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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY

Kiemelkedően Közhasznú Szervezet

Hírlevele

Sok kicsiből – nagy tett!
Eljött az adóbevallások időszaka,
és a felajánlásoké is. Most
eldönthetjük, hogy adónk egy
százaléka hová kerüljön!
Egy százalék... Szinte semmi,
mégis mennyi tud lenni!
Ha vesszük a fáradságot
és rendelkezünk pénzünk sorsáról.
Ha mindenki fontosnak, mondhatni
kötelességének érzi a segítést. Egy
százalékok... sorsokat változtatnának meg, életeket menthetnének,
ha célba érnének. A Gyermekrák
Alapítvány évek óta szerencsés
helyzetben van. Az Önök által
felajánlott és hozzánk eljuttatott
adományaiknak köszönhetően
sok kis beteg gyógyult fel
a gyógyíthatatlannak hitt rákbetegségből. Mert Alapítványunk
– az Önök jóvoltából – segíteni
tudott gyógyszerekkel, műszerekkel
olyan ártatlan kis betegeken, akiket
a sors látszólag elveszíteni itéltetett.
A rák és minden fajtája
gyermekkorban még legyőzhető!
Segítsen, hogy segíthessünk!
Ehhez várjuk az Ön
egy százalékát is.
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AZ ORVOS TANÁCSOLJA

A destruktív (romboló) kritika szerepe
a betegségek kialakulásában
Napjaink sokat emlegetett elmélete az úgynevezett pszicho-szomatikus
betegség elmélet, mely szerint a lélek betegíti meg a testet. Az esetek
nagy részében ez a vélekedés helytállónak bizonyul. Gondoljunk csak
a gyomorfekélyre, a magas vérnyomás betegségre, vagy a napjainkban
egyre gyakoribbá váló cukorbajra, sőt a rosszindulatú betegségek
keletkezésében is meghatározó szerepe lehet.
A gyermek személyiség fejlődésének talán
legfontosabb szakasza a megszületésétől az
iskoláskor megkezdéséig tartó életszakasz.
Sokan ennél is tovább mennek, és azt mondják, hogy a méhen belüli életnek is döntő jelentősége van a gyermek lelki egészsége
szempontjából.
Az egyre fejlődő orvos-technika jóvoltából a
magzati élet titkai mindjobban feltárulnak. Sok
ultrahangos szakember észlelte már a magzat
különböző reakcióit külső ingerekre. Közismert
a kép, mikor a magzat a méhen belül az ujját
szájába véve cumizik és erősebb telefoncsöngést hallva az ujját kiveszi a szájából. Magam
is többször tanúja voltam hasonló jelenségnek.
Ebből kiindulva joggal feltételezhetjük, hogy a
magzat más ingereket is észlel és – ne legyenek illúzióink – a negatív ingereket ugyanúgy
felfogják és feldolgozzák, sőt – nem is olyan
meglepő módon – később „visszaemlékeznek”
rá, mint a pozitív élményeket.
Ezért abszolút nem mindegy, hogy a várandós
kismamával hogyan viselkedünk, illetve hogyan
kommunikál a jövendő anyuka a gyermekével:
Kedveskedünk vele, simogatjuk a hasát, beszélgetünk gyermekünkkel, mesét olvasunk neki, finom ételekkel, vitaminokkal, friss levegőn
történő sétával kényeztetjük-e, vagy állandóan
vitatkozunk, veszekszünk egymással, esetleg –
kimondani is szörnyű, de gyakran megtörténik
– megütik azt, aki egy jövendő életet hordoz
a hasában. Tapasztalataim szerint a gyermekkori rosszindulatú megbetegedések hátterében nemritkán az apa durva viselkedése áll a
várandós asszonnyal szemben. Ugyancsak
megbocsáthatatlan bűn és – ki merem mondani – gyermekek elleni bűncselekménynek tartom azt, ha a kismama dohányzik, súlyos veszélybe sodorva ezzel magzata életét.
Nem kisebb bűnnek tartom azt, ha a mama
környezete is dohányzik. A passzív dohányzás ugyancsak számos betegség forrása,
ezen kívül a dohányfüst okozta érösszehúzódás rontja a méhlepény keringését, aminek
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Dr. Bakanek György szakorvos
következtében romlik a magzat vérellátása és
a gyermek sorvadásnak indul.
Sokan fordulnak támogatásért a Gyermekrák
Alapítványhoz, amely minden rászorulónak segített eddig. Kicsit visszásnak tartom azonban
azt a jelenséget, hogy a segélyt kérők egy jelentős része dohányzik, ami manapság már
nem olcsó. Ha azt vesszük figyelembe, hogy
legalább 2 felnőtt dohányos van a családban
és ma már egy doboz cigaretta 300–500 forint, akkor az egyébként is anyagi gondokkal
küzdő hátrányos helyzetű családok akár havi
18 000–30 000 forintot is cigarettára költhetnek (ami azt jelenti, hogy évente ez az összeg
még 360 000Ft is lehet: sokan soha nem láttak ennyi pénzt egyben), ugyanakkor segélyért folyamodnak. Olyan ez, mintha az
Alapítvány a dohányzást finanszírozná. Ez
még akkor is úgy tűnik, ha nyilván nem a segélyt költik cigarettára. Nagyon kérek mindenkit, hogy gondolja át ezeket a dolgokat.
Figyeljünk tehát az egymás közötti szóhasználatra, viselkedésre már a magzati korban,de a
születés után különösen, a gyermek harmonikus személyiség fejlődése érdekében
.A kisgyereknél ritkán használjuk a „ne” szót,

használjuk többet az „inkább” kifejezést. Ne
tiltsunk, hanem tereljünk a helyes út felé.
A „ne csináld ezt” helyett mondjuk neki,hogy
„csináld inkább azt”. Ehhez persze sok türelem és a gyermekkel együtt töltött idő kell. A
gyereket mindig dicsérjük, biztassuk. Ha szidni
akarjuk, akkor is mindig dicsérettel kezdjünk.
Például: „kisfiam/kislányom, nagyon szeretünk
téged, te egy kiváló, aranyos, szeretetreméltó
gyerek vagy, tele jó tulajdonságokkal, azonban az amit ma csináltál (amilyen jegyet hoztál, amit elkövettél, stb.) helytelen, szeretnénk,
ha többet nem fordulna elő, ellenkező esetben
olyan szankciót helyezzünk kilátásba, ami őt
érzékenyen érinti (soha ne büntessük a gyereket veréssel, üvöltözéssel, a sport megvonásával, vagy mások előtti megalázással).”
Ne a gyerek személyiségét alázzuk meg, hanem az általa elkövetett jelenséget kritizáljuk,
felhívva a figyelmet a tanulságokra.
A leghatékonyabb a pozitív példa adása a szülő részéről. A gyerek a szülőre, mint istenre úgy
tekint és mindent le fog utánozni. Ha a szülő dohányzik, a gyerek is fog, ha a szülő sportol, ő is
fog, ha a szülő a romboló kritika eszközével él
vele szemben, ő is azt fogja gyermekeivel szemben alkalmazni és ennek sohasem lesz vége.
Hogyan javíthatjuk ki a romboló kritika személyiség deformáló hatását?
Úgy, hogy felhagyunk vele. Ha a gyerek 4-est
hoz az iskolából, ne azt kérdezzük tőle, hogy
miért volt ilyen buta, miért nem ötöst hozott?
Gyakrabban mondjuk neki, hogy szeretjük, ha
valamit jól csinál, dicsérjük meg, biztassuk,
éreztessük vele, hogy ő fontos nekünk. Mindenképpen tanítsuk meg őt arra, hogy valamilyen hoszszú távú célt tűzzön ki maga elé,
amiben megtalálja élete értelmét, ahol fontosnak érzi magát, ahol mások javára cselekedve megleli örömét.
Tudatosítsuk vele, hogy mindehhez elengedhetetlen a folyamatos önképzés, tanulás, mert
csak a felkészült, tanult ember képes mások javára pozitívan cselekedni. Így mindjárt értelmet
nyer az iskolai, és azon kívüli tanulás is. Hogyan építsünk fel célokat? Nos ez egy külön tudomány. Néhány hasznos tudnivalót a későbbiekben mutatunk be tisztelt olvasóink számára.

A betegek érdekében, január elsejétől szakorvos foglalkozik valamennyi gyermekkel!
Életmódtanácsot ad a szülőknek, valamint ő határozza meg a szupportív terápia
szükséges részeit. Az Alapítvány által térítésmentesen adott táplálék kiegészítők dózisát
és mennyiségének meghatározását szakorvos végzi.
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RÓLUNK…
NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A GYILKOS KÓR ELLEN

„Az élet él és élni akar”
Február harmadikán délelőtt az Országos Onkológiai Intézetben tartották meg a Nemzeti
Rákellenes Program inditó fórumát. Az eseményen tiszteletét tette Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter,
profeszor Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója valamint Cecilia
Sepulvéda professzor-doktor asszony, a WHO
Rákkontrol-program igazgatója is. Alapítványunkat Balogh István elnök úr képviselte.
Megnyitó beszédében a Miniszterelnök kiemelte: a rák, mint betegség, nem ismer országhatárokat, politikai nézeteket, ezért van
szükség nemzetközi összefogásra. Külön kihangsúlyozta a megelőzés fontosságát, és a
pontos diagnózis megállapítását elsődleges
feladatnak.
Ezt követően Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter megerősítette, hogy mostantól a PET
CT vizsgálatokat az állam intenzívebben támogatja majd, mint eddig. Ez Alapitványunk
szempontjából is fontos bejelentés volt, hiszen
mi eddig is hathatósan vettük ki részünket ebből. Továbbra is kiemelten fontos feladatunknak tekintjük azt a küldetésünket, hogy a kis
betegek minél nagyobb számban kerüljenek
be a támogatottak körébe. Balogh István, a
Gyermekrák Alapítvány elnöke felszólalásában – miután vázolta illetve összefoglalta az

elmúlt év történéseit –, újfent megerősítette elhatározásunkat: megépül, elkészül az az
apartman-ház, amelyben a gyógyulásra váró
beteg gyermekek együtt lehetnek szüleikkel.
Nagy örömmel vettük, hogy mind a miniszterelnök, mind pedig az egészségügyi miniszter
úr gratulált ahhoz, hogy a Gyernekrák Alapítvány erre a „hiánypótló” lépésre szánta el
magát és támogatásukról biztosítottak bennünket.
A Nemzeti Rákellenes Program kidolgozásában Alapítványunk úttörő szerepet vállalt és
vállal továbbra is magára. Ezért is nagyon
fontosak az Önök 1 százalékos felajánlásai,
amelyekkel támogatnak bennünket.
Azok előtt, akik kicsit is érintettek ebben a súlyos betegségben, köztudott, hogy a pillanatnyilag legkorszerűbb PET CT-vizsgálat igen
költséges dolog. Ennek ellenére Alapítványunk
100 beteg gyermeknek vállalta át a PET CTvizsgálat költségeit. Ezek a képalkotó eljárások lehetővé teszik, hogy a milliméternél is kisebb rosszindulatú sejtet időben felismerjék,
igy a korai diagnózis sokkal jobb gyógyulási
esélyeket ad.
A kormány – mint a konferencián elhangzott –,
idén már 3000-re emeli a támogatott vizsgálatok számát.

Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni,
hogy társadalmi célú hirdetéseinket
folyamatosan támogatják, reménykedve
abban, hogy ez az idén is így lesz:
Bp TV:
Minden héten 30 percet ad
az Alapítvány műsorához
Intermédia:
Hirdetési felületeire csak
a ragasztási költséget számlázza ki
Bp rádió:
Jelképes összegért naponta többször
leadja az Alapítvány reklámszpottját
Absolout media kft.:
A Vitál magazin kiadója
Egy forintért közli hírdetésünket
Közszolgálati televíziók:
Térítésmentesen társadalmi hirdetés
formájában közlik reklámszpotunkat
Kereskedelmi televíziók:
Ingyen, vagy önköltségi áron
sugározzák figyelemfelkeltő
szpotunkat
Támogatásukat és segítségüket
még egyszer köszönjük, hiszen
felajánlásaikkal nem
a Gyermekrák Alapítványt, hanem
a magyarországi rákos beteg
gyermekeket és családjaikat
támogatják.

Pályázatot nyertünk!
Alapítványunk minden lehetőséget megragad arra, hogy a hozzánk forduló kis
betegek és családjuk anyagi helyzetén
segítsen, segíthessen. Ennek érdekében
pályáztuk meg és nyertük el a
Vodafone 2,5 millió forintos támogatását. Ez az összeg lehetőséget teremt
arra, hogy újabb tíz rászoruló beteg
gyermek PET CT vizsgálatának teljes
költségét átvállalhassuk.

Ha Ön adója 1 százalékával
a Gyermekrák Alapítvány munkáját szeretné
támogatni, kérjük ezt a Rendelkező
nyilatkozatot vágja ki, és kitöltve borítékban
postázza el az APEH részére. Ne felejtse el
feltüntetni rajta a saját nevét, lakcímét
és adóazonositó számát.
KÓR-lap | 3
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INNEN-ONNAN

Adóm 1 %-át
a Gyermekrák
Alapítványnak adom!
Kós Olga, 24 éves ózdi kismama
– Olvastam az Alapítvány létrehozójáról,
Balogh Istvánról. Minden tiszteletem az övé
azért a nagyszerű tettért, hogy nem adta fel a
gyermeke egészségéért folytatott harcát! Sőt,
amikor saját gyermekén segített, nem felejtkezett el a többi beteg gyerekről. Nagyszerű
ember! Az a legkevesebb, hogy az adóm 1
százalékát az alapítványnak adom.
Kovács Péter,
30 éves nyíregyházi vállalkozó
– Törvénytisztelő állampolgárnak tartom magam, így adózom is. Miért ne használjam ki,
hogy magam rendelkezhetek az adóm 1 százalékáról? Hogy miért éppen a Gyermekrák
Alapítványt támogatom? A saját gyermekeimre gondolok. Petike még csak két éves, Juditka
öt, és szerencsére egészségesek, mint a
makk, de mi van, ha betegek lesznek és nekem sem megy majd olyan jól mint most? Bizony, nekem is jól esne akkor a segítség. Az
Alapítványról sokszor olvastam már, jól gazdálkodnak a pénzzel.
Németh Zoltán, 55 éves pécsi mérnök
– Apám rákban hunyt el. Most várjuk az unokámat. Kell ennél több indok? A Gyermekrák
Alapítványra esett a választásom. Náluk jó
helyen lesz az adóm 1 százaléka.

AZ ADÓNK 1%-A
Eljött az-az időpont, amikor adóbevallásunkat
kell benyújtani. Ebben az időszakban sok minden eldől. Eldől, hogy álmaink, vágyaink
elképzeléseink valóra válnak-e. Ez nem
pusztán írói túlzás, hanem tény. Tény azért,
mert itt dől el, hogy a költségvetésből az
általunk felajánlható rész hová kerül. Szomorú,
hogy 3,5 millió állampolgárból a töredék rendelkezik arról, amiről rendelkezhet. Ez az-az
1% amiben befolyásolni tudjuk év, mint év a
jog szerint államot megillető pénzünk sorsát.
Nagyon fontos megállnunk egy pillanatra. Ez
az a pillanat, amikor pénzügyi tanácsadónk,
könyvelőnk, vagy saját magunk aláírjuk azt a
papírt, amit éves munkánk államot megillető
része felhasználásra kerül. Pontosan tudható,
hogy nem sok beleszólásunk van a dolgok
menetébe, ha egyszerűen arra gondolunk,
hogy éljük mindennapi életünket. De van egy
pillanat, amikor egyetlen egy százalékról dönthetünk, hogy hova juttatjuk. Kérek mindenkit,
hogy gondolja át mi is fontos az életben. A
család mindenkinek eszébe jut, és gyermekei
jövője minden tisztes, családot fenntartó állampolgárnak szívügye és roppant fontos feladat.
Ehhez kérjük a segítségét, hogy az adó azon
részéről, amiről rendelkezhetünk, rendelkezzünk is. Juttassuk oda, ami nekünk igazán
fontos, gyermekeinknek, és gyermekeink gyógyulására, akiket a sors elveszíteni ítéltetett. A
rák és minden fajtája, gyermekkorban
legyőzhető. Az 1 % Önnek nem kerül semmibe, hisz szabadon felajánlható adóból
befolyó pénzösszegrűl van szó. Ne higgye,
hogy az Ön 1%-a kevés! Támogassa Ön is
gyermekeit és legyen aktív álmai, vágyai,
elképzelései megvalósításában.

Tisztelt Olvasók,
Tisztelt
Magyar Állampolgárok!
Az elmúlt években
az Önök segítségével ismét
Magyarország
legtámogatottabb
Alapítványává válhattunk.
Kérjük Önöket,
hogy további adományaikkal,
illetve adójuk egy százalékának
felajánlásával
támogassák céljainkat!
Gyermekrák Alapítvány
Kiemelkedően 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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