
XI. SZERVDO�ÁCIÓS ÉS TRA�SZPLA�TÁCIÓS EURÓPA �AP

Az időjárás nem viselkedett tisztességesen velünk, szakadó
esőre ébredtünk október 11-én, vasárnap reggel, ám ennek
ellenére közel kétszázan vettek részt a hazánkban harmadik
alkalommal megrendezett Szervdonációs és Transzplantá-
ciós Európa-, és Világnapon.

Ez alkalommal is a pécsi-, debreceni-, szegedi és budapesti
transzplantáló centrumok orvosai, nővérek és koordinátorok,
az OVSZ Szervkoordinációs Iroda munkatársai, szervátülte-
tett emberek (ifjak, és kevésbé ifjak) sportoltak együtt olim-
pikon úszókkal, válogatott focistákkal. Úszóinknak hihetet-
len megtiszteltetés volt együtt úszni Güttler Károllyal, 

Czene Attilával, Risztov Évával, Verrasztó Evelinnel,
Mutina Ágival, Petz Rékával, Tompa Orsolyával,
Kovács Emesével. Nyolc rajtkőről startolt a 4x50
méteres váltó, mely mindegyikében két szervátültetett,
egy olimpikon és egy orvos versenyzett. Lelkes
transzplantált focistáink szárnyakat kaptak a váloga-
tott labdarúgóktól – Bicskei Bertalan, ifj. Albert
Flórián, Kovács Zoltán, Juhár Tamás –, és olyan mecs-
cset produkáltak, hogy többek szerint felért egy mai
válogatott mérkőzéssel. Sajnos, az egyik transzplantá-
ló sebész emlékeiben kitörölhetetlen nyomot hagy ez a
meccs, mivel elszakadt az achillesze. Azt mondta,
jövőre úszásban indul...

Az alapítvány Nagykövete – Vajda Attila, Pekingben a magyar csapatnak elsőként aranyat szerzett kenus sportoló –
is részt vett a délelőtti sportprogramon, kedvesen és türelmesen állt mindenkivel a fotókamerák elé.

A délutáni rendezvény középpontjában a Pro Vita díj átadása állt. Harminc
élődonor – olyan emberek, akik az elmúlt évben saját szervük felajánlásával
járultak hozzá szerettük gyógyulásához – vehette át Dr. Székely Tamás egész-
ségügyi minisztertől a díjat. A Szent Kozma és Damján díjat idén második
alkalommal adta át az alapítvány, ezúttal megosztva két személy kapta: Dr.
Ökrös Ilona, a miskolci Megyei Kórház intenzív osztályának vezetője, és Dr.
Szűcs Attila, a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház intenzív osztályának
főorvosa. Mindketten évek óta a legaktívabb donorjelentők, ezáltal több száz
ember életének megmentői.

A megható ünnepség Egyedi Mónika szavalatával kezdődött, aki Tóth
Ágnes (háromszoros vesetranszplantált) Transzplantáció után c. versét
mondta el gyönyörűen, és Berkes Gabriella fantasztikus musical összeállí-
tásával zárult.
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