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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.

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
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Támogatóink







Isaszeg Önkormányzata
Pest Megyei Önkormányzat
Szolnok Önkormányzata
Tata Önkormányzata
Budapest XIII. kerület Sport Divízió







Rákász Éva
Feszt Miklós és családja
Lányi Szabolcs
Luxné Tálas Ilona
Velkey-Guth Ádám













Csanádpalotáért Közalapítvány
Dr. Sattler János Alapítvány
EnTell Kft
FODISZ
Hajdúböszörményi Torna Egylet
H-Planer Mérnökiroda Kft
Magnet Bank
Magyar Szervátültetettek Szövetsége
Nemzeti Együttműködési Alap
Psn Zrt
Tatai Atlétika Club














Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest VII. kerület Önkormányzata
Budapest XI. kerület Önkormányzata
Budapest XI. kerületi Önkormányzata
Budapest XIII. kerület Önkormányzata
Budapest XVIII. kerületi Önkormányzata
Cegléd Város Önkormányzata
Dabas Város Önkormányzata
Derecske Város Önkormányzata
Ferencváros Önkormányzata
Gárdony Önkormányzata
Herend Város Önkormányzata
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A pszichoszociális rehabilitációt segítő szakemberek
 Dr. Kelen Kata gyermekgyógyász
 Dr. Remport Ádám belgyógyász nephrológus
 Dr. Sallay Péter gyermekgyógyász
 Dr. Török Szilárd belgyógyász
 Feszt Tímea szociológus
 Gallusné Szabó Edit családterapeuta
 Maléth Anikó transzplantációs koordinátor
 Prof. Dr. Reusz György gyermekgyógyász
 Tusor Lilla pszichológus

A sporttevékenységet segítő szakemberek
 Horváth Gábor teniszedző- MSZSZ
 Csoma Ferenc atlétikaedző - MSZSZ
 Mesterházy Roland úszóedző - MSZSZ
 Mihály Norbert úszóedző – Elevenek SE
 Milos Imre asztalitenisz edző - MSZSZ
 Molnár Ernő úszóedző - HSÚVC
 Pécsi Annamária úszóedző - MSZSZ
 Soltész István bowlingedző - MSZSZ

A mindennapi munkában résztvevő önkénteseink








Lászlók Tamás tárhelyszolgáltató
Nagy Bence, webfejlesztő
Lukácsné Pintér Anikó könyvelő
Szekeres Máté fotó, videó
Szendi Gábor informatikus

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 informatika
Török Tamás grafika
Varga Virág dr. oktatás

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Útkeresők
Ez a csoportos programunk folyamatos: 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.
Az érintett témák között volt a gyógyszerszedés, a drogokhoz való hozzáállás, a továbbtanulás-, illetve a munkahely
keresés problémaköre.

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. 2019-ben 43 alkalommal történt
egyéni beszélgetés, az esetek nagy részében személyesen, kisebb részében online eszközök igénybevételével.

Varázshegy
2019-ben is érkeztek egyéni adományok. ruhákat és műszaki eszközöket kaptunk, melyeket nagy örömmel adtunk
oda a fiataloknak.

Trappancs-Est
2019-ben 2 alkalommal került sor beszélgetős estére, mely programra ebben az évben végre néhány távolabb élő
csapattag is eljutott.

SegítŐ
A személyes, telefonos, online segítségnyújtó vonalat 2019-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.
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2019.

Diákolimpia
2019. február 09-én a Debreceni Városi Sportuszodában
rendezte meg a FODISZ a Diákolimpia Országos Úszóversenyt.
A versenyre rekordszámú nevezés érkezett, több mint kétszázan
álltak rajthoz, közöttük a Trappancs szervátültetett úszói: Nagy
Lili (13), Sípos Tímea (13) és Domonkos Ádám (15).
A Trappancs csapat vezetője ezen a Diákolimpián Mihály
Norbert volt, akinek a napja a bemelegítésről, a versenyzők
biztatásáról, a rajthoz- és eredményhirdetéshez küldésről szólt,
egy képzeletbeli aranyérmet neki is megszavaztak az úszóink.
Az 50 méteres mellúszásban és az 50 méteres gyorsúszásban
Timi és Ádám aranyérmet nyertek, Lili a dobogó második fokára
állhatott. A 100 méteres szabadon választott úszás évről évre
összevontan (korcsoportok nélkül) kerül megrendezésre, Timi
másfél másodperccel maradt le az aranyéremről, de az
ezüstéremmel is rendkívül elégedett volt.

Trappancs síelés
2019-ben második alkalommal vágtunk neki a síelni
vágyó szervátültetett fiatalokkal a hegyeknek:
ezúttal Koralpe volt a cél, a résztvevők között ebben az
évben is volt kezdő, újrakezdő, haladó és versenyző,
valamint természetesen oktató is: Mihály Norbert ebben
az évben is vállalta a kezdők sílécre állítását és
természetesen eljutottak az első igazi csúszásig is. A
csákányos felvonóval ugyan megküzdöttünk néhányan,
de végül sikerült azt is többé-kevésbé rendeltetésszerűen használni, az időjárás pedig végig rendkívül
kegyes volt hozzánk, napsütéses ajándékidőben
síelhettünk négy napot.
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TRAPPANCS TRÉNING - Adherencia projekt
Közel egy éves projektet zártunk 2019
tavaszán egy szentendrei hétvégén: a
Trappancs
Egyesület
első adherencia projektjét 2018. júniusában
indítottuk útnak a nagykorú szervátültetett
fiatalok részére.
A hétvége egyedisége, hogy a résztvevő
szervátültetett fiatalok készültek kérdésekkel
és
problémákkal,
melyeket
közösen
beszélünk át, idő-limit nélkül. Az érintett
témák továbbra is a pontos gyógyszerszedés,
a drogokhoz való hozzáállás, a továbbtanulás, illetve a munkahely keresés problémaköre.
Kiemelten foglalkoztunk a pontos gyógyszerszedés kérdésével, saját felmérésünk alapján ennél a korosztálynál ez a
legfontosabb probléma.
Önsegítő csoportként dolgoztunk, a csoport zárt (akik aktuálisan jelen vannak, azokkal tudunk dolgozni), fontos volt,
hogy mindenki tisztelettel, elfogadással hallgassa meg egymást, annyit osszanak meg magunkról, amennyi jól esik,
valamint amit egymásról hallottunk, azt kezeljük titokként. Egymás gondolataira, érzéseire reagáljunk, így lesz a
csoport önsegítő. Ha a projekt során, vagy utána bárkiben megmaradt, felmerült valamilyen lelki nehézség, annak
továbbra is rendelkezésére álltunk.

ALDI Női futógála
Közel 10 ezren futottak május közepén az ALDI Női Futógálán, közöttük három
szervátültetett futó:
Gyömörei Vivien, aki 18 éves és 5 éve veseátültetett,
Németh Georgina, aki több mint 5 éve él új májjal és
Szauer Mária, aki lassan 5 éve szívátültetett (és aki a következő héten a Color
Run-on teljesített egy újabb öt km-es távot).

ELTE AJK – Társadalmi Felelősségvállalás Kurzus
Harmadszor is sikeres félévet zártunk az ELTE-AJK-n a szervátültetés témájával, melynek két vezetője továbbra is Dr.
Varga Virág májtranszplantált jogász, valamint Feszt Tímea, a Trappancs Egyesület elnöke.
A kurzus célja továbbra is az, hogy a hallgatókat közelebb hozzuk a transzplantáció témájához, általános ismereteket
adva a szervátültetés nemzetközi és magyarországi helyzetéről. valamint személyes élményeik legyenek, melyet a
szervátültetett fiatalokkal való beszélgetések biztosítanak. Ebben a félévben az általános ismeretek órái után
a májtranszplantált lányok – Gyurkó Alexandra, Németh Georgina, Kőműves Luca és Dr. Varga Virág – beszéltek a
hallgatóknak a saját életükről, terveikről, megmutatva azt, hogy mindent megtesznek a teljes életért. A kurzus
részeként a hallgatók húsvét előtt egy estére beköltöztek az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Ambulancia épületébe
és saját kezűleg készített papírdíszekkel varázsoltak tavaszi díszítést a váróterembe.
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II. Európa Játékok lángja
A június 21-én kezdődött II. Európa Játékokat Európa Olimpiájának is nevezik:
50 európai nemzet több mint 4000 sportolójának részvételével 15 sportág 23
szakágában hirdettek bajnokot. Az eseményen több mint 120 magyar sportoló
állhatott rajthoz.
A II. Európa Játékok lángja május 3-án indult el Rómából; Budapest után a
következő állomás Pozsony, majd Brnón és Varsón keresztül érte el a házigazda
Minszket.
Budapesten 124 futó közel 11 km-en keresztül futott a lánggal, egymást váltva:
olimpiai bajnokok, sportolók, színészek, zenészek, köztük veseátültetett
atlétánk Mezei Gergő László.

Büchl Félmaraton
Nagy Réka, a 3,5 éve vesetranszplantált atlétalány a 15. születésnapját is futással ünnepelte: Győrben a Büchl
félmaratonon futott 7 km-t, ami után aranyérmes lett a szülinap: korosztályában megnyerte a versenyt, ráadásul az
abszolút versenyen is a 8. helyen végzett.

UltraBalaton 2019.
A világon egyedülálló módon, 39 szervátültetett és 2 dializált futóból álló FMC Hősök csapata 24 óra, 15 perc,
14 másodperc alatt váltóban teljesítették az Ultrabalaton futás 221 km-es távját.
A szervátültetettek hosszabb életéért futottak, hogy bebizonyítsák: új szervvel is lehet teljes életet élni. Volt közöttük
szívátültetett, tüdőtranszplantált, vese- és májátültetett, csontvelő átültetett és művesekezelt futó is, valamint
kombinált szervátültetettek, akik közül van, aki 21 km-t futott, volt aki kettőt. Az ötlet kitalálója és támogatója
a Fresenius Medical Care magyarországi cégcsoportja volt, akiknek a felkérésére azonnal igent mondott a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége, az UltraBalatonon futó szervátültetett csapat létrehozását és koordinálásának feladatát
Feszt Timi kapta, aki bár először lehetetlen vállalkozásnak tartotta az egészet, néhány óra alatt szembesült vele, hogy
a szervátültetett emberek óriási lelkesedéssel, boldogan csatlakoznak a csapathoz.

Az FMC Hősök csapata 40 szervátültetett és 2 művesekezelt futókból áll, ők teljesítették az Ultrabalaton 221 km-es
futótávját.
A futók közül 18-an a Trappancs csapat tagjai: vese-, máj-, tüdő- és csontvelőátültetettek.
Ők ők tizennyolcan 110 km-t tesznek hozzá az UltraBalaton sikeréhez.

8

Szervátültetettek Világjátéka, Newcastle
A 60 ország részvételével megrendezett, XXII. Szervátültetettek Világjátékán a magyar csapat összesítésben az előkelő
8. helyen végzett Newcastleban. Európai országként egyedül csak a házigazda, Egyesült Királyság tudott Magyarország
elé kerülni az éremtábla első helyét megszerezve.
Versenyzőink a rendkívül erős mezőnyben, 11 sportágban, 18 arany-, 26 ezüst-, 33 bronzérmet szereztek. Két
világcsúcs is született atlétikában: diszkoszvetésben és súlylökésben. A világversenyen több mint 2300 szervátültetett
sportoló vett részt. A hazai csapatot 54 sportoló — 32 vese-, 9 máj-, 3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és 6
csontvelő átültetett— alkotta, akik 11 sportágban álltak rajthoz, korosztályos bontásban (tenisz, tollaslabda, triatlon,
úszás, asztalitenisz, atlétika, kerékpár, bowling, darts, petanque, röplabda).

A Magyar Szervátültetett Válogatott tagjai között ebben az évben 12 Trappancs sportoló volt:
-

Déri Dávid - triatlon: aranyérem utcai futás: bronzérem
Domonkos Ádám - úszás: 2 bronzérem, 1 ezüstérem és 2 aranyérem
Gyurkó Alexandra – úszás: 2 ezüstérem és 1 bronzérem
Hasznos Szabina – bowling: 2 aranyérem és 1 bronzérem
Kóka Zoltán – asztalitenisz: 1 ezüstérem és 1 bronzérem
Korcsik Levente – úszás: 1 ezüstérem és 1 bronzérem
Mezei Gergő - futás és kerékpározás: 5 bronzérem és 1 ezüstérem
Molnár Farkas Márk – úszás: 2 ezüstérem és 1 bronzérem
Nagy Réka – atlétika: 1 bronzérem, 3 ezüstérem és 1 aranyérem
Quittner Péter – úszás: 1 ezüstérem és 1 aranyérem
Sipos Tímea – úszás: 1 bronzérem és 3 aranyérem
Tóth Roland – röplabda és tenisz: két ötödik helyezés
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SPAR Budapest Maraton & Lélekfutam
A Trappancs futóival nagyon vártuk ebben az évben is az egyéni távokat
és a váltófutást is, de ebben az évben elpártolt mellőlük a szerencse,
aminek a helyét a vírusok és bacilusok vették át: futóink a verseny előtti
napon lebetegedtek, így a rajtcsomagok érintetlenek maradtak.
Egy futónk mégis maradt: Fanniról – a dializált futólányról – korábban
többször írtunk, Ő az aki veseátültetésre várva, művesekezelés mellett
futott minden nagyobb futóversenyen 10-21 km-eket – a mi folytonos
aggódásunk ellenére és mellett is.
Fanni azóta vesét kapott, ez a verseny volt az első, ahol ismét futóként
vett részt: még nem olyan sokat és nem is olyan gyorsan futott, mint
korábban, de a személyben vadonatúj csillogás volt: 8 hónapos
veseátültetettként Ő a világ egyik legboldogabb embere.
Az
eseményen
megrendezésre
kerülő
FODISZ
Lélekfutamon ismét ott volt a Trappancs csapata: kicsik
és nagyok, szervátültetett gyermekek és egészségesek
tesók, valamint szüleik is együtt futottak a
Lélekfutamon. Csatlakozott hozzánk Kinga, a
művesekezelt atléta aki a 3 km-es gyaloglás egyéni
versenyének célba érkezése után szaladt át az 500
méter rajtjához. A legfiatalabb futónk Szabi volt, aki 7
éves és 4 éve veseátültetett: élete első futóversenyén
vett részt, a legrutinosabb futónk a 19 éves Vivi volt, aki
az öt évvel ezelőtti veseátültetése óta minden évben
rajthoz állt a FODISZ Esélyegyenlőségi futamán.

Karácsonyi Díszítés
2019-ben is az ELTE AJK-s hallgatóinkkal kibővülve díszítettünk: december elején
a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának Ambulancia szintjét öltöztettük
karácsonyi díszbe, december közepén pedig a hagyományos Transzplantációs
Klinika magasföldszintjének díszítésével töltöttünk egy vasárnap délutánt.

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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Trappancs vacsora és meglepetés születésnap
11 éve tüdőtranszplantált társunk másfél éve egy másik szörnyeteggel néz farkasszemet, hónapok óta kórházban van.
A 18. születésnapjára meglepetés Trappancs estét szerveztünk, melynek alapfeltétele volt, hogy ki tudjuk hozni az I.
sz. Gyermekklinikáról.
Egy fantasztikus csapat gyógyítja, akik nagy szeretettel tettek meg mindent ennek érdekében, így létrejöhetett az az
este, amelynek főszereplője a 18 éves Virág volt, résztvevői, szervezői a szervátültetett fiatalok voltak.
Nem maradhatott el a torta sem – mely Virág esetében szigorúan cukormentes volt – valamint a zene sem, mely
meghozta az ünnepelt örömkönnyeit is. Akkor még nem tudta, hogy mindenkitől kap ajándékot és az ajándék mellé
egy-egy karácsonyi díszt is, hogy a kórtermébe is tudjunk egy kis ünnepet varázsolni.
Csodálatos esténk volt, rengeteg nevetéssel, örömkönnyekkel, szívszorító pillanatokkal és a boldogság érzésével.
…akkor még nem tudhattuk – bár féltünk tőle - , hogy utoljára találkozunk Virággal.
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DÍJAZOTTAK
Az ÉV SPORTOLÓJA
A Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai az idén 61.alkalommal szavazták
meg, kik voltak az esztendő legjobb sportolói. Az elismeréseket az Év Sportolója
Gálán adták át, amely 2019. februárjában a Nemzeti Színházban került
megrendezésre.
A jelöltek között több szervátültetett sportoló is volt, a Trappancs tagjai
közül Kóka Zoltán és Gyurkó Alexandra került be a top3-as jelöltek közé.
Az év férfi parasportolója ezúttal – is – Gelencsér Róbert lett, aki
vesetranszplantált pápai atléta.
Az év női parasportolója ebben az évben ismét Gyurkó Alexandra lett.
A 22 éves herendi májtranszplantált úszónk 21 éve májátültetett. 15 éve úszik,
azóta minden hazai- és nemzetközi versenyen dobogóra állhatott. 2015-ben
egyszer már elnyerte, idén pedig ismét megszerezte a sportújságírók
szavazatait, és elhozhatta az „Év Sportolója” címet. 2018-ban 2 arany-, 3 ezüstés 2 bronzéremmel tért haza a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa
Bajnokságáról.

Pécsen a legjobbak között: Sípos Tímea
Timi 14 éves, 13 éve májtranszplantált, 8 éve úszik. A kedvenc színe rendületlenül az arany,
amelyet a legjobban érem formájában szeret. A pécsi PSN Zrt Sportiskola díjátadó ünnepségén
ismét megkapta a legjobbaknak járó kupát.
Edzője: Módosné Iván Lili

Derecske Városáért Díjat
kapott Kóka Zoltán a szervátültetettek hazai és nemzetközi versenyein elért kiemelkedő sporteredményeiért.
Hatévesen kezdett futballozni, amit a
betegsége
kiderüléséig
folytatott,
a
serdülőcsapat oszlopos tagja volt. A
vesebetegség pihenőre kényszerítette, de a
sikeres veseátültetés után 2009-ben újra
sportolni kezdett: a Trappancs Egyesület
versenyzőjeként
tollaslabdázik
és
asztaliteniszezik azóta is. Számos hazai- és
nemzetközi versenyen öregbítette Derecske
hírnevét, 4 Európa-bajnokságon és 4
világbajnokságon állhatott már a dobogón,
összesen 25 alkalommal.
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Herend Sportjáért Díjban
részesült Gyurkó Alexandra májtranszplantált úszó sporteredményei és a város hírnevének öregbítéséért.

Az Év Diáksportolói
Szeptember 20-án került sor a FODISZ hagyományos,
ünnepélyes tanévnyitójára a Magyar Sport Házában, melyen
ebben az évben is díjazták a legjobb diáksportolókat és
edzőiket. A Trappancs sportolói közül ebben az évben ketten
vehették át az elismerő oklevelet:
Sípos Tímea, 14 éves és 13 éve májtranszplantált és 4 éves
kora óta úszik.
Nagy Réka 15 éves, 4 éve veseátültetett, a betegsége előtt és
alatt is futott.

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért
díjat kapott egyesületünk elnöke, Feszt Tímea, a sportoló szervátültetett gyermekekkel
és fiatalokkal végzett munkájáért. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013
tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és
határon túli szakemberek elismerésére. A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis
„Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik. A Kiváló Tehetségsegítő Díjat idén
tíz szakember vehette át, közöttük Feszt Tímea („Trappancs Timi”), aki a Trappancs
Egyesület elnökeként, valamint a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnökségi
tagjaként és koordinátoraként sok éve segíti – többek között – a sportoló
szervátültetett gyerekeket és fiatalokat.
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