
Ez történt 2017-ben… 
 
 
 
 

Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 
2017-ben is fizetett munkatárs nélkül, a kurátorok és 5 állandó-, 
valamint 15-20 alkalmi önkéntes segítségével látta el.  
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008 január 15-én létrejött 
megállapodás keretében 2017-ben is együttműködtünk a donáció - 
transzplantáció számának növelése érdekében.  
A 2010-ben létrejött széleskörű együttműködés - a Nemzeti Vese 
Program - keretében folytattuk az iskolások, diákok körében 
felvilágosító munkánkat.  
 

Ismeretterjesztés 
 
Interaktív előadást tartottunk a vesebetegségről és a szervdonációról 
Salgótarjánban, Hatvanban, Nyíregyházán és Budapesten általános- 
és középiskolás tanulók számára.  
   

„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” 
szlogennel folytattuk a 2010-ben elkezdett roadshow-t. 
Transzplantációs Fórumot tartottunk – Miskolcon, Vecsésen, 
Győrben – közel félezer vesebeteg és barátaik, családtagjaik számára.   
http://transalap.hu/ismeretterjesztes/forumok/ 

 
Honlapunk www.transalap.hu, www.szervatultetes.hu és Facebook 
oldalunk https://www.facebook.com/transzplantacios.alapitvany/ 

áttekinthető, naponta frissített, sok információt nyújtó, nagy 
látogatottságú oldalak. 
 
A tizenegy éve megjelenő TRAPPANCS újságból lett CSUDAMADÁR 
2017-ben is háromszor jelent meg, azonban a sok téma miatt nőtt az 
oldalszám. A színes magazint elküldjük minden érintett gyereknek, a 
kórházak intenzív terápiás osztályaira, a gyermekeket kezelő 
orvosoknak, együttműködő partnereinknek, támogatóinknak. 
http://transalap.hu/ismeretterjesztes/kiadvanyok/csudamadar-ujsag/ 

 
Tízenegyedik alkalommal rendeztünk Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa- és Világnapot. 1996 óta Európa-, 2005 óta 
a világ figyelme október második szombatján a szervdonációra és a 
szervátültetésre összpontosul. Alapítványunk 2007 óta szervezi a 
hazai rendezvényt, melynek 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  
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sebészeknek, transzplantációs szakembereknek. A délelőtti sportolás 
hagyományos része a rendezvénynek, ekkor tudjuk megmutatni, hogy az 
új szervvel élő emberek teljes életet élnek, képesek felvenni a versenyt 
akár az élsportolókkal is!  Szervátültetett gyerekek, felnőttek olimpikon 
úszókkal és a transzplantáló-, illetve a szervátültetettek utógondozását 
végző orvosokkal közös váltóban versenyt úsznak, illetve az MLSZ SE 
focistáival kispályás mérkőzést játszanak.  Délután a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban rendezett ünnepségen kerül sor a Pro Vita 
díjak, valamint a Szent Kozma és Damján díj átadására. A rendezvény 
méltó befejezése volt ezúttal is a Hősök teréig vezető, figyelemfelkeltő 
fáklyás felvonulás, ahol egy hatalmas szívalakú hőlégballon várta az 
odaérkezőket. 
http://transalap.hu/ismeretterjesztes/transzplantacios-nap/ 

 

Gyermekprogramjaink  

 
Ebben az évben is, mint mindig, a szervre váró és szervátültetett 
gyermekek, valamint a 18 év alatti testvérek számára minden 
programunkon ingyenes részvételt biztosítottunk, valamint a nyári 
táborban a 12 év alatti gyerek és 21 év alatti mozgáskorlátozott egy 
kísérőjének részvételi díját is az Alapítvány fizette. 
Januárban tartottuk szokásos farsangi rendezvényünket Tengelicen, 
ahol ismét megtöltöttük a szállodát csapatunkkal. Szülő-orvos fórum és 
farsangi mulatság, borkóstoló és csapatverseny, minden volt, ami 
ilyenkor dukál.  
http://transalap.hu/gyerekprogramok/farsang/farsang-2013-2017/ 
 

Februárban két vese- és egy májtranszplantált gyereket kísért egy 21 
éves önkéntes segítőnk, aki maga is vesetranszplantált, és gyerekként 
kétszer is részt vett a svájci TACKERS (Transzplantált Gyerekek 
Kalandtábora) nemzetközi táborban, így minden tekintetben kellően 
felkészült volt. Az útiköltséget és részvételi díjat alapítványunk 
biztosította.  
http://transalap.hu/gyerekprogramok/mi-is-sielunk/mi-is-sielunk-2017/ 

 
Februártól rendszeres színházi programot szerveztünk az ifjúságnak – 
gyerekeknek a Vígszínház és Pinceszínház együttműködésével. 
 
Márciusban közel 40 művész 60 alkotásából megrendeztük a Második 
jótékonysági kortárs művészeti aukciót, melynek bevétele a szervre 
váró- és szervátültetett gyerekek rehabilitációs programját támogatja. 
Májusban a Pinceszínházban szerveztünk jótékonysági színházi előadást. 
Tóth Zoltán színművész barátunk és kollégái a Svejk! Vacsorázz! előadás 
bevételével járultak hozzá a szervre váró- és szervátültetett gyerekek 
rehabilitációs programjához. 
Májusban 10 szervátültetett gyerek Hőlégballonnal szállt 1000 m fölé, 
csodálták a Nógrádi dombokat és egy cseppet sem féltek. 
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Júniusban szokás szerint GyerekNapoztunk a mogyoródi Aquarénában. 
http://transalap.hu/gyerekprogramok/gyermeknap/ 
 

Augusztusban végre eljött a MI IS NYARALUNK tábor ideje, aminek a 
helyszíne már harmadszor a Balatonszemesi OTP Hotel. 
http://transalap.hu/gyerekprogramok/mi-is-nyaralunk/mi-is-nyaralunk-2017/ 

 
A farsangról, TACKERS-ről, színházról, GyerekNapozásról, táborról, 
hőlégballonozásról, aukcióról beszámoló a CSUDAMADÁR magazinban 
olvasható: 
http://transalap.hu/wp-content/uploads/2017/09/trappancs-2017-aug.pdf 

 

Szeptemberben megtartottuk a szokásos őszi családi hétvégét komoly 
túrázással a Mátrában és Egri Várlátogatással. 
http://transalap.hu/gyerekprogramok/astellas-csaladi-hetvege/astellas-
hetvege-2012-2016/ 

 
Októberi szép őszi vasárnapon közel százan látogattuk meg a Fővárosi 
Állatkertet. Még távoli vidékről is jöttek családok az együttlét öröméért! 
 
December első adventi vasárnapján közös karácsonyi sütemény-
készítés folyt elsősorban a gyerekeknek, de a végére a szülők is 
bekapcsolódtak. 
 
Gyerekmentes hétvége szülőknek! - tréningünk ismét sikeres volt 
Visegrádon, a megszokott helyszínen. A siker titka önkéntes segítőink, a 
két pszichológus és a családterapeuta szerető, szakértő munkája.  
 
Novemberben szintén tréninget tartottunk, ezúttal önkéntes 
segítőinknek. A tréninget szeretetből levezető Kákonyi Anett coachnak 
hála és köszönet! 
 
Decemberben tizenharmadik alkalommal rendeztek Alsónémedi 
nagyközség lakói jótékonysági bált a MI IS NYARALUNK tábor javára. 
Fantasztikus társaság, hangulat jellemezte idén is a bált és a bevétel is 
csúcsot döntött. Köszönjük barátaink, alsónémediek! 
 
Résztvevők voltunk idén is több hazai orvos szakmai- és civil 
konferencián, többségében előadóként. 
 
Támogatást tudtunk nyújtani több alkalommal évközben és karácsonyra 
nyolc rászoruló családnak. 
 

 

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

 
http://transalap.hu/rolunk/segitoink/tamogatoink/ 
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