Gazdasszonyom a bőséges terülj-terülj asztalkám reggelit
követően elvitte Krisztófot egy
hevenyészet benti úszkálásra a
jégkocka fürdőbe. Jómagam igen
kedvelem a vízbeli pancsikálást,
úszkálást, de néhány fertály perc
elteltével szégyenszemre kimásztam a vízen kívülre, nadrágomon
néhány fityegő jégcsappal. A
cápaember, aki vezette a reggeli
testmozgást, nem fázott, gondolom, megvédte a testére feszülő
vízálló varázsöltözet. Krisztóf
kisgazdám fel sem vette a hideg
víz fenyegetését, vidáman sikongatott. Gazdasszonyom arcáról a
percek multával szép lassan lefagyott a mosoly. Megragadta
Krisztófot és átcipelte a zöldellő
kertben lévő gyermek pancsikáldába.
Krisztóf jó néhány gyermek társaságában vidáman töltötte az
időt labdázva, úszkálva. Magam
békésen szundikáltam egy fertály
órát a közeli vadmálna bokorban.
Miután felriadtam láttam, Krisztóf még mindig fáradhatatlanul
játszik a sekély vízben egy vizi-

pisztoly segítségével a parton
üldögélőket riogatva. Egy ittisottis varázslat segítségével gondoltam megnézem a fali hirdetményen, hogy milyen mulatságokat
tartogat még számunkra a
tábor… Csütörtök délelőtt
Bobozás… Hát az meg mi?
Lekaptam sipkámat. Gondterhelten kapirgáltam a fejem búbját
a fali hirdetmény előtt. 187 esztendeje állok kisgazdám családjának szolgálatában, meglehetős
tapasztalatra tettem szert az
emberi furcsaságok terén, de
ilyesformával még sohasem találkoztam!
Borozás
lehet?…
Lehet. Talán csak elírták. Nos,
akkor rendben, lesz vigadozás!
Tringulumbeli borok messze földön híresek!
Ezen idő alatt kisgazdám megunta a fürdőzést, és gazdasszonyommal a szálláshely mellet terpeszkedő faépítmény felé vették
az irányt.
Gyorsan utánuk iramodtam. Egy
pillanatra megtorpantam a bejárat előtt, és a ház falán lévő színes papírlapra meredtem.
Manóház, olvastam döbbenten!
Vajh mégiscsak megláthatott
valaki, hiába rejtettem el magam
a láthatatlanná tévő varázslat
mögé? Vagy a fővarázslónő megtudhatott valamit jöttemről, és ily
módon akart nékem kedveskedni,
egy manóház felállításával. Szórakoztatásomra?
Rögvest beléptem az épületbe.
Hosszú asztalok mellet gyerekek,
némelyikük szülői segítséggel, színes só-víz gyurmából gyúrogattak
mindenféle furcsa alakzatot.
,,Hiszen ez egy játszóház!”- kacagtam fel. Az emberek gyakran
nevezik szeretett kisgyermekeiket
manónak. Bár meglátásom szerint
ezt azonnal átgondolnák, mihelyst
megtudnák, hogy a manók között
igen sok akad, akik nem éppen
szépségükről híresek.
Hát innen az elnevezés.
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Felvarázsoltam magam az asztalra Krisztóf kisgazdám mellé, aki
már bőszen próbált valami felismerhetőt formázni a gyurmából.
Folyton-folyvást csak egy nagy
palacsinta sikeredett neki.
Gondoltam segítek neki. Meglendítettem karom, hogy egy
varázslat segítségével valami formát öltsön a palacsinta. De
figyelmetlen voltam és kisgazdám
egy óvatlan mozdulattal belegyűrt a gyurma közepébe, amikor
a varázslat éppen kiröppent a
kezemből. A gyurma nem tétovázott azonnal felvette a formámat.
Krisztóf felsikkantott, hogy ténykedését ily látványos siker koronázta. Nagygazdasszonyom nagyon megörült, hogy kicsiny
fiacskája zsenge kora ellenére is
ilyen tehetséget mutat a szobrászkodás terén. Mozdulni sem
bírtam a rám nehezedő félre sikerült varázslat, és a gyurma súlya
alat, amikor belépett a fővarázslónő a manóházba.
Azonnal kisgazdám mellé penderült. Megsimogatta buksiját.
Mosolyogva megjegyezte, hogy
még soha nem látott ilyen szép
kerti törpe formát.
Nos, ezen úton tudatom a nyájas
olvasóval, a kerti törpe, és a házi
manó két különböző apró népség!
A kerti törpék előnyben részesítik
a durva szőttes gúnyákat, és paprika süvegük hegye gyakran fityeg
a föld irányában. Magasságuk is
jóval elmarad egy daliás házi

manóétól. Mint köznevük is
mutatja, általában zöldellő kertekben tevékenykednek. Sajnálatos módon ők nem rendelkeznek
a láthatatlanná tévő varázslat
ismeretével! Ennek okán, ha
véletlenül illetéktelen emberi
szem elé kerülnek, akkor kénytelenek merev pózba vágni magukat, bárhol is tartózkodjanak
éppen a kertben. Ez igen kellemetlen tud lenni, ha a kerti törpét
épp’ vaskos csákányával, jókora
kavicsokkal megrakott puttonyával kapják rajta. Kerti törpe barátaim gyakran panaszkodnak
heveny hátfájásra, vagy épp lázas
izomra a jó ideig eltartott mozdulatlan álldogálás okán. Gondolataim szerint ezért van, hogy
az emberek csak fura grimaszokat vágó kerti törpékkel találkoznak csupán, ha a kelleténél hoszszabb ideig ténferegnek a kertjükben.
A Fővarázslónő tovapenderült,
hogy a többi apróságot is dicséretével illesse.
Közben megpróbáltam egy ittisottis varázslatot elmotyogni, ami
abban a pillanatban sikerült,
mikor kisgazdám befejezve
művészi ténykedését, palacsintává lapította az alkotást.
Tringulum partjára varázsoltam
magam, hogy letisztogassam a
ruhámat a gyurmázás maradványaitól. Kihasználtam az alkalmat, lehuppantam egy kevésbé
nyálkás sziklára, lerúgtam lábbelimet, és nagyot fújtatva Triangulum jéghideg vizébe merítettem
a talpam. Hanyatt terültem a
sziklán, és jó szokásom szerint
elbóbiskoltam. Arra ébredtem,
gyomrom éhesen kongatja a
delet.
Hunyorogva tekingettem a szálláshely irányába. Örömmel láttam, már jókora a mozgolódás
az étkező irányába. Hívogató illatok szállingóztak a konyha felől.
Visszavettem cipőcskéimet. Le-

pattantam a szikláról, és eliramodtam falatozni.
Az étkező dugig volt telve éhesen
várakozó táborozókkal. Fehér
inges, vicces csokornyakkendőt
viselő szolgálók serényen hordták
a púposan megrakott tányérokat
az asztalok mellet ülőknek.
Helyet foglaltam az asztal sarkán
nagygazdám mellett. A szolgáló
jó étvágyat kívánva mindenki elé
lerakta az ételt. Valami tésztaféle
gőzölgött a tányéron, sajttal a
tetején.
Közelebb húzódtam
nagygazdám tányérjához, hogy
néha elcsenhessek egy-egy falatot. Vígan enni kezdünk, bár
nagygazdám furán forgatta a
szemeit, amikor látta, hogy egy
tészta csík lesiklik a tányérjáról,
és csak úgy eltűnik a semmiben.
Miután megtömtük bendőnket,
délutáni pihenőre tértünk.
Vége az első résznek!

A következő részben megtudjuk,
hogy mily veszélyeket rejt egy házi
manó számára, ha nyáron szánkózik…

Lejegyezte:
Vörös Károly
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Köszönjük mindazoknak, akik a 2010 évi
„Mi is nyaralunk – Mi is sportolunk”
tábor sikeréhez hozzájárultak
Pénzbeli támogatással:
Minden adófizető, aki személyi jövedelem adójának 1 %-át nekünk ajánlotta fel
Pfizer Kft, B.Braun Avitum Hungary Zrt, TourConsult Kft, Vilterv Kft
Magyar Nefrológiai Társaság, Magyar Vesealapítvány,
Rotary Club Budapest, Rotary Club Tabán,
Luka család, Zahoray család
Tárgyi eszközökkel:
Fresenius Magyarország Kft
MOL – Új Európa Alapítvány, NOKIA Kft, HP Magyarország, EMI

Szolgáltatással:
Frida Family Kft
Irigy Hónaljmirigy, zAmatőrök zenekar, Baranyai Andor táncoktató, „Hestia” Tűzzsonglőr csoport, Mohácsi
Attila és Horváth Melinda musical színészek, Megasztár 5 résztvevői: Lyamboo duó és Damis Elza, Pálmai
Rebeka jógaoktató, Lajkó Zsuzsa arcfestő, Andaházy László papírsárkány készítő, Dobos Viktória és Lakatos
Nikoletta kozmetikusok, Balatonfűzfői Bob és Serpa Kalandpark,
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány (masszázs)

Önkéntes munkával:
Prof. Dr. Reusz György, Dr. Kelen Kata, Békefi Rita, Szendi János, Maderné Kok Zsuzsanna, Hortobágyi
Sarolta, Nagy István és Anikó, Szabó Attila, Szekeres Ágota, Törökné Fellner Márta, Schneiderné Szabó
Julianna, Böcskei Virág, Gallus Edit, Márkus Márta, Vitányiné Homoki Erika, Nyirati Lili, Tarján Iván
Szalamanov Zsuzsa
táborvezető

Feszt Tímea Diána
táborvezető helyettes
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Sziasztok, szeretnék pár
ötletet adni a nyárra!
Óra
szalvétatechnikával:
Anyagszükséglet:
-óralap
-óraszerkezet
-szalvéta
-akrilfesték
-ragasztólakk
-aranyszinű kontúrpaszta
-ecset
A szalvétából kivágjuk
a felragasztani kivánt
mintát. A legfelső réteget leválasztjuk, csak
ezt fogjuk használni.
Az óralapot lefestjük
ragasztólakkal.
Rásimítjuk a szalvétát,
lelakkozzuk ügyelve,
hogy ne legyen gyűrött. A kívánt színű akrilfestékkel lefestjük az
óralapnak azt a részét
ahová nem került szalvéta. Száradás után
lakkozzuk, hogy tartósabb legyen. Majd fel-

festjük a kontúrpasztával a számokat.
Végül az óraszerkezetet beszereljük.
A legújabb hobbim
ékszerek, miniatűr tárgyak és hűtőmágnesek
készítése szines süthető gyurmából. (legjobban a FIMO vált be)

Vidám óra

Mellékelek pár képet az
elkészült munkáimból.
Jó szórakozást, kellemes nyarat!
Lili
Az óraszerkezet

Gyümölcsös kosár

Hűtőmágnesek a babaasztalon. Vigyázat, nem ennivaló!

lapok1-32:lap1-24.qxd 2010.07.21. 8:00 Page 31

Siv Widerberger:
Külföldiek

Ingrid Sjöstrand:
Ha volna apukám
Ha volna apukám,
õ lenne a legerõsebb.
Kocsival járna,
és a kocsiajtó hangosan becsapódna,
mikor hazajön.
Pipázna,
és benzinszaga volna,
és minden este hancúrozna velem.
Aztán újságot olvasna,
vagy kiabálna velem: – Mi lesz így belõled, te kölyök?
Volna egy hatalmas télikabátja,
és abban elbújnék elõle.
Ha volna apukám

Ingrid Sjöstrand:
Ha nagy leszek
Ha nagy leszek,
híres ember leszek,
titkos telefonszámot tartok,
és autogramot küldök
a gyerekeknek,
akik bajuszt rajzolnak
a képemre az újságban.
Ha megunom
a hírességet,
rendes telefonszámot
kérek,
és bajuszt növesztek,
akkor majd nem ismer meg senki
(csak a gyerekek,
akik bajuszt rajzoltak
a képemre az újságban).

Apa külföldi,
anya is külföldi,
én is külföldi vagyok
most,
pedig svédek vagyunk.
Mert most Dániában járunk!
Hahaha!
Erre nem gondoltál, ugye?
Hogy a svédek is külföldiek lesznek,
amint külföldre mennek!

Ingrid Sjöstrand:
Ha fülünket a földre szorítjuk
Ha fülünket a földre szorítjuk
egy nyári napon,
hallani a motozó gyökereket,
amint helyüket keresik,
ágbogaikkal
átfonva egymást
a talaj nagy úthálózatában.
Valami szöszmötöl.
Egy giliszta fektet le csöveket.
Micsoda zsivaly!
Pockok suhannak metró-alagútjaikban!
És még van, aki
ásót mer nyomni a földbe!
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David Almond:
Szárnyak titka
Michael ( a történet mesélője) egy
tizenéves fiú. Amikor megszületett a
testvére (aki szívbeteg) úgy volt,
hogy egy kertes "álomházba" költöznek, de a ház elég brutálisan
festett. Michael az életveszélyesen
rozoga garázsban egy emberre
(vagy legalábbis hasonlóra) akadt,
és az ember nyers modora ellenére
elhatározta, hogy segít neki. Ebben
nagy segítségre lel Mina személyében, aki egy nem egészen hétköznapi lány. Ez a könyv nagyszerűen
ötvözi a hétköznapi életet, és a
misztikus világot.

Varga Katalin:
Tündérforgó (3-6 év)
Ebben a szó szerint varázslatos
könyvben Karácsonyfi (Télapó unokája) egy évi kalandjait ismerhetjük
meg Tölgyesi Nyakas szállodájától
egészen
a
karácsonyig.
Karácsonyfi rengeteg barátra és
egy táltos paripára tesz szert. Érdekes, hogy ezt a könyvet az Anyukák
is élvezni szokták...

Isabel Allende:
A vademberek nyomában
Alexander Cold egy átlagos kisvárosi fiú, aki elég rosszul fogadja,
hogy súlyos beteg édesanyjának
egy messzi kórházba kell mennie

kemoterápiára, ezért neki különc
nagymamájával az Amazonas jetiét
kell felkutatnia. Időközben megismerhetjük az igencsak szórakoztató Ludovic Leblanc professzort, és
Nadia Santost az expedíció helyi
vezetőjének a lányát, aki ismeri egy
indián törzsnek (a Köd népének )
titkait. Alex idővel felfedezi, hogy a
jaguár a totemállata, és olyan titkokat ismer meg amikről az utazás
előtt álmodni sem mert volna. Az
expedíció végen Alex már nem
ugyanaz a fiú, aki vonakodva bár,
de elindult a veszélyes, de mégis
csodálatos Amazonasi útra...

Gratzer József „SICC“ című könyve 1935-ben jelent meg először.
Generációk nőttek fel szórakoztató játékain.
Ebből a könyvből találhatsz néhány optikai trükkön alapuló érdekességet
az újság belső borítóján. Jó szórakozást!
Iwi

üdvözlettel:
Luka Ági

