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A Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

Ingyen kecskesajtot biztosít
az Alapítvány a rászorulóknak

A Gyermekrák Alapítvány új kezdeményezésének köszönhetõen, ingyenesen juthatnak
kecskesajthoz, reményeink szerint a késõbbiekben kecsketejhez, az Alapítvány által támogatott
családok. A kecskesajtot, a Rákóczi téri Vásárcsarnokban, a képünkön látható üzletben
vehetik át az igénylõk. Mivel a kísérletképpen felszállított 5 kilogramm rövid idõ alatt elfogyott,
arra kérjük az Alapítványnál jelentkezõ szülõket, hogy mindenképp jelezzék: igénylik-e ezt a
terméket. (Cikkünk a 2. oldalon)

RÓLUNK

Ingyen kecskesajtot biztosít
az Alapítvány a rászorulóknak
Az Gyermekrák Alapítvány új kezdeményezése révén, ingyenesen juthatnak
kecskesajthoz az alapítvány által támogatott családok gyermekei. Az ügyfélfogadási idõben, az alapítvány irodájába belátogató szülõk, igazolást kapnak, ennek ellenében pedig hetente 30 deka kecskesajtot kaphatnak a közeli, Rákóczi téri Vásárcsarnokban.
A váratlan, nagy siker miatt pillanatok
alatt elfogyott a kísérleti jelleggel felszállított 5 kilogramm. A további áruszállításra,
várhatóan július 18-a után lesz lehetõség.
Az alapítvány addig, az igények felmérését végzi. Kérjük, akkor is jelezze, hogy
szükségük van kecskesajtra, ha az éppen
elfogyott.

Ma már egyébként orvosi kutatások
bizonyítják, hogy a kecsketej és a belõle
készült termékek élettani hatása rendkívül kedvezõ. A tapasztalatok szerint
a kecsketej – az összes tejfajta közül a
legegészségesebb – vitamintartalma sokkal magasabb, mint a tehéntejé és
tejérzékenyek is fogyaszthatják. Nemcsak
könnyen emészthetõ és ízletes, hanem a
gyakorlat azt is bizonyította, hogy a rák
egyik természetes gyógyszere is. Fontos
szerepet tölt be a gyomorbetegek, az
emésztési zavarokkal küszködõk táplálkozásában. Alkalmas az allergiák gyógyítására, a daganatos betegségek megelõzésére és (a kalcium beépülését elõsegítõ)
kedvezõ kalcium-foszfor aránya révén

rendszeres fogyasztásával a csontritkulás
is megelõzhetõ.
A Gyermekrák Alapítvány támogatásával igényelhetõ sajtot két Észak és Kelet
magyarországi, egy tiszaadonyi és egy
egri tejüzem állítja elõ, melyek rendelkeznek az Európai Unió minõsítésével. Az
egri üzemben, most vizsgálják annak lehetõségét, hogy milyen csomagolásban
célszerû szállítani a kecsketejet. Az alapítvány jóvoltából ingyenesen kapható kecskesajtok, kiérdemelték a Kiváló Magyar
Élelmiszer elismerést. Minden termék
esetén a teljes gyártási folyamat manufakturális, a HACCP rendszerben ellenõrzött.
Pag

Több mint 600 ezer forintos adományt kapott a
Gyermekrák Alapítvány a Papír-Ász Kft.-tõl

Mózes Károly kereskedelmi igazgató 2005. június 16-án képletesen átadta munkatársnõnknek azt a 670.000 forintról szóló csekket,
mellyel támogatják Alapítványunkat.
Támogatási szerzõdés az Alapítvány és a Papír-Ász Kft. között 2005. február 3-án lett aláírva, melynek értelmében 2005. március 10tõl május 31-ig tartó LaserCopy Standard eladási akciójából 3 Ft/csomag támogatást nyújt.
A rövid idõ alatt befolyt jelentõs pénzösszeg valószínûleg annak köszönhetõ, hogy az e terméket vásárlók azonosulnak a
Gyermekrák Alapítvány célkitûzéseivel.

2. oldal
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RÓLUNK

Elsõfokon helyreigazításra kötelezték a
Népszabadság Szerkesztõségét
Valótlanságokat állított a Népszabadság 2005. március 25-i
„Gyógyultan? – amerikai kúrán” címû cikkében. A bíróság
szerint a valóságot hamis színben tûntette fel a cikkíró,
amikor cikkében azt írta, hogy a nyolcéves leukémiás kislány
gyógyult volt, amikor amerikai gyógykezelésre küldte ki õt
Alapítványunk.
A gyermek édesanyja és minden
jóérzésû ember megdöbbenéssel olvasta
a valótlanságoktól hemzsegõ újságcikket,
melynek véleményünk szerint az volt a
célja, hogy az SZJA 1%-os kampányidõszakban megpróbálják lejáratni szervezetünket. A cikk azt akarta sugallni, hogy Alapítványunk egy gyógyult gyermeket küldött ki
indokolatlanul. Az amerikai orvosoktól beszereztük a szükséges iratokat, nyilatkozatokat, melyeket a bíróság asztalára letettünk. A Fõvárosi Bíróság dr. Pataki Árpád bíró elnökletével megállapította, hogy az újságcikk több esetben valótlanságot tartal-

maz, így a szerkesztõséget helyreigazításra
kötelezte.
Szomorú, hogy akkor, amikor szervezetünk pénzt, fáradtságot, idõt nem kímélve
küzd a beteg gyermekek még jobb gyógyulási esélyeiért, akkor orvosok vagy újságírók veszik a bátorságot, hogy akár
kampányfogásként is, de megpróbálják
megkérdõjelezni rendkívül fontos és felelõsségteljes munkánkat.
Nyolcéves mûködésünk alatt pontosan
tudjuk, hogy sikereinkkel együtt egyenes
arányban nõnek irigyeink is, akik megpróbálják különbözõ módszerekkel lejáratni

szervezetünket. Éppen itt az ideje annak,
hogy világossá váljon minden rosszakarónk elõtt, hogy az összes próbálkozásuk
felesleges! Alapítványunk megkérdõjelezhetetlenül fontos munkáját a törvényi elõírásoknak megfelelõen végzi.

Lakáshoz jutottak Zsovárné Balogh Anna
és kiskorú gyermekei
A Gyermekrák Alapítványhoz fordult segítségért egy édesanya, aki három kiskorú gyermeket nevel, melybõl az ötéves
Richárd leukémiás betegségben szenved. A három gyermeket
nevelõ édesanya albérletben lakott, melynek még költségeit
sem tudta kifizetni. Alapítványunktól szociális helyzetének javítását kérte, továbbá azt szerette volna, ha lakásproblémáit is
megoldanánk.
Átéreztük a szülõ nehéz problémáját,
tudtuk, hogy a gyermek gyógyulásához
nélkülözhetetlen táplálék-kiegészítõket,
valamint a gyógyuláshoz ugyancsak nélkülözhetetlen, de költséges étrendváltozást
nem tudja megoldani. Azt, hogy Alapítványunk egy új lakás kiutalását is elintézi,
csak álmodni merték. Felvettük a kapcsolatot Várpalota Önkormányzatával, ahol Leszkovszki Tibor polgármester a képviselõ-testület elé vitte Alapítványunk kérését, ahol
kedvezõ határozat született. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság két szoba összkomfortos lakás bérlõjéül a gyermekek
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lete és a Gyermekrák Alapítvány tett a családért.

édesanyját jelölte ki. Feltételhez kötötte
azonban, hogy Alapítványunknak legalább
háromhavi lakbér és fûtési díjnak megfelelõ összeget letétbe kellett helyeznie.
Ma már az édesanya az új körülmények
miatt biztos lehet abban, hogy gyermeke
közelebb került a gyógyuláshoz. A mai napig is rendszeres anyagi támogatást biztosítunk a családnak, valamint térítésmentesen adjuk azokat a táplálék-kiegészítõket,
melynek megvásárlását az Alapítvány nélkül képtelen lenne megoldani.
Példaértékû az az összefogás, amit Várpalota önkormányzatának képviselõ-testü-

3. oldal

NYITOTT SZEMMEL

Ferike hamarosan óvodás lesz
Hiába van gyógyulófélben
a hat éves Hajzer Feri,
szüleinek mégis nagy nehézséget okozott olyan óvodát
találniuk, ahol szívesen látják
a vérrákból éppen kigyógyult,
eleven kisfiút.

egészsége engedi, idõben elkezdhet
iskolába járni.
A szülõk, Hajzer Ferenc és felesége hallomás alapján fordultak a Gyermekrák
Alapítványhoz. Itt azonnali segítséget kaptak, Feri szülei kéthavonta pénzbeni támo-

gatást kapnak gyermekük esetleges gyógykezelésének kölségeire. Az Alapítvány
emellett táplálék-kiegészítõkkel is segíti a
családot.
PG

Hajzer Ferike most lesz hat éves. A
kisfiút két és fél éves korában, szalmonellafertõzés miatt vitték kórházba szülei, azonban két hét múlva kiderült, hogy Ferinek
vérrákja van. A kórházban 12000-es fehérvértest számot állapítottak meg. A kezelések hatására állapota javult. Kezelését
befejezték, tavaly húsvét óta vérvételi kontrollra jár szüleivel. A kisfiúnak nem ez az
egyetlen problémája, ugyanis örökletes
psoriasisa, pikkelysömöre van. Emiatt érzékenyebb a bõre és fennáll a veszélye
annak, hogy a testén nagy számban megjelenõ anyajegyek elrákosodhatnak. Ferike
bölcsödés volt, amikor megállapították
betegségét, azonban óvodába még nem
járt. Szülei legnagyobb meglepetésére,
azért nem vették be a kisfiút az óvodába,
mert nem volt igazolása arról, hogy
betegsége nem fertõzõ. Amikor a szülõk
elvitték a kért igazolást, akkor pedig a
szellemi képességeit vonták kérdõre az
intézményben. Ferike most abban reménykedhet, hogy találtak számára egy olyan
óvodát, ahová beteg gyerekek is járnak, így
nem marad le kortársaihoz képest és ha

Viki egy hétre volt a haláltól
Orvosai szerint csak egy hét válaszotta
el a 13 éves Vass Vikit a haláltól, amikor két
éve egy teniszlabdányi daganatot operáltak le légcsövérõl és nyaki verõerérõl. A
kislány azonban elképesztõ tortúrán esett
át míg végre mûtõasztalra került. Nagymamája, aki kiskora óta neveli Vikit, elõször
arra gyanakodott, hogy fogászati probléma
miatt dagadt fel unkokája arca. Mivel a
fogászaton csak egy egészséges fogat
távolítottak el és a duzzanat nem lohadt,
ezért elküldék a fül-orr-gégészetre, az
orvosok azonban a röntgenfelvételek

4. oldal

alapján nem tudták megállapítani, hogy mi
lehet Viki baja. Végül, a kislány gyerekorvosa adott beutalót számukra a szövettanra. Itt megállapították, hogy tumora van,
azonban hazaengedték, mondván, nem
bizonyított, hogy a daganat rosszindulatú
lenne.
Vikit azóta kétszer mûtötték meg, a
torka mellett, mindegyik alkalommal kioperálták a kifejlett daganatot. A kislány,
az újpesti Benkõ István Református
Általános Iskola tanulója. Viki tanulmányi
eredménye – betegsége ellenére is –

négyes felett volt, ami külön elismerést
érdemelne.
Számukra egy ismerõs ajánlotta, hogy a
Gyermekrák Alapítványtól kérjenek segítséget, mert Viki szervezetének ellenállóképességét próbára tette az év elején
befejezett sugárkezelés. Az Alapítvány, Viki
szervezetének regenerálódásához járul
hozzá azzal, hogy biztosítja számára az
elengedhetetlen vitaminokat, és táplálékkiegészítõket.
-p-
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INNEN-ONNAN

A gyermekkori leukémia
felismerése és gyógyítása
A Kór-lap új sorozatában arra teszünk kísérletet, hogy sorra vesszük azokat a daganatos megbetegedéseket, amelyek
gyakran fordulnak elõ gyerekeknél. Ezek megismertetése és
megismerése azért fontos, hogy minél gyorsabban léphessenek a szülõk, ha a betegég kezdeti tüneteit észlelik.
Az akut lymphoblastos leukemia, közkeletû néven az ALL, a vérképzõrendszerbõl kiinduló rosszindulatú betegség. Ennek során az éretlen, védekezésre képtelen sejtek elszaporodnak, és visszaszorítják a csontvelõben a normális véralkotó
sejteket termelõ sejtek mûködését. Ezért
a vérben a normálisan jelenlévõ sejtek eltûnnek és helyüket leukémiás sejtek foglalják el. Magyarországon évente körülbelül 50-70 új ALL-es gyermek betegségét ismerik fel.
Az ALL változatos tünetekkel jelentkezhet. A korai tünetek annak a következményei, hogy a csontvelõ nem képes elég
normális véralkotó sejtet termelni. Ha a
rosszindulatú, csökkent védekezõképességû leukémiás sejtek miatt túl alacsony a
jól mûködõ normális fehérvérsejtek száma, akkor elhúzódó fertõzések és visszatérõ lázas állapotok alakulhatnak ki. A vörösvértestek alacsony száma vérszegénységet eredményez, mely gyengeséggel,
fáradékonysággal és sápadtsággal jár. A
vérlemezkék alacsony száma gátolja a
megfelelõ véralvadást, ezért bõr- és nyálkahártya-bevérzések, orrvérzés és fogínyvérzés is kialakulhat.
A leukémiás sejtek a csontvelõbõl a
vérárammal eljutva, majd elszaporodva
különbözõ szervek, a máj, a lép, a nyirokcsomó vagy a here duzzanatát okozhatják, illetve az agyba jutva tüneteket okozhatnak. A leukémiás sejtek által megtámadott, megnagyobbodott máj és a lép teltségérzet, illetve hasi fájdalmat okozhat. A
koponyán belüli leukémiás sejtek fejfájással, hányással és ingerlékenységgel, míg
csontvelõi felszaporodása csont- és izületi
fájdalmakkal járhat.
Már egyetlen vérvizsgálat (vérkép)
alapján az esetek jelentõs részében valószínûsíthetõ a leukémia fennállása. Az
összfehérvérsejt-szám gyakran magas, de
lehet normális vagy alacsony is, azonban
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a vörösvértestek és vérlemezkék száma
szinte mindig alacsony. Emellett a vér mikroszkópos vizsgálatával (megfestett vérkenet) kóros, éretlen fehérvérsejteket
mutat.
A diagnózis felállításához minden
esetben szükséges a csontvelõ vizsgálata.
A csontvelõi minta rendszerint rövid altatásban, a csípõcsontból nyerhetõ, melyet
aztán többféle módon dolgoznak fel. A
csontvelõi-kenetet a vérkenethez hasonlóan megfestve és mikroszkópban megvizsgálva a kóros sejtek formája, a sejtek
immunológiai jellemzõi és a kóros sejtek
genetikai vizsgálata alapján pontosan
meghatározhatóvá válik, hogy melyik fehérvérsejt csoport okozza a leukémiát. A
csontvelõ-vizsgálat mellett szükséges
megnézni azt is, hogy az agyban vagy a
gerincvelõben jelen van-e a betegség. Erre szolgál a gerinccsapolás (lumbálpunkció). Mindezek alapján már pontos diagnózis állítható fel.
A diagnózis felállítása után mihamarabb meg kell kezdeni a kezelést, amely
tablettás formában szedhetõ és infúzióban adott gyógyszerekbõl (kemoterápiából) áll. Magyarországon a nemzetközileg
elfogadott és alkalmazott kezelési sémákat alkalmazzák. Annak eldöntésében,
hogy várhatóan milyen erõsségû kezelés
szükséges a gyermek meggyógyításához
a betegség altípusának meghatározásán
túl további tényezõk is szerepet játszanak.
Ezek közé tartozik a beteg életkora, fehérvérsejt száma a kórházi felvételekor, a
kezdeti tablettás kezelésre, majd az elsõ
hónap végén az elõzetes, daganat ellenes gyógyszeres kezelésre adott reakció.
A különbözõ kezelések hasonlóak, fõként
intenzitásukban különböznek.
A gyógyszerek kombinációját a kezelési sémákban leírtaknak megfelelõen
adagolják. A kemoterápiát néhány naponta vagy hetente ismétlik. A kezelés-

nek négy fõ része van: a kezdeti kezelés
célja, hogy a leukémiás sejtek döntõ
többsége elpusztuljon. Ez körülbelül két
hónapos intenzív kezelést jelent. A gyermekeknek ilyenkor napokig vagy hetekig
kell kórházban feküdniük, attól függõen,
hogy a kezelés hatására milyen gyorsan
képes a normális csontvelõi mûködés
visszatérni.
A kezelés második része az ún.
meningealis profilaxis és az ún. konszolidáció. A kezelés harmadik része az ún.
reindukció, a nehezen kimutatható, de
még biztosan jelenlévõ kóros sejtek kiirtása (további 4-6 hónapos intenzív kezelés).
A negyedik szakaszban a betegség
visszatérésének megakadályozása a cél.
Ennek során kis dózisban, de nagyon
hosszú idõn át (akár 2-3 évig is) szájon át
szedhetõ gyógyszerekbõl és táplálék-kiegészítõkbõl álló, fenntartó kezelést alkalmaznak.
A kezelés eredményességének igazolására a kezelési sémában megadott idõpontokban a csontvelõi mintavétel megismétlése szükséges. Az agyhártyákon és a
gerincfolyadékban jelen lévõ, vagy feltételezhetõ, de egyértelmûen ki nem mutatható leukémiás sejtek vizsgálatához és
kiirtásához a gerinccsapolás (lumbálpunkció) útján ismételten kemoterápiás szereket adagolnak. Az ALL egyes betegségcsoportjaiban már betegség megelõzéseként
is koponya besugárzást javasolnak. A betegség visszatérése esetén, illetve ha a
betegség nem reagál megfelelõen az
alkalmazott terápiára, a kezelés befejezõdése után, újabb gyógymód a csontvelõ-transzplantáció nagydózisú kemoterápiával.
A kezelés befejezõdése után rendszeresen végzett kontroll vizsgálatokkal követjük figyelemmel, hogy a betegség ismételten jelentkezik-e. Végleges gyógyulás a kezelés befejezõdése utáni – panaszmentes – 5 évet követõen mondható
ki. Az ALL végleges gyógyulási valószínûségét két tényezõ határozza meg. Egyrészt a betegség azon jellemzõi, melyek
alapján valamely gyógyítási csoportba besorolták. Másrészt az az idõtartam, mely a
kezelés befejezõdése után eltelik a betegség ismételt jelentkezéséig.
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POSTALÁDA

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!

6. oldal

KÓR-lap • 2005. július 15.

POSTALÁDA

Tisztelt Alapítvány!
Alulírott O. Rudolfné (M. Andrea) azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy a problémámban egy kis segítséget kérjek az
Alapítványtól.
Jelenleg külön élek a férjemtõl, a szüleim segítségével
nevelem 3 gyermekemet. A nagyobbik kislány sajnos
daganatos beteg lett (csontdaganat, Ewing Sarcoma). Énnekem
jelenleg nincs munkahelyem. Egy ideig munkanélkülin voltam,
de ez már kb. fél éve megszûnt. Kiadásaink nagyon megnõttek,
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ezért kérném a segítségüket, hogy ha lehet táplálékkiegészítõkkel, valamint ha lehet egy kis anyagi segítséggel.
Nagyon nagy segítség lenne nekem és a gyermekem
számára, ha hozzájuthatnánk ezekhez a dolgokhoz. Mivel az
anyagi bevételem jóformán nincs a családipótlékon kívül.
Segítségüket elõre is nagyon köszönöm, hálás vagyok érte.
O. Rudolfné
2005. 01. 24
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Az alkohol is felelõs
a tinédzser lányok
emlõrákjának kialakulásáért
Amerikai orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a terhesség
alatti alkoholfogyasztás megnövelheti a nõnemû utódokban
az emlõdaganatok kifejlõdésének esélyét.
Köztudott dolog, hogy a terhesség alatt
szedett káros anyagok jelentõsen növelik a
magzat károsodásának esélyét, s gyakran
vezetnek születési rendellenességekhez.
Ám a káros hatás késõbb, a tinédzser korban is jelentkezhet az utódoknál - állítják a
Lombardi Cancer Center (Georgetown
University, USA) kutatói.
Korábbi kutatások során már kiderült,
hogy az anya terhesség alatti jelentõs súlygyarapodása befolyásolhatja lányának emlõrák-kockázatát a jövõben. Ennek hatására
ugyanis megemelkedhet az ösztrogénszint az anya szervezetében. A méhben
jellemzõ magasabb ösztrogénszint hatására nõ meg a jövõbeli emlõrák kockázata,
mert a magzat fejlõdõ emlõszöveteinek
sejtjeit sebezhetõbbé teszi azon hatások
számára, amelyek tumoros elváltozást
okozhatnak bennük a késõbbiekben.
A kutatók most az alkohol hatásaira
koncentráltak. A kísérleteket természetesen állatokon végezték. A patkányok egy

része vemhessége alatt közepes, illetve jelentõs mennyiségû alkoholt kapott, a kontrollként szolgáló állatok pedig nem kaptak
alkoholt.
Az alkohol hatására megemelkedett az
állatok ösztrogénszintje, ám a kutatók nem
tapasztalták ennek káros hatásait a fejlõdõ
magzaton.
Amikor az ezekbõl a terhességekbõl
megszületett nõivarú példányok elérték a
szaporodóképes kort, rákkeltõ anyagoknak
tették ki õket, hogy emlõdaganatokat idézzenek elõ. A kutatók jelentõsen magasabb
számú esetrõl számoltak be az “alkoholista” anyáktól származó utódoknál a kontrollcsoporthoz képest.
Bár ember esetében ilyen adatok természetesen nem elérhetõk, bizonyított,
hogy az alkoholfogyasztás növeli a terhesség alatti ösztrogénszintet.
A kutatók az Alcoholism: Clinical and
Experimental Research c. szaklapban közölték eredményeiket.

Továbbra is hozzájuthatnak
a családok a macskakaromhoz
A Gyermekrák Alapítvány már hat éve
segíti a rászoruló, daganatos gyermekeket, hogy ingyenesen hozzájussanak az
immunrendszert erõsítõ macskakaromhoz. Az Alapítvány 1999-ben kereste meg
a forgalmazó Rica Hungária Kft.-t és azt
kérték, hogy bocsásson szakirodalmat az
Alapítvány rendelkezésére a macskakaromra vonatkozóan. Miután több internetes honlapon, valamint különbözõ médiumokban is pozitív kicsengéssel nyilatkoztak a szerrõl, a forgalmazó vállalta,
hogy díjmentesen biztosítja az Alapítványnak a szükséges mennyiséget. A forgalmazó cég a Gyermekrák Alapítványnak havonta mintegy 40-50 doboz macskakarmot
ad át, amit munkatársainkkal továbbadunk
a betegeknek, egy olyan nyilatkozat kísé-
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retében, hogy a szülõ, aki a készítményt
tõlünk átveszi, köteles tájékoztatni a gyermek kezelõorvosát.
A szakirodalomból pontosan tudjuk,
hogy a macskakarom nem gyógyszer, csak
táplálék-kiegészítõ és a különbözõ hatásai
közül az egyik jó tulajdonsága, hogy erõsíti a szervezet védekezõképességét, továbbá gyulladáscsökkentõ hatása is van. Ha
csupán ezt a két tulajdonságot tartjuk
szemelõtt, már akkor segítünk a gyógyulásban, hisz a nélkülözhetetlen kemoterápiás szerek mellékhatásait könnyebben viseli el a beteg gyermek. Azzal, hogy a betegek számára ingyen biztosítjuk ezt a
szert, komoly anyagi segítséget nyújtunk
az amúgy is küzdelmekkel teli családoknak.

Köszönjük!
A Gyermekrák Alapítvány 1997 óta
támogatja a rákos beteg gyermekeket és családjukat. Munkánk
nem hiábavaló, hiszen látjuk, hogy
egyre többen érzik úgy, hogy
segíteniük kell a beteg gyermekeken. Alapítványunk évek óta az
egyik legtámogatottabb alapítvány.
Ez Önnek köszönhetõ, tisztelt adózó
állampolgár. Az Ön adójának 1%-a
nagyon fontos a számunkra, hiszen
ebbõl támogatjuk a hozzánk forduló
rákos beteg gyermekeket és családjukat, ebbõl jobbítunk a lakáskörülményeiken, ebbõl támogatjuk a
hozzánk forduló egészségügyi
intézményeket. Ezúton is szeretnénk mégegyszer megköszönni
Önnek, hogy bennünket támogatott, hiszen felajánlásaikkal a
Gyermekrák Alapítványon keresztül
a magyarországi rákos beteg
gyermekeket és családjaikat, valamint a magyarországi kórházakat
támogatták.
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