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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Ismét megtisztelő bizalmukat és támogatásukat szeretnénk kérni egy olyan ügy iránt, amelyre méltán lehetünk 

büszkék mindannyian:  

 
Jakab Ivett (1093 Bp. Lónyay u. 3.) 25 éves, 9 éve májátültetett, a sikeres szervátültetés után kezdett el teniszezni és 

röplabdázni.  Hazai- és nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepel évek óta, mind a Szervátültetettek 

Világbajnokságán, mind a Szervátültetettek Európa Bajnokságán állt már a dobogón. A tavalyi évben megrendezett 

Európa Bajnokságon – az Önök támogatásával - háromszor állhatott a dobogó tetején:  egyéni teniszben megszerezte a 

korosztályos Európa bajnok címet, majd a női- és vegyespáros teniszversenyeken is aranyérmet nyert, így három 

aranyéremmel zárta a versenyt. 

Szorgalmának és tehetségének köszönhetően ebben az évben is bekerült a magyar szervátültetett válogatottba, 

így ismét lehetőséget kap a Szervátültetettek Világbajnokságán való részvételre, melynek ebben az évben 

Malaga ad otthont. (http://wtgmalaga2017.com/en/)  

Az idei, Spanyolországban megrendezésre kerülő Szervátültetettek Világbajnokságára szeretnénk a Trappancs 

Egyesület fiatal szervátültetett sportolói közül minél többet elvinni. Van, akinek már volt alkalma bizonyítani 

nemzetközi versenyen, van, aki még soha nem versenyzett Európa- vagy világbajnokságon.  

A Szervátültetettek Világbajnokságára történő felkészülés, az utazás és a nevezési díj több mint 200 000 

Ft fejenként, amely összeg Egyesületünknek elképzelhetetlenül nagy összeg – különös tekintettel arra, hogy 

Ivett most sem az egyedüli szervátültetett fiatal sportoló Magyarországon, aki ebben az óriási 

megmérettetésben részesülhetne.  

Jelenleg nekünk minden támogatás érdemi segítséget jelent, melyért természetesen feltüntetnénk Önöket a 

támogatóink között és a Világbajnokság után – a már megszokott módon - jelentkezünk fényképekkel, 

beszámolóval.  

Kérem ismételt segítségét, hogy Ivett ismét bizonyíthasson, mert ez - azon kívül, hogy Magyarországnak 

hírnevet szerez - a transzplantált fiataloknak önbizalmat, kitartást, és a sportolás folytatásához, valamint a 

krónikus betegség miatt előforduló nehézségek leküzdéséhez további erőt ad.  

 

Egyesületünkről a http://trapppancs.hu oldalon találhatnak bővebb információt.  
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