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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
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 játékos formában, melyet állandó
programjainkkal biztosítunk.
Célunk a teljes körű pszichoszociális rehabilitációs ellátások egyéni igények szerinti megvalósítása, beleértve a
rendszeres kapcsolattartási lehetőség biztosítását is.
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.

Együttműködő szakmai és civil szervezetek










Csodalámpa Alapítvány
Elevenek Sportegyesület
FODISZ
Magyar Nephrológiai Társaság
Magyar Transzplantációs Társaság
Magyar Szervátültetettek Szövetsége
Nemzeti Vese Program
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

 Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
 ÚjraSzervezés Alapítvány

2

Támogatóink

Astellas Pharma Kft

BPMC Kft

EnTell Kft

FODISZ

Magnet Bank

Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Nemzeti Együttműködési Alap

SIBB Design

Jó ügyekért – jougyekert.hu
„Fuss a Bajnokokért” kampányunk támogatói

ATEV Fehérjefeldolgozó Üzem
Dr. Czimmer Egészségügyi Bt
EuroSped Zrt
Gyanta-Fix 68 Kft
HK-Cream Kerámiagyártó Kft
Magyar Vese Alapítvány
Namaste Yoga & Meditation
SÜD-ALU Alumíniumszerkezeteket Gyártó
Kft
 SÜT-BAU Építési és Kereskedelmi Kft
 THERMOKERÁMIA Gyártó és Feldolgozó
Kft
 TransDanubio 96 Kft














Budapest Főváros Önkormányzata
Dabas Város Önkormányzata
Derecske Város Önkormányzata
Ferencváros Önkormányzata
Herend Város Önkormányzata
Pest Megyei Önkormányzat
Pécs Önkormányzata
Szolnok Önkormányzata
Tata Önkormányzata
MOL Tehetségtámogató Program
Áshin Kft
HVSC Hódmezővásárhely






















Balázs Valéria
Barcza Edit
Csizmazia András
Csuti Ákos
Dr. Remport Ádám
Dr. Rokszin Richárd
Farkas Imre
Lászlók Tamás
Nagy Bence
Nemesi Kata Zsófia
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
 Mesterházy Roland úszóedző
 Mihály Norbert úszóedző
 Milos Imre asztalitenisz edző
 Molnár Ernő úszóedző
 Pécsi Annamária úszóedző
 Soltész István bowlingedző
 Szabó Gábor atlétikaedző

A mindennapi munkában résztvevő önkénteseink
Csizmazia András, arculat, grafika
 Gerebics Anikó, a Trappancs Egyesület titkára
 Gyurkóné Bambek Valéria és Gyurkó Zsolt, a Trappancs elnökségi tagja
 Lászlók Tamás tárhelyszolgáltató
 Nagy Bence, webfejlesztő
 Lukácsné Pintér Anikó könyvelő
 Szendi Gábor informatikus
 Vecsey Tamás webmester


Segítő Trappancsok:












Almási Szabina gyógypedagógus hallgató
Jakab Ivett kreatív segítő
Kotormán Lili grafikai megjelenés
Kőműves Luca látogató-program
Németh Georgina grafika
Quittner Péter szervezés
Szabó Donát képszerkesztés, szervezés
Török Tamás grafika
Varga Virág dr. marketing, szervezés

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Útkeresők
A budapesti Transzplantációs Klinika ad otthont annak a csoportos programnak, ahol a szervátültetett fiatalok igényei
alapján beszélünk meg egy-egy őket aktuálisan foglalkoztató témát, illetve a mindennapok problémáit. 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.

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. 2017-ben 52 alkalommal történt
egyéni beszélgetés, az esetek nagy részében személyesen, kisebb részében online eszközök igénybevételével.

Varázshegy
2017-ban is érkeztek egyéni adományok. ismét rengeteg ruhát kaptunk, melyeket nagy örömmel adtunk oda a
fiataloknak. A Varázshegy szolgáltatással 2017-ben 9 szervátültetett gyermeket és fiatalt tudtunk támogatni.

Trappancs-Est
2017-ben 3 alkalommal került sor vacsorával egybekötött 3 órás beszélgetős estére, mely programra ebben az évben
végre néhány távolabb élő csapattag is eljutott.

SegítŐ
A személyes, telefonos, online segítségnyújtó vonalat 2017-ben is rengetegen vették igénybe mind a
szervátültetett gyermekek és ifjúság, mind a szülők részéről. A felmerült kérdések nagy részére sikerült
valamilyen megoldást/választ találni.

Látogató
Folytatódott látogató programunk, melynek Kőműves Luca vezetésével a frissen májtranszplantált fiatalok a
célcsoportja: Luca a májtranszplantációra várva, valamint a májtranszplantáció után saját, személyes élményeivel
erősíti az ebben az élethelyzetben lévő betegeket és vezeti a közel teljes élet felé.

Születésnapok és második születésnapok
A szervátültetett fiatalok életében nagyon fontos szerepe van a sikeres szervátültetés dátumának: ezt a második
születésnapjukként tartják nyilván. 2017-ben több alkalommal ünnepeltünk – esetenként meglepetésként – közösen.
Rehabilitációs programunk kiemelt szereplője az a 17 éves vesetranszplantált kislány, aki állami gondozott és egy
speciális iskola tanulója, az Ő ünnepeire (születésnap, veseszületésnap, ballagás, stb.) külön hangsúlyt fordítunk
minden alkalommal.
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2017.
Farsangi Trappancs-tréning
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége kvalifikációs
versenysorozatának újabb állomása Debrecen volt, ahol a
Trappancs úszói és bowlingozói versenyezhettek, majd a
győzelmeket egy közös farsangon ünnepeltük meg.

Emlékezés az Ismeretlen Donor Kopjafájánál
2017. március 21-én az Ismeretlen Donor Kopjafájánál tartotta a
Magyar
Szervátültetettek
Szövetsége
a
hagyományos
megemlékezést mindazokról, akiknek az életünket köszönhetjük. A
kopjafánál a Trappancs két tagja mondott beszédet: Kőműves Luca
és Varga Virág, akik mindketten akut májelégtelenség miatt kaptak
új májat, új esélyt, új életet.

Vese világnap
Nyíregyházán
Egy óvoda 3 csoportja, két szakközépiskola kb 250 tanulója, egy civil
kerekasztal megbeszélés, 7 szervezet összefogása: A Nemzeti Vese
Program szervezésében a vese világnapján Nyíregyházán a Városmajori
Oviban jártunk, ahol három ovis csoporttal beszélgettünk a
vesebetegségről szóló mesekönyvről. Nagyon felkészültek voltak:
mindent tudtak a nefronokról és a sárga alagútról, valamint a BRANÜL
szó is elhangzott a négy évesek szájából.

A Magyar Transzplantációs Társaság tavaszi találkozója
2017 májusában lehetőségünk volt a Magyar Transzplantációs Társaság tavaszi találkozóján bemutatni a Trappancs
töténetét és tevékenységét. A civil szekcióban elhangzott előadás után kialakult párbeszéd hasznos segítséget adhat
a jövőben mindannyiunknak.
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ELT AJK Kari nap
Az ELTE ÁJK HÖK szervezésében zajló egész napos rendezvény
kedvezményezettje ebben az évben a Trappancs Egyesület
volt. Egy nagyon jó hangulatú napot töltöttünk az Egyetem
téren, beszélgettünk a szervátültetésről, a leghitelesebb
válaszokat ezúttal a tüdőátültetett, májátültetett és
veseátültetett résztvevők adták. Találkoztunk a szervezőkkel,
találkoztunk
Magyarósi
Csabával
és
Király
Viktorral, táncoltunk a Meló Diák által szolgáltatott Just
Dance-re, álmélkodtunk, hogy mennyi ember szállt be sütivel
a jótékony Sütibárba és hogy mennyien dolgoztak ott és az
Italpultnál egész nap mosolyogva - mindezt értünk, nekünk!

Vivi ballagás
Vivi, veseátültetett társunk, aki egy gyermekotthon
lakója, speciális iskolába jár és vesetranszplantált,
rehabilitációs programunk kiemelt szereplője: idén
májusban duplán ünnepelt: május elején a harmadik
vese-szülinapját, majd május végén a ballagását, ahova
természetesen elkísértük és nagyon büszkék lehettünk
rá ismét: még beszédet is mondott a mikrofonba a "vén
diák" !

Trappancs Tábor
2017-ben ismét sikerült együtt táboroznunk: a korábbi egy
hetes sporttábor most ugyan csak egy siófoki 3 napos
közös programra rövidült, amiben fontos része volt Vivi –
a veseátültetett kislány – meglepetés születésnapja: az
ünnepelt örömkönnyei tették felejthetetlenné a
meglepetést, a résztvevők mindegyike boldogan és
rendkívül fáradtan tért haza.

Trappancs Tréning
2017 októberében Sümegen tartottunk TrappancsTréninget, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének
rendezvényéhez csatlakozva.
A hétvégén a jó
hangulatú közös beszélgetéseké volt a főszerep, amihez
gyönyörű őszi időt kaptunk ajándékba.
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Trappancs vacsora
A sikeres szervátültetés után – illetve néhány esetben
szervátültetésre várva – egy rendkívül összetartó,
jókedvű csapat várja a transzplantált fiatalokat: a
Trappancs csapata.
A hagyományos karácsonyi vacsoránkon a Trappancs
veseátültetett, májtranszplantált, tüdőátültetett és
csontvelő-transzplantált csapata tovább bővült:
csatlakozott hozzánk egy fél éve szívátültetett
fiatalember, akit nagyon gyorsan rávettünk a
sportolásra is.

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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SPORT

Zúzmara félmaraton
A szervátültetésre várókat a Trappancs színeiben
Fanni képviselte a Zúzmara félmaratonon, ahol élete
8. félmaratonját futotta/csúszkálta :) és ezzel
megszerezte élete 30. érmét is. Fanni 24 éves,
gyámügyi előadóként dolgozik, veseátültetésre vár.
Hetente háromszor négy óra művesekezelés mellett
szinte
mindennap
fut:
Magyarországon
az
egyetlen
dializált
hosszútávfutó. 2016-ban a Szervátültetettek és
Műveskezeltek Európa Bajnokságán megszerezte
élete első Európa-bajnoki címét, azóta újabb és újabb
célokat talál magának. A legnagyobb álma jelenleg
természetesen a sikeres veseátültetés.

Alpesi Para Síbajnokság
Szabina policisztás vese- és májbetegsége miatt 2008-ban egyszerre kapott új májat és új vesét a budapesti
Transzplantációs Klinikán. A sikeres kombinált szervátültetés után kezdett el sportolni, a következő években több
sportágat is kipróbált, végül a bowling maradt az igazi szerelem, azóta országos- és nemzetközi versenyeken is állt már
a dobogó tetején.
Néhány éve kezdett el síelni, ma életében először vett részt síversenyen és mivel nemcsak versenyezni szeret, hanem
az érmeket is gyűjti, megszerezte az óriás műlesiklás aranyérmét.

Diákolimpia
Hat szervátültetett úszónk indult ma
összesen 20 számban a FODISZ
szervezésében megrendezésre került
Országos Speciális Úszó Diákolimpián, ahol
több mint 180 versenyző, 44 futamban
rajtolhatott el.
A Trappancs úszói közül a legfiatalabb
versenyző 11-, a rangidős 19 éves volt.
25 m gyors-, 25 m mell-, 50 m gyors-, 50 m
mell-, 100 m gyors- és 100 m mellúszásban
10 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 3 bronzérmet szereztek, erős mezőnyben, küzdelmes futamokban mindannyian
megjavították a legutolsó versenyen mért eredményeiket.
A csapat mai edzője - a hagyományoknak megfelelően - idén is a hódmezővásárhelyi Molnár Ernő volt, aki a HVSC ezzel két úszónk - edzője és minden évben óriási lelkesedéssel tartja szemmel a rajtlistát, méri az időket, segíti a
versenyzőket, jelenléte számunkra összetartozik a Diákolimpiával, amit nem győzünk eléggé megköszönni neki.
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Tavaszváró Nyílt Nemzetközi Úszóverseny
Tavaszváró Nyílt Nemzetközi Úszóversenyen Hódmezővásárhelyen, melyet a Hód Úszó Sportegyesületet rendezett.
Flóra 14 éves, 2009 óta májátültetett, Levente 19 éves, 2013 óta veseátültetett. Mindketten hetente 3-4 alkalommal
járnak úszóedzésre és mindketten aranyéremmel zárták a februári Országos Diákolimpiát. A Tavaszváró Nemzetközi
Úszóverseny rendkívül erős mezőnyében 50 méter mellúszásban versenyeztek: Flóra az első 8-ban végzett, Levente a
17. helyezést érte el.

Budapesti régió Fedettpályás Atlétika Bajnokság
Veseátültetett atlétánk, Velkey-Guth Ádám ma a Budapest Régió Fedettpályás Atlétika Bajnokságán indult 60 méteres
futásban. Az előfutamokból magabiztosan futott 7.13-ral az "A" döntőbe, ahol - a dobogótól egy hajszállal lemaradva
- a negyedik helyen végzett. Álma, célja, hogy az Országos Fedettpályás Atlétika Bajnokságán is döntőbe kerüljön,
valamint a nyáron Malagában megrendezésre kerülő Szervátültetettek Világbajnokságán szeretne a dobogó tetején
állni.

Országos Fedettpályás Atlétika Bajnokság
Magyarország Fedettpályás Atlétika Bajnokságán - az egészségesek között - indult 60 méteres síkfutásban, melynek
végén 7.01 másodperccel megnyerte a "B" döntőt, ezzel az összesítésben a 7. helyen végzett,
edzője, Ecseki Dániel a 6. helyen zárta a versenyt.

Országos Para Atlétika Bajnokság
Szervátültetett atlétáink a SYMA csarnokban a Magyar Atlétika Szövetség által rendezett atlétika versenyen indultak
a dobogó irányába. 9 Trappancs versenyzett: 5 veseátültetett, 3 májátültetett és 1 tüdőátültetett atléta versenyzett
paralimpikon versenyzőkkel. A legkisebbek között versenyzett a 10 éves Kristóf, aki 9 éve májtranszplantált, a 12
éves Réka, aki másfél éve vesetranszplantált, a 15 éves Virág, aki 7,5 éve tüdőtranszplantált és a 16 éves Vivi, aki 2,5
éve vesetranszplantált. A legnagyobbak - Szabina, Donát, Dávid, Ádám és Mátyás – a legkisebbekért is futottak a mai
versenyen (jougyekert.hu): bajnokok a bajnokokért.
11 aranyérmet, 10 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztünk a Magyar Atlétika Szövetség által rendezett versenyen a
SYMA csarnokban.
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Lángfutók: Gina, Alexandra
Május 27-én, szombaton az országos túra első állomásai között
megérkezett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja Csorna városába;
ahol többek között Németh Georgina májtranszplantált sportolónk futott
vele.Vasárnap a láng Herendre érkezett, egy másik májtranszplantált
úszónk kezébe: Gyurkó Alexandra futott vele Herenden.

TrappanCsigák és Szívroham
A 24. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltón jártunk, ahol
kétszeresen is érintettek voltunk: A Városmajor utcai Szív- és
Érgyógyászati Klinika KardioRun csapata ötlete és szervezése alapján
a SzívRohamcsapataiban együtt futottak ma félmaraton váltót
a transzplantálók és transzplantáltak, valamint egy szervre váró futó is.
A májtranszplantáltakat a
Trappancs
sportolói
közül
Déri
Dávid képviselte, aki 11 éve májátültetett, úszik és atletizál. A szervre
várók nevében Magyarország egyetlen dializált hosszútávfutónője
futott, Kisbakonyi Fanni, aki vesetranszplantációs várólistán van és
nagyon várja az új veséjét.

MiniMaraton és Maraton váltó
TrappanCsigák a TrappanCsodákért

–

Az egészségügy területén dolgozó kutatók csapata úgy
döntött, hogy beáll a jougyek.hu támogatói mellé és
minimaratont, valamint maratont futnak a sportoló
szervátültetett gyerekekért, azokért a Trappancsokért,
akik szorgalmuk, tehetségük és eredményeik alapján a
Szervátültetettek Világbajnokságán mutathatják meg,
hogy mit tudnak. Minden futó fáradtan és boldogan
teljesítette a vállalt távot, a tűző nap és az asztalfalról
visszaverődő hőség ellenére is mosolyogva értek célba.

Óbudai futófesztivál
Lelkes jótékony csapat futott az óbudai futófesztiválon:
az első napon négy szervátültetett futó mellett egy
koordinátor és egy Trappancs vezető egészítette ki a
futócsapatot, az egészet pedig megörökítette egy futásra
épp alkalmatlan Trappancs-tag. A második napon egy
veseátültetésre váró, dializált hosszútávfutónk futott
10,5 km-t és egy szegedi transzplantációs sebész futott
félmaratont. A cél még mindig a sportoló szervátültetett
gyerekek
világbajnokságon
való
részvételének
támogatása.
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Szervátültetettek Világjátéka
A XXI. Szervátültetettek Világbajnokságát 2017. június
25 – július 02. között rendezték meg Malagában,
melyre a Magyar Szervátültetett Válogatott tagjai közé
15 sportoló került be a Trappancs Egyesületből.
5 úszó, 5 atléta, 2 teniszező/röplabdázó, 2 asztaliteniszező/röplabdázó és 1 bowlingozó.
A 15 fiatal sportoló között 2 tüdőátültetett, 2 máj- és
vesetranszplantált, 6 veseátültetett, 4 májátültetett és
1 csontvelő-transzplantált ersenyzőnk indulhatott a
Szervátültetettek Világbajnoksága versenyein. A 15
sportoló között ott van a 6 gyermek, akik a Magyar
Szervátültetett Válogatott junior csapatát alkotják:
három úszó és három atléta. A legfiatalabb sportolónk
11 éves, a rangidős a gyerekcsapatban 17 éves.
Ők tizenöten 9 aranyéremmel, 12 ezüstéremmel és 16 bronzéremmel járultak hozzá a magyar csapat sikereihez.

SPAR maraton
Kezdésnek az első napi váltófutáson (4 x 2 km) két
Trappancs csapat indult: mindkettőben a kezdő futó
dializált, veseátültetésre váró fiatal: Fanni és Gergő; tőlük
két veseátültetett gyerek vette át a váltóbotot: Réka és
Vivi, majd a két váltó harmadik futója egy
csontvelőtranszplantált fiatalember, Peti, valamint egy
kombinált vese+májátültetett ifjú hölgy: Szabina
volt, végül a két befutó ember: Dávid és Donát; egyikük
májtranszplantált, másikuk veseátültetett atléta.

Szilveszteri vizesgála
A Nagy Sportágválasztó szervezésében, a FODISZ meghívására vettünk részt a 2017.
december 30-án a Tüske Csarnokban rendezett örömúszáson: Alexandra és Márk májtranszplantált és máj- és vesetranszplantált úszónk - képviselte a szervátültetett
sportolókat az Olimpiai Ötpróba szilveszteri Vizesgáláján, ahol sikerrel teljesítették
az 500 méteres távot, Alexandra a női összesített eredménylista hatodik helyén
végzett, Márk a férfiak versenyében a 25. lett.

Szervátültetettek versenyrendszere
Részt vettünk a Magyar Szervátültetettek Szövetségének versenyrendszerének
kvalifikációs versenyein és Országos Bajnokságain: az úszás, atlétika, asztalitenisz,
tenisz, bowling versenyeken mérették meg magukat versenyzőink ebben az évben is.
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DÍJAZOTTAK

Hódmezővásárhelyen az ÉV EMBERE lett Süli Flóra
Flora néhány hónapos korában derült ki, hogy cisztás fibrózisa van, amely
miatt hét éves korában kapott új májat a budapesti Transzplantációs Klinikán.
5 éve úszik a HVSC-ben, edzője Molnár Ernő készíti fel a versenyekre,
melyeken rendszerint a dobogó tetejére állhat.
"Meglepődtem, mikor megtudtam, hogy Év embere lettem. Nem
számítottam rá, hogy engem választanak. Nagyon örülök! Köszönöm azoknak,
akik ajánlottak. Már megvan a díj helye, amit a vitrinbe, az érmek és a többi
trófea mellé teszek majd"
Edzője: Molnár Ernő

Az év Diáksportolói
között: Nagy Réka
A FODISZ tanévnyitó ünnepségén ebben az évben is díjazták a
legeredményesebb diáksportolókat és felkészítő edzőiket. A Trappancs
sportolói közül Nagy Réka (13) mosonmagyaróvári veseátültetett atléta
vehette át az “Év Diáksportolója” díjat egész éves fegyelmezett, kitartó
munkájáért valamint a Szervátültetettek Világbajnokságán elért
eredményeiért. Réka 2015 novembere óta veseátültetett. Kiskorától
kezdve gondozta Őt az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Veseosztálya, a
betegsége alatti években is sportolt: a futás lett a nagy kedvenc. A 100és 200 méteres távokat nem szereti, azt mondja, hogy abban nem tud
eléggé felgyorsulni, 800 méter felett kezdődik számára a futás és az 5 kmes távokat is nagyon szereti. A jövőben feltett szándéka világbajnokká
válni és ezért mindent meg is tesz.
Edzői: Jung Ágnes, Szabó Gábor, Szitás László

Pécsen a legjobbak között: Sípos Tímea
Timi 12 éves, 11 éve májtranszplantált, 7 éve úszik. A kedvenc színe
rendületlenül az arany, amelyet a legjobban érem formájában szeret. A
pécsi PSN Zrt Sportiskola díjátadó ünnepségén a 2017-ben elért
eredményeiért megkapta a legjobbaknak járó kupát.
Edzője: Módosné Iván Lili
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Mosonmagyaróvár legjobb sportolói között: Nagy Réka
Réka idén nyáron lesz 14 éves: veleszületett vesebetegsége miatt két és fél éve kapott új vesét. Egészen kiskorától fut,
ezt a betegsége alatt sem hagyta abba, majd a sikeres veseátültetés után fél évvel már ismét az atlétikapályán rótta a
köröket. 2017-ben a Szervátültetettek Világbajnokságán többször is dobogóra állhatott, amiért ezen a hétvégén a
Mosonmagyaróváron megrendezett Sportgálán elnyerte a város legjobb sportolóinak járó kupát.
Edzői: Jung Ágnes, Szabó Gábor, Szitás László

A Dabasi Sportgálán az év röplabdázója: Tóth Roland
2017. december 14-én az OBO Aréna adott otthont a Dabasi Önkormányzat évzáró sportrendezvényének, a
Sportgálának, ahol Tóth Roland – a Trappancs Egyesület négy és fél éve tüdőátültetett sportolója – vehette át az „Év
férfi röplabdázója” díjat.
Edzője: Székely Gabriella

Pest Megye legjobb speciális sportolói
Ebben az évben is a Pest megyei Városházán megrendezett Sportkarácsonyon vehették át az év legjobb Pest megyei
sportolók különböző kategóriákban a kupákat: erre a díjra – kizárólag – a Pest megyei önkormányzatok jelölhetik a
sportolókat. Az idei év különlegessége számunkra az volt, hogy a speciális kategória mindhárom helyezését
szervátültetett sportoló kapta, az első és harmadik helyezett a Trappancs sportolói közül állhatott a dobogóra:
Az első helyet Velkey-Guth Ádám (Trappancs Egyesület) veseátültetett atléta vehette át. Ádám évek óta díjazottként
vesz részt a Pest megyei Sportkarácsonyon, de most először sikerült megszereznie az első helyet, a Szervátültetettek
Világjátékán elért eredményeiért, ahol 100 m és 200 m síkfutásban abszolút világcsúccsal szerezte meg az aranyérmet
– és ezzel a legnagyobb kupát.
Edzője: Ecseki Dániel
A harmadik helyre Tóth Roland került, aki tüdőtranszplantált teniszezőként, valamint a bronzérmes röplabdacsapat
tagjaként utazott a Szervátültetettek Világjátékára. Édesanyja és testvére együtt örült vele a díjátadón.
Edzői: Székely Gabriella és Horváth Gábor
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Veszprém Megye legjobb sportolói között:
Gyurkó Alexandra
Gyurkó Alexandra – a Trappancs Egyesület szervátültetett
úszója – idén is meghívást kapott a hagyományos Veszprémi
Sport Karácsonyra: a Veszprém Megyei Sport Díjátadó
Gála ebben az évben is a Megyeháza Szent István termében
került megrendezésre, ahol Dr. Kovács Zoltán, területi
közigazgatásért felelős államtitkár, Polgárdy Imre, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke és Vízl Tamás, a rendezvényt
támogató Sopronbank régióvezetője adták át a díjakat.
A
díjazottak
között: Gyurkó
májtranszplantált úszó:

Alexandra 21

éves

Alexandra 1996-ban egészséges kisbabaként született. 1
hónapos korában derült ki, hogy májbeteg és csak a
szervátültetés segíthet rajta. 1997 májusában Hamburgban új
lehetőséget kapott az édesanyjától: májának egy darabját
ültettek a rossz mája helyére. Ez a máj 1997 óta kifogástalanul
működik. 2005 óta hetente háromszor jár úszni, jelenlegi
edzői: Dr. Pécsi Annamária és Mesterházy Roland, a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének edzői.
A “legjobb speciális sportoló” díjat ebben az évben is
kiérdemelte a Szervátültetettek Világjátékán elért eredményei
alapján. Veszprém megye legjobb sportolói díját ebben az
évben ötödször vehette át sportolói pályafutása kezdete óta. A
díjátadóra elkísérte egyik edzője: Mesterházy Roland, akivel
másfél éve dolgoznak közösen és aki rendkívül büszke
tanítványára.

A Ferencvárosi Sportgálán díjazott: Jakab Ivett
Ivett a sikeres májtranszplantáció után 9,5 évvel ismét Ferencváros legjobb
sportolói közé került: a Ferencvárosi Sportgálán a speciális sportoló
kategóra gravírozott üvegplakettjét vehette át a 2017-ben elért
eredményeiért (tenisz, röplabda).
Edzői: Horváth Gábor, Székely Gabriella
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