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Ez történt 2010-ben… 
 
Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú Transzplantációs 
Alapítvány kuratóriuma az alábbi összefoglalóval szeretné Önt 
tájékoztatni arról, hogy 2010 évre tervezett feladatainkat - az 
ismeretterjesztés és rehabilitáció területén - ismét sikerült 
maradéktalanul teljesítenünk. 
A feladatokat továbbra is fizetett alkalmazott nélkül, az ötfős 
kuratórium és 5 állandó-, valamint 15-20 alkalmi önkéntes 
segítségével végeztük el.  
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodájával 2008. január 15.-én létrejött 
együttműködési megállapodás keretében idén is számtalan közös 
„akciónk” volt a donácó - transzplantáció számának növelése 
érdekében. A gyermekek rehabilitációjában továbbra is 
együttműködő partnereink a TRAPPANCS Egyesület és a Mosoly 
Alapítvány. 
Munkánkat segítette továbbá a Magyar Nefrológiai Társaság, a 
Magyar Transzplantációs Társaság, a transzplantáló centrumok, a 
dialízis szolgáltatók és az Egészségügyi Minisztérium, illetve utódja, 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős 
Államtitkársága. 
 
„Árnyék és Fény” c. fotókiállításunk 2003 óta vándorol az 
országban, eddig több mint 100 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 
A kiállítás 2010-ben, 8 városban (kórházakban, plázákban, 
kulturális központban) került bemutatásra: Sátoraljaújhelyen, 
Nyíregyházán, Hajdúböszörményben, Mátészalkán, 
Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Szombathelyen és 
Tiszaújvárosban.  
 
Filmvetítéssel illusztrált ismeretterjesztő előadást tartottunk 
középiskolákban, a Sapientia Hittudományi Főiskolán, klubokban, a 
Miskolci Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
meghívására a szociális munkások szakmai továbbképzésén, a 
Szervkoordinációs Iroda által - a donációban résztvevő orvosok 
számára – szervezett hat tanfolyamon, a Novartis Magyarország 
Kft. (gyógyszergyártó) és a Diaverum Hungary Kft. (dialízis 
szolgáltató) munkatársai részére. Részt vettünk hat hazai szakmai 
konferencián is - ebből öt alkalommal előadóként. 

http://www.transalap.hu/fotokiallitas2.htm
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Fórumokat (roadshow) szerveztünk a budapesti, a szegedi és a 
debreceni transzplantációs régióba tartozó művese kezelt betegek 
és hozzátartozóik számára, az élődonoros transzplantáció 
megismertetése és elfogadtatása céljából. A betegek szervezését 
és a fórumra történő szállítását a dialízis szolgáltatók végezték, az 
előadásokat a  szervátültetést végző klinikák sebészei, 
nefrológusai, és élődonoros transzplantációban résztvevő párok 
tartották. 
 
Idén negyedik alkalommal rendeztük meg a Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa-, és Világnapot. A délelőtti programon 
olimpikon úszók és ismert labdarúgók együtt sportoltak a 
transzplantációt és utógondozást végző orvosokkal, a szervre váró-, 
és szervátültetett gyerekekkel, felnőttekkel. Köszönjük Güttler 
Károly, Verrasztó Evelyn, Mutina Ági, Verrasztó Dávid, Jakabos 
Zsuzsanna, Bicskei Bertalan, Dragoner Attila, Kassai Viktor 
részvételét! A délutáni rendezvény középpontjában a Pro Vita díj 
átadása állt: a díjat 41 bátor, önzetlen ember - akik az elmúlt év 
során saját szervük felajánlásával járultak hozzá szerettük 
gyógyulásához – vehette át a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Egészségügyért Felelős Államtitkárától, Dr. Szócska Miklóstól. A 
Szent Kozma és Damján díjat idén harmadik alkalommal adta át az 
Alapítvány, ezúttal Dr. Perner Ferenc professzornak, aki a hazai 
szervátültetés érdekében kiemelkedően sokat tett. 
A Transzplantáció Nagykövete címet adta az Alapítvány ez évben 
Güttler Károly, Dr. Verrasztó Zoltán, Bicskei Bertalan – 
sportolóknak, Csisztu Zsuzsa riporternek, Galkó Balázs 
színművésznek, Lovas Lászlónak és feleségének, Editnek a 
szervdonációval-transzplantációval kapcsolatos tájékozottság 
növelése érdekében nyújtott segítségükért. 
 
Folytattuk a múlt évben – hosszú kihagyás után – megkezdett 
missziónkat, a dialízis állomások látogatását, a művese kezelt 
betegek transzplantációval kapcsolatos felvilágosítását, bátorítását, 
személyes beszélgetések, tájékoztató könyv és filmek segítségével.  
 
Gyermekprogramjainkat ebben az évben is, mint mindig, a 
gyermekek számára térítésmentesen biztosítottuk, valamint a nyári 
táborban a 12 év alatti gyerek és 21 év alatti mozgáskorlátozott 
egy kísérőjének részvételi díját is az Alapítvány fizette. 
 
 Februárban ismét háromnapos családi hétvégét 

rendeztünk vetélkedőkkel, farsanggal, szülő–orvos 
fórummal Tengelicen, a Hotel Orchideában. 
http://www.transalap.hu/farsang2010.htm 

 Márciusban 6 gyerek és egy felnőtt kísérő részvételi díját 
és útiköltségét biztosítottuk ötödik alkalommal a svájci 
TACKERS nemzetközi táborba. (Transplant Adventure Camp 
for Kids = Transzplantált Gyerekek Kalandtábora) 
http://www.transalap.hu/siel2010.htm 

http://www.transalap.hu/farsang2010.htm
http://www.transalap.hu/siel2010.htm
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 Júniusban nyolcadik alkalommal rendeztük meg a 

Balatonnál a MI IS NYARALUNK – MI IS SPORTOLUNK 
szervre váró és szerátültetett gyerekek rehabilitációs 
táborát. http://www.transalap.hu/nyaral10.htm 

 
 Két fiatal sportoló részvételét biztosítottuk Dublinban, a 

Dializáltak és Szervátültetettek VI. Európa Játékán. Mezei 
Gergő (transzplantációja után, 2006-ban a „MI IS 
SPORTOLUNK” táborunkban kapott kedvet a sportoláshoz, 
kerékpározik és atletizál) külföldi edzőtáborban történő 
felkészülését is támogattuk. A dublini Európa Játék 
legeredményesebb férfi sportolója Gergő lett.  
http://www.transalap.hu/dublin2010.htm 

 
 Ismét ASTELLAS Gyereknapot tartottunk október első 

hétvégéjén Bakonybélen, a Hotel Bakonyban. Fürdőztünk a 
pápai Várkertfürdőben, a rossz idő miatt elmaradt 
kirándulást izgalmas csapatversennyel pótoltuk, az esti 
diszkóban ropták az öregek-fiatalok, és végre találkoztak 
egymással a szervtestvérek is.  

 http://www.transalap.hu/oszikirandulas_2010.htm 
 
 A TRAPPANCS újságot 2010-ben is negyedévente kiadtuk 

és elküldtük minden érintett gyereknek, a kórházak 
intenzívterápiás osztályaira, a gyermekeket kezelő 
orvosoknak, együttműködő partnereinknek, 
támogatóinknak. 
http://www.transalap.hu/trappancsujsag.htm 

 
Alsónémediben ismét sikeres Jótékonysági bált rendezett a Lovas 
család (lányuk, Judit 16 éve májtranszplantált) a nyári 
rehabilitációs tábor javára. Az alapítvány képviselői is jelen voltak, 
és hálájuk kifejezéseként bemutatták a 2010 évi táborról készült 
filmet.  
A budaörsi karácsonyi vásáron Jótékonysági tombolát rendezett 
Alapítványunk számára a Max Ingatlaniroda. 
A Novartis Magyarország Kft. ez évben Alapítványunknak ajánlotta 
fel azt az 1 millió Ft-t, amit a korábbi években üzleti partnereik 
megajándékozására szántak. 

 
 

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

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