
 

BESZÁMOLÓ A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT 
2013 évi KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 2013-ban is fizetett alkalmazott 
nélkül, az ötfős kuratórium és 5 állandó-, valamint 15-20 alkalmi önkéntes segítségével látta el.  
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008. január 15.-én létrejött megállapodás keretében 2013-ban is 
együttműködtünk a donáció - transzplantáció számának növelése érdekében.  
A 2010-ben létrejött széleskörű együttműködés - a Nemzeti Vese Program - keretében felvilágosító 
munkánkat az eddigieknél is eredményesebben tudtuk folytatni. A Nemzeti Vese Program a 
Nephrológiai Szolgáltatók Egyesülete által kezdeményezett, a Magyar Nephrológiai Társaság, a Magyar 
Transzplantációs Társaság, a Nephrológiai Szolgáltatók Egyesülete és a Civil Szervezetek (Vesebetegek 
Egyesületeinek Országos Szövetsége, Magyar Szervátültetettek Szövetsége és Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított Életekért) által útjára indított és támogatott közös platform.  
A Nemzeti Vese Program feladata, hogy a szakmai szervezetek és betegszervezetek munkáját segítve 
iránymutatást, keretet adjon minden vesével kapcsolatos aktivitásnak, a szűréstől kezdődően egészen 
a vesepótló kezelésekig. A program célja egyrészt az edukáció, a lakosság információval történő 
ellátása, másrészt szakmai párbeszéd folytatása, amelynek eredménye egy – a döntéshozók számára is 
iránymutatást, valódi megoldást jelentő - cselekvési terv megalkotása. 2013-ban alapítványunk végezte 
a Nemzeti Vese Program programjainak koordinálását, rendezvényeik szervezését, és eredményes 
kapcsolatot sikerült kiépíteni a médiával. (Az Év Vese Híre díj) 
A gyermekek rehabilitációjában továbbra is együttműködő partnerünk a TRAPPANCS Egyesület.  
 
„Árnyék és Fény” c. fotókiállításunk 2003 óta vándorol az 
országban, eddig közel másfélszáz 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.  
A kiállítást 2013-ban 8 helyszínen mutattuk be: az 
Országgyűlés Irodaházában, az SE ETK aulájában, a győri ETO 
Park Bevásárló Központban a Vese Világnaphoz 
kapcsolódóan, a tatabányai Jászai Mari Színház galériájában 
az Acélmagnóliák c. színdarab bemutatója alkalmából, a 
budapesti Ciszterci Gimnázium aulájában, a váci Jávorszky 
Ödön kórház aulájában, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet aulájában és a SE ÁOK Tűzoltó utcai tömb 
aulájában a Kutatók Éjszakája alkalmából. 
 
 

 
 
 

Fotókiállítás a Ciszterci Gimnáziumban 

 

 
 
 
 

http://www.transalap.hu/docs/nvp2013_beszamolo.pdf
http://transalap.hu/index.html?page=rolunk&smallTab=fotok_fotokiallitas


Filmvetítéssel illusztrált, interaktív ismeretterjesztő 
előadást tartottunk laikusok számára (iskolákban, 
egyetemen), valamint a donációban résztvevő orvosok 
számára, a Szervkoordinációs Iroda által szervezett 
tanfolyamokon. Részt vettünk öt hazai szakmai 
konferencián, ebből négy alkalommal előadóként, illetve 
kiállítóként.  
 
Első alkalommal vettünk részt a Hegyvidék Napokon 
(Egészséges Hegyvidék Program), standunkon a Nemzeti 
Vese Program és a szervdonáció-transzplantáció 
ismeretterjesztő anyagával és személyes tájékoztatással 
álltunk a számtalan érdeklődő rendelkezésére. 
 
„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” 
mottóval Transzplantációs Fórumot tartottunk – Pécsett, 
Vecsésen, Szegeden, Miskolcon, Győrben – vesebetegek és 
barátaik, családtagjaik számára. Közel 600 résztvevője volt 
az öt fórumnak, az eredménye pedig több élő donoros 
szervátültetés!  
 
Hetedik alkalommal rendeztünk Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa-, és Világnapot. Október 12-én a 
világ figyelme a szervdonációra és a szervátültetésre 
összpontosult. A hazai rendezvény célja tiszteletadás a 
donoroknak és családtagjaiknak, szolidaritás kifejezése a 
szervátültetésre váró betegek és hozzátartozóik iránt, 
valamint köszönetnyilvánítás a szervátültetésen már átesett 
emberek részéről az átültetéseket végző sebészeknek, 
transzplantációs szakembereknek. A délelőtti sportolás 
hagyományos része a rendezvénynek, ekkor tudjuk 
megmutatni, hogy az új szervvel élő emberek teljes életet 
élnek, felveszik a versenyt akár az élsportolókkal is!  
Szervátültetett gyerekek, felnőttek olimpikon úszókkal és a 
transzplantáló sebészekkel és a szervátültetettek 
utógondozását végző orvosokkal közös váltóban versenyt 
úsztak, illetve az MLSZ SE focistáival kispályás mérkőzést 
játszottak.  Délután a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
rendezett ünnepségen került sor a Pro Vita díjak, valamint a 
Szent Kozma és Damján díj átadására, és idén először a 
Nemzeti Vese Program által meghirdetett pályázat, Az Év 
Vese Híre eredményének kihirdetése és a díj átadása is itt 
történt.  
A rendezvény méltó befejezése a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumtól a Hősök teréig vezető, figyelemfelkeltő fáklyás 
felvonulás volt.  
 
 
 

 
 
 

 
Ismeretterjesztő előadás a soproni Vas- 

és Villamosipari Szakképző Iskola és 
Gimnáziumban 

 

 

 

 

 
Transzplantációs Fórum Miskolcon 

 

 

 

 

 
Transzplantációs Világnap 

 

 

http://transalap.hu/index.html?page=ismeretterjesztes&smallTab=forumok
http://transalap.hu/index.html?page=ismeretterjesztes&smallTab=transzplantacios_nap
http://transalap.hu/index.html?page=ismeretterjesztes&smallTab=transzplantacios_nap


Honlapunk és Facebook oldalunk www.transalap.hu 
áttekinthető, naponta frissített, sok információt nyújtó, nagy 
látogatottságú oldalak. 
 
A 2012 novemberben indított „Családsegítő program” 
nagyon sikeres, az elmúlt évben erre a célra 775.000 Ft folyt 
be egyéni támogatóktól. Tartós élelmiszerrel-
tisztítószerekkel támogattunk 6 családot rendszeresen, 2 
családot egy-egy alkalommal, rendkívüli segélyt adtunk 4 
alkalommal, a nyújtott támogatások összege: 835.000 Ft. A 
segélycsomagokat az ország különböző részein élő 
családoknak természetesen házhoz szállítottuk.  
Tárgyi adományaink voltak: mosógép, konyhabútor, 2 db TV 
készülék, porszívó, 3 db mikrohullámú sütő, 5 db 
számítógép, 8 db Laptop, ruhák, játékok. 
   
Gyermekprogramjainkat ebben az évben is, mint mindig, a 
szervre váró és szervátültetett gyermekek, valamint 18 év 
alatti testvérek 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. 
(résztvevők száma: 124) 

 Márciusban 2 máj- és egy vesetranszplantált fiú, 
valamint egy felnőtt kísérő részvételi díját és 
útiköltségét biztosítottuk nyolcadik alkalommal a 
svájci TACKERS (Transzplantált Gyerekek 
Kalandtábora) nemzetközi táborba. 

 Áprilisban egy máj- és egy vesetranszplantált lányt 
kísért az alapítvány kurátora a Törökországban első 
alkalommal rendezett nemzetközi gyerektáborba. 

  Június első vasárnapján ismét GyerekNapoztunk a 
Mogyoródi Aquarénában. 

 Június végén jubiláltunk, tizedik alkalommal 
rendeztük meg a szervre váró és szerátültetett 
gyerekek balatoni élményterápiás táborát közel 200 
fő részvételével. 

 Júliusban a dél-afrikai Durbanban rendezték meg a 
Szervátültetettek XIX. Világjátékát. Alapítványunk 
vállalta egy kiváló fiatal veseátültetett atléta 
részvételi díjának és útiköltségének kifizetését. 
Mezei Gergő egyéniben egy arany, egy ezüst és egy 
bronzérmet, csapatban 2 arany és egy ezüstérmet 
szerzett. 

 Szeptember közepén Debrecenben, a Hotel 

 

 

 

 

 
Családsegítő programunk keretében 
többek között tartós élelmiszereket 

juttatunk a rászorulóknak. 

 

 

 

 
Farsangi bál Tengelicen 

 

 

 

 
Csoportkép a svájci TACKERS táborból 

 

 

 

 
Csúszdázás a mogyoródi gyereknapon 

 

 

http://www.translap.hu/
https://www.facebook.com/transzplantacios.alapitvany
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=farsang_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=mi_is_sielunk_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=mi_is_sielunk_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=tavaszi
http://www.transalap.hu/siel2010.htm
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=gyereknap_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=gyereknap_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=mi_is_nyaralunk_2013


Nagyerdőben tartottuk a szokásos ASTELLAS Családi 
Hétvégét. Csodálatos egész napos kirándulást 
tettünk a Hortobágyra, voltunk az Aquaticumban, a 
Déri Múzeumban, az Nagyerdei Állatkert-
Vidámparkban és felmásztunk a Nagytemplom 
tornyába. (108 fő) 

 A TRAPPANCS - szervátültetett és átültetésre váró 
gyerekek lapját 2013-ban - márciusban, júliusban és 
novemberben – is kiadtuk és elküldtük minden 
érintett gyereknek, a kórházak intenzívterápiás 
osztályaira, a gyermekeket kezelő orvosoknak, 
együttműködő partnereinknek, támogatóinknak. 

 A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata második alkalommal 
rendezett Jótékonysági estet számunkra, ahol 
alkalmunk volt a résztvevőknek bemutatni a jubileumi 
MI IS NYARALUNK táborról, a gyerekek által készített 
10 perces filmet. 

 Alsónémediben ismét sikeres Jótékonysági bált 
rendezett a Lovas család a nyári rehabilitációs tábor 
javára. Az alapítvány képviselői is jelen voltak, és 
hálájuk kifejezéseként bemutatták a jubileumi MI IS 
NYARALUNK táborról, a gyerekek által készített 10 
perces filmet. A táborról készült jubileumi film itt 
tekinthető meg. 

 

 

 

 

 
Pillanatkép a nyári élménytáborból 

 

 

 

 

 
ASTELLAS Családi Hétvége Debrecenben 

 
 

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

 

 
Budapest, 2014. január 8. 
         Szalamanov Georginé 
                        kuratóriumi elnök 

http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=astellas_gyereknap_2013
http://transalap.hu/index.html?page=gyerekprogramok&smallTab=astellas_gyereknap_2013
http://transalap.hu/index.html?page=ismeretterjesztes&smallTab=trappancs
http://transalap.hu/galleries/se_jotekonysagi_est_2013/index.html
http://transalap.hu/galleries/alsonemedi_2013/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=sDimA28fVB8
http://www.youtube.com/watch?v=sDimA28fVB8

