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…megteremteni a feltételeket, 
hogy a szervátültetett 

tinédzserek beilleszkedjenek a 
közösségbe, és a lehető 

legteljesebb életet élhessék, 
valamint képességeik olyan 
mértékű fejlesztése, hogy 

teljesítőképességük elérje, vagy 
megközelítse az egészséges 

kortársaiét, én-képük és 
önbizalmuk javuljon. Erre a célra 
az egyik leghatékonyabb eszköz 

a szervátültetett fiatalok 
számára az egyéni-, illetve 

kiscsoportos foglalkozás, melyet 
állandó programjainkkal 

biztosítunk. 

A TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és 
Sportegyesületének tagjai szervátültetésen átesett, vagy még 
szervre váró tinédzserek és fiatalok, akik az ország különböző 
pontjain élnek, egy dolog közös bennük: mindannyiuk 
gyermekkorának egy része a betegségről, kórházról, műtétekről 
szólt. A sikeres szervátültetés után számukra kinyílik egy 
ismeretlen világ, ahova a betegség miatt megcsappant 
önbizalommal lépnek. 

Célunk a tel jes körű pszichoszociális  rehabilitác iós 
el látások egyéni  igények szerinti  megvalósítása, 

beleértve a rendszeres kapcsolattartási  lehetőség 
biztosítását is .  

 

Trappancs 
Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 

Célunk… 

“Arcomon apró karcok,  
de túléltem minden harcot. 

Én így vagyok több, igen így vagyok jobb,  
míg a célt figyelem, nem a rajtot.” 



 

…és Sportegyesülete 

A másik közvetlen célunk az egyénre szabott sportolási lehetőségek megtalálása, a 
fiatalokkal a sportolás rekreatív, kitartást és csoportkohéziót erősítő jellegének 
felfedeztetése. 
A Trappancs Egyesület hangsúlya a szervátültetett fiatalok önállósodásán és a 
tinédzserkorból felnőttkorba kísérésen van - az egyéni sportolási lehetőségek 
megtalálása mellett. 

Sportolói létszámunk évről évre emelkedik, jelenleg 32 szervátültetett (vese-, máj- és 
tüdőtranszplantált) sportolónk van, úszás, atlétika, tenisz, asztalitenisz, bowling és 
röplabda sportágakban versenyeznek. Feladatunk a vidéki edzéslehetőségek, a versenyek 
útiköltségeinek és nevezési díjainak finanszírozása, valamint sportolóink sportági 
támogatása 
 

Együttműködő szakmai és civil szervezetek 
 Csodalámpa Alapítvány 
 FODISZ 
 Magyar Szervátültetettek Szövetsége  
 Nemzeti Vese Program 
 Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
 Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
 Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 

 



 

Támogatóink 
 Astellas Pharma Kft 
 BPMC Kft 
 EnTell Kft 
 FODISZ 
 Magnet Bank  
 Magyar Szervátültetettek Szövetsége  

 
 Abony Önkormányzata 
 Csorna Város Önkormányzata 
 Derecske Város Önkormányzata 
 Erzsébetváros Önkormányzata 
 Herendi Önkormányzat 
 Hódmezővásárhely Önkormányzata 
 Jásztelek Önkormányzata 
 Makó Város Önkormányzata 
 Pest Megyei Önkormányzat 
 Pécs Önkormányzata 
 Sáránd Önkormányzata 
 Székesfehérvár Önkormányzata 
 Szolnok Önkormányzata 
 XIII. Kerület Önkormányzata 
 XV. Kerület Önkormányzata 
 XVIII. Kerület Önkormányzat 
 IV. kerületi Önkormányzat 
 IX. kerületi Önkormányzat 
 XIII. kerületi Önkormányzat   
 XIII. kerületi Sport Divízió  
 XVIII. kerületi Önkormányzat 
 Tatai Önkormányzat 

 
 Áshin Kft 
 Bozsor Bt 
 Fészek Egyesület 
 HVSC 
 Limetta Home Kft 
 MOL Tehetségtámogató Program 
 Ottimon Kft 
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 Ottimon Kft 
 Uniqua Biztosító 
 Transzplantációs Alapítvány a 

Megújított Életekért 
 Villszer 2005 Kft 

 

 Barcza Edit 
 Csuti Ákos 
 Dékány Ádám 
 Kollárik Tímea 
 Makray Ferenc 
 Mogyorósi Szabolcs /Rákász Éva 
 Mezei József 
 Németh Piroska 
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 A pszichoszociális rehabilitációt segítő 
szakemberek 
 Dr. Kelen Kata gyermekgyógyász 
 Dr. Remport Ádám belgyógyász nephrológus 
 Dr. Sallay Péter gyermekgyógyász 
 Dr. Szekeres Ágota pszichológus, gyógypedagógus 
 Dr. Szabó József transzplantációs sebész, az Egyesület alelnöke 
 Dr. Török Szilárd belgyógyász 
 Feszt Tímea szociológus, az Egyesület elnöke 
 Gallusné Szabó Edit családterapeuta 
 Maléth Anikó transzplantációs koordinátor 
 Prof. Dr. Reusz György gyermekgyógyász 
 Tusor Lilla pszichológus 

 

A sporttevékenységet segítő 
szakemberek 
 Horváth Gábor teniszedző 
 Jung Ágnes atlétikaedző 
 Kapronczayné Karádi Magdolna bowlingedző 
 Mesterházy Roland úszóedző 
 Milos Imre asztalitenisz edző 
 Molnár Ernő úszóedző 
 Pécsi Annamária úszóedző 

 

A mindennapi munkában  
résztvevő önkénteseink 

 Gerebics Anikó, a Trappancs Egyesület titkára 

 Gyurkóné Bambek Valéria, a Trappancs 

Egyesület elnökségi tagja 

 Gyurkó Zsolt gazdasági ügyintéző 

 Lukácsné Pintér Anikó könyvelő 
 Szendi Gábor informatikus 
 Vecsey Tamás webmester  

 

Segítő Trappancsok:  
 Almási Szabina gyógypedagógus hallgató 

 Bogyor Tünde egészségügyi segítő 
 Jakab Ivett kreatív fotó 

 Kotormán Lili grafikai megjelenés 
 Kőműves Luca látogató-program 
 Németh Georgina grafika 
 Szabó Donát képszerkesztés 
 Török Tamás grafika  
 Varga Virág marketing 

 



 

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK 

 

Trappancs Beszámoló 2016 

Csoport-Mosoly 
2016-ban is működött a kis létszámú, önsegítő 
csoportunk, rendszeres találkozással. A 
csoporttagok életében jelenlévő pszichoszociális 
negatív tényezők pozitív változtatásának segítése a 
cél. Az önsegítés alapja az a felismerés, hogy a 
segítő-segített kapcsolatban a segítségnyújtás 
aktusa a segítőnek ugyanannyi, sőt több mentális 
értéket ad, mint annak, aki a segítséget elfogadja. 
Így a csoportban résztvevők egyszerre segítők és 
segítettek, a szerepek cserélődnek, a tagok érzik, hogy egyenlőek, 
ez az ellenállások leküzdésében nagy jelentőséggel bír. 
2016-ban 13 alkalommal történt csoportülés 
 

Hallgat-Lak 

Az egyéni beszélgetések is folytatódtak ebben az évben is: a feltáró, segítő, terápiás jellegű 
beszélgetések egyéni igény vagy kezelőorvosi javaslat alapján első alkalommal az egyesület 
vezetőjével (szociológus) történtek, aki szükség esetén továbbküldte a fiatalokat 
pszichológushoz, gyógypedagógushoz, családterapeutához.  
2016-ban 56 alkalommal történt egyéni beszélgetés, az esetek nagy részében személyesen, 
kisebb részében online eszközök igénybevételével.  
 

Varázshegy 
2016-ban is érkeztek egyéni adományok. ismét rengeteg ruhát kaptunk, melyeket nagy 
örömmel adtunk oda a fiataloknak. 
A Varázshegy szolgáltatással 2016-ban 7 szervátültetett gyermeket és fiatalt tudtunk 
támogatni.  
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SegítŐ 
A személyes, telefonos, online 
segítségnyújtó vonalat 2016-
ban is rengetegen vették 
igénybe mind a szervátültetett 
gyermekek és ifjúság, mind a 
szülők részéről. A felmerült 
kérdések nagy részére sikerült 
valamilyen megoldást/választ 
találni.  

 

KedvesKedd / Látogat-Ő 
Folytatódott az ifjúsági kontrollnap a budapesti 
Transzplantációs Klinikán,  amelynek keretében a 
kötelező kontroll vizsgálatok alkalmával eltöltött 
várakozási időt igyekszünk hasznos életvezetési, 
pályaorientációs tanácsadással, kreatív játékokkal, 
valamint terápiás jellegű programokkal - 
kommunikációs és konfliktuskezelési tréninggel, 
együttműködési készség fejlődését segítő 
játékokkal - kitölteni. A keddi napok rendszeres 
segítői a szakemberek mellett a transzplantáción 
már átesett fiatalok, akik közös játékokkal, 
beszélgetésekkel készülnek ezekre az alkalmakra, 
valamint Kőműves Luca vezetésével elindult a 
látogató programunk is, mely a fiatal 
felnőttkorban lévő friss májtranszplantáción 
átesett betegeknek igyekszik segítséget nyújtani a 
bizonytalan kezdetekben.  
 

Veseszülinap másodszor 
16 éves veseátültetett 
sportolónk egy gyermekotthon 
lakója, kiemelt szereplője a 
rehabilitációs programnak. 
Ebben az évben is közösen 
ünnepeltük meg a „vese-
szülinapját”.  
 

Trappancs-Est 
 
2016-ben 3 alkalommal került sor vacsorával 
egybekötött 3 órás beszélgetős estére, mely 
programra ebben az évben végre néhány távolabb 
élő csapattag is eljutott.  
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Trappancs Tréning  Galyatető 
2016 októberében Galyatetőn tartottunk 
Trappancs-Tréninget, a Magyar 
Szervátültetettek Szövetségének 
rendezvényéhez csatlakozva.  A hétvégén a 
jó hangulatú közös beszélgetéseké volt a 
főszerep, amihez gyönyörű őszi időt kaptunk 
ajándékba.  
 

Trappancs karácsony 
Megismételtük a karácsonyi 
ajándékozást: december második 
hétvégéjén a SE Transzplantációs 
Klinika magasföldszintjét 
öltöztettük a szervátültetettek 
fiatalokkal – és lelkes szüleikkel - 
hálánk és köszönetünk jeléül 
karácsonyi díszbe. 
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OTT VOLTUNK 

 
Vese-Mese Egészségnap 
Egészségnapot tartottunk egy örömteli és 
eredményes együttműködés keretében a Gundel 
Károly Vendéglátóipari Szakképző Iskolában.  

A Nemzeti Vese Program szervezésében három 
szervezet egész délelőttös programot talált ki a 
középiskolák, középiskolások részére.  A program 
része egy vese óra, melyet Böcskei Virág tart 
a Nemzeti Vese Program koordinátoraként, 
szitucáiós játékok az érzékenyítésre, a donáció 
megértésére, melyet a Trappancs Egyesület 
vezetője, Feszt Tímea vezet, az érintetettekkel 
való beszélgetést az ÚjraSZERVezés 
Alapítvány élődonoros veseátültetett vezetője, 
Szanyi Tímea indította, majd a Trappancs  akut 
májelégtelenség miatt néhány hónapja 
transzplantált tagja, Kőműves Luca folytatta.   

 
Vese Óra Gödön 
A Nemzeti Vese Programmal és az Újraszervezés Alapítvánnyal közösen egy vese 
központú donációs-transzplantációs egészségnap koncepciót dolgoztunk ki, amellyel 
Gödön, a Huzella Tivadar Általános Iskolában kelthettük fel a gyerekek érdeklődését! 

 

Tavaszi Transzplantációs Szimpózium 
Részt vettünk a Magyar Transzplantációs Társaság 
tavaszi konferenciáján Visegrádon, ahol a szervezési 
technikai kérdések kaptak főszerepet.   
 
Magyar Transzplantációs Társaság 
Kongresszusa 
 
A Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusán 
egy közös poszterrel szerepeltünk az ÚjraSzervezés 
Alapítvánnyal és a Nemzeti  Vese Programmal.  
 
 

http://gundeliskola.hu/
http://gundeliskola.hu/
http://www.vesebetegseg.hu/
http://www.vesebetegseg.hu/
http://www.ujraszervezes.hu/
http://www.ujraszervezes.hu/


 

KIADVÁNYOK 
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Transzplantáció, egy új élet kezdete 
A Szervátültetettek Nyugat-
Magyarországi Egyesületének 
felkérésének eleget téve előadást 
tartottunk a Zalaegerszegen 
megrendezett konferencián, melynek 
fókuszában a tüdőátültetés és a 
tüdőátültetés utáni rehabilitáció állt. 

OVSZ Szervdonációs Tanfolyam 
Az OVSZ Szervdonációs Tanfolyamán Jakab Ivett májtranszplantált 
önkéntesünk és sportolónk tartott előadást a saját történetéről és a Trappancs 
Egyesület munkájáról Élet szervátültetés után címmel.   
 

Konferencia a tüdőátültetésről 

 
DonorInfo 
A DonorInfó második számának 
középpontjában a „Jó tartozni 
valahova” gondolat áll, a 
szervátültetés terén dolgozó civil 
szervezetek bemutatásával.  Ebben 
kapott helyet a Trappancs 
Egyesület is, valamint a civil 
szervezetek összefogásáról szóló 
cikkben a Nemzeti Vese Program, 
az ÚjraSzervezés Alapítvány és a 
Trappancs Egyesület közös 
munkája.  
 



 

Új élet, új mosoly 
 
Mesekönyv a vesebetegségről és a 
szervátültetésről 
A Nemzeti Vese Programmal történt 
együttműködéssel, Böcskei Virág álmai 
alapján Bartos Erika varázsceruzájával 
megjelent Lóci története, mely mese valós 
hősök története alapján íródott egy 
betegség kezdetétől a sikeres 
veseátültetésig. ...mert az álmok valóra 
válnak! 

A könyv célja, hogy támasza legyen a dialízisre szoruló, transzplantációra váró, vagy azon 
áteső gyerekeknek, szüleiknek, testvéreiknek. Lóci története talán segíthet elűzni a 
szorongásaikat, félelmeiket, és választ adhat a ki nem mondott kérdéseikre is. 
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SZERVUSZ 
A Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének lapja 2016-ban két 
alkalommal jelent meg, mindkétszer helyet 
kaptak benne  a Trappancs Egyesület hírei 
is.  
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SPORT 

 
Vivicitta 2016  
 
Az idei Vivicittán a Trappancs két futóváltóval, valamint 
egy 5 km-es és egy 10 km-es futóval szállt be a közös 
futásba - természetesen komoly szurkolócsapattal. 
Voltak szervátültetettek és voltak szakemberek. Együtt 
futottak, együtt nevettek, együtt segítettek.  A 
VeseMese csapata három veseátültetett futóval indult a 
váltófutáson, a MeseTeam pedig három önkéntes 
segítőnk csapata volt. A májtranszplantáltakat ezúttal 
Georgina képviselte, aki 5 km-t futott,  a 10 km-es távon 
a művesekezelt, veseátültetésre váró Fanni indult,  aki a 
Nemzeti Vese Program futó nagykövete és a Trappancs 
Egyesület versenyzője, így az NVP programfelelőse - 
Böcskei Virág - és a Trappancs vezetője - Feszt Tímea - 
"kénytelenek voltak" lefutni vele a 10 km-es távot. 

A Vivicittá hétvége azért is nagyszerű volt, mert a megelőzés - dialízis - donáció - 
transzplantáció területén tevékenykedő, országos civil szervezetek együtt vettek részt rajta: a 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, az 
ÚjraSZERVezés Alapítvány, a Nemzeti Vese Program és a Trappancs Egyesület közös sátorban 
képviselte, hogy a SZERVÁTÜLTETÉS ÉLETET MENT! 
 A futóverseny jelmondata ezt az összefogást is fémjelezte: Együtt többre vagyunk képesek! 
...sőt, van amikor másként egyszerűen nem érdemes! 
 

Color Run 
Évek óta részt veszünk vese- és májtranszplantált 
sportolóinkkal a színes futáson, melynek idén a 
Kincsem Park adott otthont. Ebben az évben a  
Magyar Szervátültetettek Szövetsége, a Nemzeti 
Vese Program és a Trappancs Egyesület közösen 
vett részt a világ legszínesebb futásán, a Color 
Run-on, melyen 5 km-t kell teljesíteni évről-évre 
úgy, hogy közben színes felhők várják a futókat a 
táv különböző pontjain.  Lefutottuk. Vidáman, 
gyorsan és színesen.   
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Coca Cola Futógála 
A Coca Cola Futógálán két májátültetett és egy vesetranszplantált versenyzőnk futott, a 
csapatot az egyesület vezetője egészítette ki, összesen 13 km-t futottak.  
 
31. SPAR Budapest Maraton 
A Trappancs futói közül ketten vettek részt a 2016-os SPAR maratonon: 
Gyömörei Vivien, a 16 éves veseátültetett atlétalány a FODISZ Esélyegyenlőségi 
futamában indult, 
Kisbakonyi Fanni dializált, veseátültetésre váró futót pedig nem lehetett lebeszélni 
arról, hogy 30 km-en induljon.  Fanni ezen a futáson bebizonyította, hogy valóban 
bízhatunk abban, hogy ismeri a határait és figyel a teste jelzéseire: 28 km-nél, a cél 
előtt 2 km-rel a teste jelzéseire figyelve képes volt meghozni azt a döntést, hogy 
feladja a versenyt.  Mind a táv lefutása, mind a döntés meghozatala miatt nagyon 
büszkék vagyunk rá – most is.  
 
RenBikeTour Velence 
 
RenBikeTour Velence 2016 Részt vettünka Velencei tó kerékpáros megkerülésén, 
melyet két dializált vesebeteg indított útjára 2014-ben. A RenBikeTour célja, hogy 
felhívja a figyelmet a testmozgás fontosságára és arra, hogy a krónikus betegség 
mellett is lehet aktív életet élni. 
 

Trappancs 

Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága, Vantaa  
A Magyar Szervátültetett Válogatott tagjai között 20 Trappancs versenyezhetett az idei 
Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán. 13 fiatal sportolónk mellett 7 
gyerek jutott el – a kvalifikációs versenyeken alapján – az Európa Bajnokságig.   
 

                
   

 

A gyerekcsapat úszás és atlétika 
sportágakban 23 aranyérmet, 6 
ezüst- és 3 bronzérmet szerzett.  
 
A 13 fiatal sportoló asztalitenisz, 
atlétika, bowling, tenisz és úszás 
sportágakban 18 aranyérmet, 10 
ezüstérmet és 7 bronzérmet nyert.  
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DÍJAZOTTAINK 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kovács Pál díja 
 
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja adományozható 
azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik 
kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik 
sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló 
színvonalon végezték.  A 2016. évi díjazott veseátültetett versenyzőnk, 
Kóka Zoltán. 

Pest megye legjobb sportolói között 
 
Pest Megye III. legjobb speciális sportolója díjat vehette át Velkey-Guth Ádám 
veseátültetett atlétánk.  
 
Ferencvárosi Sportgála  
 
Ivett és Ádám: mindketten májtranszplantált sportolók, és 
mindketten átvehették a most először megrendezett 
Ferencvárosi Sportgálán a speciális kategória "Év sportolója" 
díját: Ivett a nők, Ád a férfiak kupáját vehette át: mindketten 
aranyérmekkel zárták a tavalyi Szervátültetettek Európa 
Bajnokságának versenyeit. 

 
A Pestújhelyi Önkormányzat Díjazottai 
A XV. kerület támogatásával utazott a júliusi 
Szervátültetettek Európa Bajnokságára két - kerületi - 
vesetranszplantált Trappancs sportoló: Laczkó Dávid és 
Gyömörei Vivien, teniszező és atléta, ketten összesen 3 
arany- és 3 bronzéremmel tértek haza a 
Szervátültetettek Európa Bajnokságáról.  
Szeptember 20-án a Polgármesteri Hivatal elismerő 
oklevelét vehette át mindkét versenyző, valamint az 
őket felkészítő szakembereket is díjazták:  Jung Ági 
atlétikaedzőt, Horváth Gábor teniszedzőt és a Trappancs 
Egyesület vezetőjét, Feszt Tímeát. 
 

 



 

Trappancs Beszámoló 2016 

Az Év Diáksportolói 
 
Szeptember 27-én a FODISZ tanévnyitóján 
jártunk, ahol nyolc szervátültetett 
sportoló gyermek kapott elismerő 
oklevelet a Trappancs sportolói közül: egy 
tüdőtranszplantált és egy 
vesetranszplantált atléta, egy 
máj+veseátültetett úszó, valamint öt 
májátültetett úszó vehette át a díjat. 

Új Európa Alapítvány Tehetségkutató 
Program 

Az idei MOL Tehetségtámogató program 
pályázatán két Trappancs is a győztesek között 
volt:  mindkét lány májátültetés után kezdett el 
úszni:  
Alexandra 20 éves és 19 éve májátültetett,  
Flóra 13 éves és 7 éve májátültetett.  

 
 

TeniszBál – Az év szervátültetett teniszezője  
 

A Magyar Tenisz Szövetség Teniszbálján a "2016. 
szervátültetett játékosa" díjat májtranszplantált 
sportolónk, Jakab Ivett nyerte.  
Ivett 16 éves korában - 2008-ban - akut májelégtelenség 
miatt volt szükség májtranszplantációra. A sikeres 
szervátültetés után folytatta a tanulást, azóta túl van az 
egyetemi alap- és mesterképzésen is. Évek óta teniszezik 
(és röplabdázik), a 2016-ban Finnországban megrendezett 
Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságáról 
3 aranyéremmel tért haza. 

 



 

 

TRAPPANCS Egyesület hivatalos adatai 

 

Szervezet neve: 

Rövid név:  

 
TRAPPANCS  
Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 
Trappancs Egyesület 

 

Címe: 

 

1138 Budapest, Váci út 132/b.   

Telefonszám: 06-20-277-1996 

E-mail cím:  feszt.timea@trappancs.hu 

Weboldal: http://trappancs.hu      

http://www.facebook.com/TrappancsEgyesulet 

Képviselő neve: Feszt Tímea Diána 
elnök 

Dr. Szabó József 
alelnök 

 

Bírósági bejegyzés: 

 

2007.február 13.  

Nógrád Megyei Bíróság 
Végzés száma: PK. 60. 124/2006/6 , Nyilvántartási szám: 1520 

Közhasznúsági 
fokozat: 

közhasznú egyesület   

Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

10400786-00012974-00000003 

Adószám: 18642885-1-41 
(adó 1% gyűjtésére jogosult a szervezet) 

 

Dr. Szabó József 
alelnök 

Feszt Tímea Diána 
elnök 

Budapest, 2017. március 01 
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