
Lectori salutem

A szervátültetés egy csoda,
amelyben a betegeket kezelő és
operáló orvos naponta részesül.
Semmi sem tökéletes és itt is
vannak kudarcok, de mára a túl-
nyomó többség sikertörténet,
amelyre ez a kis kötet a legfőbb
tanúbizonyság. 
Naponta átéljük a csodát és
örömmel látjuk az élet megújulá-
sát. De mi jobbára csak a „nehéz“
fázisban látjuk a történetet. 
A hétköznapok boldogságát és a

sorsközösség örömeit ritkán lát-
juk. Ezeket az eseményeket
fogja össze az alapítvány és se-
gíti a szervátültetett embereket
együtt gondolkodni illetve felhívni
a figyelmét a társadalomnak a
transzplantáció fontosságára. A
civil közösség vette kézbe saját
sorsát, hiszen ezt helyettük nem
teszi meg senki. 
A kiadványban olvasható beszá-
molókból ezt láthatjuk és bepillan-
tást nyerhetünk a mindennapok
örömeibe.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek,
aki kíváncsi a csodára és rájöhet,
mint amikor a bűvész elárulja a
trükkjét, hogy valójában ők
ugyanolyan érző és gondolkodó
emberek, akik örülnek egymás
sikereinek és segítenek egymás-
nak elviselni a nehézségeket.

Prof. Dr. Langer Róbert
Igazgató, Semmelweis Egyetem,

Transzplantációs és 
Sebészeti Klinika

FÜZET4_B:füzet  2011.09.23.  13:13  Page 1



2

MÉRFÖLDKÖVEK
Húsz év telt el az Alapítvány életre
hívása óta. Az évforduló kapcsán
kínálkozik az alkalom, hogy szám-
adást végezzünk: felidézzük kez-
deti céljainkat és eddigi ered-
ményeinket, valamint kitekintsünk
az előttünk álló feladatokra és lehe-
tőségekre. 
Összefoglalónkban azokat a mér-
földköveket emeljük ki, amelyek
olyan programok születésének kez-
detét jelzik, melyekre méltán va-
gyunk büszkék, hiszen folyama-
tosságuk és fejlődésük azóta is 
töretlen.

I SMERETTERJESZTÉS

2000
Felismertük, hogy az ismeretterjesz-
tés nemcsak a laikus társadalom,
hanem a szervdonációban érintett
egészségügyi dolgozók számára is
szükséges. Együttműködve a Ma-
gyar Szervátültetettek Szövetségé-
vel elindítottuk „Kórházlátogatás”
programunkat, melynek első állo-
mása a budapesti MÁV Kórház volt.
Számtalan intenzív-terápiás és neu-
rológus orvossal beszélgetve olyan
problémákra és ismerethiányra de-
rült fény, melyek megoldásában
igyekeztünk segítséget nyújtani.
Kórházlátogatásaink során a legna-
gyobb hatást az gyakorolta az orvo-
sokra, hogy személyesen találkozhattak
szervátültetett emberekkel, akiken is-
meretlenül segítettek azok az orvo-
sok, akik nem hagyták elveszni egy
elveszített betegük értékes szerveit.
Azóta több mint 200 kórházlátoga-
táson vagyunk túl…
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2001
Elkészült első 25 perces dokumen-
tumfilmünk (rendező: Kármán Irén,
operatőr: Tarján Iván, producer:
Szalamanov Zsuzsa). „Egy sok min-
dent átélt, heti dialízissel együtt élő fi-
atal nő mesél bölcsen az életéről,
barátságról, szeretetről, szinte hihe-
tetlen a belőle áradó életigenlés, nyi-
tottság és teljességre való
törekvés.” - írja egy filmkritikus ROZI
című. filmünkről, mely a 33. Magyar
Filmszemle különdíját kapta emberi
ábrázolásáért.
Azóta 12 kisfilmet és 2 társadalmi
célú hirdetést készítettünk.

2002
Megjelent „Esély az életre” című
könyvünk 4000 példányban. A
könyvben 33 – új vesét, májat, szí-
vet, tüdőt kapott - ember meséli el
betegségének és gyógyulásának
történetét. A könyvet ingyenesen
terjesztjük azzal a céllal, hogy a lai-
kus társadalom megismerje a
szervre váró és szervátültetett em-
berek életét, valamint bátorságot
adjon azoknak a betegeknek, akik
még transzplantáció előtt állnak.
Azóta további 4000 példányt ad-
tunk ki, osztottunk szét.

„Egy sok mindent átélt, heti 3 dialízissel együtt élő
fiatal nő mesél bölcsen az életéről...“
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2003
Ismeretterjesztő munkánk fontos állo-
mása volt az „Árnyék és Fény” fotókiállí-
tás megálmodása és megvalósítása
(Tarján Iván műveiből), mely több mint
50 képen mutatja be a műveseke-
zelésen lévő betegeket, a szervkivé-
telt (donációt), a szervátültetést
(transzplantációt) és az új szerv-
vel teljes életet élő – dolgozó, spor-
toló, gyermeket szülő – emberek
mindennapjait.
Azóta több mint 100 helyen mutat-

tuk be a kiállítást - a Szi-
get Fesztiválon, a Mű-
vészetek Völgyében,
kórházak aulájában,
művelődési házakban,
plázákban – a vendég-
könyv bejegyzései sze-
rint is nagy sikerrel.

2003
Megszületett végre
w w w. t r a n s a l a p . h u
honlapunk, mely a
szervátültetéssel kap-

csolatos alapismereteken (szervki-
vételre vonatkozó törvény,
alapfogalmak, hasznos linkek stb.)
kívül az Alapítvány programjairól
nyújt naprakész információt.
Azóta létrehoztuk másik honla-
punkat is a www. szervatultetes.hu,
címen,ahol az érdeklődök a
transzplantációval kapcsolatos
minden szükséges információt
megtalálhatnak.

Fotókiállításunk a mátészalkai művelődési központban
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2004
Első interaktív ismeretterjesztő elő-
adásunkat a budapesti Fodor József
Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium tanulói számára tartot-
tuk. Mind a tanulók, mind a tanárok
érdeklődése azt igazolta, hogy he-
lyes úton járunk, ha ezt folytatjuk…
Azóta több mint 100 előadást tartot-
tunk közép- és főiskolás tanulók ré-
szére, klubokban, szakmai tovább-
képzéseken, cégek meghívására.

2005
A Szervátültetettek és Műveseke-
zeltek Európai Sportszövetségével

közösen és a Phare ACCESS támo-
gatásával elkészült első tanulmá-
nyunk „A magyar veseátültetettek
életmódjának vizsgálata” címmel.
Azóta két újabb felmérést, tanul-
mányt készítettünk a vesebetegek,
szervátültetettek életével, problé-
máival kapcsolatban.

2006
Megjelent az első TRAPPANCS
újság, a szervre váró és szervátülte-
tett gyermekek magazinja. Az újsá-
got negyedévente adjuk ki, és
eljuttatjuk minden érintett gyerek-
nek, az őket kezelő orvosoknak, a

Előadás a szervátültetésről Pécsett
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transzplantációs centrumokba,
az összes kórház intenzív osztá-
lyára, támogatóinknak és együttmű-
ködő partnereinknek, valamint a
szakmai döntéshozóknak.

2007
Első alkalommal szerveztünk Szerv-
donációs és Transzplantációs Eu-
rópa és Világnapot hazánkban. Az
Európa Tanács kezdeményezésére
1996-ban Genfben rendeztek elő

ször Európa Napot. Az eseményt a
WHO 2005-ben nyilvánította Világ-

Az éló donorok átvették a Pro Vita díjat
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nappá. Ezen a napon hálával emlé-
kezünk a halott donorokra, és kö-
szönetünket nyilvánítjuk az élő
donoroknak, valamint a szervátülte-
tésben részt vevő egészségügyi
dolgozóknak.

Első alkalommal vehették át élő do-
norok az Alapítvány kezdeménye-
zésére létrehozott Pro Vita díjat. amit
dr. Horváth Ágnes egészségügyi
miniszter adott át a Szervdonációs
és Transzplantációs Nap keretében.

2008
Első alkalommal adta át az Alapít-
vány a Szent Kozma és Damján
díjat, melyet a kuratórium minden
évben annak a személynek ítél oda,
aki kiemelkedően sokat tett a szer-
vátültetés ügyéért hazánkban.
Eddigi díjazottak: 

Prof. Dr. Alföldy Ferenc 
Prof. Dr. Perner Ferenc 
Dr. Ökrös Ilona 
Dr. Szűcs Attila

2009
Felkértünk közismert embereket,
művészeket, sportolókat, hogy le-
gyenek a szervdonáció-transzplan-
táció nagykövetei, ismertségükkel
segítsék a szervátültetés ügyét.
A szervdonáció-transzplantáció
nagyköveti tisztét vállalta: 
Ullmann Mónika színművész, az
Irigy Hónaljmirigy együttes, Vajda At-
tila olimpikon, Dés László zenész, Al-
mási Tamás filmrendező, Bicskei
Bertalan válogatott labdarúgó,

Prof. Dr. Alföldy Ferenc
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Csisztu Zsuzsa újságíró, és Güttler
Károly olimpikon.

2010.
Első alkalommal szerveztünk vese-
beteg/művesekezelt emberek, ba-
rátaik, családtagjaik számára
fórumot az élődonoros transzplan-
tációról. A Semmelweis Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti Klini-
kájának orvosai, valamint élődono-
ros transzplantáció résztvevői
(apa-fia, anya-fia, testvérpár, házas-
pár) beszéltek a szervátültetéssel
kapcsolatos tudnivalókról, tapaszta-
lataikról. Az Alapítvány filmjei is hoz-
zásegítették a résztvevőket a
hallottak feldolgozásához.
Azóta hat fórumot tartottunk és a
program folytatódik, az élődonoros

Meggyőződésem, hogy sok esetben nem
a szolidaritás, az együttérzés és a segíteni
akarás hiányzik az emberekből, csak
éppen keveset, vagy egyáltalán semmit
nem tudnak a donáció-transzplantáció
fogalmáról, és jelentőségéről.
Talán én sem tudnék sokat, ha egy bará-
tom nem várt volna évekig szervátülte-
tésre.
Így közelről láttam, mit jelent a remény
és reménytelenség között őrlődni és hogy
milyen problémákkal kell megküzdenie
a betegnek és az orvostársadalomnak
egyaránt, különösen a donáció területén.
Ha csak egy kicsit is tudok segíteni a
Transzplantációs Alapítvány céljainak és
munkájának megismertetésében azzal,
hogy „nagykövetük" leszek, örömmel te-
szem.

Dés László
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átültetések száma pedig nő. Egy-
egy rendezvény után, annak köz-
vetlen eredményeként, 4-6 pár
jelentkezik kivizsgálásra.

R E H A B I L I T Á C I Ó

2002
Elindítottuk a művesekezelt betegek
és szervátültetettek rehabilitációs
üdültetését a bakonyszücsi Daga-
natos Betegek Rehabilitációs Ottho-
nában. Első szervezésünkben már
26 fős csoport tölthetett egy hetet
térítésmentesen, teljes ellátással a
festői környezetben lévő otthonban.
Azóta rendszeres visszajáró cso-
portjaink vannak…

2003
Országos jótékonysági akciót szer-
veztünk a Magyar Honvédség Kul-
turális Kht. közreműködésével.
2003. október 12-én az ország 38
Honvédségi Művelődési Otthoná-
ban (HEMO) rendeztek jótékony-
sági estet a szervátültetésre váró és
szervátültetett gyerekek javára.

2004
A fent említett jótékonysági rendez-
vény teremtette meg az első „MI IS
NYARALUNK” szervátültetett és át-
ültetésre váró gyerekek és családjuk
balatoni rehabilitációs táborának
anyagi lehetőségét. Az élményterá-
piás tábor szervezői és minden se-
gítője – orvosok, gyógypedagógusok,
gyógytornászok, pszichológusok,
testnevelő tanárok, sportedzők,
szociálpedagógusok, óvónők, csa-
ládterapeuták, kulturális programok

Bakonyszücs, rehabilitációs otthon
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fellépői – önkéntesként vállalja a tá-
bori munkát. Minden gyermek – be-
leértve az egészséges testvéreket
is –, valamint 12 év alatti gyermek és
21 év alatti mozgáskorlátozott egy
kísérőjének részvételi díját az Alapít-
vány fizeti. Csodálatos dolog látni,
ahogy a szemünk láttára nőnek, fej-
lődnek, érnek felnőtté 

azok a gyerekek, akik alig néhány
éve, transzplantációjuk után az első
bátortalan lépést segítségünkkel
tették meg a „korlátok nélküli élet”
felé.
Az első tábornak 53, az idei tábor-
nak már közel 200 résztvevője volt!

Az első táborozók Tihanyban
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2005
Nyíregyháza - Sóstón első alkalom-
mal rendeztük meg azt a háromna-
pos őszi családi programunkat,
mely 2008-tól ASTELLAS Szervátül-
tetett Gyermekek Napjaként vált is-
mertté. 

Első alkalommal küldtünk gyereke-
ket Svájcba, a Transzplantált Gyere-
kek Nemzetközi Kalandtáborába,
azóta évente 6-8 gyereket utazta-
tunk a téli síparadicsomba. 2006

Hagyományteremtő céllal Sopron-
ban rendeztük meg az első téli, há-
romnapos családi programot, a
Farsangot. Azóta kibővítettük a
programot orvos-szülő fórummal,
lehetőséget nyújtva ezzel egy olyan
kötetlen beszélgetésre, mely a kór-
házi falakon belül elképzelhetetlen
lenne.

Virág, 14 éves vesetranszplantált Svájcban
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2007
Az első „Motoros Nap”- a Budapesti
Különleges Mentők közreműködé-
sével szervre váró és szervátültetett
gyerekek motorozhattak közismert
emberekkel. A következő évben

„Repülős Nap”-on, majd ismét „Mo-
toros Nap”-on tehették próbára bá-
torságukat a gyerekek.
Első alkalommal utaztattunk az Ala-
pítvány támogatásával sportoló

gyerekeket a Szervátültetettek Vi-
lágjátékára. Bangkokban négy
sportolónk 15 érmet szerzett. 
Azóta támogattuk a sportoló gyere-
kek részvételét az ausztráliai és gö-
teborgi Világjátékon, valamint a
würzburgi és dublini Európa Játé-
kon.
1. Motororos Nap Budaőrsön
2. Úszóink Bangkokban
3. Mezei Gergő a csúcson Dublinban

1.

2. 3.
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NEMZETKÖZI 

JELENLÉTÜNK

2004
„Árnyék és Fény” c. fotókiállításunk
meghívást kapott Ljubljanába, a

Szervátültetettek és Művesekezel-
tek Európa Játékára. A kiállítás a Já-
tékok teljes ideje alatt látható volt.

2005
A Phare ACCESS támogatásával, a
Szervátültetettek és Művesekezel-
tek Európai Sportszövetségével kö-
zösen nemzetközi konferenciát

szerveztünk a „Szervátültetettek tár-
sadalmi beilleszkedése” témáról. A
konferenciára 24 országból 62 fő
érkezett, akik több mint 30 előadá-
son és 2 workshopon vehettek
részt.

2006
Meghívást kaptunk Isztambulba a
Szervdonációs és Transzplantációs
Európa Napra.  A rendezvényt a
„Hommage a la Medicine” c. filmünk
nyitotta meg. (Készítette: Tarján Iván)

Az isztambuli konferencián
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…hogy két évtizedes munkánknak
volt-e eredménye, értelme?
E kérdésre adjanak választ az alábbi
levelek, melyeket sok-sok hasonló kö-
szönőlevélből válogattunk:

Balatonvilágos, Club Aliga 2006.

Már egy hónapja, hogy a táborban voltam,
de még mindig frissnek tűnik az élmények
sokasága, amelyeket buzgón gyűjtögettem
ottlétem alatt. A táborlakókkal átbeszélgetett
éjszakák, a közös programok és a balatoni
fürdőzések. Voltak, akik az első napon kö-
zömbösnek tűntek számomra, de a második
éjszakától kezdve elkezdődött az ismerke-
dés, az egy hét alatt sok új barátság és ko-
moly kapcsolat is kialakult. Az első
komolyabb lépés arra, hogy megismerjük
egymást az volt, mikor elmeséltük élettörté-
neteinket egymásnak, ezek között voltak
transzplantációs és riasztásos emlékek is.
Mindenki meglepő nyugodtsággal beszélt
gondjairól, és könnyedén nevetett régmúlt
rossz emlékein. Egy jó kis csapat jött össze.
Legtöbbjükkel tartom, tartjuk is a kapcsola-
tot. Nagyon tetszett, ahogyan a felnőttek
(30. életévüket betöltöttek) összefogtak min-

ket. Kellemes emlékeim közé tartoznak az
éjszakai beszélgetések a reggeli tornák, és az
összes többi sporttal kapcsolatos program,
(kivéve a kajak, mert az nekem nem ment
túl jól), a társas játékok, a közös étkezések
és a nyugodt esti séták a Balaton-parton.
Amennyire féltem a táborba utazásom előtt,
hogy milyen lesz majd, hogyan tudok majd
beilleszkedni a többiek közé, annyira pozitív
emlékekkel távoztam onnan, igen nehéz
szívvel.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a magam és társaim nevében a
szervezőknek és az alapítvány támogatói-
nak, hogy biztosították számunkra együtt
egy önfeledt „all inclusive” hetet.

Sziasztok, jövőre találkozunk.
Mezei Gergő László

Hajdúböszörmény
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Szívtranszplantált gyerekek első 
táborozása

Az idén először töltöttek egy hetet szívt-
ranszplantált gyermekek a ”Mi is nyaralunk”
táborban. Azért jöttek, hogy végleg elfelejt-
sék kórházi élményeiket, ráérezzenek a kö-
zösségi élet szépségeire hasonló élethelyzetű
gyerekek között. 
A hetes számnak különös jelentőséget tu-

lajdonítanak. Heten érkeztek, a legfrissebben
műtött, mindig pajkos, mindig vidám Máté
7 hónapja esett át élete sorsfordító műtétjén,
és itt a táborban ünnepelhette hetedik szü-

letésnapját. Velünk nyaralt Brendon, aki a tá-
bori homokozó aktív főépítésze volt, imádja
a vizet, egy kis külső medencei lubickolásra
bármilyen évszaknak megfelelő időjárási vi-
szonyok között szívesen vállalkozott volna.
Eljött Hanna is, a legfiatalabb szívátültetett,
aki a junior kategória Pöttöm Pannája. Meg-
lepő magabiztossággal csücsült a pónilovon,
fodros ruhácskáiban, tipegő táncával, melyet
többször is láthattunk, üde színfoltot jelen-
tett a tábori forgatagban. Zsolti szombaton
komoly kistigrissé változott, a gyerek ka-
landpálya akadályait is egy kistigris ügyessé-
gével vette. Vivien „nagylányunk” napról
napra egyre mosolygósabb volt, Tibi komoly
fiatalember, Zsófi a legbájosabb „kiscica”.
Többen közülük az elmúlt egy év jelentős
részét még kórházban töltötték. Sokuk szá-
mára ez volt az első alkalom arra, hogy kö-
zösségben új barátokat szerezzenek, az élet
borúsabb, szürkébb oldala helyett számukra
egy vidámabb, színesebb világ nyíljon meg.
Utólagos engedelmükkel a többi szülő ne-
vében is szeretnénk ezért köszönetet mon-
dani a tábor szervezőinek és az önkéntes
munkát végzőknek.
Reméljük jövőre is lesz folytatás. 
A tábor megtartásáért most már a mi szí-
vünk is veletek dobog!

Csilla és Márti (két édesanya)
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Kedves Zsuzsa!

Örömmel vettünk részt a Transzplantációs
Alapítvány által április 10-én rendezett Fó-
rumon. Jó érzéssel tapasztaltuk, hogy az
előző évhez képest jelentősen megnőtt a
résztvevők száma. Nagyon érdekes előadá-
sokat hallhattunk kiváló orvosoktól, akik
nem mellesleg kiváló előadók is. Biztató szá-
mokat hallhattunk az élő donoros átülteté-
sekkel kapcsolatban, ami a budapesti
Transzplantációs Klinikán elérte a 20%-ot,
s ez európai viszonylatban is előkelő helyet
jelent. Megtudhattuk, hogy megkezdődtek a
csatlakozási tárgyalások az Eurotransplant-
tal, aminek sikere révén sok sorstársunk kap-
hat esélyt egy új életre. Mert ne feledjük,
hogy a szervátültetések 10%-os növekedése
kb. 30 ember életét jelenti, akik esélyt kap-
nak egy új, boldogabb életre. 
Láthattunk még a témához kapcsolódó ké-
peket, filmeket a Transzplantációs Alapít-
vány készítésében, amik minden résztvevőt
nagyon megérintettek. Nagyon megható
volt az élő donoros családok bemutatkozása,
akik közül többen személyes ismerőseink is.
Példájuk sok résztvevőnek adott erőt és biz-
tatást.
A résztvevők sok kérdést tettek fel az orvo-
soknak, akik mindenre kiterjedő részletes
válaszokat adtak. A kérdésekből látni lehe-

tett, hogy az emberekben sok a bizonytalan-
ság a szervátültetéssel kapcsolatban, és hogy
az ilyen Fórum kiváló alkalom ezek megbe-
szélésére, felvilágosításra. 
Szeretném megköszönni a Fórum létrejöttét
a szervezőknek, a kiváló előadásokat az or-
vosoknak, további áldozatos munkájukhoz
jó erőt, egészséget kívánok

Tisztelettel és szeretettel:     
L.I.

Kedves Zsuzsa!

Elnézést, hogy így ismeretlenül megszólí-
tom, de szeretném az Ön munkáját megkö-
szönni!
2010 év elején a szegedi Transzplantációs
Klinikán részt vettem egy élődonoros vese-
átültetésről szóló előadáson az édesanyám-
mal. Ott született meg az elhatározása,
donor lesz. 2010. december 7-én dr. Sze-
nohradszky Pál tanár úr elvégezte a műtétet,
amely minden gond nélküli volt. Azóta teljes
életet élek az édesanyám veséjével!
Szívből köszönöm az Önök nagyszerű mun-
káját, sok kitartást kívánok hozzá a további-
akban is!

M.K. Szentesről!
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Kedves Zsuzsa!

Fantasztikus az, amit ezekért a kis hősökért
tesztek!!! Nagyon örülök, hogy találkozhat-
tunk, és remélem, hogy Simonom is boldog
lesz a Ti szuper kis csapatotokban! Köszö-
net Nektek minden gyerek és szülő nevé-
ben! 

G.E.

2010

Prof. Dr. Réthelyi Miklós,
nemzeti erőforrás 
miniszter Pro Sanitate
díjban részesítette 
kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeré-
seként az Alapítvány 
kuratóriumának elnökét,
Szalamanov Zsuzsát. 
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Köszönet az alapítvány kurátorainak, önkénteseinek !

H
a az Alapítvány megszűnne, valószínűleg sokan éreznék a hiá-
nyát, de talán sokan észre sem vennék… Egy azonban biztos:
én nem tudnék létezni az Alapítvány nélkül, nekem az életem

ugyanolyan szerves részévé vált, mint 1994 óta működő új vesém. A
Pro Sanitate díj az én nevemre szól, de az Alapítvány elismerése! 
Köszönöm az Alapítvány kurátorainak, önkénteseinek és támogatói-
nak, hogy LÉTEZÜNK!

Szalamanov Zsuzsa
a kuratóium elnöke
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TRANSZPLANTÁCIÓ UTÁN

Ha tőlem kérdezed: hogy vagyok?
Súlya van a szónak,
S jelentősége annak,

Hogy VAGYOK. 
Hogy még, hogy mégis, hogy újra.

S ha azt mondod: egy a halál
És egy az élet,

Én mosolygok: számtalan!
És az új életnek új íze van. 

Új öröme,
Új jelentősége a szónak,

Hogy VAGYOK. 
Hogy újra tanultam mindent, mindent: 

Enni, inni, nevetni, sírni,
Járni, örülni, szeretni, félni, 

S nem várni a holnapot.
Örülni a ma minden percének,

Minden napsugárnak, mosolynak,
Minden aprónak tűnő bosszúságnak. 

Te nem tudod, 
Milyen jó mindent újra látni, 

Nem félni, hogy holnap meghalok. 
Ne kérdezd hát tőlem, ha nincs időd

Meghallgatni, hogy
Hogy VAGYOK.

Tóth Ágnes háromszoros veseátültetett költő verse
művészi eszközökkel foglalja össze a transzplantált
emberek érzéseit...
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Bókay Alapítvány
Magyar Vesealapítvány

Magyar Nephrológiai Társaság
Rotary Klub Tabán

MVM Paksi Atomerőmű
Frida Family Kft. Balatonvilágos

Magyar Telekom NyRT.
Polgármesteri Hivatal Alsónémedi

Jótékonysági Bál Alsónémedi
Biotest

Budapest Főváros Önkormányzata

A kiadvány támogatója a Dental Press Hungary Kft.
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