
A  Szervátültetettek Világjátéka 2009.

augusztus 22 – 31 között került megren-
dezésre az ausztráliai Gold Coast-ban.
A magyar csapat 42 fővel képviseltette
magát, kísérőkkel együtt.

19-én este, kissé szorongva gyűltünk
össze a budapesti repülőtér terminál-
jában, tartva a 34 órás  úttól, hiszen a
csapat London és Hongkong városok
érintésével érkezett meg Brisbane-be,
ahonnan még egy órás autóút után
tárult fel előttünk Ausztrália nagy
üdülővárosa Gold Coast.
Ez a város az óceán partján fekszik,
hosszan elnyúló homokos partjával,
vijjogó sirályaival, furcsa görbe csőrű madaraival, amelyek úgy lepik el az utcákat, mint nálunk a galambok, és égbe
törő felhőkarcolóival, amelyek apartman házakként funkcionálnak.
Az óceánparthoz közel, egy ilyen 32 emeletes apartman házban volt a szállásunk, ahonnan körpanoráma nyílt az üdü-
lővárosra és az óceánra.

A megnyitó ünnepélyes keretek között a Kongresszusi központban zajlott le.
Előtte azonban már elkezdődtek a versenyek az országúti futással (férfi 5 km,
női 3-km.), ahol mind a női mind a férfi egyénit és az összetett csapatversenyt
is megnyertük, így a versenyek számunkra jól kezdődtek. Másnap következett
a röplabda és a bowling megmérettetés,  amelyeken rendezési nehézségek  –
és fogalmazzunk enyhén  – bírói tévedések után, 1 ezüst és 2 bronzérmet sze-
reztünk. Sorba következtek a különböző sportágak, és sportolóink becsületes
helytállással mindent megtettek a minél jobb helyezésekért. 

Végeredmény: 

Röplabda: 1 ezüst
Bowling: 2 bronz
Kerékpár: 2 arany, 2 ezüst
Tenisz: 1 arany, 1 ezüst
Asztalitenisz: 3 arany, 3 ezüst, 4 bronz
Úszás: 5 arany, 8 ezüst, 6 bronz
Atlétika: 10 arany, 12 ezüst, 10 bronz

Összesítve: 21 arany, 27 ezüst, 22
bronz érem.

Az országok arany versenyében  5.,  míg
pontversenyében 4.  helyezést értük el.

Az  utolsó napon  a játékok befejezté-
vel elbúcsúztunk a sporttársainktól,
még egyszer megmártóztunk az óceán hullámaiban és végül este búcsút vettünk a várostól  útban Brisbane felé. Utunk
a Himalája fölött vezetett és ragyogó napsütésben csodálhattuk meg a föld legnagyobb hegységrendszerét. Az elcsi-
gázott csapatot Budapesten barátok, rokonok és az RTL Klub televízió stábja várta, de ez már hazai történet.
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