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A Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

MAGUNKRÓL

Ajándékot osztottunk

Az Alapítvány a rendszeres anyagi támogatáson kívül, minden ünnep alkalmával
megajándékozza az Alapítványnál regisztrált beteg gyermekeket. Így volt ez a húsvéti ünnepek alkalmával is. Felragyogtak az örömtõl a sokat szenvedett gyermekszemek, amikor megkapták az ajándékokat a Gyermekrák Alapítványtól. Alig hitték
el, hogy a nyuszi nem felejtette el õket, és itt is járt, itthagyva nekik csokoládét,
cukorkát. Képünkön az egyik boldog gyermek édességekkel megrakodva.

Partnerünk:
a Roma
Street
együttes
Az Ausztráliában elõ magyar származású Chubby és Magdi alapító tagjai a „Roma
Street” együttesnek. Személyes tragédia is
befolyásolta õket abban a döntésükben,
hogy humánus tevékenységet folytassanak. Folyamatosan figyelemmel kísérték
legjobb barátnõjük édesanyjának súlyos,
rákos betegségét és tragikus halálát. Ez a
szomorú tapasztalat is közrejátszott döntésükben. Jövedelmük 10%-át jótékony
célra kívánják fordítani.
A honlapuk által eladott CD-k, pólók és
egyéb apróságok eladásából befolyó bevételükkel kívánják támogatni a Gyermekrák
Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Szervezetet. Remélik, hogy segítségük javít
majd a rászoruló, beteg gyerekeknek és
családjuknak.
Sok szülõnek az anyagi helyzete és
szociális körülményei is súlyosan megromlottak a kezelések következményeként.
Szeretnék, ha ez a támogatás a Gyermekrák Alapítvány munkája nyomán a legmegfelelõbb helyre kerülne.

Egy erdélyi kislányt mentett meg a haláltól
a Gyermekrák Alapítvány
Minden kommentár nélkül közöljük a
kislány anyukájának levelét:

Tisztelt Elnök úr!
Engedje meg, hogy õszinte köszönetemet fejezzem ki azért az önzetlen segítségért, amelyet lányomnak, Ágotának
nyújtanak a nélkülözhetetlen gyógyszerkészítmény térítésmentes beszerzésében.
Meggyõzõdésem, hogy tevékenységükkel segítik lányom gyógyulását, meggátolják betegségének elõrehaladását, s
talán ismét egészséges is lesz minél
hamarabb.

2. oldal

Mint tudja, ezt a gyógyszert Romániában még nem törzskönyvezték a
betegek kevés létszáma miatt. Megvásárlásához eddig is barátok, segítõkész
üzletemberek támogatásával valósulhatott meg, ugyanis a havi rendszerességgel javasolt gyógyszer ára 1100 USD, amelyet a családunk önerõbõl nem tudott biztosítani.
Lányom optimizmusa erõt adott, megtanított hogy bízzak az emberek segítségében, jóságában, és mindig reméltem, hogy lesz majd egy olyan segítség,
amit ez esetben égi áldásként a
Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen
Közhasznú Szervezet megoldott.

Keresztény emberként kívánom Önöknek, hogy a jó Isten hálálja meg segítségüket
és áldja meg az Ön
által vezetett alapítvány
minden tevékenységét.
Köszönöm, hogy reményt adtak, köszönöm, hogy felénk nyújtották kezüket,
és felemeltek kétségbeesett helyzetünkbõl.
Mégegyszer Isten áldása kísérje minden tettüket.
Õszinte hálával és köszönettel:
K. Matild
Kézdivásárhelyrõl
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Jog a gyógyuláshoz
A Gyermekrák Alapítvány
mintegy félezer rákbeteg
gyermek családjának nyújt
rendszeres anyagi segítséget.
Az 1997-ben létrehozott Gyermekrák
Alapítvány megalakulása óta következetesen küzd a rákban megbetegedett gyermekek gyógyulási esélyeinek gyarapítása
érdekében. Ennek a kitartó, folyamatos
küzdelemnek már számos érdemi következménye ismert: többek között az, hogy a
hét éve közhasznú szervezetként mûködõ
alapítvány jelenleg is mintegy félezer rákbeteg gyermek családjának nyújt rendszeres anyagi segítséget.
Ki gondolná, hogy szervezetünkben nap
mint nap keletkezhetnek rendellenes
sejtek? Mivel azonban az immunrendszer
hatékonyan pusztítja õket, sokáig egészségesen élhetünk. Nagyon ritka, hogy ezekbõl
betegség alakul ki, de néha a sejteknek sikerül kibújnia a szervezet ellenõrzõ rendszerének felügyelete alól, és kialakulhat a rákbetegség. Jóllehet, a szerteágazó kutatások
során már egyre több eredményt érnek el a
betegség gyógyítása terén, ennek a leggyakrabban halálos kórnak egyelõre nem
találják a hatásos ellenszerét. Ráadásul a ráknak egyre több gyermekkorú páciens esik
áldozatául.
A Gyermekrák Alapítványt 1997-ben
jegyezték be azzal a céllal, hogy javítsa
azoknak a családoknak a szociális helyzetét,
amelyekben rákos gyermekek élnek, illetve
támogassa a különbözõ egészségügyi
intézményeket. Az Alapítvány jelenleg hozzávetõlegesen 500 rászoruló gyermeket
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karol fel – mivel számos család teljesen
elszegényedik a betegséggel járó kiadások
miatt, a srácoknak sokszor saját ágyuk sincs,
nemhogy olyan steril szobájuk, amely
elvárás lenne egy kórházból hazaengedett,
a fertõzésektõl szigorúan megóvandó gyermek esetében.
Támogatják a határokon túli magyarok
lakta területeken, Erdélyben, a Felvidéken,
Karpátalján és a Vajdaságban élõ beteg
gyermekeket is. Ennek jegyében irt alá
Balogh István, az alapítvány elnöke szerzõdést a román egészségügyi miniszterrel,
amelynek értelmében jelentõs anyagi segítséget nyújtanak a kint élõ magyar rákos
gyermekeknek is.
Mivel a boldogság és a mosoly is fontos
a gyógyuláshoz, az alapítvány azt kérte a
gyermekektõl, hogy írják le, mi az, amire
leginkább vágynának.
A számítógéptõl kezdve a babáig, illetve
tévésztárokkal való találkozásig számtalan
kérés érkezett, amelyeket rendre teljesítettek az alapítvány munkatársai: megvásárolták a kért készülékeket, találkozót szerveztek többek között Medgyessy Péterrel, Liptai
Claudiával (1. kép), a 100 Folk Celsius tagjaival, Kovács „Kokó” Istvánnal, Jáksó
Lászlóval, Csonka Andrással, Oroszlán
Szonjával és Szabó Gyõzõvel.
Az alapítvány közhasznú társaságként
további feladatának tekinti az önkormányzatok támogatását, és mintegy félszázzal
mûködik együtt oly módon, hogy helyettük
magára vállalja a rákbeteg gyermeket
nevelõ családok gyámolítását, például vitaminokkal, táplálék-kiegészítõkkel, gyógyszerekkel. Segíti a sokszor ellehetetlenült körülmények között mûködõ egészségügyi
intézményeket is. Egy közvetlen példa a sok

1
közül: a fõvárosi Szent László Kórházban a
közelmúltban helyezték gyógyító „üzembe"
Magyarország elsõ photopheresis készülékét, amelyet a Gyermekrák Alapítvány vásárolt a kórháznak (2. kép). Az Egyesült Államokban gyártott mûszer még a fejlett nyugat-európai országokban is ritkaságszámba
megy. Lényege, hogy elhárítja az allogén
õssejtátültetést (a kicsik túlnyomó többsége
ezen a beavatkozáson esik át) követõen
kialakuló immunológiai szövõdményt, az
úgynevezett GVH-betegséget és jelentõsen
növeli a betegek felépülési esélyeit. Közvetett segítséget pedig oly módon nyújt, hogy
részt vesz a rákos gyermekek gyógyító
egészségügyi szakemberek graduális és
posztgraduális képzésében, valamint a magyarországi rákkutatásban és annak finanszírozásában.
Az alapítvány távlati céljai között egy
olyan kórház felépítése szerepel, amelynek
falai között a daganatos és vérképzõszervi
megbetegedésben szenvedõ gyermekek
komplex gyógyítása zajlik majd. A létrehozandó gyógyító centrum az elsõ lesz az
országban, amely szakít az orvosi társadalom megcsontosodott szemléletével, és
mindenben arra törekszik, hogy az Európai
Unió egészségügyi és erkölcsi követelményeinek megfelelõ gyógyítást folytasson.
Mindez szervesen illeszkedik az
alapítvány munkatársainak alapvetõen derülátó nézeteihez: noha a gyilkos kór irgalmatlanul szedi áldozatait, a küzdelem
ellene nem reménytelen, nem hiábavaló,
sõt, bûn lenne feladni a harcot. Ennek
jegyében indított a Gyermekrák Alapítvány
neves kutatók és professzorok közremûködésével egy országos konferenciasorozatot,
amelynek elõadói a rákbetegség megelõzésének lehetõségeit, a gyógyítás
módozatait, továbbá a testi és a lelki rehabilitáció fontosságát taglalták.
Hiszen magyarázni sem kell: ahogy mindenkinek, úgy a gyermekeknek is joguk van
a gyógyuláshoz.
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A segítség Önnek
egy fillérjébe sem kerül
Köztudott, hogy Magyarország világelsõ a rákos megbetegedésekben, és sajnos világelsõ a halálozásokban is. A
jelenlegi felmérések emelkedõ tendenciát mutatnak, melynek
okára még nem kaptunk kielégítõ magyarázatot.
A magyarországi ráktérképen egyes
területeken javulás tapasztalható, azonban
Budapest még mindig a legfertõzöttebb.
Elsõ helyen a budapesti kerületek között
sajnos a XI. kerület és környéke szerepel,
így Budaörsön is igen magas a megbetegedések száma.
Véleményünk szerint a lakótelepek
sûrûsége, a nem éppen korszerû ipari üzemek jelentõsen hozzájárulnak a magas
megbetegedési arányszámokhoz.
A Gyermekrák Alapítvány országos szervezet lévén, igen jelentõs anyagi támogatást biztosít a fertõzött területekrõl jelentkezõ betegeknek, és azok hozzátartozóinak.
Az Alapítvány 1997-es megalakulása óta
tízmilliókat költ a rákos gyermekek gyógyulási esélyeinek növelésére, rendszeres
anyagi támogatást nyújt több, mint 500
beteg gyermeknek, és azok hozzátartozóinak, gyógyszereket, vitaminokat, táplálékkiegészítõket biztosít térítésmentesen,

több esetben átvállalja a közüzemi díjak
kifizetését, segít a családok lakáskörülményeinek megoldásán, s nem ritkán milliókat költ a lakások korszerûsítésére.
A szülõk vagy orvosok kérésére az
Alapítvány a beteg külföldi gyógykezelésében is gyakran nyújt segítséget. Így
történt ez egy 8 éves kislány esetében is. A
gyermek kezelése az Egyesült Államokban
kezdõdött, azonban pénzhiány miatt nem
tudták folytatni az amerikai kezelést. Az
Alapítvány soron kívül intézte el, hogy a
gyermek gyógykezelése biztosítva legyen,
a teljes költséget átvállalva.
Jelentõsen segíti a gyógyító intézményeket, orvosi mûszereket vásárol, amivel
nem csak a betegeknek segít, hanem az
orvosok munkáját is megkönnyíti.
Az Alapítvány fõ célkitûzése egy rákos
gyermekeket gyógyító centrum létrehozása, ahol a diagnózistól kezdve a fenntartó kezelésig minden egy helyen történne, úgy, ahogy ez Nyugat-Európában és

A 8 éves Turán Gabriella gyógyultan tért haza Amerikából a Gyermekrák Alapítvány
segítségével.
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az Egyesült Államokban már évek óta
mûködik. A kórház felépítésével egy Magyarországon megbetegedett rákos gyermeknek ugyanolyan esélyei lennének a
gyógyulásra, mint Nyugat-Európában.
Az Alapítvány költségvetési pénzbõl
nem gazdálkodik, a segítségnyújtást csak
úgy tudja kigazdálkodni, hogy magánszemélyek, pénzintézetek, külképviseletek, valamint multinacionális cégek támogatják a Gyermekrák Alapítvány célkitûzéseit.
A legnagyobb bevétel azonban az SZJA
1%-ból történt felajánlás.
A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet átvállalta, hogy
kormányzati és önkormányzati feladatokat
is ellát, megoldja a nehéz helyzetben lévõ
önkormányzatok problémáit, helyettük segít a szociálisan rászorulóknak, segíti a beteg gyermekek családtagjait.
Nem fogadható el ugyanis az a nézet,
hogy pénzhiány miatt, anyagi háttér ürügyén veszítsük el hozzátartozóinkat, szeretteinket, még kevésbé gyermekünket.
Szomorú, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékáról Magyarországon a
jogosultaknak csak egyharmada rendelkezik, így milliárdok maradnak benn a költségvetésben.
Minden adózó magyar állampolgárnak
megtalálható adócsomagjában az SZJA 1
százalékára jogosító nyilatkozat, ha pedig
cége vagy könyvelõje tölti ki az adóbevallást, úgy mindenkinek joga van megnevezni, hogy melyik az a civil szervezet,
akinek adója 1 százalékát szánja. Ez már
külön kiadást nem jelent senkinek, azonban a civil szervezeteken keresztül akár
életeket is menthet.
Ha minél többen rendelkeznének az
adójuk 1 százalékáról a Gyermekrák
Alapítvány javára, úgy akár 2 éven belül
már gyógyíthatna az a kórház, aminek
megvalósítását célul tûzte ki a szervezet.
Ez a gyilkos kór nem válogat. Legyen
akár gazdag, szegény, fehér vagy fekete
bõrû, bárkit megtámadhat.
A mai egészségügy állása szerint sajnos
hazánkban többen halnak meg, mint kellene, ami egyértelmûen a pénzhiánynak
tudható be.
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Harc az életért!
Jó ideje pusztítja az emberiséget a rák nevû betegség, az
orvosok pedig tehetetlenek, ugyanis ennek a leggyakrabban
halálos kórnak sehogy sem találják az ellenszerét. Ráadásul
egyre több gyermekkorú páciens esik áldozatául.
A Gyermekrák Alapítvány 1997-ben
került bejegyzésre azzal a céllal, hogy javítsa azoknak a családoknak a szociális helyzetét, ahol rákos gyermekek élnek, valamint pénzzel támogassák a különbözõ
egészségügyi intézményeket. Tíz hazai
kórházban kezelnek rákos gyermekeket,
ebbõl öt található Budapesten és öt vidéken, de ezek között egy olyan sincs, ahol
minden vizsgálatot el lehet végezni, ezért
az alapítvány legnagyobb célja az, hogy
egy olyan kórházat hozzon létre, amelyben
a diagnózistól kezdve, a kezelésen át, minden megoldható. Ez közel négymilliárd
forintba kerülne.
Az alapítvány jelenleg több mint 500
gyermeket támogat. Mivel sok család teljesen elszegényedik a betegséggel járó kiadások miatt, a srácoknak sokszor saját
ágyuk sincs, nemhogy olyan steril szobájuk, amely elvárás lenne egy kórházból hazaengedett gyermeknek. Volt olyan család,
amelynek az egész lakását felújította az
alapítvány. Az ország minden részérõl, sõt
még Erdélybõl is érkeznek családok. Az alapítvány aláírt egy szerzõdést a román
egészségügyi miniszterrel, amelynek értelmében jelentõs anyagi támogatást biztosítanak a kint élõ magyar rákos gyermekeknek is. Mivel a boldogság és a mosoly is
fontos a gyógyuláshoz, az alapítvány azt
kérte a gyermekektõl, hogy írják le, mi az,
amire leginkább vágynának. Számítógéptõl

kezdve a babáig, illetve tévésztárokkal való
találkozásig mindenféle kérés fölmerült.
Ezeket mind teljesítették az alapítvány dolgozói.
– Ezeket a gyermekeket nem szabad
leírni, hanem meg kell gyógyítani õket. Ha
kívánhatnék valamit, akkor az az lenne,
hogy találják meg a rák ellenszerét, hogy
minden gyermek egészséges legyen és
úgy mosolyogjon, ahogy az én fiam is
teszi, aki kigyógyult a betegségbõl – mondja Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány
vezetõje.
A rák fogságában
Székesfehérváron élõ 16 éves Titalilla
meglepõ komolysággal és õszinteséggel
mesélt a betegségérõl.
– Hogy kezdõdött?
– A kiscicámmal játszottam, aki beteg
volt. Az orvosok azt mondják, hogy már
lappangott bennem, de ez váltotta ki
belõlem. A játék után pár nappal egy kis
csomót vettem észre a nyakamon. Éppen
technikaóra volt, a tanárnõmmel néztük
meg, nem tudtuk, mi lehet az. Rögtön
orvoshoz fordultunk, aki annyit mondott,
hogy borogassuk. A fõorvos sem volt okosabb, ráadásul két hét elteltével meg akarta szúrni a csomót. Ha megengedtem
volna, szétterjed az egész, és belehalok.
Szerencsére nagyon féltem, és nem hagy-

Tisztelt Olvasók, Tisztelt magyar állampolgárok!
Az elmúlt években az Önök segítségével
ismét Magyarország legtámogatottabb Alapítványává válhattunk.
Kérjük Önöket, hogy további adományaikkal,
illetve adójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák céljainkat!
Gyermekrák Alapítvány
Kiemelten Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Telefon: (1) 217-1034, (1) 217-1035
Adószám: 18161007-1-42
Számlaszám: 10700024-02441104-51100005
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tam, hogy megszúrjon. Pesten kaptam
gyógyszert, ami nem segített, majd bent
tartottak a kórházban. Pár nap múlva megmûtöttek, kiderült, hogy elváltozásokat
találtak.
– Tizenkét évesen tudtad, hogy mi a
rák?
– A rákról már volt fogalmam, hiszen a
családunkban nem egy ember halt meg
daganatos megbetegedésben, viszont egy
pillanatig sem gondoltam, hogy rajtam jön
elõ. Elõször föl sem fogtam, arra emlékszem, hogy anyu nagyon sírt. A barátaim
mind elhagytak, csak egy igaz barátom
maradt.
– Tanultál a betegség mellett?
– Amikor hazajöttem, titokban jártam
iskolába, mert az orvosok nem engedték
meg. Mindenképpen szerettem volna
bejárni, nem akartam elhagyni magam.
– Hogy bírtad, hogy kihullott a hajad?
– Derékig érõ hajam volt, amit elõször
levágtak. Annyira haragudtam az illetõre,
aki ezt megtette, hogy az elsõ idõszakban
nem is köszöntem neki. Aztán kihullott a
hajam, de most már újra kinõtt. Növesztem, hosszabbat szeretnék, mint amilyen
volt.
– Sírtál a kezelések ideje alatt?
– Nem, sosem sírtam, mert anyu
mindig mellettem volt... Jó, egyszer sírtam,
mert a hátamat szúrták, és akkor egyedül
voltam. A kórházban lett egy nagyon
kedves barátnõm, aki szintén foggalkörömmel harcolt, de õ sajnos nem élte
túl. Amikor õ elment, akkor sírtam.
– Félsz a betegségektõl?
– Nem félek, mert ha beteg leszek,
meg is gyógyulok majd.
– Mi a helyzet a fiúkkal?
– Akkoriban volt egy barátom, aki kitartott mellettem, de annak a kapcsolatnak
vége szakadt. Most egy másik barátom
van, aki 19 éves és mindenben támogat.
Titalilla anyukája elmesélte, milyen érzés volt neki a kislánya betegsége:
– Támogatni kell a gyereket, hogy ne
hagyja el magát, próbáljon küzdeni azért,
hogy életben maradjon. Nehéz volt, mert
az öcsém 18 évesen meghalt májrákban,
így nagyon jól tudom, milyen az, ha egy
gyerek ilyen beteg. Titalilla majdnem egy
évig volt kórházban, szerencsére meggyógyult, és már csak vizsgálatokra járunk viszsza. Minden szülõnek csak annyit tudok
mondani: Kitartás! Legyenek erõsek!
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Tisztelt Olvasó! Régi szokásunk, hogy közreadunk néhányat az Alapítványhoz érkezett sok
száz levélbõl, amelyekben a beteg gyermekek szülei tájékoztatnak a betegségrõl és családjuk
helyzetérõl. A legtöbben segítséget kérnek tõlünk, mert a testi-lelki szenvedés mellett az anyagi gondokkal is meg kell küzdeniük. Lehetõségeinkhez mérten mindent megteszünk a gyermekek érdekében. Kérjük, Ön is segítsen, hogy mi is segíthessünk!

T. Alapítvány!
Azzal a kéréssel fordulok az
alapítványhoz, hogy beteg gyermekem
ellátásához szíveskedjen hozzájárulni.
Gyermekem, amely 15 hónapos daganatos beteg a szemére, mely állandó
kezelésre szorul, ami Pécsen, illetve
Debrecenben történik. Albérletben lakunk. Élettársam munkanélküli én jelenleg gyeden vagyok. Az összjövedelmünk 50 838 Ft. Kiadásunk 40 000 Ft.
Ebbõl albérlet 20 000 Ft+rezsi. Így gyermekünk utaztatását, kezelését és egyéb
ellátását nem tudjuk önerõbõl megoldani. Ezért kérem az alapítványt, hogy
ha tud, valamilyen módon járuljon
hozzá beteg gyermekem ellátásához.
Nagyon megköszönném.
Tisztelettel,
köszönettel:
K. Attila anyukája
Nagykanizsa
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Hogyan támogathat?

Mit ajánlunk
támogatóinknak?
Elvünk: úgy kérünk, hogy adunk is. A
mai magyar társadalomban, de az üzleti
életben az egyetlen elfogadható fizetõeszköznek a pénzt tekintik. Nonprofit szervezet lévén a nekünk nyújtott szolgáltatásokért csak a legritkább esetben tudunk
pénzzel fizetni.
Ezt elkerülendõ, arra törekszünk, hogy
a szükséges szolgáltatásokat támogatás
formájában kapjuk meg. Tudjuk azonban,
hogy senki nem ad, vagy nem szívesen ad
ingyen. Éppen ezért kidolgoztunk egy
együttmûködési lehetõséget, amelyet minden támogatónknak felajánlunk:
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezeti
minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összegének
150%-át leírhatják adóalapjukból. Tartós,
legalább 4 évig folyamatos pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a 170%-ot is (1996.
évi LXXXI. társasági adó törvény 7.§(5).(6).
bekezdés)
Alapítványunk évente több akcióval
próbálja felhívni a rákbeteg gyermekek
helyzetére a társadalom figyelmét. Egy-egy
ilyen alkalom nagy segítséget nyújt céljaink
népszerûsítéséhez és eredményeink növeléséhez. Akcióinkat általában jelentõs reklámkampány kíséri. Kampányaink részét
képezõ reklámhordozó felületeken lehetõségünk van a bennünket támogató partnerek logójának kihelyezésére, nevének
feltüntetésére, ezáltal a bennünket támogatók egyértelmûen elkötelezik magukat
céljaink mellett és maguk is médiamegjelenéshez juthatnak.
Az elektronikus és írott médiákban

közölt – a Gyermekrák Alapítványról szóló
– interjúkban, riportokban lehetõségünk
van támogatóink megnevezésére. Felismertük azt a lehetõséget, hogy egyes
cégeknek komoly segítséget jelent, ha a
bennünket támogatók között segítjük a
partneri együttmûködés létrejöttét. Ennek
szellemében megszervezzük azokat a
találkozókat emberek és cégek között,
amelyek létrejöttére a mi közvetítésünkkel
sokkal nagyobb esély van. Tudjuk, hogy a
kapcsolat komoly tõke, amely nem csak
nekünk kell, hogy kamatozzon, hanem
támogatóinknak is. Széleskörû társadalmi
kapcsolatrendszerünk úgy külföldön, mint
belföldön már bebizonyította, hogy a
Gyermekrák Alapítvány értékes lehetõségekkel rendelkezik. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara tiszteletbeli tagjaként lehetõségünk van a hazai és nemzetközi diplomácia, pénzintézetek és nagyvállalatok
vezetõ személyeivel a kapcsolatépítésre.
Marketingmunkánkat – a cél érdekében – bármely támogatónk marketingstratégiájával összehangoljuk. A felsoroltakon
kívül van még valami! Mosolygó, reménytõl sugárzó arcokat tudunk adni támogatóinknak.
A gyermekek reménységét, akik csak
bennünk és a bennünket támogatókban
bíznak.
Kérjük, Támogassák a Gyermekrák Alapítványt!
Készpénzzel, természetbeni juttatással,
vagy akár egy ötlettel, egy jó szóval!
MINDEN SEGÍTSÉG SZÁMÍT!

Miért jó a C-vitamin?

A Tompika StreetFighter Team
2005. március 26-án
szombaton, Székesfehérváron
motoros bemutatót tartott,
melynek teljes bevételét
a Gyermekrák Alapítványnak
ajánlották fel.

KÓR-lap
A Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele
Megjelenik:
10 000 példányban, hetente
A szerkesztõség címe:
1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Telefon: 217-1034 • Fax: 217-1035

A C-vitaminok (aszkorbinsav) a vízben oldódó vitaminok családjába tartozik. A
felfedezése Szent-Györgyi Albert nevéhez fûzõdik, amiért 1937-ben Nobel-díjat
kapott.
A C-vitamint az emberi szervezet nem tudja elõállítani, táplálékkal vagy táplálékkiegészítõvel juthatunk hozzá. Forrása a zöldségfélék, citrusfélék és a csipkebogyó.
Az aszkorbinsav négy-öt óra alatt kiürül a húgyúti rendszeren keresztül.
A C-vitamin antioxidáns vegyület, amely a szervezetünk számára káros szabad
gyökök megkötése révén sok súlyos betegség megelõzésében játszhat szerepet.
Statisztikailag bizonyított, hogy napi 500-1000 mg C-vitamin fogyasztása 50-60 százalékkal csökkenti a rákbetegség kockázatát.
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