
 

Ez történt 2014-ben 

Megkezdődött a visszaszámlálás a 2014-es esztendőben is – 

mi pedig számot vetünk és számot adunk az év eseményeiről. 

 

Mindenekelőtt azonban Szeretetteljes, Békés Karácsonyt és 

Örömteli Új Évet kívánunk mindannyiuknak! 

 

Neked apró SZÍVESSÉG, nekik óriási SEGÍTSÉG! 

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1 %-ával a szervátültetett és 

szervre váró gyerekek nyári rehabilitációs táborát! 

Célunk a szervátültetett gyermekek testi-lelki rehabilitációja és társadalmi re-

integrációja, továbbá a rászoruló családok segítése. A szakemberek és a 

sorsközösség erejével! 

Az SZJA 1% felajánlásáról rendelkező adónyilatkozat letöltése >> 

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 

Adószámunk: 19667063-1-43 

 

Köszönjük a 2014-ben Alapítványunk számára felajánlott SZJA 1 %-ot, 

ami idén 3,8 millió Ft volt. 

 

Árnyék és Fény című transzplantációs vándor-fotókiállításunk 

Tarján Iván fotóiból 

2014-ben a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtárban, valamint a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális 

Központban került bemutatásra. Egy fotókiállítás a donációról, a 

transzplantációról, a dialízisről, a betegségről és az új élet lehetőségéről – 

megmutat és megmagyaráz. 
 

Farsang Tengelicen 

Hatodik alkalommal szerveztünk családi hétvégét farsanggal, orvos-szülő 

fórummal a tengelici Hotel Orchideában a szervre váró és szervátültetett 

gyerekek, egészséges testvéreik és szüleik számára. Ezúttal is megtöltöttük a 

szálloda összes szobáját és minden helyiségét sok vidám, mosolygó 

gyermekarccal. 

Köszönjük a Novartis Hungária Kft. és a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatását. 
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Idén is volt „Mi is síelünk” a TACKERS táborban 

Alapítványunk kilencedik alkalommal biztosította a magyar szervátültetett 

gyerekek részvételét a nemzetközi TACKERS (Transzplantált Gyerekek 

Kalandtábora) programon. Az ide táborban 10 ország 42 gyermeke vett részt. 

Dr. Vilmányi Csaba gyermekkardiológus, alapítványunk önkéntese 

kíséretében három szervátültetett gyerek utazott idén március 15-én, az 

egyhetes kalandtáborba, a svájci Alpokba: Lacika (11 éves, 

szívtranszplantált), Bence (10 éves, vesetranszplantált) és Márkó (14 éves, 

vese és májtranszplantált). 

Köszönjük a PC Aréna Kft.-nek, a Rotary Club Tabánnak, Király László és 

Ádám Róbert támogatóinknak, valamint Liz Barrett Schicknek, hogy idén is 3 

gyereknek biztosíthattuk ezt az életre szóló élményt!  

Transzplantációs Fórum 

2014-ben is négy helyszínen – Vecsés, Nyíregyháza, Győr, Pécs - 

szerveztünk fórumot vesebetegek és hozzátartozóik számára. A 

rendezvényen – amelynek mottója: CSAK NŐ SZÜLHET GYERMEKET, DE 

BÁRKI AJÁNDÉKOZHAT ÉLETET! - a téma szakemberei tájékoztatják az 

adott transzplantáló centrumok körzetébe tartozó dialízis állomásokon kezelt 

betegeket és hozzátartozóikat az élődonoros szervátültetés lehetőségéről és 

feltételeiről. 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Novartis Hungária Kft. és a 

Nemzeti Vese Program támogatását, valamit a dialízis szolgáltatók készséges 

segítségét a szervezésben és a betegek szállításában. 

 

Ismeretterjesztő tevékenység 

A szervdonációval és transzplantációval kapcsolatos ismeretek terjesztése 

több szinten, több irányban folyik. A betegekhez „házhoz megyünk”, akik nem 

tudnak, vagy nem akarnak eljönni Fórumainkra, azokat meglátogatjuk dialízis 

közben. A négyórás kezelés alatt nyugodtan tudunk beszélgetni mindenkivel 

bármilyen kérdésről, aki nem zárkózik el ez elől. Szívesen láttak bennünket a 

diósjenői „Életmód táborban” is, mert a szervre váróknak mindig jó 

személyesen találkozni olyan emberekkel, akik már hosszú évek óta élnek 

teljes életet az új szervükkel. 

A Hegyvidéki Egészségnapon immár másodszor találkozhattunk az érdeklődő 

laikus emberekkel, kérdéseikre válaszoltunk, illetve ismertető anyagokat 

osztottunk a Nemzeti Vese Programmal együttműködve. 

A 2003-ban elkezdett iskolai oktatásunkat folytattuk idén is, a gyerekek 

érdeklődése és aktivitása az órákon kiemelkedő! 

Az OVSZ Szervkoordinációs Iroda által a szervdonációban közreműködő 

orvosok számára, illetve kórházakban, az orvosok, nővérek számára 

szervezett továbbképzéseken rendszeresen tartottunk idén is filmmel 

illusztrált előadásokat. 
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Tavaszi Nemzetközi Transzplantációs Gyermektábor Törökországban 

2014 áprilisában, Törökországban már második alkalommal rendezték meg a 

szervátültetett gyermekek nemzetközi tavaszi táborát. Magyarország a tavalyi, 

első táborban is képviseltette magát és idén is élhettünk a lehetőséggel: 

ezúttal Tímea (9 éves, májtranszplantált) és Alexandra (13 éves, 

vesetranszplantált) utazhatott a törökországi Antalyaba, ahol megannyi szép 

élmény várta őket! 

 

Donációs és transzplantációs plakátpályázat 

A Magyar Transzplantációs Társaság, az OVSZ Szervkoordinációs Iroda és a 

Transzplantációs Alapítvány 2014 márciusában plakátpályázatot hirdetett a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékén, donáció és 

transzplantáció témában, amelyre 23 pályamunka érkezett. 

A pályázatot és a Magyar Transzplantációs Társaság által felajánlott 150.000 

Ft összegű honoráriumot Csuth Péter „Kezedben” c. munkája nyerte. Alajbeg 

Afrodité „Árnyék” c. munkáját nívódíjjal jutalmazta a zsűri. 

 

GyerekNapoztunk a Mogyoródi Aquarénában 

Negyedik alkalommal látott vendégül bennünket a Mogyoródi Aquaréna, 

lehetőséget adva arra, hogy a szervátültetett és szervre váró gyermekeknek 

feledhetetlen gyermeknapban legyen részük. Napsütés, víz, csúszdák, 

hangos és minden irányból hallható örömteli gyermekkacaj! 

Köszönjük az Aquaréna vezetésének, hogy évről évre megajándékozzák őket 

ezzel az élménnyel! 
 

MI IS NYARALTUNK! - tizenegyedszer 

A szervátültetett és szervre váró gyermekek, egészséges testvéreik és szüleik 

tábora 2004-ben 25 gyerekkel és 27 felnőttel indult a balatoni Club Aligában. 

Azóta megnőtt a létszám, az idei, tizenegyedik táborban 96 gyermek és 

ugyanennyi felnőtt vett rész. 

A szervátültetést követően, a közösségi életbe való sikeres visszatérésüket 

rekreációs programokkal segítjük. Fontosnak tartjuk, hogy az érintett családok 

minél előbb felismerjék, hogy gyerekeik, a súlyos és gyakran hosszú évekig 

tartó betegség után, a sikeres szervátültetésnek köszönhetően, újra teljes 

értékű életet élhetnek. 

A mindennapok anyagi nehézségei miatt, sok gyerek az alapítvány által 

szervezett táborban nyaral életében először, ezért mindent megteszünk, hogy 

olyan élményterápiában részesítsük őket, ami segíti a hosszú évekig tartó 

betegséggel, műtéttel járó trauma feldolgozását. 

Mint tíz éve mindig, most is minden szervátültetett gyermek, valamint 

egészséges testvéreik, és a 12 év alatti gyermekek egyik kísérőjének 

részvételi díját a Transzplantációs Alapítvány vállalta. A táborban 24 önkéntes 
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segíti a program megvalósítását. A tábor kiemelt támogatója az Új Európa 

Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Programja, a további számtalan kisebb-

nagyobb támogató felsorolására itt nincs lehetőség. Mindannyiuknak hálás 

köszönet! 

Nemzetközi Transzplantációs Szimpózium 

Alapítványunk 2014. szeptember 3-6. között Visegrádon szervezte meg első 

ízben a Nemzetközi Transzplantációs Szimpóziumot. Ezen szimpózium célja 

a transzplantált gyermekek rehabilitációja vonatkozásában történő nemzetközi 

szakmai tapasztalatcsere volt. Bízunk benne, hogy egymás tevékenységének 

megismerése, tapasztalataink megosztása, a bennünket foglalkoztató 

kérdések közös megválaszolása a jövőben európai szintű együttműködést és 

együttgondolkodást eredményez, amely minden szinten a szervátültetett 

gyermekek és családjaik ügyét szolgálja. A külföldi előadók és vendégek 6 

európai ország gyermek-rehabilitációs szervezetétől érkeztek. 

Köszönjük az Astellas Pharma Kft-nek, mint főszponzornak, valamint a 

Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 

továbbá a PC Aréna Kft támogatását. 

 

Astellas Családi Hétvége 

A hagyományos őszi családi hétvégét idén úgy szerveztük, hogy összeérjen a 

Nemzetközi Transzplantációs Konferenciával. Így a konferencia résztvevői a 

gyakorlatban is láthatták a hazai rehabilitációs programot. A visegrádi 

Salamon toronyban rendezett lovagi tornán királynővé választották a Svájcból 

érkezett konferencia-résztvevőt, párja, a király pedig egy 14 éves 

májtranszplantált fiú lett. Udvari bolond is akadt, az Írországból érkezett 

konferencia-résztvevő személyében. 

Köszönjük az Astellas Pharma Kft. támogatását. 

 

Szervdonációs és Transzplantációs Világnap 

Alapítványunk a Magyar Transzplantációs Társaság, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Szervátültetettek 

Szövetsége közreműködésével idén is megrendezte a Szervdonáció és Transzplantáció Európa-, és Világnapját. 

A rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a szervátültetett emberek hálájukat és tiszteletüket fejezzék ki a 

szervdonoroknak és családtagjaiknak, valamint szolidaritásukat a szervátültetésre váró betegek és családtagjaik 

iránt. Ez a nap alkalmat teremt arra is, hogy a szervátültetésen már átesett emberek köszönetüket fejezzék ki a 

szervátültetés lehetőségét megteremtő (donorjelentő), valamint a transzplantációt és az utógondozást végző 

egészségügyi dolgozóknak. Délelőtt sportprogramokkal, délután ünnepi gálaműsorral, este pedig fáklyás 

felvonulással ünnepeljük ezt a napot. 

Miniszteri Pro Vita kitüntetésben részesültek az „életet adományozó” szervdonorok - 54 olyan önzetlen ember -, akik 

saját szervük felajánlásával járultak hozzá valamely családtagjuk, barátjuk gyógyulásához. 

Szt. Kozma és Damján díjjal tüntette ki a Transzplantációs Alapítvány Prof. Dr. Járay Jenőt, aki 2003-2009 között 

volt az SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója, és aki a hazai szervátültetés érdekében kiemelkedően 

sokat tett. 

 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a NOVARTIS Hungary Kft. támogatását. 

Idén is folytattuk családsegítő programunkat 

Az év folyamán 7 családnak nyújtottunk rendszeres támogatást olyan formában, hogy tartós élelmiszereket és 

tisztítószereket kéthavonta házhoz szállítottunk, kivételes esetekben pedig pénztámogatást nyújtottunk. 

http://its2014.wordpress.com/
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A TRAPPANCS újságot idén három alkalommal jelentettük meg 

Az újságot megküldjük minden szervre váró és szervátültetett gyereknek, 

orvosaiknak, támogatóinknak, együttműködő partnereinknek, minden kórház 

intenzív osztályának és természetesen on line elérhető bárki számára. 

 

Égből pottyant segítség! 

Alapítványunk nagykövetei, az Irigy Hónaljmirigy Együttes tagjai, a TV2 Bumm című műsorában, nyereményüket 

- mely adózottan 1.680.000 Ft – szervezetünknek, és ezáltal a szervátültetett és szervre váró gyerekeknek 

ajánlották fel. 

Hálásan köszönjük! 

Köszönjük, hogy támogatták munkánkat és az Önök segítségével ilyen gazdag 

programmal szolgálhattuk 2014-ben is a szervátültetett és szervre váró gyerekeket és 

családjaikat, valamint a magyar szervátültetés ügyét! 
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