
Ez történt 2019-ben… 
 
 
 
 

Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 2019-
ben egy adminisztrátor, a kurátorok és 5 állandó-, valamint 15-20 
alkalmi önkéntes segítségével látta el.  
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008 január 15-én létrejött 
megállapodás keretében 2019-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.  
 
Az évet önkéntes segítőink csapatépítő programjával kezdtük 
Visegrádon. A program nagyon hasznos volt, remekül sikerült 
köszönhetően Kákonyi Anett tréner, coach, szervezetfejlesztőnek, aki 
második alkalommal vállalta el szeretetből, barátságból a képzést. 
 

Ismeretterjesztés 
„Csak nő szülhet gyermeket, de bárki ajándékozhat életet” szlogennel 
folytattuk a 2010-ben elkezdett roadshow-t. Transzplantációs Fórumot 
tartottunk – Vecsésen, Miskolcon, Pécset és Győrben – közel félezer 
vesebeteg és barátaik, családtagjaik számára.   
 
Interaktív előadást tartottunk a vesebetegségről és a szervdonációról-
transzplantációról egészségügyi szakközépiskolákban, gimnáziumokban 
Kecskeméten, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Győrben, Szolnokon, 
Debrecenben, Nagyatádon, Sopronban, Szentendrén, valamint a 
NOVARTIS Hungária Kft. és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak. 
 
Részt vettünk a Nemzeti Vese Program által szervezett Vese 

Világnapon, ahol prezentáltuk, mit tesz alapítványunk a vesebetegek 

megfelelő (jobb) tájékoztatása érdekében, a vesetranszplantáció 

tekintetében.   

 

Az előző évekhez hasonlóan több rádió és televíziós szereplésünk volt, 

és gyakran jelentünk meg az írott médiában, összesen 30 alkalommal, 

nem számolva az on-line felületeket. 

Honlapunk, a http://www.szervatultetes.hu és Facebook oldalunk 
áttekinthető, naponta frissített, sok információt nyújtó, nagy 
látogatottságú oldalak, 2019-ben meghaladtuk a 17.000 követőt. 
 

Alapítványunk, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Magyar 

Szervátültetettek Szövetsége és az OVSZ-Szervkoordinációs Iroda 

közreműködésével, idén tizenharmadik alkalommal rendezte meg a 

Szervdonáció és Transzplantáció Európa- és Világnapját. 

Rendezvényünk célja tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, 
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illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. Délelőtt 

hagyományosan sportprogramok zajlanak, délután pedig a Pro Vita díjak, 

valamint a Szent Kozma és Damján díj ünnepi átadására kerül sor. Este 

fáklyás felvonulás zárta a rendezvényt. 

 

Idén is megjelent a CSUDAMADÁR magazin 3 kiadványa. Az újságot elküldtük 

minden érintett gyereknek, kezelőorvosaiknak, a kórházak intenzív terápiás 

osztályaira, együttműködő partnereinknek és támogatóinknak.  

Gyermek-, illetve családi programok  
Márciusban 2 fiú és 2 lány (vese-, máj- és szívátültetettek) vett részt a svájci 
Alpokban 2000 óta szervezett TACKERS (Transzplantált Gyerekek Kalandtábora) 
programon, ahová az alapítvány 2006 óta küld olyan szervátültetett gyermekeket, 
akiknek még soha nem volt alkalma, illetve nem tudnak síelni. Életre szóló 
élménnyel térnek haza minden alkalommal. 
 
Februárban tizenegyedik alkalommal rendeztünk Tengelicen családi hétvégét 

farsanggal, sorversennyel, közösségépítő játékkal, szülő-orvos fórummal, közel 140 

résztvevővel. 

  

Áprilisban ismét több családnak nyílt alkalma részt venni a Vértesben működő 

Csipkebogyó Erdei táborban. A rossz idő ellenére remekül telt a hét, kirándulással, 

madárlessel, kézműveskedéssel, társasjátékkal, gitározással, igazi „kiscsapatépítő” 

program volt.  

Június utolsó hetében került megrendezésre a 16. MI IS NYARALUNK tábor 

Balatonszemesen, az OTP Hotelben. Az egyhetes nyári tábor alapítványunk egyik 

legfontosabb programja. Célja a szervátültetett gyermekek testi-lelki rehabilitációja, 

valamint társadalmi re-integrációja. A táborban a közösségi életbe való sikeres 

visszatérésüket segítjük: csoportos beszélgetésekkel, sok sporttal, kalandparkkal, 

motorozással, közös tánccal. 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. 

 
 Augusztus elején kilencedik alkalommal Gyereknapoztunk a Mogyoródi 
Aquarénában, közel százan. Szervátültetett gyerekek és családjuk egy csodás napot 
tölthettek együtt az ország legnagyobb aquaparkjában.  
 
Szokásos őszi családi hétvégénket immár negyedszer a Mátrában, a parádfürdői 
Erzsébet Park Hotelban rendeztük. A szokásos szombati túra idén a CSAK LEVEGŐT 
– Lendvai Anna emléktúrához csatlakozva, a Kékestető sikeres megmászása volt. 
Feledhetetlen élmény volt a Sástói libegőzés is.  

December elején 5 család töltött egy gondtalan, vidám „kiscsapatépítő” hetet a 
bakonyszücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthonában.   

 
Jótékonysági rendezvények 
Májusban ismét sikeresen került megrendezésre a IV. Jótékonysági kortárs 

képzőművészeti aukció az SCH galériában. A MI IS NYARALUNK tábor javára 

rendezett árverés bevétele másfél millió forint volt. 

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