
Ez történt 2009-ben…

1991  óta  működő,  1998-tól  közhasznú  Alapítványunk  két  fő 
feladatát  -  ismeretterjesztés  és  rehabilitáció  -  ez  évben  is 
sikerült teljes mértékben terveink szerint megvalósítanunk. 
A feladatokat továbbra is fizetett alkalmazott  nélkül,  az ötfős 
kuratórium  és  3  állandó-,  valamint  15-20  alkalmi  önkéntes 
segítségével sikerült megoldanunk. 
Az  OVSZ  Szervkoordinációs  Irodájával  2008.  január  15.-én 
létrejött  együttműködési  megállapodás  keretében  számtalan 
közös  „akciónk”  volt  a  donácó  - transzplantáció  számának 
növelése  érdekében,  a  gyermekek  rehabilitációjában 
együttműködő partnereink a TRAPPANCS Egyesület és a Mosoly 
Alapítvány.
Munkánkat  segíti  továbbá  a  Magyar  Nefrológiai  Társaság,  a 
Magyar Transzplantációs Társaság, a transzplantáló centrumok, 
a dialízis szolgáltatók és az Egészségügyi Minisztérium.

„Árnyék  és  Fény”  c.  fotókiállításunk 2003  óta  vándorol  az 
országban,  eddig  több  mint  80  helyszínen  volt  látható.  A 
kiállítás  művészi  módon  mutatja  be  a  szervkivételt,  a 
szervbeültetést,  a művese kezelésen lévő betegeket,  és az új 
szervvel  teljes  életet  élő,  dolgozó,  gyermeknek  életet  adó, 
kiváló  sporteredményeket  elérő  –  újjászületett  –  embereket. 
http://www.transalap.hu/fotokiallitas2.htm
2009-ben  8  helyszínen  (kórházakban,  plázákban,  kulturális 
központban)  mutattuk  be:  Veszprém,  Szigetvár,  Pécs,  Siófok, 
Kaposvár, Szekszárd, Szolnok, Eger. 
A kiállítást  minden esetben a helyi  kórház igazgatója nyitotta 
meg  az  alapítvány  kuratóriumi  elnökével  együtt,  a 
Szervkoordinációs Iroda képviselője pedig tájékoztatást tartott 
a hazai donációs helyzetről.

Filmvetítéssel illusztrált ismeretterjesztő előadást tartottunk a 
szolnoki  és  nyíregyházi  egészségügyi  szakközépiskolában, 
klubokban, a Miskolci Családsegítő Szolgálat  és Gyermekjóléti 
Központ  meghívására  a  szociális  munkások  szakmai 
továbbképzésén,  és  a  Szervkoordinációs  Iroda  által  -  a 
donációban  résztvevő  orvosok  számára  –  szervezett  6 
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tanfolyamon.  Részt  vettünk  négy  hazai,  és  egy  nemzetközi 
kongresszuson, ebből 2 alkalommal előadóként.

Felmérést végeztünk, és tanulmányt írtunk a szervátültetettek 
utógondozásáról,  szűrővizsgálatokon  való  részvételi 
hajlandóságukról, szokásaikról. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat 
az Egészségügyi Minisztérium felé megtettük.

Szervdonációs  és  Transzp  lantációs  Európa-,  és  Világnapot   
rendeztünk  harmadik  alkalommal.  A  délelőtti  programon 
olimpikon  úszók  és  ismert  labdarúgók  együtt  sportoltak 
transzplantációt  és  utógondozást  végző  orvosokkal,  szervere 
váró-,  és  szervátültetett  gyerekekkel,  felnőttekkel.  Köszönjük 
Güttler  Károly,  Czene  Attila,  Risztov  Éva,  Verrasztó  Evelin, 
Mutina Ági, Petz Réka, Tompa Orsolya, Kovács Emese, Bicske 
Bertalan, ifj. Albert Flóri, Kovács Zoltán, Juhár Tamás és Vajda 
Attila  (Nagykövetünk)  olimpikonoknak!    A  délutáni 
rendezvény középpontjában a Pro Vita díj átadása állt. Harminc 
élődonor – olyan emberek, akik az elmúlt év során saját szervük 
felajánlásával járultak hozzá szerettük gyógyulásához – vehette 
át Dr. Székely Tamás egészségügyi minisztertől a díjat.
 A Szent Kozma és Damján díjat idén második alkalommal adta 
át az alapítvány, ezúttal megosztva - Dr. Ökrös Ilona, a miskolci 
Megyei Kórház intenzív osztályának vezetője, és Dr. Szűcs Attila, 
a nyíregyházi  Jósa András  Oktató Kórház intenzív osztályának 
főorvosa  -  kapták.  Mindketten  évek  óta  a  legaktívabb 
donorjelentők, s ezáltal több száz ember életének megmentői.

Ismét programunkba vettük a dialízis állomások látogatását, a 
művese kezelt betegek transzplantációval kapcsolatos 
felvilágosítását, bátorítását személyes beszélgetések, 
tájékoztató könyv és filmek segítségével. (Szolnok, Eger, 
Miskolc, Nyíregyháza, Gyula, Békéscsaba) 

Gyermekprogramjaink ebben  az  évben  is,  mint  mindig,  a 
gyermekek számára ingyenesek voltak, a nyári táborban a 12 év 
alatti  gyerekek  és  21  év  alatti  mozgáskorlátozottak  egy 
kísérőjének részvételi díját is az alapítvány fizette.

 Februárban  háromnapos  családi  hétvégét  rendeztünk 
vetélkedőkkel,  farsanggal,  szülő–orvos  fórummal,  120  fő 
részvételével  Tengelicen,  a  Hotel  Orchideában. 
http://www.transalap.hu/farsang2009.htm  

 Felkértünk ismert embereket, művészeket, sportolókat, 
hogy  legyenek  a  szervdonáció-transzplantáció  nagykövetei. 
Elvállalták:  Ullmann  Mónika  színművész,  Irigy  Hónaljmirigy 
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együttes, Vajda Attila kenus olimpiabajnok, Dés László zenész – 
zeneszerző és 

Almási  Tamás  dokumentumfilm  rendező.  
http://www.transalap.hu/nagykovetek.htm

 Márciusban  6  gyerek  és  egy  felnőtt  kísérő  részvételi 
díját  és  útiköltségét  biztosítottuk  a  svájci  TACKERS  táborba. 
(Transplant Adventure Camp for Kids = Transzplantált Gyerekek 
Kalandtábora)  http://www.transalap.hu/siel2009.htm

 Májusban  együtt  motorozhattak  „trappancsaink” 
nagyköveteinkkel,  az  Irigy  Hónaljmirigy  „fiúkkal”,  Ullmann 
Mónika  és  Dés  László  társaságában. 
http://www.transalap.hu/motorosnap2009.htm

 Júniusban a hagyományos MI IS NYARALUNK – MI IS 
SPORTOLUNK táborban Balatonvilágoson, a Hotel Volánban 
ismét együtt voltak kicsik és nagyok, 1-21 éves korig. (170 fő) 
http://www.transalap.hu/nyaral09.htm  

 Két fiatal sportoló utazását biztosítottuk Ausztráliába, a 
Szervátültetettek XVII. Világjátékára. Mezei Gergő, aki 2006-ban 
a „MI IS SPORTOLUNK” táborunkban kapott kedvet a 
sportoláshoz (kerékpár és atlétika), a magyar csapat 
legeredményesebb férfi sportolója lett. 
http://www.transalap.hu/eredmenyek.htm

 Az ASTELLAS Gyereknap október első hétvégéjén 
Bakonybélen, a Hotel Bakonyban került megrendezésre 125 fő 
részvételével. Programok: kisvonattal kirándulás Bakonybélen, 
lovaglás, fürdőzés a pápai Várkertfürdőben, este diszkó, 
vasárnap a Herendi Porcelánmanufaktúra és múzeum 
megtekintése. 
http://www.transalap.hu/oszikirandulas2009.htm

 A TRAPPANCS újságot 2009-ben is kiadtuk és 
terjesztettük negyedévenként. 
http://www.transalap.hu/trappancsujsag.htm

Ismét sikeres Jótékonysági bált rendezett a Lovas család 
(lányuk, Judit 15 éve májtranszplantált) Alsónémediben a 
polgármester fővédnökségével a nyári rehabilitációs tábor 
javára. Az alapítvány képviselői is jelen voltak, és bemutatták a 
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„HIMNUSZ AZ ÉLETÉRT” című legújabb filmünket. 
http://www.transalap.hu/pictures/himn.wmv

Köszönjük minden támogatónknak, és önkéntes segítőinknek, 
hogy feladatainkat a terveink szerint teljesíthettük!

http://www.transalap.hu/tamogatoink.htm
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