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Fenn az ég, lenn a föld…Fenn az ég, lenn a föld…
Transzplantációval foglalkozni a végletek játéka. Végállapot. Megújulás. Érzelmi és tudományos hullámvasút. Zuhanunk és emel-

kedünk. Álmodunk és felébredünk. A hihetetlen mélységek és magasságok átélése megvisel, de megedz minket. 

Amikor a vizit közben megszólal a telefon, és jelzik, vesét kapunk. Abban a pillanatban még csak egy vese. Megtudjuk, milyen

vércsoport. A vese emberré változik, és már pereg is a lista a szemünk előtt, kinek lehet jó. Aztán egy várakozó család békésen

szomorkás életébe hasít bele a telefoncsengés. Új élet reménye. És amikor azt hiszed, hogy végre csak fent, akkor újra a szél-

sőségek feszítenek szét. Két név. Szilveszter és Lacika, megváltás és tragédia.

Egy békés napon, amikor már nyárra gondolok, ismerős arcot látok a kórház folyosóján. Egy vesetranszplantált testvérpár édes-

anyja. De hát ők jól vannak. Miért lehetnek itt? Baj van a lányokkal? A kórterem ajtajában megjelenik az eddig egészséges, leg-

kisebb testvér. Nem lehet. Harmadszor. Újabb várakozás a megújulásra.

Néhány nappal később újra fent. Már a balatoni táborban hallom, ahogy a falmászópálya tetején szól a harang. A megújult élet

egy hangja. Valaki felért. Este a hullámvasút lassít, Máté énekel. Ebben minden benne van, a fent, a lent, a zuhanás, az emel-

kedés, a telefoncsengés, a riadó, a falmászás, az elvesztett barát, a múlt, a jövő. Ha valakinek igazán jót szeretnék kívánni, azt

mondom, hallgassa ezt a dalt. És aki már nem csak hallgatja, hanem hallja is, megérti, mit jelent a transzplantáció. 

Mit jelent nekik, és nekünk.

Dr. Kelen Kata

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

a tábor önkéntes orvosa



SimonSimon
1998. szeptember 12-én vezetett oltár elé a férjem
és pontosan három év múlva, 2001. szeptember
12-én, születésnapi ajándékként (jómagam szep-
tember 13-án születtem) világra jött a kisfiunk,
Simon. Ennyit a számmisztikáról. 
Simon sokat betegeskedett, gyakran volt felsőlé-
gúti megbetegedése, nagyon nyűgős, de egyben
hihetlen édes kis apróság volt. Amikor elkezdtük
az ovit, szinte már egybefolytak a betegeskedős
napok. Volt olyan, hogy három hét antibiotikumos
kezelés után, már aznap délután megint lázas
volt, hogy bementünk az oviba. A körzeti gyerek-
orvos és a gégész arra jutottak, hogy ki kellene
venni a manduláját. Addig nem is készített senki
egy rendes vérképet. No de amit akkor láttunk, az
egész hajmeresztő volt. Szinte semmilyen értéke
nem volt a normál értéken belül. Ennek ellenére
még mindig nem kezdték el kivizsgálni, csak két
héttel elhalasztották a műtétet. Ekkor a párom
egyik barátjának tanácsára elmentünk egy termé-
szetgyógyászhoz. Szerencsénkre a doktornő ere-
detileg nefrológus volt. Meglátta Simont, a lelete-
it, és azt mondta, hogy azonnal vigyük kórházba.
Így is lett. A diagnózis: nephrosis syndroma volt.
Három hétig azt sem értettük, hogy mi történik
velünk. Az egyetlen kicsi fiunk infúzión lógott és
mi nem igen értettük, hogy mi a baja. Aztán az
elmúlt hat évben belejöttünk. Megszoktuk a kór-
házat, a vérvételeket, az injekciókat és az állandó
rettegést a leletektől. Megszoktuk, hogy remény-

kedünk, hátha
egyszer elmú-
lik ez az egész,
arra ébredünk,
hogy rossz
álom volt csu-
pán.
Valószínűleg
minden szülő

így van ezzel, akinek súlyos beteg a gyereke.
Mindemellett igyekeztünk Simonnak “normális”
életet biztosítani, nem kialakítani benne a beteg-
ségtudatot. Másfél év után, 5 évesen rendes oviba
járattuk, és idén fejezte be a második osztályt a
suliban.
Közben az állandó kontrollvizsálatok során azzal
szembesültünk, hogy bár egész jók a leletei, a
vesefunkciója egyre romlik. Tudtuk, hogy előbb-
utóbb ez be fog következni és majd jön a dialízis,
a várólista, majd - jó esetben viszonylag gyorsan
– a transzplantáció. Nagyon nehéz volt ezt elfo-
gadni, feldolgozni azt, hogy nem tehetünk ellene
semmit. Mivel Simon betegségét egy-egy tőlünk

Simon és Zsiga

A kórházban Apjával, Balázzsal



örökölt, mutálódott gén okozta,
így eleinte fel sem merült az élő
donoros transzplantáció lehető-
sége. Aztán egy szép napon,
amikor a dialízis módjairól
beszélgettünk Szabó Attila dok-
torral, felmerült, hogy azért érde-
mes lenne még egy kört futni
ebben az irányban. Ennek alig
három hónapja. Innen ugyanis
eléggé felgyorsultak az esemé-
nyek. Balázs, a férjem rengeteg
vizsgálaton esett át, mígnem

kiderült, hogy megfelelő donor
lenne Simonnak. Soha, egyetlen
percig nem volt kérdéses, hogy
ha valamelyikünk alkalmas,
Simon valamelyikünk veséjével
élhet! És hála a tudománynak,
így az édesapja is életet adha-
tott a fiának. Egy új, egészsé-
ges, boldog életet. 
Simon két hónap múlva lesz 10
éves. Azt hiszem a legcsodála-
tosabb ajándékot kapta az
édesapjától erre a jubíleumra,
amit csak ember adhat a gyere-
kének. 
És mostantól minden évben két
születésnapot tartunk Simon-
nak: június 28-át és szeptember
12-ét. 

Köszönettel tartozunk:
Dr. Szabó Attilának,
Simon kezelőorvosának,
akit nem csak kiváló
orvosnak, hanem fan-
tasztikus embernek is
tartunk és aki nélkül
talán ma, 10 nappal a
transzplantáció után
nem lennék ilyen boldog
anyuka. Kimondhatat-
lanul hálásak vagyunk
neki mindazért, amit
értünk tett az elmúlt
években!
Dr. Reusz Györgynek és
az általa vezetett vese
osztály minden dolgozó-

jának, akik tényleg mindent
megtesznek a kis betegek gyó-
gyulásáért.
Boriné Kati főnővérnek, az
egyetlen embernek, akinek a
szabadságához is igazítjuk, ha
kell a kontrollokat, és aki bármi-
kor megszúrhatja Simont.
Dr. Langer Róbertnek és az álta-
la vezetett Transzplantációs
Klinika hihetetlenül profi csapa-
tának, akik éjt nappallá téve haj-
tanak végre egészen fantaszti-
kus műtéteket, ezzel új élet lehe-
tőségét biztosítva rengeteg
beteg embernek. 
Dr. Toronyi Évának azért, mert
annyit foglalkozott velünk és
mert kiváló ember.
Mező Anikó koordinátornak, aki
rengeteget segített és remekül
kézben tartotta az ügyeinket.
És végül, de nem utolsó sorban
mind az I. számú Gyermekkli-
nika, mind a Transzplantációs és
Sebészeti Klinika összes nővér-
kéjének, akik a nehéz pillanatok-
ban mindig mellettünk álltak.

Gálvölgyi Eszter
2011. július 7.

Simon és Eszter

Szabó Attila doktor vizsgál

Transzplantáció után



tábor nyolcadszortábor nyolcadszor

A nyolcadik

Nekünk, Juhász Vikinek és állandó „kísérőinek” leg-
alábbis ez volt a nyolcadik trapi táborunk. Én ugyan
elég szivacsos memóriával rendelkezem, és magamtól
nem voltam ebben olyan biztos, de mikor Zsuzsa felhí-
vott, hogy lenne- e kedvem a veterán táborosok nevé-
ben írni egy élménybeszámolót, ő is megerősítette,
hogy bizony, 2004-ben mi is ott voltunk a kezdőcsapat-
ban.
Micsoda változásokon ment keresztül az elmúlt évek-
ben ez a kezdeményezés! Eleinte a Club Aliga szolgált
táborhelyül, ami akkor nagyon tetszett, még a szocü-
dülői feeling, a hosszú sétával megközelíthető étkező,
és a még távolabbi uszoda sem zavart bennünket. El
voltunk foglalva azzal, hogy megoszthattuk egymással
a transzplantáció körüli rossz és jó tapasztalatainkat,
erőt meríthettünk a nehezebb sorsú családok hihetet-
len kitartásából, és erőt adhattunk az elkeseredetteb-
beknek. Olyan családias volt a hangulat, még felfértünk
egy kis sétahajóra és eljutottunk Tihanyba is kirándul-
ni, állatkertben jártunk, motoroztunk. Az időjárás
ugyan legtöbbször nem volt kegyes hozzánk, emlék-
szem, egyszer haza kellett utaznunk meleg ruhákért is,

de mivel az idei tábor sem kényeztetett el bennünket
strandidővel, úgy látszik ez a trapi táborok sorsa. 
Aztán a Club Aliga bezárt, száműzöttként Alsóörsön
próbálkoztunk, de szerintem mindenki nevében mond-
hatom, nem vált be. És akkor jött a Frida! A szállás csil-
lagokkal jobb minőségű, mint a korábbi táborokban,
minden egy fedél alatt, az ellátás szinte hibátlan.
Közben persze a kis csapat egyre gyarapodott, s bár a
családias hangulat elhalványodott, új ismerősökre, új
sorstársakra találtunk, és a nagy csapatnak is megked-
veltük a hangulatát. Igaz, én már nehezen igazodom el
azon, hogy ki honnan érkezett és ki kinek az anyukája,
testvére, barátja, és főként azt, hogy ki mit kapott
(kivéve Berti unokahúgomat, aki a bemutatkozáskor
szomorúan lemondó hangon tudatta velünk, hogy ő
bizony semmit). 
Kicsit irigykedve figyeltem azokat a családokat, akiknek
a mostani volt az első találkozója, hiszen nekik annyi új
élményt nyújtott a rengeteg program, a beszélgetések,
az ismerkedés. Ugyanakkor jóleső érzéssel töltött el az
is, hogy mi már régi motorosok vagyunk, sok dologban
a segítségére lehettünk a „kezdőknek”, rutinosan iga-
zodtunk el a tábori élet útvesztőiben. Lányaim is ebből
a rutinból merítve és a jeges uszodavízre hivatkozva
lógták el idén az úszást, miközben Panna minden zok-
szó nélkül kétszer kényszerített bele a kellemesnek
éppen nem mondható Balaton vizébe, mert felnőtt fel-
ügyelete nélkül nem mehetett. 
Na és a gyerekek mekkorát nőttek! Az első táborzáró
estéjéről az az emlék vésődött belém örökre, hogy

Juhász Viki Lovas Judit ölében ülve
zokog, amiért haza kell menni, és ott kell
hagynia az új barátait. Most meg a régi-
ek többsége már egyedül, szülők nélkül
jött nyaralni, és koromsötétben diszkóz-
tak az utolsó este, ahol ki tudja ki-kinek
az ölében ült búcsúzóul. Erről csak Timi
tudna bizalmas információkat kiszivá-
rogtatni, de senki ne rémüljön meg, ter-
mészetesen nem fog. 
Remélem, hogy az alapítvány gyászos
anyagi helyzete és a Frida szálló nehéz-
ségei ellenére is sikerül jövőre is meg-
rendezni a „Mi is nyaralunk” tábort,
hogy az idén először táborozók miatt is
főhessen a fejünk 8-10 év múlva a
búcsúesten. 

Erdélyi Zsuzsanna
Csoportos produkció a „Kimittud“-on



Az első Az első 
táborozásomróltáborozásomról

Sziasztok Trappancsok!

Zsófi vagyok, sokan még nem
ismertek. Kisbabakorom jelentős
részét kórházban töltöttem. 
Egy évesen hozhattak haza a szüle-
im egy új, egészséges szívecskével
kicsi mellkasomban. Már négy éves
vagyok, és most először mentem
nyaralni veletek a Balaton partjára,
vagy ahogy én szoktam mondani a
„Banatonra”. Mondtam anyukám-
nak többször is az első napokban
sokat sejtető hangsúllyal: „Anya, ez
az első táborozásom!” Éreztem,
hogy valami fontos dolog történik
velem, bár még nem is tudtam, mit
jelent az, hogy tábor. 
Az első nap egy kis csalódással
indult, mert kiderült, kedves játszó-
pajtásom Mirjam egy megfázás
miatt sajnos nem jöhetett el a nya-
ralásra.  Az első napokban így nehe-
zen találtam új barátokat. Tudjátok,
én ilyen sok gyerek között még soha
nem voltam, ezért bár az első
napom a táborban varázslatos volt,
a musical esten nem mertem egye-
dül beállni a gyerekek közé táncolni,
pedig minden vágyam ez volt. Anya
segített, hogy ne pityeregjek
tovább, bejött velem a táncolók

közé.  A „Ki mit tud” próbákon is
nagyon félénk voltam, eleinte csak
vágyakozva néztem a Nemo és
Kagyló csoport többi tagját, nem
mertem beállni közéjük, pedig kép-
zeljétek, nekem a „riszálom úgyis,
úgyis” dal az egyik, sőt mostanában
a legnagyobb kedvencem! Ha még
nem láttátok, a dalhoz kapcsolódó
rajzfilmben az a legviccesebb,
ahogy a víziló rázza a popsiját a
zenére.  A csütörtöki holtpont után
azonban péntekre megtört a jég,
hagytam, hogy anya rám adja a
pólót és a rövidnadrágot, és nyuszi
ugrásokkal beálltam a riszatáncot
próbálók közé, hogy este, életem
első „fellépésén” a számomra leg-
kedvesebb, legmókásabb zenére
táncolhassak. 
A tábor elején, a programismerte-
tések egyikén már felfigyeltem egy
kifejezésre: ManóHáz.
Számomra nagyon izgalmas helynek
ígérkezett ez a ház, mondtam is
anyának, oda feltétlenül menjünk
el. Sajnos várakozásaimmal ellen-
tétben azonban a házban egyetlen
igazi törpét sem találtam, csak
magamfajta embermanókat.
Azonban akárhányszor mentünk,
mindig más meglepetések vártak
ott rám: gyurmázás, festés, nyak-
lánckészítés, mese, bábozás, nyom-
dázás. Sok mindent készítettem. A
büszkeségem egy apró, műanyag

karikákból összeforrasztott zsiráf.
Lila színű rózsaszín foltokkal. Ezek a
kedvenc színeim. 
Szerda délelőtt Balatonfűzfőre
mentünk bobozni. Persze, mivel
tudjátok, egy kicsit félénk vagyok,
nekem nem volt könnyű elindulni.
Először sírva emeltek engem ki a
járműből, annyira megijedtem.
Miután a tömeg eloszlott, a zsibon-
gás elcsitult, mégiscsak összeszed-
tem a bátorságomat, és úgy döntöt-
tem, elindulhatunk a nagy kalandra.
Nem bántam meg!
Sőt, ezután még  igazi meglepetést
is okoztam!  Sokáig nézegettük a
falmászókat, mikor anya kérdésére,
hogy van-e kedvem falat mászni,
álmosságom ellenére azt válaszol-
tam: „Na jó, megpróbálom.”  Míg ő
bátorított és kattintott három fény-
képet, én már kb. három méteres
magasságba küzdöttem magamat!
A fal legtetejére ugyan már nem
mertem felkapaszkodni, de mikor
biztonságos talajt értem, anya azt
mondta, „büszke vagyok rád”!
Nagyon szerettem az uszodát is.
Első nap, bár nagyon tetszett a víz,
anyukám nyakát szorongattam
annyira, hogy már időnként nem
kapott levegőt. Második alkalom-
mal már el mertem őt engedni,
csak az zavart módfelett, ha a víz a
szemembe fröccsent. Ilyenkor egyik
szememet lehunyva kacsintó,
mulatságos arckifejezéssel felszólí-
tottam édesanyámat, hogy törülje
ki a szememből a vizet azonnal az új

A legkisebbek csoportos produkciója

...gyakran játszom otthon
azt, hogy cica vagyok



cicamintás strandtörülközőmmel!
Harmadik alkalommal már nem kel-
lett a „cicatörülköző”, a negyedik
uszi végére, pedig a medence szélé-
ről guggolva, anya kezét fogva be
mertem ugrani a vízbe!! Tudom, kis
lépések ezek ugyan az emberiség-
nek, de nagyok egy olyan kicsi
embernek, mint én vagyok, aki még
ilyen mély, hideg vízbe korábban
sose merészkedett. 
Ilyen nagy ugrálóvárban sem vol-
tam korábban, ezért először alig
mertem anya unszolására, az ő kar-
jaiba huppanva lecsúszni a meredek
lejtőn. Képzeljétek második alka-
lommal még a létrán is fennakad-
tam, lógtam egy kicsit, majd kisza-

badítottak. Ötödjére azonban már
teljesen egyedül csúsztam le a lej-
tőn!
Szombaton egy másik titkos vágyam
is teljesülhetett. Imádom a macská-
kat, gyakran játszom otthon azt,
hogy cica vagyok, az arcfestő nénik
pedig igazi kiscicává varázsoltak
engem! Rózsaszín masnim is volt,
mert mint írtam a rózsaszín az egyik
kedvenc színem!  Igazából minden
állatot nagyon szeretek. A szállodá-
ban jópofa, mókás kutyák szaladgál-
tak, a vízparton hattyúkat etettem,
sirályokat kergettem. A cicák mellet
nagy rajongója vagyok a lovaknak.
Mindig mondom, hogy ha felnövök,
lovas leszek. Ennek megvalósítása
érdekében igyekeztem minél több
lépést megtenni a pónilovakon csü-
csülve, a keddi „Én kicsi pónim” fog-
lalkozáson.
Tudjátok, bár már sokszor hallottam
azt a szót, hogy transzplantáció, én
még igazából mindig nem tudom mit
is jelent, kórházi életemre tudatosan
már nem emlékszem. A felnőttek
gyakran használják azt a szót is, hogy
sors, de én még ezt a szót sem
értem, de a közösségi programokon a
lelkem mélyén éreztem, hogy valami
összeköt minket, hogy a sok-sok gye-

rek között itt engem is számon tarta-
nak, otthon vagyok, és fontos
vagyok, parányi kis része az egésznek.

Így éreztem, amikor felcsendült a
szombat esti búcsúdal.

„ A zene az kell, mert körülölel, és
nem veszünk majd el.

Ha van elég szív, az sokat segít,
már úgysem adjuk fel.”

Vasárnap elindultunk szüleimmel
hazafelé, és amikor kocsink már
távolodott „Banaton” partjaitól,
anyukám vállára hajtottam a feje-
met és azt mondtam „Anya, szeret-
lek, olyan jól éreztem itt magam”.

Gondolataimat lejegyezte az édes-
anyám, aki egész családjával együtt
ezúton szeretné megköszönni a
szervezőknek és önkénteseknek az
élményeket, a fejlődést és a fenti
számára megható mondatot, mely
áldozatos munkájuk nélkül nem
hangozhatott volna el.

Zsófi 

A Manóházban



Jubilálunk!
– de lesz-e folytatás?

(Szalamanov Zsuzsa alapítványi elnök) 

A TRAPPANCS újság elsősorban a szervátültetett és
átültetésre váró gyerekek és szüleik lapja, de
elküldjük a gyerekeket kezelő és a transzplantációt
végző orvosoknak, a kórházak intenzív osztályaira
(azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akiken
múlik, hogy szervdonor lesz-e egy potenciális
donorból), a kormány illetékes tisztségviselőinek,
döntéshozóknak, civil szervezeteknek és termé-
szetesen támogatóinknak. 

És most szólnom kell mindnyájukhoz!

5 éves lett a TRAPPANCS újság, és nem tudom,
hogy lesz-e hatodik év…

20 éves a Transzplantációs Alapítvány, és nem
tudom, lesz-e folytatás…

2007-ben elfáradtam, abba akartam hagyni az
Alapítvány vezetését, de a táborban olyan szülina-
pi meglepetésben részesültem a gyerekek, szülők,
önkénteseink, a Magyar Transzplantációs Társaság
vezetése és támogatóink részéről, mely energizált
további 60 évre. Tehát erőmből futná, tudnám
még folytatni, de a pályázatok eltűnése és az
Alapítvány számára felajánlott SZJA 1 % drasztikus
csökkenése miatt pénzügyi akadálya lesz további
működésünknek.

Ha csak nem…

Az utolsó táborunkról egy rövid statisztika, ami
valószínűleg nem kifejezetten érdekli a gyerekeket,
de a szülőket, döntéshozókat, támogatókat talán
elgondolkoztatja, és cselekvésre ösztönzi az ala-
pítvány megmentése érdekében.

Teljes létszám: 180 

Családok száma: 45 

Kísérő nélküli gyerek: 13 

Önkéntes segítők: 19

Transzplantált gyerek: 56

Egészséges testvér: 34 

Első tábor (2004) óta résztvevők: 10 család + 3
kísérő nélküli gyerek

3-nál több táborban résztvevők: 13 család + 6
kísérő nélküli gyerek

Először táborozók: 13 család + 3 kísérő nélküli
gyerek

Korcsoportok:

2-5 éves – 21

6-10 éves – 26

11-15 éves – 21

16-19 éves – 22

Transzplantált szervek szerinti megoszlás: 

24 vese, 23 máj, 1 vese+máj, 1 tüdő, 7 
szív…

és végül egy édesanya levele...



Levél 

egy édesanyától

Nem szeretném hosszan taglalni
családom viszontagságait, és hogy
hogyan kúszott be alattomosan
életünkbe és vette át a vezető sze-
repet a betegség, legyen csak annyi
elég belőle, hogy kislányom Hanna
9 hónaposan, 2010. február 24-én
új szívet kapott, és másik két kislá-
nyomnál (Dorottyánál és Antóniá-
nál), valamint nálam is diagnoszti-
zálták a DCM-et (dilatativ chardio-
miopátiát, szívizomsorvadást). Ezzel
megváltozott az eddigi megszokott
kis életünk, és átértékelve a világ
dolgait, meglátjuk ma már hama-
rabb a minket körülvevő kisebb cso-
dákat is. 
Az egyik közülük: a Csodalámpa
Alapítvány, amely súlyosan beteg
gyerekeknek teljesíti egy kívánsá-
gát. Mikor megadatott nekünk is ez
a lehetőség, a középső kislányom
Antónia több napi gondolkodás
után, kívánságként azt kérte, csak
egy napig ne féljen. Ekkor döbben-
tem rá, hogy nem csak engem nyo-
maszt ez az érzés. 
Ma már tudom, hogy minden csa-
lád, kiknél transzplantáció volt, akár

gyerekként, akár felnőttként, de a
vállán cipeli a leküzdhetetlen félel-
met. Ez is egy, a sok nehézség közül,
amit a megváltozott életünk elénk
állít. És ekkor sorsszerűen találkoz-
tam (másik csoda a számunkra) a
Transzplantációs Alapítvány által
felkínált lehetőséggel, miszerint
családunk elutazhatott az alapít-
vány támogatásával, Balatonvilá-
gosra, a Frida Szállóba nyaralni egy
hétre. És itt ne egy hétköznapi nya-
ralásra gondoljatok, ez annál sokkal
de sokkal több. Itt a gyerekeket (no
meg minket, szülőket is) elhalmoz-
ták ezer meg ezer programmal, és
az eddigi, kicsit megtört lányaim
habzsolták az új lehetőségeket. 
Felsorolni is sok, mennyi programot
szerveztek nekünk. (azért én mégis
megpróbálom, csak hogy lássátok,
mennyire kitettek magukért). Úszás,
lovaglás, aqua fitnesz, pilates torna,
kézműves foglakozás, bobozás,
kenuzás, teniszezés, pinpongozás,
akadályversenyek. De nem csak a
mozgásra ösztökéltek minket, a lel-
künk egyensúlya ugyanannyira fon-
tos a számukra. Szülőknek volt
Családi kör (én személy szerint
nagyon imádtam, minden szülőnek
nagyon ajánlom), gyerekeknek
Beszélget-Ő, ahol csoportosan meg-

vagy akár kibeszélhettük magunk-
ból a beszámolóm elején felvetett
speciálisan minket érintő gondokat.
Mikor a testünk elfáradt és lelkünk
kérdéseire választ kaptunk, jött az
önfeledt szórakozás. Karaokézás,
Zenés est, Táncház, Csillag születik,
Ki-Mit-Tud, Kresz vetélkedő, Irigy
Hónalj Mirigy koncert, és a Fivérek
is felléptek.
Ott tartózkodásunk alatt pszicholó-
gus, orvos, gyógytornász, és meg-
annyi ember körülvett minket, hogy
ezt az amúgy is csodálatos nyara-
lást még tökéletesebbé tegye. 
Köszönettel tartozunk a Transzplan-
tációs Alapítványnak, hiszen a min-
ket nyomasztó félelmet és aggodal-
mat egy hétre a hátunk mögött
hagyhattuk. Az Ő segítségükkel tel-
jesülhetett Antóniának ez a kíván-
sága is! 
Csak remélni tudom, hogy ez az
élménybeszámoló elgondolkodtat
és ösztönöz titeket, hogy aki teheti,
még nagyon sokáig fenntartsa ezt
az elengedhetetlen Alapítványt
támogatásával. 

Üdvözlettel: 

Egy boldog család



Szívtranszplantált Szívtranszplantált 
gyerekek első táborozásagyerekek első táborozása

Az idén először töltöttek egy hetet szívtranszplan-
tált gyermekek a ”Mi is nyaralunk” táborban. Azért
jöttek, hogy végleg elfelejtsék kórházi élményei-
ket, ráérezzenek a közösségi élet szépségeire
hasonló élethelyzetű gyerekek között. 
A hetes számnak különös jelentőséget tulajdoní-
tanak. Heten érkeztek, a legfrissebben műtött,
mindig pajkos, mindig vidám Máté 7 hónapja
esett át élete sorsfordító műtétjén, és itt a tábor-
ban ünnepelhette hetedik születésnapját. 
Velünk nyaralt Brendon , aki  a tábori homokozó
aktív főépítésze volt, imádja a vizet, egy kis külső
medencei lubickolásra  bármilyen évszaknak
megfelelő időjárási viszonyok között szívesen vál-
lalkozott volna. 
Eljött Hanna is, a legfiatalabb szívátültetett, aki a
junior kategória Pöttöm Pannája . Meglepő maga-
biztossággal  csücsült a pónilovon, fodros ruhács-
káiban, tipegő táncával, melyet többször is láthat-
tunk, üde színfoltot jelentett a tábori forgatagban.
Zsolti szombaton komoly kistigrissé változott, a
gyerek kalandpálya akadályait is egy kistigris
ügyességével vette. Vivien  „ nagylányunk” napról
napra egyre mosolygósabb volt, Tibi komoly fia-
talember, Zsófi  a legbájosabb „kiscica”.
Többen közülük az elmúlt egy év jelentős részét
még kórházban töltötték. Sokuk számára ez volt
az első alkalom arra, hogy közösségben új bará-
tokat szerezzenek, az élet borúsabb, szürkébb
oldala helyett számukra egy vidámabb, színesebb
világ nyíljon meg.
Utólagos engedelmükkel a többi szülő nevében is

szeretnénk ezért köszönetet mondani a tábor
szervezőinek és az önkéntes munkát végzőknek.
Reméljük, jövőre is lesz folytatás. 

A tábor megtartásáért most már a mi szívünk is
veletek dobog!

Csilla és Márti



tündérmese… tündérmese… 
Egy tündérmese volt számomra a múlt hét.
A mesékben sokszor előfordulnak bűvös számok, mint például a
hármas: a király három leánya, a három kívánság, vagy a hetes: a
hétfejű sárkány, a hét törpe… 
A múlt héten a mi bűvös számaink a nyolc, a kilencven és a száz-
nyolcvan voltak: 
Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a szervátülte-
tett és átültetésre váró gyerekek nyári rehabilitációs tábora. 
A 180 résztvevő közül 90 gyermek volt, ők voltak tündérország
vidám, önfeledt lakói egy héten keresztül, Balatonvilágoson!
A mi mesénkben nem voltak tüzet okádó sárkányok, sem gonosz
boszorkányok, de volt hullámzó Óperenciás tengerünk, cápaem-
berünk, felfújható várunk, voltak lufikkal viaskodó harcosaink,
kipingált tündérlányaink, falakat megmászó bátor hőseink, táncoló törpéink, éneklő trubadúrjaink,
udvari mulattatóink és volt sok-sok királyfink és királykisasszonyunk!
Tündérországban nem ismerik a betegséget, mindenki egészséges, nincs különbség transzplantált és
egészséges tündérpolgár között, mindenki sportol, játszik és mindenféle megkötés nélkül éli a tündé-
rek hétköznapi, vidám életét. 

A tündérmesének most egy időre vége, de ha nagyon hiányzik a sok kis királyfi és királylány, csak
becsukom a szemem és tovább álmodom…

Böcskei Virág kurátor



Sziasztok trapik!
Már a szervátültetettek világbajnokságán is alig vártam,
hogy kezdődjön a tábor. Kérdeztem is Timit, hogy kik
jelentkeztek Balatonvilágosra. A bajnokság után már
csak két napot kellett aludni, és indultunk a táborba. 
Elvileg a család 12:00-kor indult volna, de ez csak jóval
később történt meg. Én már előre ideges voltam, hogy
a Szalmási család megint elkésik, de a szüleim szeren-
cséjére az első tíz percben elaludtam. Már a Hotel Frida
Family-ben ébredtem. Gyorsan felugrottam és már
pakoltam is ki bőröndömet a kocsi csomagtartójából.
Ennek apa nem nagyon örült, mert állandó félelme az,
hogy le fogom karcolni a kocsi hátulját. A focilabdám-
mal együtt rohantam be, és egyszerre le is csekkoltam
a jelenlévőket. Szerencsére a vacsoráról nem marad-
tunk le. Közel ültek hozzám a barátok, úgyhogy vacso-
ra után már mentünk is ki focizni. 
A másnap reggel nagyon aktívan indult.  Felkeltem,
átvettem a futócuccom és irány futni. A futást nagyon
élveztem. Eddig még csak a 12 perces futáshoz voltam
hozzászokva, most meg egyből húsz perc. Gyorsan
megreggeliztem, és mentem, hogy megnézzem, lehet-
e kajakozni. Attila bement a vízbe egy kenuval, hogy
megnézze, nekünk biztonságos-e. Hát mi lett volna a
válasz? Persze, hogy: nem. Ezt nagyon sajnáltam, mert
véleményem szerint ketten talán tudtunk volna evezni,
és különben is jó buli lett volna felborulni Attilával.
Elkeseredve bementünk a hotelbe Ádámmal és
Tomival. Ezek után elmentünk úszni. Az ebédnél meg-
láttam Mátét, aki nemrég esett át szívtranszplantáción.
Többször is láttam őt a tévében. Nagyon örültem, hogy
személyesen is találkozhatunk, így odamentem, hogy
üdvözöljem. Ezt a napot este még megkoronáztuk egy
esti párnacsatával. A Márkus fiúk, Viktor, Bence és

Tomi tökéletes társak
voltak ebben. Be kell,
hogy valljam: a csata
nem tartott sokáig,
mert nagyokat ütöt-
tünk és sikeresen
levertünk egy lám-
pát. 
A következő napon
bobozni indult a csa-
pat. Egy hosszúnak
tűnő út után már alig
vártam, hogy elhasz-
nálhassam a jegyei-
met. A bob után
következett az izgal-

mas kötélpálya.
Előttem Petra és
Júlia harcolt a
kötélpálya okoz-
ta nehézségek-
kel.
Mindkettejüknek
nagyon jól ment.
A kötélpálya
vége felé alattam
leszakadt a kötél.
A szülők meg én
is megijedtünk,
de szerencsére
megőriztem a
hidegvérem; egy
kis gondolkodás után mentem tovább. Ha már egyszer
beindul az adrenalin, kihagyhatatlan a falmászás. A sok
izgalom után jött az unalmas, de azért megnyugtató
evés. De azért sokat ne üljünk egy helyben! Evés után
foci, aztán már ötkor elindult a benti akadályverseny. A
csapat jó volt, és örültem, hogy a tábor szervezői, a
szintén transzplantált Baranyai Andor segítségével, új
feladatokkal rukkoltak elő. Az esti filmvetítésre én saj-
nos nem mehettem be, de a kíváncsiságom nem
hagyott nyugodni, így néha-néha beleskelődtem.
Az előző mozgalmas nap ellenére nem aludtam valami
fényesen. Másnap már 4:30-kor ébredtem. Ezt onnan
tudom, hogy szegény Viktort ébresztettem fel, hogy
megkérdezzem, mennyi az idő. A szokásos programmal
- reggeli futás, reggeli – kezdődött a nap. Na de sor
került a várva várt kinti akadályversenyre. Szendi Jani
bácsi, a fősportos, megint kitalálta a legjobb progra-
mot, ami nekem az ugráló-mászóvár volt  
Az utolsó nap már korán reggel felkeltem, hogy lássam,
mi van az ugrálóvárral. Le volt eresztve, de a cápaem-
ber (Jani bácsi) 9:00-kor már ott volt, hogy felfújja leve-
gővel. Szerencsére egyszer mehettem Timivel és Zsuzsa
nénivel is a légváron. 
Délután felsűrűsödtek a programok: palacsinta party
Dorogi Gabriellával (gluténmentes is), Irigy
Hónaljmirigy, majd a Fivérek együttes. Az esti záróbuli
másnap reggelig tartott. Így a szüleim megint jól jártak,
mert az unalmas hazafelé utat végigaludtam. 
A záróbuli után kissé elszomorodtam, hogy ennek a
tábornak is vége van. Jövőre viszont újra találkozhatunk
azokkal, akik nekünk fontosak. Ezért, és a jó programo-
kért érdemes évről évre visszatérni a táborba.

Szalmási Donát  
(13 éves, májtranszplantált)



Köszönjük mindazoknak, akik a 2011 évi 
MI IS NYARALUNK 

tábor sikeréhez hozzájárultak!

Pénzbeli támogatással:

Kiemelt támogatónk harmadik alkalommal a 

MOL Új Európa Alapítványa

Minden adófizető, aki személyi jövedelem adója 1 %-át 
nekünk ajánlotta fel

Alsónémedi - Jótékonysági Bál résztvevői
Nephrológiai Szolgáltatók Egyesülete, Magyar Vesealapítvány, 

Bókay Alapítvány
Roche (Magyarország) Kft, Pfizer Kft, Rotary Klub Tabán

Tárgyi eszközökkel, ajándékokkal:

BBraun Avitum Hungary Zrt, NOKIA Komárom Kft, HBO Magyarország,
EMI Zenei Kft, Nissan Sales CEE Kft, Emil Frey Magyarország Kft,

Magyar Telekom, INNOMED, GENERALI Biztosító Zrt, Állatkert
Játszóház, Challenge Forever Kft 

Szolgáltatással:

Frida Family Kft 

Dabis Viktor, Lelle Néptánc Egyesület, Baranyai Andor ,Szente-Veres
Adrienn (Dumaszínház), „Hestia” Tűzzsonglőr csoport, Csonka Tünde és

Mohácsi Attila musical színészek, freeBIT Karaoke Magazin,
Balatonfűzfői Bob és Serpa Kalandpark, Fivérek, Irigy Hónaljmirigy, 

Lajkó Zsuzsa arcfestő, Felfújható Játékvilág Kft, 
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány 

Önkéntes munkával:

Dr. Kelen Kata, Dr. Vilmányi Csaba, Békefi Rita, Szendi János, Szendi-
Káldi Mónika, Nagy István és Anikó, Szabó Attila, Szekeres Ágota,

Schneiderné Szabó Julianna, Böcskei Virág, Gallus Edit, Márkus Márta,
Vitányiné Homoki Erika, Erdélyi Zsuzsa, Tarján Iván, Görgényi Gyula,

Feszt Tímea, Szalamanov Zsuzsa



KIHAGYHATATLANKIHAGYHATATLAN

a köszönet a tábor önkéntes segítőinek , akik idén is tökéletesen, önállóan és szív-
vel-lélekkel fáradoztak azon, hogy ne csak egyszerűen jól érezze magát mindenki,
hanem hasznosan teljen el a hét.

…és a köszönet mindnyájunk nevében azoknak a művészeknek, fellépőknek, akik
idén is „ingyen és bérmentve” gondoskodtak a táborlakók színvonalas szórakoztatá-
sáról:
„Hestia” Tűzzsonglőr Csoport, Lelle Néptánc Egyesület, Szente-Veres Adrienn
(Dumaszínház), Csonka Tünde és Mohácsi Attila musical színészek, Fivérek, Irigy
Hónaljmirigy, Dorogi Gabriella (TV2)

Szendi János úszásoktatás
Dr. Kelen Kata tábororvos

Dr. Vilmányi Csaba tábororvos

Böcskei Virág szervezés, mese

Márkus Márta kézművesség

Szalamanov Zsuzsa táborvezető

Szabó Attila kenuoktató

Nagy István teniszoktató

Schneiderné Julcsi kézművesség

Sz-Káldi Mónika úszásoktatás

Szekeres Ágota pszichológus

Nagyné Anikó asztalitenisz

Tarján Iván videó

V.né Homoki Erika Manóház

Feszt Tímea táborvezető h.

Gallus Edit családterápia





Én azt mondom, Kormorán, te azt mondod
Kócsag, én azt mondom Hattyú, te azt mondod
Szárcsa. Biztosan tudom, hogy van két CSAPAT,
amelyek tagjainak ez az asszociációs sor egyértel-
mű. 
Az asszociáció a kapcsolatképzés egyik esete,
amelynek során a térben, időben együtt szereplő,
illetve hasonló tulajdonságú dolgok nevei, képei
kölcsönösen felidézhetik egymást. 
Az idő június vége, a tér Balatonvilágos, a két csa-
pat a Transzplantációs Alapítvány Gyermektábora
és a tábornak helyet biztosító FRIDA CSAPAT. 
A két csapat élete évről-évre egy hétre összefonó-
dik. És a kötelék szinte észrevétlenül, de egyre erő-
sebbé válik. Nem csak a madárnevek közötti
hasonló asszociáció köt össze minket. Ismerjük
már jól egymást. Ők tudják, ki eszi a legtöbb süte-
ményt, kinek van a legtöbb pecsétje, ki kéri el leg-
többször a szobakulcsot a recepción, és ki az, aki
eldugja a lift mellett, kinek a kedvence a frankfur-
ti leves, kinek a milánói sertésborda, kinek a
Hupikék törpikék koktél, és kinek a búzasör. Ki
megy a Balatonba akkor is, ha hideg, ki megy min-
denhová focilabdával a hóna alatt. 
Mi tudjuk, hogy szinte mindent kérhetünk, hogy
mindig van meglepetés, hogy a reggelinél leg-
jobb a gomolya, hogy a gulyásleves után jön a
fánk, hogy melyik fának melyik ága bír el minket
az akadályversenyen. Nekik munka, nekünk szó-
rakozás, méghozzá mindkét esetben határokat
döngető formában. Hiszen mi ezen a héten
akarjuk a legjobban érezni magunkat, a legönfe-
ledtebben szórakozni, nekik pedig talán a legne-
hezebb hetek egyike ez. 
Mégis azt hiszem, mindkét csapatnak sokat
jelent ez a közösen eltöltött hét. Cserébe a sise-
rehadért, a gyerekzsivajért, a sok munkáért, ők
is átélik velünk azt a sok jót, amit ez a tábor
jelent nekünk. 
Azt mondják a tudósok, hogy a vándormadarak
a vándorlásuk során megtanulják más, ott élő
madarak nyelvét. Ez alatt az egy hét alatt a két
„madárcsapat” biztosan egy nyelvet beszél, és
ez nagy dolog. 

A vándormadarakkal ellentétben, mi nem tele-
lünk, hanem nyaralunk együtt, minden évben.
Reméljük, hogy még sokszor vár minket kicsit
aggódva, de nagy szeretettel Kata a recepción,
hogy még sokszor segít a „kulcskérdésekben”
Bea. Hogy a valódi kulcskérdések megoldásában
még nagyon sokáig számíthatunk Gyuri bácsira
és Csabára. Hogy Kati néninek és a konyhán dol-
gozóknak köszönhetően még sokáig ehetjük a
világ legjobb milánói sertésbordáját. Hogy a pin-
cérek közül Gábor még sokszor kitalálja, hogy
mit kér inni a vacsorához a Cápaember és Anikó
bácsi (köszönjük Máté), azaz NagyPisti. 
Nagyon köszönjük a felszolgálást a komoly arc-
cal, de mindig nagy poénokat mondó Ákosnak,
és Daninak, akinek mindig, minden porcikája
mosolyog. 
Köszönjük az egész FRIDA CSAPATnak, hogy min-
den évben várnak minket. 

A madarak vándorlásának rejtélyét egy német
szerzetes oldotta meg 1250 körül, aki egy per-
gamen darabot erősített egy füstifecske lábára,
hogy megtudja, hová tűnik el télen. A perga-
menre ezt írta: – Mondd fecske, hol töltöd a
telet? Meglepődött, amikor tavasszal a fecskével
együtt a válasz is megérkezett: Petrus házában,
Ázsiában. 
Ha tőlünk megkérdezik, hol töltjük a nyarat,
még sokáig szeretnénk azt válaszolni: a Frida
Hotelben, a Balatonon.

dr. Kelen Kata 

Kell egy csapatKell egy csapat



WorldTransSport
közvetítés

Szeretettel köszöntjük az
WorldTransSport TV nézőit in-
nen, a Liszt Ferihegyi repülőtér-
ről. Csak itt, csak most, élőben
közvetítjük a magyar válogatott
érkezését Svédországból, a
Szervátültetettek XVIII. Világjá-
tékáról. Míg kedvenc sportolóink
megérkeznek, vegyük át a
Világjátékokat számokban: 54
nemzet több mint 1000 sportoló-
ja 8 nap alatt 13 sportágban
mérte össze tudását. A mieink
46 fővel képviselték kis hazánkat
és a megérdemelt 4. helyet sze-
rezték meg az összesített érem-
táblán, olyan nagyhatalmak
után, mint Nagy-Britannia,
Amerika és Ausztrália.
Mindemellett megfigyelhető egy
olyan egyre erősödő tendencia,
miszerint a fiatalok, úgynevezett
„trappancsok” aránya a csapa-
ton belül évről-évre rohamosan
növekszik. Ennek a jelenségnek
is megpróbálunk utánajárni. 
És már érkeznek is! Elsőként
Szalmási Donát, a csapat legfi-
atalabb tagja lép be a terminál-
ba. Az örökmozgó Donát idén
vett részt az első, de minden
bizonnyal nem az utolsó nem-
zetközi megmérettetésén. Ujjon-
gó tömeg fogadja, megpróbá-

lunk a közelébe férkőzni. A lány-
koszorún való áttörés után már
készen is áll arra, hogy élmé-
nyeiről meséljen.
„Amikor megtudtam, hogy me-
hetek Göteborgba, boldog vol-
tam és elkezdtem még lelkeseb-
ben edzeni.  Végig bennem volt
a versenyszellem, de sajnos
nem sikerült érmet szereznem.
Ez azonban nem szegte ked-
vem. Rájöttem, hogy még eltö-
kéltebben és szorgalmasabban
kell edzenem, hogy a következő
alkalommal sikeresebb legyek.
Mindenkinek csak ajánlani tu-
dom, hogy sportoljon. Nem
csak azért, mert egészséges és
jó dolog érmeket szerezni, de
azért is, mert megnyílik a világ
előtted. Sok szép helyre juthat-
tok el. Göteborg-ban három
napunk volt körbenézni a város-
ban. Szerin-tem  nagyon szép
és tiszta város. Sok szép parkja
van, és nagy élménnyel gazda-
godtam, hogy a vidámparkja
nem maradt ki az életemből. ”
Már érkezik is a trappancs úszó-
válogatott egymással karöltve, a
tetemes mennyiségű érmek
okozta enyhe nyaki sérülések-
kel. Mindannyian tapasztalt ver-
senyzők már, kíváncsian várjuk,
hogy mennyre elégedettek göte-
borgi teljesítményükkel. Először
Gyurkó Alexandrát, az ifjú
úszóreménységet kérdezzük. 
„ Én az úszás versenyszámban
indultam, ahol 2 aranyérmet
(200 gyors és 100 hát) és 3

ezüstérmet (50 pille, 50 hát és
50 gyors) nyertem.
Az úszásnál volt némi kavarodás
(pl. nem 10-kor kezdődött a ver-
seny, hanem 11-kor), de ettől
eltekintve minden jól és gyorsan
ment. Még arra is volt időnk,
hogy egy kicsit jobban megis-
merhessük a várost!  Nagyon jól
éreztem magam! Köszönöm a
lehetőséget. ”
Szandi gyors és lényegre törő
válasza után jöjjön most Lovas
Judit, aki idén először verseny-

zett felnőtt kategóriában, hiszen
a verseny alatt ünnepelte 18.
születésnapját.
„ Nagyon tartottam a göteborgi
Világjátékoktól, egyrészt az uta-
zástól, másrészt attól, hogy
hogyan fog sikerülni a verseny.
Aztán eljött a „nagy nap”! A ver-
senyen szerencsére sikerült jó
eredményeket elérnem: 3 bron-
zéremmel és 1 ezüstéremmel
térhetek haza. Szabadidőnkben
volt lehetőségünk megnézni a



várost, ami nagyon szép volt,
még a sok eső ellenére is. Én jól
éreztem magam, és remélem,
hogy a következő versenyre is
eljuthatok majd! ”
Mi is reméljük, hajrá Judit! 

Végül Dózsa Dávidhoz, a
Trappancs SE egyetlen férfi
úszójához fordulok. Íme az ő
beszámolója. 
„A Göteborgi Világjátékokat
nagyon vártam, örültem, hogy
sikerült bekerülnöm a váloga-
tottba. A város gyönyörű volt,
nagyon élveztük a napokat, ami-
ket ott tölthettünk. Sajnos a szer-
vezés nem volt a legjobb, de a
verseny nagyon izgalmas volt,
ahol nagyon sok ország és ver-
senyző vett részt. Nekem a leg-
jobban az utolsó nap tetszett,
amikor néhányan ellátogattunk
egy szigetre, ami gyönyörű volt
minden szempontból. A verse-
nyen belül az volt a legjobb,
amikor megszereztük a vegyes
váltóban a bronzérmünket, amit
már nagyon régóta nem sikerült
a magyar úszócsapatnak (1999
óta, ha minden igaz). Végül 5
arany és 2 bronzéremmel sike-
rült hazatérnem.”
Egy percre sem állunk meg, már
rohanunk is tovább a trendi fiatal
jogásznőhöz, Tilhof Ingridhez,
aki a tollaslabda szakág nagy
reménységeként érkezett Göte-
borgba.
„ Maga a város nagyon szép, az

emberek is kedvesek, és igaz,
hogy próbáltam rákészülni lelki-
leg a kint rám váró időjárásra,
de nem sikerült. Eső, szél, rossz
idő. De persze ezek a dolgok
mind eltörpülnek a verseny adta
atmoszféra mellett. Sportágaim
a tollaslabda illetve az atlétika,
így hétfőtől csütörtökig verse-
nyeim voltak. Nem unatkoztam.
Úgy indultam ki, hogy minden-
képp szeretnék érmet szerezni,
mert az elmúlt évben rengeteg
áldozatot hoztam a sportért, és
egy világbajnoki érem minde-
nért kárpótolt volna. Meg is lett
az eredmény. Tollaslabda egyé-
niben, párosban és súlylökés-
ben ezüstérmes, kislabda hají-
tásban pedig bronzérmes let-
tem. ”

Ingrid mellett Kóka Zoltán, a tol-
laslabda párja áll, aki Európa-
bajnokként érkezett Svédor-
szágba. Kérdezzük most őt fel-
készülésének nehézségeiről,
élményeiről. 

„A felkészülésem nem úgy sike-
rült ahogy szerettem volna,
mivel több dolog is hátráltatott,
(betegségek, munkahely, iskola)
így nem maradt elég időm még
a szokásos hétvégi edzéseimre
sem. Egészen április 31-ig dol-
goztam, ezután 2 nappal jött az
írásbeli érettségi. Ezt az akadályt
sikeresen leküzdöttem, majd jött
az edzőtábor, amit nagyon vár-
tam, és ami nagyon hamar el is
repült, és már el is jött az idő,
hogy utazzunk Göteborgba. Ezt
is nagyon vártam, asztalitenisz
és tollaslabda sportokban indul-
tam, előzetesen 3 érmet vártam
magamtól, ha reálisan néztem a
világot. Ez sikerült, annyi kü-
lönbséggel, hogy nem pont ilyen
összeállításban vártam őket, de
így utólag azt kell mondanom,
hogy megdöbbentően erős me-
zőnyöm volt, és ezekkel az
érmekkel úgy érzem, a lehető
legnagyobb maximumot hoztam
ki magamból. Tollaslabda egyé-
niben bronzérmet, tollas páros-
ban Szendi Janival ezüstérmet,
és asztalitenisz párosban Csuti
Janival szintén ezüstérmet sike-
rült szereznünk. Nagyon jól
éreztem magam, és mikor már
kezdtem volna örülni, hogy "túl
vagyok rajta", akkor döbbentem
rá, hogy 'á ugyan', még csak
most jön a neheze, mivel 3 nap
múlva szóbeliznem kell. Erede-
tileg ősszel szóbeliztem volna,
de aki mer, az nyer alapon
elmentem erre is, és végül is
sikerült leérettségizni, nem is
rossz eredménnyel. Tehát bátran
mondhatom, hogy pokolian
nehéz másfél hónapon vagyok
túl, de minden akadályt sikerrel
vettem, és annak örülök a leg-
jobban, hogy a számomra fon-
tos emberek mind büszkék rám!
”
A tömegből kitűnik aranyló fürt-
jeivel a mindig vidám Hasznos
Szabina, aki természetesen



most is mosolyog a kamerába,
mint mindig. Szabina felkészülé-
se nem volt zökkenőmentes, ő
is idén vált éretté. Ennek ellené-
re mindenkit, talán még önma-
gát is meglepte kiváló bowling
eredményeivel. 
„ A szóbeli érettségi után felsza-
badultan vágtam neki Svéd-
országnak. Idén a tanulás mellett
a bowlingé volt a főszerep, hisz
egyéni és páros versenyen kellett
megmutatnom a tudásomat. Oda-
kinn még volt pár napom, hogy
lelkileg is felkészüljek a megmé-
rettetésre. Az egyéni gurítások
vasárnap zajlottak. Fél egy körül
kerültem pályára, és pár bemele-
gítő dobás után már el is kezdő-
dött a hajrá. A nagy koncentrálás
közepette 455 fás eredménnyel
első lettem. Nagyon jó érzés volt a
dobogó legfelső fokán állni,
kimondhatatlanul boldog voltam.
Egy kis lazítás és pihenés után
másnap 10 órakor már újra a
bowling pályán álltunk Lőrinczné
Halász Klárival, hogy legurítsuk a
pályán lévő bábukat. Minden
tőlünk telhetőt megtettünk, és így
végül kiérdemeltük a dobogón az
első helyet. Nagyon jól éreztem
magam, úgy érzem, a társaság is
jó volt. ”
Szabina mögött bújik meg a min-
dig bongyor Bogyor Tünde, a
teniszezőnőnk, aki már 2 éve erre
a lehetőségre várt, hogy megmu-
tathassa magát a nemzetközi
porondon. Lássuk, hogy élt-e
vele!

„Az első napokban szurkolás
tette ki a mindennapjainkat, a
lehető legtöbb versenyen ott vol-
tunk és kitartóan bátorítottuk
csapattársainkat a lehető legna-
gyobb hangerővel (felemelő
élmény volt: ki a jobb??? :))
Egy hatalmas teniszkomplexum-
ban került megrendezésre az
egyéni teniszverseny, amelyben
kemény talajú fedett pályák vol-
tak, a második napon pedig egy
kisebb helyszínen folytatódott a
páros megmérettetés. Egyéni-
ben egy bronzérmet, párosban
Almagro Carmennel egy ezüs-
térmet sikerült szereznünk.
Szeretném megköszönni min-
denkinek a rengeteg segítséget
és szurkolást! Külön köszönöm
a felkészítést az edzőmnek,
Horváth Gábornak! (és elnézést
az ősz hajszálakért :)) ”
Most pedig következzen az atlé-
ta csapat új kiválósága, Kovács
Anna, aki nagy reményekkel
vágott neki a nagy útnak és erős
mezőnyben is bizonyítani tudott.

" – Nagyon féltem az egész
göteborgos mizériától, csak túl
akartam rajta lenni, minél előbb
és gyorsabban. De kiderült,
hogy az egész nagyon jó, új
emberek, új helyzetek, új érzé-
sek. Az atlétika – amiben érde-
kelt vagyok – az utolsó két
napon került megrendezésre.
Első nap volt a 100 méter, a 400
méter és a 4x100 méteres női
váltónk. 100 méteren ötödik
helyezést tudtam „csak” elérni,
amitől nagyon kiborultam, a 400
méterhez fel sem akartam állni.
Azonban odaálltam, és sikerült
összehozni egy bronzérmet,
nem mellesleg országos csúcs-
csal. A váltónk sajnos épphogy,
de lecsúszott a dobogóról.
Második nap távolugrással
kezdtünk, ahol a vártnál rosz-
szabbul teljesítettem, de így is
meglett a bronzérem. Aznap volt
még a 200 méter, ahol az elő-
döntőben sikerült országos csú-
csot futnom, és másodikként
beérnem a célba (a brit zsiráf
mögött). A 200 méteres döntő-
ben csupán harmadikként sike-
rült beérnem, de egyszerűen
nem tudtam magamból többet
kihozni, így elhoztam harmadik
bronzérmemet. Nagyon tetszett
az egész Világjáték, és már alig
várom a jövő nyári Európa
Bajnokságot!  "
Anna mögött szorosan érkezik a
nők kedvenc röplabdása, Necz
Viktor. Amint a reptérre kiláto-



gató izgatott lányrajongók siko-
lya alábbhagy, megkezdhetjük
az interjút a laza kommunikáció
és médiatudomány szakos
egyetemistával.  
„A felemelő utazás után egy
évszaknyi ugrással visszafelé,
megérkeztünk a tisztán egysze-
rű és nagyszerű Göteborg váro-
sába. Az első két nap, a renge-
teg újdonság majdhogynem
feledtette azt a tényt, hogy egy
erős mezőnyben kell kiugró
sportteljesítményt nyújtani. Kel-
lemes tapasztalat volt az izga-
lom, amit versenyzőként ugyan-
úgy éreztem, mint ahogy szur-
kolóként. A röplabdadöntő
elvesztése miatt érzett keserűsé-
get pedig eloszlatta a remek tár-
saság. ”
A röplabda csapat másik trap-
pancs tagja, Jakab Ivett a
következő riportalanyunk.
„ Mint senkinek, nekem sem volt
egyszerű a felkészülés időszaka

8 vizsgával tarkítva, de a lényeg,
hogy végül mind sikerült, és ép
ésszel eljutottam Göteborgba.
Három sportágban bizonyíthat-
tam, így nem unatkoztam a
héten. Az első előtti napon röp-
labdában ezüstérmet és egy pár
kósza könnycseppet kaptunk a
precíz holland csapattól. A
kerékpárról szólva külön elége-
dettséggel tölt el, hogy az 5 km-
es időfutamot túléltem, azt pedig
sajnálom, hogy a 4X100 m-es

váltóban 0,03 másodperccel
maradtunk le a bronzéremről.
Nagy álmom vált valóra, amikor
sikerült eljutnom egy svéd IKEA-
ba, mint nagy IKEA rajongó.”
Végül, de nem utolsó sorban
érkezik a 12 fős válogatott leghí-
resebb tagja, a rutinos média-
személyiség és LEGO őrült
Mezei Gergő.
„ Már október óta teljes odaa-
dással készültem az idei főver-
senyemre. Mint minden tanuló-
nak, nekem is nagyban megne-

hezítette a dolgomat, hogy az
eddig megszokott időponthoz
képest 2 hónappal korábban, a
vizsgaidőszak kellős közepén
rendezték meg a Világbajnok-
ságot. Óriási egyéni csúcsokat
teljesítve volt, ahol sikerült meg-
védenem a címem, akadt, ahol
elveszítettem, és 5000 méteres
futásban pedig új világbajnoki
címet szereztem. A végelszámo-
lás 3 arany-, 3 ezüst- és egy
bronzérmet mutat. Elégedett
vagyok a teljesítményemmel, de
akadnak még kitűzött céljaim,
amik idén nem valósultak meg.
Remélem, még sokáig tudunk
ilyen kiemelkedő teljesítményt
nyújtani és a csapatunk is egyre
jobban összekovácsolódik. ”
Próbáltunk interjút készíteni
Feszt Tímeával, a Trappancs
csapat vezetőjével, ám ő to-
vábbra sem szeret nyilatkozni,
és először nem is akart mikrofo-

nunk elé állni, ami nem is csoda,
hiszen 10 nap fáradalmai és az
elmúlt szervezéssel töltött 1 év
jött ki most rajta a gép hazaér-
kezésével, ezt készül kipihenni,
de végül pár perc erejéig mégis
megállt nekünk:
„Rendkívül büszke vagyok az
egész csapatra, nagy csatákat
és küzdelmeket láthattunk vég-
telenül tisztességes versenyzők-
től. 
- Gyönyörű volt látni a rettegés
legyőzését: Ivett a kerékpár ver-
seny előtt a pálya látványától
gyakorlatilag halálfélelemmel
küzdött, de végül legyőzte a
félelmét-, vagy a kudarc érzésén
való felemelkedést: Anna a 100
méteres futás rendkívül erős
mezőnyének ötödik helyezésé-
től összetört, de három órával
később, a 400 méteres futás
rajtjánál már tudtuk, hogy nincs
baj, ismét ott lobogott szemé-
ben a tűz (amely bronzéremig
vitte); 
- a tollaslabda verseny borzasz-
tóan hosszúra nyúlt napján ver-
senyzőink – Ingrid, Zoli –  fárad-
hatatlan erejét és ügyességét,
- a legkisebb Trappancs versenyző
- Donát - hihetetlen elszántságát és
felnőtt módra versenyzését nála
jóval nagyobb és erősebb ellenfe-
lekkel szemben;
- a félelmetesnek tűnő nemzetközi
versenyen való helytállást reszket-
ve is – Tündinek még a szoknyája
is remegett az első teniszmeccsén;
- az uszodai körülményeket
(meleg, pára) két napig hősie-
sen tűrő rutinos úszóbajnokaink
– Alexandra, Dávid, Judit – újbó-
li tündöklését;
- a fantasztikusakat gurító, és az
aranyérmére azóta is rácsodál-
kozó, mindig jókedvű bowling
versenyzőnket - Szabinát; 
- az élete első nemzetközi röp-
labdaversenyét végigizguló fia-
talembert - Viktort, aki keveset
játszott ugyan, de azt jól, és aki



a sikeres veseátültetés óta legyőzött egy újabb
rémséges szörnyeteget, és azóta mindannyiunk-
nál jobban tudja értékelni az ÉLETET; 
- és a sportolásban határokat nem ismerő, önma-
gának újból és újból bizonyító futónkat, kerékpá-
rozónkat, Gergőt;
- valamint a felnőtt versenyzők teljesítményére is
nagy örömmel csodálkozhattunk rá mindennap.
Köszönöm, hogy ott lehettem!  Szép volt, tiszta
szívből gratulálok mindenkinek!”

Adásidőnk lejártának közeledtével szeretnénk
közvetíteni a fiatalok üzenetét az őket segítőknek:
„Szeretnénk megköszönni főszponzorunknak, a
Trappancs Egyesületnek, hogy támogatja a spor-
tolásunkat, és nem utolsósorban, hogy mindig
mellettünk áll. Köszönettel tartozunk a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének, hogy megte-
remtik az edzési lehetőségeket és kiemelten
figyelnek ránk.  Reméljük, nem bánták meg, hogy
belénk fektették gondoskodásukat, figyelmüket és
várakozásaikat. Nem tudjuk eléggé megköszönni
azt, hogy sportolhatunk és versenyezhetünk, és
az életre szóló élményeket. ”
Mi pedig szeretnénk megköszönni a WorldTrans-
Sport TV nézőinek, hogy ma is minket választot-

tak, maradjanak velünk! 
A következő adás 2012 júliusában lesz, amikor
Zágrábból közvetítünk a Szervátültetettek és
Dializáltak VII. Európa Játékáról. 

Ezt a kis növekvő csapatot elnézve pedig egyben
biztosak lehetünk:

Hallunk még róluk!

Jakab Ivett

A sportolók Világjátékra utazásához a Trappancs Egyesületnek

támogatást nyújtottak, melyet ezúton is KÖSZÖNÜNK!

Astellas Pharma Kft
KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény

Szedres Község
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért (Lovas Judit)

Borszörcsöki Önkormányzat (Tilhof Ingrid)
Derecskei Önkormányzat (Kóka Zoltán)

Gödi Önkormányzat (Dózsa Dávid)
Sárándi Önkormányzat (Bogyor Tünde)
II. kerületi Önkormányzat (Tilhof Ingrid)

Módori László (Tilhof Ingrid)



Göteborgi pillanatok
Göteborgi pillanatok



Bemutatkozik a

Nem-Árt!Nem-Árt!
Képességfejlesztő 

színiiskola
Kedves Trappancsok!

Néhány évvel ezelőtt Mohácsi Attila kollégám hívott
magával egy fellépesre Hozzátok, és fogalmam sem
volt, hogy az a délután milyen különleges és csodála-
tos élmény lesz az életemben. Együtt énekeltük a
Micimackót, Vuk dalát, ugráltunk a Liba-buli-ra és meg-
tapasztaltam, hogy milyen nagyszerű, önfeledten ját-
szani és nevetni szerető, remek csapat a Trappan-
csoké. Izgatottan vártam ebben az évben is a Veletek
való találkozást és a közös játékot. 
Ha van kedvetek egész évben hasonló mókázáshoz,
szeretnétek dalokat, táncokat tanulni, szépen, tisztán
és bátran beszélni és nem utolsó sorban még egy ked-
ves, családias csapathoz is tartozni, akkor szeretettel
várunk a Nem-ÁRT! képességfejlesztő színiiskolába! 
Iskolánkat 2003-ban alapítottuk Sárközy Ágnes és
Mohácsi Attila kollégáimmal. Nálunk nem a „mini szí-
nészpalánták nevelése“ a cél, hanem olyan rendezett
és nyugodt légkör megteremtése, ahol szombatonként
tartalmasan kikapcsolódhattok, képzett szaktanárok
segítségével fejleszthetitek képességeiteket, hogy
később a mozgás és a kommunikáció eszközeivel, biz-
tos fellépéssel, sikereket érjetek el a „nagy“ élet bár-
mely területén.
Az iskola minden szombaton 9:30 - 14 óráig tart foglal-
kozásokat, 7 - 20 éves korig, három csoportban vetés-
forgó szerűen mennek a gyerekek tánc-, színészmes-
terség, illetve énekórára. Egyéni hangképzésre és a
beszédtechnika fejlesztésére is van lehetőség.

Nálunk nem kizáró ok
a járóbot, a gyógy-
szerek okozta túlsúly,
vagy felmentés bizo-
nyos feladatok alól,
ezért orvosi igazo-
lást és szülői véle-
ményt kérünk arról,
hogy mennyire ter-
helhetők a leendő
tanulók.
Év végén nagyszínházi elő-
adást tartunk a kedves szülőknek. Bemutatónk általá-
ban egy vagy két színdarab keresztmetszete, és a leg-
fontosabb szempont az előadásban, hogy minden
gyermek kapjon lehetőséget önálló és csoportos meg-
mutatkozásra is. 
Nyáron egy hétre táborozni megyünk, ahol  a hét
végén egy családi nap keretében szintén bemutatjuk,
hogy mit tanultunk egy hét alatt. A táborban újdonsá-
gokat tanulunk, és az is könnyedén csatlakozhat, aki
év közben nem jár iskolánkba, és ez a tábor időben
soha nem ütkozik a Trapancsos balatoni nyaralással. 
Még hosszan sorolhatnám, hogy miért jó Nem-ÁRT!-
osnak lenni, de inkább a gyerekeket kértem meg, hogy
írjanak Nektek pár gondolatot iskolánkról.

A színi nekem mindig a boldogságot és az örömöt
jelenti. Az egyetlen jó dolog a szürke hétköznapok után!
Visszanézve az 5 évet, amióta idejárok, nem találok
olyan alkalmat, amikor ne boldogan jöttem volna el. A
színi közössége tényleg egy hatalmas családdá fejlő-
dött! Szerintem a színisek éhen halnának, ha nem süt-
nék süteményeket minden próbára és összejövetelre! :)
Nagyon szeretek mindenkit és öröm ide járni!

(Gáspár Dóra – 5 éve Nem-ÁRT!-os)
***

A színi számomra nagyon kedves. Sok mindent tanul-
tam a 9 év alatt. Itt kezdtem el énekelni, ami az egyik
legjobb dolog életemben. Itt jöttem rá, hogy abszolút
nincs ritmusérzékem, és tánchoz való tehetséggel se
áldott meg senki. Eleinte kínnak éreztem a táncórát, de
az évek során ügyesedni kezdtem, és örömömet leltem
benne. A színisulis társaság mára egy nagy családdá
érett, ebben a családban mindenkinek van helye, és
mindenkit egyformán szeretünk. A tanárok gondoskodó
tyúkanyóként (vagy kis kopasz tyúkapóként, lásd Moha)
kezelnek minket. Szeretek családtag lenni, szeretem a
Nem-Árt!-ot:)

(Fialka Bernadett – 9 éve Nem- ÁRT!-os)
***

Hogy „mit jelent számomra a színi?“ Ezt azt hiszem
nehéz megfogalmazni... fix szombati programot, „erős“

Táncórán



hobbit…Bár nem ebben az irányban
szeretnék továbbtanulni, mégis a
társaság, a színészet szeretete, a
tánc- illetve énekórák ösztökélnek
arra, hogy felkeljek nyolckor. Kb 11
éve azzal a céllal kerültem ide, hogy
segítsen feldolgozni egy nehéz
időszakot, és ugyan megvannak
még azok a hatásai is, amiért valaha
elkezdtem, de ma már komolyabb
okok is akadnak, amiért ide járok és
eszemben sincs abbahagyni. 
(Tari Dorina Liliana - 11 éve Nem- ÁRT!-os)

***

Három éve koptatom a Nem-Árt
„padsorait“. Ezen időszak alatt
rengeteget tanultam a megoldandó
szituációkból, énekekből, táncok-
ból, egy remek társaságnak köszön-

hetően, akiket
egy szintén remek
tanár-gárda terel-
get útjuk során.
(Bekker Dávid - 3
éve Nem-ÁRT!-
os)

***
Én 2 éve járok a
szinibe. Nagyon
szeretem , mert

nagyon szeretem a tanárokat és
lehet tanulni egy csomó mindent.
(Katie Thomson - 2 éve Nem- ÁRT!-os)

***

Egy éve járok a Nem- ÁRT!
Képességfejlesztő Színiiskolába.
Ide tartozni nekem nagyon fontos,
mert ez egy igazi közösség, ahol
figyelünk egymásra és kibon-
takozhatunk. Leginkább azért
szeretek ide járni mert a légkör har-
mónikus, a tanárok nagyszerűek és
képzettek.

(Fülöp Szofi  - 1 éve Nem- ÁRT!-os)

***

A tanórák helyszíne:

Szűcs Sándor Általános Iskola,
1044 Budapest, Ugró Gyula sor 
1-3. Újpest központtól 5-10 perc a
220-as busszal. 

Jelentkezni Gaál Gyöngyi iskolatit-
kárnál lehet, aki minden további
kérdésetekre szeretettel válaszol az
alábbi telefonszámokon:

06-20-511-4750 vagy 

06-1-230-5472

Első foglalkozás, jelentkezés: a
Szűcs Sándor Általános Iskolában,
2011. október 1-én 9.30-kor 

Kérdéseitekkel hozzám is bátran
fordulhattok, e-mail-ben szivesen
válaszolok: info@csonkatunde.com

Szeretettel üdvözöl:

Divéki-Csonka Tünde 

színművész
a színiiskola alapítója és vezetője

További információk, képek,
videók: (Nem-ÁRT!)

Pomponos tánc a táborban

Tábor 2008

Ki-Mit-Tud a bohócos táborban



Bizonyára ilyen címkével kerülne be Virág képzelet-
beli naplójába az idei június negyedike. Erről a nap-
ról ugyanis már május közepén eldőlt, hogy be fog
kerülni a jeles napok jegyzékébe, amikor megkaptuk
a Transzplantációs Alapítvány meghívóját a mogyo-
ródi Gyereknapra. 
Egy magamfajta öregembernek nem feltétlenül egy
gyerekzsivajtól hangos élményfürdő jut eszébe lege-
lőször, ha pihenésre vágyik, de tudván, hogy Virág
mennyire ki van éhezve a hosszú ideje nélkülözött
pancsolós élményekre, és hogy Vivi, a nővére, aki
legszívesebben delfinné változna, hogy soha ne kell-
jen kijönnie a vízből, a világ minden kincséért ki nem
hagyná ezt a lehetőséget, biztos lehettem benne,
hogy - mivel ebben az időben más felnőtt kísérő nem
jöhetett szóba - én sem fogom megúszni vízi kaland
nélkül. 
Persze, azért mi is örültünk a nagymamájával, hogy
milyen izgalommal várja a lubickolást, hiszen öt éves
korától az állandó oxigénhez kötöttség miatt nem
vihettük strandra, a tüdőátültetés után pedig egé-
szen mostanáig kifejezetten ellenjavallt volt számára
a közfürdők látogatása. Úgy gondoltuk, hogy jó kis
előgyakorlat lesz a balatoni „Mi is nyaralunk“ tábor
előtt, mivel eltökélt szándéka volt, hogy ott végre

megtanul úszni. Számunkra csak az nehezítette meg
a várakozás napjait, hogy mivel Virág képtelen érzé-
kelni a különbséget a két nap és a két hét között, napon-
ta megkérdezte, hogy mikor indulunk már. 
Azért egyszer csak eljött az a nap, amelyről nyilván
az időjárás-felelős is tudta, hogy milyen fontos Virág
számára, mert már az induláskor moderálni kellett a
klímát a kocsiban. Mentőmellény, úszógumi, három
napi hideg élelem, három heti váltó fürdőruha,
melegítők (hátha mégis...), még hűtőtáska is az inzu-
lin miatt..., de utánfutóra nem volt szükség. Sikerült
időben elindulnunk, hogy el ne késsünk, így aztán
csak ötven percet várakoztunk az Aquapark pénztá-
rának életmentő árnyé kában, mire felfedeztünk
néhány jövevényt, akikről feltételeztük, hogy ugyan-
abban sántikálnak, amiben mi. Várakozás közben
legeltethettük a szemünket a közelebbi hegyek
barátságos sziluettjén, hallgathattuk az egyenesben
nekivaduló versenyautók égszakasztó crescendóját,
és a kanyar előtt láthatóvá lassuló vasparipák motor-
jának géppuskaropogását. Én ráadásul örülhettem,
hogy Virág bele sem esett és bele sem mászott a vízi
város előterébe épített zuhatag medencéjébe. 
Aztán lassan összeverődött a kis csapat, és bevonul-
tunk, csak nem értettem, miért nem várjuk meg a
többieket is. Aztán rá kellett jönnöm, hogy azért,
mert nincsenek többiek. (Pedig ha tudták volna azok
a többiek...) Bezzeg Virág már a belépéskor talált
örömforrást. Valamilyen okból sokkal jobban meg-
tetszett neki az ott kapott csuklószalag, mint a kór-
házi azonosítók, annyira, hogy este sem engedte
levágni, mert abban akart aludni (nem hálóing
helyett). 
Szerencsénkre többeket vonzott a Forma-1, mint a
hűsítő habok, így aztán bőven akadt letelepedés re
alkalmas hely. Remek hangulatban rendezkedtünk
be a gyerekmedence melletti füves területen felállí-
tott napernyők alatt, és nagy-nagy bizakodással néz-
tünk a nap elé, mert meglepetésünkre még út köz-
ben előkerültek Zsuzsa (nem néni) felülmúlhatatla-
nul finom, sajtos és krumplis, vendégváró és ven-
dégmarasztaló pogácsái, amelyekről akkor még csak
sejtettem, hogy számomra a nap csúcspontját fogják
jelenteni. 
Kész haditervem volt rá, hogy a hosszú kihagyás után
hogyan szoktassam újra vízhez Virágot. Úgy gondol-
tam, hogy a kacsaúsztatóval kezdjük, aztán jöhet a
gyerekcsúszda, persze mentőmellénnyel, végül majd
beviszem magammal a felnőtt élménymedencébe,
hogy akkor is biztonságban érezze magát a vízben,
ha nem ér le a lába. Így hát elkezdtem felfújogatni a
kellékeket, amíg ők a nővérével felfedezik, hogy
merre lehet eljutni az óriás csúszdákhoz. 

A mogyoródi „legjobb napom“ A mogyoródi „legjobb napom“ 



Amikor végeztem, én is elindul-
tam, hogy feltérképezzem a
„táborhelyünk“ környékét. Alig
tettem meg két napernyő távol-
ságnyi utat, amikor ismerős zaj
ütötte meg a fülemet, és körül-
nézve döbbenten pillantottam
meg egy felnőtt kíséretében felém
közeledni a bömbölő, reszkető,
törülközőbe burkolózó Virágot.
Mire a helyünkre vittem, a nővére
is előkerült, és apránként végre én
is összerakhattam, hogy mi is tör-
tént tulajdonképpen. 
Hát az történt, hogy a mi egyéb-
ként okos, talpraesett, néha meg-
lepően felnőttesen, megfontoltan
mérlegelő delfinbébi unokánk úgy
gondolta, hogy ha már feljutottak
a meredek lépcsőkön a nagy
csúszdák elejéig, értelmetlen
dolog lenne visszabandukolni a
hőségben, azt meg nem teheti
meg, hogy a rábízott húgát magá-
ra hagyja. Így aztán hosszas noszo-
gatás árán rávette Virágot, hogy
csússzanak le az unalmasnak
egyáltalán nem tűnő vadvízi
pályán, méghozzá ketten egy csó-
nakban, mert mégis csak vigyáz-
nia kell a kisebbre. Virág végül
engedett, részben mert jobban
félt egyedül maradni, mint vízbe
fulladni, részben mert emlékezett,
hogy 4-5 évvel korábban csúszdá-
zott ő már a ceglédi termálfürdő
gyerekmedencéjébe. Csak hát ez
nem az a csúszda volt. Annyira
megijedt a kislány az ugráló, tán-
coló gumialkalmatosságban, hogy
a pániktól eszét vesztve a bizton-
ságos kapaszkodás helyett a zúgó,
örvénylő, tajtékzó habokba vetet-
te magát. Ráadásul amikor két
markos vízi mentő fiúnak sikerült
kihalászniok és visszaültetniök a
csónakba, pár perc múlva újra
vízbe parancsolta a pánik vezérel-
te menekülési ösztön. Végül is az
ijedségen és néhány korty fürdő-
víz lenyelésén kívül nem esett
baja, hála a mentők lélekjelenlé-
tének. Csak mellesleg jegyzem

meg, anélkül hogy reklámozni
akarnám az Aquarénát, hogy ilyen
tündöklően tiszta és símogatóan
lágy vizű strandmedencékkel nem
mindenhol találkozhat az ember.
(A kényszerű kóstoló sem járt
semmilyen infektológiai következ-
ménnyel, pedig meglehetősen
aggódtunk a Virág immunszup-
ressziója miatt.) 
Azt hiszem, nem lehet csodálkoz-
ni, hogy a nap hátralévő részét a
térdig érő gyerekmedencében és
az abba torkolló vízikígyós csúsz-
dában töltötte Virág. Eközben -
hála Feszt Timinek, aki egy időre
átvállalta a gyerekfelügyeletet - én
is kipróbáltam Vivivel a „vadvízi
túrát“, mert magyarázatot akar-
tam találni Virág érthetetlennek
látszó viselkedésére. Teljesen nem
tudtam beleképzelni magam a
helyébe, de a leérkezés után nem
csodálkoztam annyira a történte-
ken. Hanem a csúszdázás nekem is
alkalmat adott, hogy übereljem a
szokásos formámat. Vagy egy órá-
val később azzal állított meg egy
úr, hogy nem a csúszdák elől hoz-
tam-e el a strandpapucsomat.
Először értetlenül bámulhattam
rá, mert megismételte a kérdést.

Aztán a lábamra pillantottam és
valami furcsa zavarodottság fogott
el, míg rá nem döbbentem, hogy a
régi, megszokott papucs van a
lábamon, pedig nekem egy újat
rakott be a feleségem. Megadóan
és szégyenkezve csak annyit tud -
tam kinyögni, hogy „de igen“,
azzal kiléptem az idegen lábbelik-
ből, és elindultam megkeresni a
sajátjaimat. Ott voltak a csúszda
előtti zuhanyzó mellett. 
Ezek után nem volt más dolgom,
mint etetni, itatni és időnként
naptejjel kenegetni a gyerekeket.
Virág olyan boldogan dagonyázott
a dedósoknak szánt kacsaúsztató-
ban, mint egy csapat élveteg vad-
disznó a pocsolyában, amit a Timi
által készített több tucat fotó is
bizonyít, amelyeket ez úton is
hálásan köszönök neki. Vivi pedig
végigpróbált minden szórakozási
lehetőséget, amelyet a létesít-
mény kínált, immár csak a saját
határait feszegetve. Virágot meg-
próbáltam párszor átcsalni a
mélyebb felnőtt medencébe, de
csak a nap vége felé állt kötélnek,
úgy, hogy a nyakamba csimpasz-
kodva végig lebegte velem a körbe
áramló vizű, nagy medencét. 
Nos, ilyen volt Virág életének
soros „legjobb napja“ Mogyoró-
don, a nagyapa szemüvegén
keresztül. 
Köszönet érte mindenkinek, aki
hozzájárult, hogy lehessenek ilyen
„életem legjobb napja“-ink, és
mindannyiunknak kívánom, hogy
a jövőben is mennél több ilyen-
ben lehessen részünk.  

Trappancsos üdvözlettel 

Jenes Virág nagypapája 



GyerekNapoztunkGyerekNapoztunk
Június 4-én, szombaton 10 órakor tűző napsütésben gyülekeztünk a mogyoródi Aquaréna főbejá-
ratánál, míg a versenyautók - kinek gyönyörű, kinek rettenetes - hangját hallgattuk. Kissé meg-
ijedtem, hogy ezt kell egész nap elviselnünk, de kiderült, hogy az Aquarénába semmi nem hallat-
szik ebből.
Hinni sem akartunk a szemünknek, hogy a gyönyörű Aquarénában szinte alig volt ember, rögtön
találtunk a gyerekmedence melletti réten a 45 fős csapat számára napernyőket, napozóágyakat,
és innentől kezdve indulhatott az élménystrandolás.
A Daubner cukrászdában kezdtem a napot, így mindenki a finom, még meleg sajtos, burgonyás és
tökmagos pogácsák kóstolgatásával indított, és a nap folyamán is gyakran meg-megálltak a doboz
mellett.
Mindenki kapott egy 500 Ft-os étkezési jegyet, ami bármire – étel, ital, fagyi – felhasználható volt,
de a legtöbben folyadékpótlásra fordították. Helyes!
Nagyon jól érezték magukat kicsik-nagyok a Transzplantációs Alapítvány Gyereknapján, igazán
sajnálhatják, akik nem jöttek el!

Köszönjük Dr. Bérczes Rita gyermekgyógyásznak az ötletet és segítséget, a Mogyoródi
Aquaréna igazgatójának, Tömpe Ágnesnek a támogatást!

Szalamanov Zsuzsa



Pistike egy nagy egyessel megy haza
az iskolából. Az anyja kérdőre vonja:
– Hogy lehet, hogy ilyen rossz jegy-
et kaptál?
– Egy sajnálatos hiányzás miatt.
– De hát nem is hiányoztál a suliból!
– Én nem, de a padtársam igen.

****

Gyere, beszéljük meg hogyan szüle-
tik a gyerek! – mondja az apa a fiá-
nak. Erre az befogja a fülét és sírás-
ban tör ki:
– Nem akarom hallani! Nem! Nem!
Nem!
– Na de miért, kisfiam?
– Mert négyéves koromban el-

mondtad, hogy a Télapó nem léte-
zik. Ötéves koromban meg azt,
hogy a Jézuska sem létezik. Ha most
azt mondod, hogy a szex sem léte-
zik, nem marad semmi, amiért
érdemes lenne élnem!

****

Két kisfiú beszélget a játszótéren.
– Én hétéves vagyok – mondja az
egyik. – És te?
– Nem tudom.
– Cigizel?
– Nem.
– Sört iszol?
– Nem.
– Csajozol?
– Nem.
– Akkor olyan öt körül lehetsz...

Az iskolában tesi órán a gyerekek

háton fekve bicikliznek, ám Pistike
nem csinálja, a tanár ezt meglátja
és odamegy hozzá:
– Pistike te miért nem csinálod a
feladatot?
Mire a válasz: – Tanár úr kérem, lej-
tőn vagyok és gurulok.

****

Petike bőgve szalad a mamájához.
– Anya, a Kriszti megrángatta a
hajamat!
– Ne haragudj rá! Kriszti még pici, ő
még nem tudja, hogy a hajhúzás fáj.

Petike elmegy, s pár perc
múlva a másik szobából még erő-
sebb bömbölés hallatszik. Krisztike
bőg keservesen, de Petike megma-
gyarázza:
– Most már tudja!

GyerekviccekGyerekviccek

GERALD DURRELL: ÁLLATKERT A KASTÉLY KÖRÜL 

Hát... Durrellnél jobb nem kell, ha valaki az állatimádó
vallást követi. :-) Szinte minden könyvét olvastam már,
ezt is, és tegnap délután újból kézbe vettem, és egy-
szuszra el is olvastam.

Nagyon jó tolla van, nagyon imádja az állatokat, bár én
a hüllők és majmok iránti szeretetét nem tudom oszta-
ni (igen, én a majmokért se vagyok oda!), de a többi
jöhet. A szkunksz-pár leírása olyan jó, vagy amikor Leó
az oroszlán csak úgy magának gyakorolja a bőgést...az
se lehetett mindennapi élmény, amikor Durrell testvé-
re egy szál pizsamában, söprűvel hajtott hazafelé az
országúton egy tarajos sült, a tapírvadászatot az virág-
ágyásokban ne is említsük. Se a gorillabébit, se a
madarakat, se a kígyókat....

A történet lényegében annyi, hogy Durrell már gyerek-
korában szeretett volna egy állatkertet. Az ő véleménye
az, ami nagyjából egyezik az enyémmel, hogy egy állat-
kertnek az kellene hogy legyen a fő célja, hogy a kiha-
lóban lévő állatfajokat megőrizze, és a tenyésztésük
segítségével idővel a vadon már kihalt állatokat vissza
lehessen helyezni eredeti élőhelyükre. Azonban ehhez

pénz kell, ezért kezdetnek ő is egy olyan állatkertet nyit,
amelyben "kommersz", nézőcsalogató állatok látható-
ak. Az állatkertet Jersey szigeten, a La Manche csator-
nában nyitja meg, egy kastély körül. A könyv lényegé-
ben ennek az állatkertnek a működéséről, az ott élő
állatok mulatságos, vagy néha tragikus, meghüppögte-
tő életéről szól.

Nem csak gyerekeknek!!!!

Luka Ági írása helyett, aki lapzártakor nyaral, a könyvajánlót az internetről vet-
tük a http:// olvasmanyaim.freeblog.hu -ról, ahol további érdekes könyvek
ismertetését találhatjátok meg.

(szerk)
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