
Ez történt 2021-ben… 
 
 
 
 

Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat 2021-
ben egy munkavállaló (adminisztrátor), a kurátorok és öt állandó-, 
valamint tíz alkalmi önkéntes segítségével látta el. 
A 2020-ban hazánkban is megjelenő és 2021-ben folytatódó COVID19 

járvány miatt az év első felében csak online programokat tudtunk tartani.  
A szokásos februári Farsang – Családi Hétvége programot sikeresen 

megrendeztük az online térben, igaz nem három, hanem csak egynapos 
programmal. Hasznos volt a farsangi rendezvény elmaradhatatlan 
programja, az orvos-szülő fórum, mely így is megteremtette azt a 
lehetőséget, hogy a szervátültetett gyermeket nevelő szülők szabadon, 
bátran, időkorlát nélkül, azaz nem kórházi körülmények között tudják 
problémáikat megbeszélni a gyermeküket kezelő orvossal.  
Alapítványunk 30 éves működését különféle módokon mutattuk be: 

• MÉRFÖLDKŐ kiadványunk képekkel illusztrált összefoglaló 

• 30 év a szervátültetés és szervátültetettek szolgálatában – 12 
percben összefoglalva (videó) 

• Több mint 1000 jubileumi pólót osztottunk szét a szervátültetés 
területén dolgozó orvosoknak, szakápolóknak hálánk jeléül 

• Fotópályázatot hirdettünk: Életem a szervátültetés után címmel. A 

beérkező pályaműveket kiváló fotóművészek, fotóriporterek 
zsűrizték. Közel 70 alkotásból 1 hónapig látható kiállítást 
rendeztünk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. 

 
Június utolsó hetében – amikor a balatoni tábort szoktuk rendezni – MI 
CSAKAZÉRTIS NYARALUNK online tábort szerveztünk. Sok érdekes 
izgalmas program, feladat volt, de természetesen a Balatont nem pótolta. 
Júliusban végre ismét együtt lehetett a „nagy csapat”, a járványhelyzet 

megengedte, hogy megrendezzük a Mogyoródi Aquarénában szokásos 
GyerekNapozunk programunkat a szervátültetett gyerekek és családjuk 

nagy örömére. 
 

Szeptember végén a szokásos 3 nap helyett ötnapos családi rendezvényt 
tartottunk Visegrádon. A rendezvényen való részvétel feltétele volt a 

COVID19 elleni vakcina felvétele, vagy PCR teszt. Ennek köszönhetően a 
közel 160 résztvevővel tartott rendezvénynek nem lett egyetlen 

megbetegedése sem. Hajókirándulás Esztergomba, vezetett látogatás a 
bazilikában, lovagi torna a visegrádi Salamon toronynál , túra és látogatás 
a Fellegvárban, a Királyi palotában, vacsora a Reneszánsz Étteremben, 
karaokee est, versmondó- és valcerest a januárban elhunyt sorstársunk, 
barátunk, kurátorunk, Börcsök Enikő emlékére – mindez valamelyest 
kárpótolta a családokat a két balatoni tábor elmaradásáért. 
 

2021-ben végre ismét meg tudtuk rendezni a Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa- és Világnapot október második szombatján. 

Rendezvényünk célja tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, 
illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. 
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Délelőtt hagyományosan sportprogramok zajlottak, illetve a XII. kerületi 

Gesztenyés kertben folytattuk a 2019-ben elkezdett projektet. TranszPlatánt 

ültettünk azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy TranszPark, az Élet fájából 

kialakított Élet Park. 

Délután a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Pro Vita díjak, Média díjak, 

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

hagyományos fáklyás felvonulás zárta a rendezvényt. 

 

Az előző évekhez hasonlóan több rádió és televíziós szereplésünk volt, és 

gyakran jelentünk meg az írott médiában, összesen közel 40 alkalommal, 

nem számolva az on-line felületeket. 

Honlapunk és Facebook oldalunk áttekinthető, naponta frissített, sok 
információt nyújtó, nagy látogatottságú oldalak, 2021-ben meghaladtuk a 

20.000 követőt. 
 
2021-ben csak két alkalommal – tavasszal és ősszel - jelent meg a 

CSUDAMADÁR magazin, viszont a szokásosnál lényegesen több 

oldalszámmal. Az újságot elküldtük minden érintett gyereknek, 

kezelőorvosaiknak, a kórházak intenzív terápiás osztályaira, együttműködő 

partnereinknek és támogatóinknak.  

Egy már 2015 óta meglévő zárt facebook csoportot 2020-ban kinyitottunk 

minden szervátültetett- és szervre váró gyerekeket nevelő szülő számára. 

Itt napi szinten korrekt tájékoztatást nyújtunk a gyerekeket és szülőket érintő 

aktuális helyzetről, témákról. Akik nem tudtak részt venni az online fórumon, 

itt elolvashatják annak összefoglalóját. A szülők egymást is itt tájékoztatják a 

mindenkit érintő fontos kérdésekről. 

Itt hirdettük meg az azóta is folyamatosan megjelenő felhívást, miszerint 

támogatást nyújtunk a vírushelyzet következtében nehéz anyagi helyzetbe 

került családoknak. A hirdetésre sokan jelentkeznek. A rászoruló családok 

körülményeit megvizsgáljuk, telefonon és emailben, illetve a csoportban napi 

kapcsolatot tartunk velük. Figyelemmel kísérjük a mindennapjaikat, lelki 

támaszt és életvezetési tanácsot nyújtunk. Ezen kívül többféle módon 

segítünk: kihagyott orvosi kontrollvizsgálat pótlására ösztönözzük őket, 

elmaradt rezsiszámlákat befizetünk, pénzt utalunk, tartós élelmiszer és 

tisztítószer, ruhanemű vásárlását és házhozszállítását vállaljuk, háztartási 

gépek (mosógép, tűzhely, porszívó) beszerzését, házhozszállítását intéztük. 

2021-ben összesen 2,6 millió Ft-tal segítettük a kérvényező családokat. A 

kérvényt a kuratórium 24 órán belül elbírálja és a következő nap teljesítjük. 

 

Decemberben hatodik alkalommal tartottunk jótékonysági árverést kortárs 

képzőművészek alkotásaiból. Ezúttal is sok művésztől kaptunk felajánlást és 

az alkotások jelentős része gazdára talált.  

Köszönjük támogatóinknak és önkéntes segítőinknek, hogy a 
számtalan nehézség ellenére is folytathattuk közhasznú 

tevékenységünket! 
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