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RRÓLUNKÓLUNK KKAPCSOLAAPCSOLATTOKOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Mûködésünk elmúlt 13 éve alatt aggódó
szülõk százai keresték meg Alapítványun-
kat ugyanazzal az érzéssel, mint amit én
akkor éreztem: NEM AKAROM ELVESZÍ-
TENI A GYERMEKEMET!

Ma több mint egy évtizedre visszate-
kintve büszkén emelhetjük magasba Ala-
pítványunk zászlaját, ugyanis több száz
gyermeknek és családjának nyújtottunk
már támogatást, és ki tudja hány gyermek-
nek – ha közvetve is – visszaadtuk az életét.

A Gyermekrák Alapítvány 1997-ben ala-
kult, 1998-ban Magyarországon elsõként
kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõ-
sítést kapott. Fõ célkitûzésünk egy példaér-
tékû gyógyító centrum felépítése, ahol 300
ágyon a diagnózistól a szupportív terápiáig
egy helyen történne a rákos beteg gyerme-
kek kezelése. A kórház felépítéséig egye-
dülálló nagyságrendben támogatjuk a beteg
gyermekeket, jelenleg a támogatott gyer-
mekek száma közel 800 fõ. 

Hazánkban és Európában is egyedülál-
ló nagyságrendben segítjük a beteg gyer-
mekeket. Térítésmentesen adunk gyógy-
szereket, vitaminokat, táplálék-kiegészí-
tõket, biztosítjuk a szupportív (helyreállí-
tó) terápiához nélkülözhetetlen terméke-
ket. Rendszeres anyagi segítséget nyúj-
tunk a családoknak, nemcsak a Magyar-
országon, hanem a határainkon túl meg-
betegedett magyar gyermekeknek is.
Tudjuk, hogy az általunk nyújtott támo-
gatás nem várathat magára, mert ennél a
betegségnél minden másodperc számít.
Örök igazság az, hogy: „Kétszer ad, aki
gyorsan ad!”

Saját finanszírozásból mentõautókkal
segítjük a beteg gyermekek szállítását a
kórházak és az otthonuk között. Az onko-
lógiai kezelésben részesülõ kis betegek
szakszerû életmód, illetve életvezetési ta-
nácsadást is kapnak az Alapítványunknál
dolgozó orvostól. Több mint egy évtizedes
mûködésünk alatt számtalan speciális ké-
rést teljesítettünk és teljesítünk folyamato-
san. Külföldi gyógykezeléseket finanszíro-
zunk, lakásokat újítunk fel a beteg gyerme-
keket nevelõ családoknak, csíramentes kör-
nyezetet teremtünk a csontvelõ-transzplan-
táció után gyógyulóknak. Számos alkalom-
mal segítjük az elszegényedett családokat,
hogy ne kapcsolják ki a gázt, villanyt  köz-
üzemi tartozásuk miatt. Tüzelõt vásáro-
lunk a rászorulóknak, és teljesítünk olyan
rendkívüli kéréseket, melyek a gyógyuló
gyermek tanulását biztosítja (számítógé-

pek beszerzése). Szórakoztató és sport-
programokat, ünnepi ajándékosztást szer-
vezünk a rákos beteg gyermekeknek, ami-
vel feledtetni próbáljuk a szörnyû szenve-
déseiket. 

Kiemelkedõ nagyságrendben, több
százmillió forinttal támogatjuk a rákos
gyermekeket gyógyító egészségügyi intéz-
ményeket, akik önerõbõl nem tudják meg-
vásárolni ezeket a XXI. század igényeit
mindenben teljesítõ orvosi mûszereket. Az
új technológiák, amit Alapítványunk ado-
mányként biztosít számukra nagyban elõ-
segíti a korai, pontos diagnózis felállítását,
megkönnyíti az esetleges mûtéti beavatko-
zásokat. Hatékony segítségünket ma már
elismeri a teljes orvostársadalom, a min-
denkori kormányzat, pártoktól függetlenül
politikusok, nagykövetek, orvosprofesz-
szorok. 

A karitatív tevékenységem elismeréséül
a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovag-
rend lovagjává avattak, számos oklevelet,
kitüntetést és elismerést kaptam. 

Elhivatott munkámért elsõként kaptam
meg a Heim Pál Gyermekkórház által alapí-
tott „Párkák Díjat”, amit a Heim Pál Gyer-
mekkórház alapított azon személyek, kö-
zösségek és civil szervezetek számára, akik
a beteg gyermekek gyógyítását támogatják,
és szívükön viselik a gyermekellátás fej-
lesztését.

A Zala Megyei Közgyûlés Képviselõ Tes-
tülete a Zala Megyei Fejlesztéséért kitünte-

tés átadásával köszönte meg az elmúlt
években a megye két súlyponti kórházá-
nak nyújtott támogatásunkat.

Ötvenhárom budapesti és vidéki önkor-
mányzattal kötöttünk együttmûködési
megállapodást, melynek alapján vállaljuk a
térség rákos gyermekeinek támogatását.

Részt veszünk nemzetközi konferenciá-
kon, támogatjuk a rákkutatást, segítettük a
Nemzeti Rákellenes Program, valamint a
„Közös kincsünk a gyermek” Nemzeti Cse-
csemõ és Gyermekegészségügyi Program
kidolgozását.

Alapítványunk mûködése alatt sajnos
voltak nehéz pillanataink is, de megalaku-
lásunk óta elértük, hogy az egészségügyi, a
betegjogi, valamint az egyszázalékos tör-
vényt is módosították a jogalkotók.

A mosolygó, gyógyult gyermekarcok, a
hálás szülõi tekintetek feledtetik a minden-
napi küzdelmeket, és segítik, hogy töretlen
erõvel és meggyõzõdéssel harcoljunk
azért, hogy a Magyarországon megbetege-
dett gyermekeknek is ugyanolyan esélye le-
gyen a gyógyulásra, mint nyugat-európai
sorstársaiknak. 

Tudjuk, hogy sok munka, küzdelem vár
még ránk. A statisztikai számok elszomorí-
tóak! - de mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy Magyarország ne legyen világ-
elsõ a rákos megbetegedésben és a halálo-
zásban.

Céljainkat csak Önökkel együtt tudjuk
elérni!

Az élet akarta, hogy létrejöjjön a Gyermekrák Alapítvány. A leváratlanabb pillanatban mondták ki a három és fél éves fiam-
ról, Rolandról, hogy szervezetét egy halálos kór, a rák támadta meg. A kemoterápiás kezelések és az azt követõ szörnyû
mellékhatások, valamint a kórházban tapasztalt tévedések késztettek arra, hogy „amatõrként” szembeszálljak a gyilkos
kórral. Roland gyógyulása után jött létre a Gyermekrák Alapítvány.

13 ÉVE A RÁKOS GYERMEKEKÉRT
„Addig küzdünk egy gyermekért, ameddig a szíve dobog!"

Köszönjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával lehetõvé tette, hogy a rákos beteg gyermekeken 
és az õket gyógyító kórházakon is segíteni tudunk!

Balogh István elnök

Közismert, hogy a tízmilliós Magyar-
ország határain túl mintegy ötmillió ma-
gyar él: a Kárpát-medencében és szétszé-
ledve a nagyvilágban. Számukra, vala-
mint az irántuk érdeklõdõknek kínálja a
kapcsolatteremtés lehetõségét – egyfajta
szellemi hídként –, a Budai Várban a Pa-
noráma Világklub, amely 2003-ban ala-
kult. Dr. Tanka László alapító elnök – aki
évek óta segíti a Gyermekrák Alapítvány
nemzetközi munkáját – azzal a céllal
szervezte, hogy népszerûsítse a távoli or-
szágokban és közvetlen a határon túl élõ
magyarság értékeit, amelyeket az egyete-
mes magyar kultúra részének tekint, és
elõsegítse a magyar-magyar kapcsolatok
kialakulását és fejlesztését. Ezért minden
olyan együttmûködést ösztönöznek, és
lehetõségeikhez mérten segítenek, ame-
lyek a fenti célt szolgálják.

A Panoráma Világklub az American
Hungarian Panorama világmagazin ki-
adóinak mûködtetésében (New York, Bu-
dapest), a Magyar Kultúra Alapítvány és a
Magyarságszolgálati Alapítvány közre-
mûködésével, az alapítvány székházában
tartja rendezvényeit (1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.), s céljait széles kö-
rû magyarországi és külhoni hálózata ré-
vén valósítja meg. 

Számos szervezete alakult a Kárpát-
medencében, azzal a céllal, hogy a hely-

bõl elszármazottak kapcsolatait szervez-
zék. Így például megalakult, vagy szerve-
zõdik a Világklub hálózata: Csongrád  me-
gyében (Szegeden), Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, Somogyban, Vas és
Hajdú-Bihar megyében, Erdélyben
(Székelyudvarhelyen), a Felvidéken (Ko-
máromban) és több régióban.

– Mindezek a kapcsolatok hatékony se-
gíthetik, részint a Gyermekrák Alapítvány
munkájának megismertetését, népszerû-
sítését, támogatását, másrészt pedig az e
tevékenységben résztvevõ személyek köré-
nek bõvítését – hangsúlyozta elõadói be-
szédében Balogh István elnök.

Legutóbb ez év áprilisában rendezték
meg a Világklub találkozóját, amelyen
Vesztergám Miklós tárogatómûvész gyö-
nyörû dallamai fogadták a Budai Várba ér-
kezõ vendégeket, akik szokás szerint a vi-
lág minden tájáról érkeztek: Ausztráliától
, Kanadán és Amerikán át Európa számos
országáig, s természetesen ott voltak az
irántuk érdeklõdõ magyarországi honfi-
társak is - több mint kétszázan! 

Balogh István, a Gyermekrák Alapít-
vány elnökének beszéde mellett a jelenlé-
võk – egyebek mellett – megtekinthették a
Gyõri Balett mûvészeinek táncát, az ame-
rikai magyar templomokról készült film
elõzetesét, Galambos Lajos és zenekara, a

kanadai Masi, a svédországi Kerényi Já-
nos és a világjáró Larry mentalista mûso-
rait. A Világklub Vendégfórum rovatában
az Ausztráliából érkezett Harmath Ilona
és Bõsze Ferenc arról beszéltek, hogy a
nemrégiben rendezett több mint egyhetes
kulturális fesztivál miként zajlott. Simon
József szobrászmûvész Svédországból ér-
kezett, feleségével, Gunnal, s magyaror-
szági kiállításról tettek említést. Gyimóthy
Gábor író, költõ Svájcból érkezett s nem-
régiben megjelent könyvét mutatta be a
hallgatóságnak. A Világklub rendezvénye,
szokás szerint, baráti beszélgetéssel ért
véget, s a vendégek megtekintették a ház-
ban látható svédországi magyar festõmû-
vészek kiállítását.

Szóval, mindig érdekesek és haszno-
sak ezek a találkozók, s mint Balogh Ist-
ván említette: sok hazánktól távol élõ
honfitársunkkal kötött itt barátságot, ala-
kult ki együttmûködés a Gyermekrák Ala-
pítvánnyal. Amely immár nem csak Ma-
gyarországon és a Kárpát-medencében,
hanem szerte a nagyvilágban összefogja a
beteg gyermekekért tenni kész honfitár-
sainkat.

A Gyermekrák Alapítvány évek óta tiszteletbeli tagja és rendszeres résztvevõje a  hazatérõ, hazatelepült és a velük kapcso-
latot tartó magyarok  találkozóhelyeként mûködõ  Panoráma Világklubnak a Budai Várban, ahol immár hét esztendeje, al-
kalmanként 200-300 honfitársunk  találkozik a világ számos országából érkezve. Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány
elnöke rendszeresen megjelenik és beszámol a jelenlévõknek az alapítvány munkájáról, s arra kéri õket, hogy kapcsolód-
janak be és segítsék ezeket a törekvéseket. Szavai mindig visszhangra találnak, hiszen a Gyermekrák Alapítvány tevékeny-
sége egyre inkább nemzetközi jelentõségû és ebben nagy segítségre lehetnek külhoni honfitársaink.

A Gyermekrák Alapítvány tiszteletbeli tagja és rendszeres résztvevõje a Panoráma Világklubnak

Legyen világméretű összefogás 
a beteg gyermekek megsegítéséért!

Balogh István beszédét tartja

A világklb közönségének soraiból
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Alapítványunk az elmúlt 13 évben mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarország lekerüljön arról a szomorú hely-
rõl, miszerint világelsõk vagyunk a rákos megbetegedésekben és sajnos dobogós helyen vagyunk a halálozásban is. 

A közelmúltra visszatekintve több ezer gyermeknek és családjának nyújtottunk rendszeres anyagi támogatást és bizto-
sítottuk a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen szupportív terápia (helyreállító kezelés) részeként a gyógyszereket, vitaminokat
térítésmentesen. Számos rendkívüli kérést teljesítettünk annak érdekében, hogy a kórházból kikerült gyermeknek javul-
janak gyógyulási esélyei, és ugyanakkor segítettünk, hogy a kórházban eltöltött idõk ne hagyjanak sérülést a lelkükben.
Az alapítvány munkáját ismerik és elismerik határainkon túl is, példaként említik a rákos betegekkel foglalkozó nemzet-
közi szervezetek konferenciáin, és számos felkérés érkezett arra, hogy felkérték õket sikereik és elért eredményeik be-
mutatására. Ötvenhárom önkormányzattal kötöttek együttmûködési megállapodást, ahol átvállalják az önkormányzati fel-
adatokat. Számos elismerõ oklevél, kitüntetés, emléklap bizonyítja, hogy magasan eleget tettek kiemelkedõen közhasznú
szervezeti minõsítésüknek. 

A teljesség igénye nélkül a lenti képekkel pörgessük végig a közelmúlt kiemelkedõ eseményeit.

Prof. dr. Kiss Csongor és prof. dr. Oláh Éva a DOTE
új genetikai laborjának átadási ünnepségén

Herceg Eszterházy Antal (jobbról), a KEP elnöke

Eleni Tsakopoulos-Kounalakis az USA magyarországi
nagykövete 2010-ben

Dr. Bölcskey Gusztáv református püspök a Bethesda
Gyermekkórházban

Marton István Nagykanizsa polgármestere emléklap-
pal köszöni meg az adományt

Dr. Csidei Irén a Zala Megyei Kórház fõigazgatója megköszöni az adományt Dr. Rácz Jenõ az egészségügyi miniszter egy mûszerátadáson

Az elsõ magyar ûrhajós, Farkas Bertalan dandártábornok Dr. Horváth János országgyûlési képviselõ

Megáldotta az Alapítványt Nepál legmagasabb egyházi vezetõje, Tanpai Rimpoche

Dr. Mikola István egészségügyi miniszter gratulál
Prof. dr. Szabó László a Magyar Gyermekorvos 

Társaság elnöke
Prof dr. Tulassay Tivadar a SOTE I. sz.

Gyermekklinika igazgatója, a SOTE rektora

Prof. dr. Várkonyi Ágnes és prof. dr. Turi Sándor
fõigazgató megköszönik a SZTE Gyermekklinikának

nyújtott támogatást

Prof. dr. Harmat György, a Heim Pál Gyermekkórház fõigazgatója köszönetét fejezi ki 
a kórház által alapított „Párkák Díj” átadásával

Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke gratulál 
a Zala Megye Fejlesztéséért Díjhoz
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A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek szü-
lei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül vála-
szolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek kö-
szönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Ro-
vatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények

7

Vajdáné Petrás Sarolta öt éve küzdött a
rákkal, ami elõször a tüdõben kezdõdött,
majd onnan az agyban okozott áttétet. Az
utolsó ütközet, ami legyõzte végül az a
szepszis, ill. a trombocita hiány volt. A
küzdelemben végig mellette voltak gyer-
mekei, nõvére, családtagjai és barátai. Vi-
dáman viselte a nehéz terhet és ugyanak-
kor pontosan tudta, hogy a gyilkos kórral

küzd. Az utolsó pillanatig hitte, hogy
meggyógyul és ott lesz gyermekei eskü-
võjén. A harc azonban hiábavaló volt,
mert 2010. április 4-én legyõzte szerveze-
tét a könyörtelen betegség.

„Amikor édesanyám érezte, hogy eljött
a búcsúzás pillanata, akkor leült velünk,
és végig beszéltük az öt év küzdelmeit, de
ugyanakkor mosolyogva gondoltunk visz-
sza azokra a szép percekre, melyeket a leg-
nehezebb pillanatokban is Anyu optimiz-
musának köszönhetõen végig éltünk.” Az
édesanya azt kérte gyermekeitõl, Kriszti-
nától és Erikától, hogy a temetésén ne le-
gyen senki feketében „mert utálta ezt a
színt”, és ne virágot hozzanak a család-
tagok, barátok, hozzátartozók, hanem a
Gyermekrák Alapítványnál regisztrált
gyermekek részére játékokat vásárolja-
nak, melyek a kis beteg gyermekek kö-
zött kerülnek szétosztásra.

A Cinkotai Temetõben április 20-án a
sírt így nem virágok lepték el, hanem a
szerettek által vásárolt játékdobozok,
ajándékok. „Az én anyukám egy szív-lélek
ember volt. Amikor csak tehette mindig
adakozott. Elsõsorban a gyerekeknek,
mert mindig felnézett rájuk, hogy milyen
hõsiesen viselik ezt a betegséget.”

Soha nem vette komolyan a betegsé-
gét. Ha megkérdezték, hogy van, csak
annyit mondott: „Köszönöm jól, tulaj-
donképpen nincs is nekem semmi ba-
jom.” Az öt év alatt kórházban sem gyak-
ran volt, megkapta a sugarat, a kemot
(egy alkalom kivételével mindig ambu-
lánsan) és már jött is, vittük is haza.
Még az orvosok is csodának tartották,
ahogy hozzá állt. Nem, vagyis csak rész-
ben saját maga miatt csinálta az egészet.
Elsõsorban a gyerekeiért élt. Minden fáj-
dalmat elfelejtett, ha csak egy pillanatra
is megfogtam a kezét. Soha nem panasz-
kodott, nehogy megijedjünk.

Utolsó nap, mikor bementem hozzá a
kórházba, megkérdeztem tõle: „hogy vagy
anyukám?” Erre õ azt válaszolta: „nem
jól, kicsikém.” Erre én azt mondtam neki:

„Nem hagyhatsz egyedül! Mindent megol-
dunk együtt.” Erre õ azt válaszolta: „Tu-
dom kicsikém, én mindig melletted le-
szek, de most már elég volt. Szólj az or-
vosnak.”

Talán ez az egy nap volt, amikor igazán
fájdalmai voltak, de még mindig nem ma-
gáért aggódott. Este azt mondta: „most már
menjetek haza, mert fáradtak vagytok.”

Amikor elköszöntem odasúgta gyenge
hangon, hogy „nagyon szeretlek”. 

Reggel tudatták velünk a szörnyû hírt.

Az édesanya a klinikák folyosóin gyak-
ran találkozott kopasz, rákos gyermekek-
kel, és szinte mindegyikhez volt egy-két
jó szava. Vigasztalta õket és azt mondta
nekik „ne aggódjatok, küzdjetek, meg fog-
tok gyógyulni”. Mikor mi megkérdeztük
tõle, hogy hogy van, akkor szinte termé-
szetesen mondta, hogy nem adhatom fel,
mert ha körülnézek számos beteg gyerme-
ket látok, akik nem adják fel, küzdenek és
talán gyõzni is tudnak. 

Április 27-én az édesanya két gyerme-
ke, Krisztina és Erika, valamint nõvére,
Erika hatalmas játékcsomagokkal kereste
fel a Gyermekrák Alapítványt, és átadták
azokat a játékokat, melyeket az édesanya
végakaratának megfelelõen barátok, csa-
ládtagok vásároltak. 

A történet, a jótékonykodás e nemes
megnyilvánulása a 13 éve mûködõ Ala-
pítvány munkatársait is mélyen megha-
totta. Természetesen a kérésnek megfele-
lõen a játékokat kórházban fekvõ és ke-
zelt rákos beteg gyermekeknek, illetve a
már gyógyulófélben lévõ, az Alapítvány-
nál egyébként is támogatott gyermekek-
nek adja át Balogh István az alapítvány
elnöke. Ezzel is feledtetve azokat a ne-
héz, fájdalmas idõket, amiket a kezelések
miatt a kórházban kell eltölteni. Hisszük,
hogy Sarolta (†55) a Mennybõl lenézve,
mosolyogva nyugtázza, hogy ez a kíván-
sága is teljesült!

A rákos gyermekekre gondolt mielõtt végleg lehunyta a szemét

Sarolta – élt 55 évet

Alapítványunk elnöke, Balogh István köszönetét
fejezi ki Sarolta családjának

Sarolta lányai, Krisztina és Erika, illetve nõvére, 
Erika együtt hozták el alapítványunk irodájába 

a játékokat

Vajdáné Petrás Sarolta, aki végakaratában is 
a rákos gyermekekre gondolt

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK

Szófia ECPC Konferencia, 2008 ECPC Konferencia - München 2009 EFGCP for Patient Partner Konferencia Brüsszel, 2009

APOCP Konferencia Isztambul, 2010 Homecoming Forum, Washington, 2010
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GYERMEKRÁK  ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.  Telefon: (36) (1) 217-1034  Fax: (36) (1) 217-1035  Honlap: www.gyermekrak.hu

Adószám: 18161007-1-42               Számlaszám: K&H BANK 10200847-32415630-00000000
ERSTE BANK 11600006-00000000-40301408

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhe-

tõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhat-
ják le adóalapjukból. Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a
170%-ot is (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7.§ (5).(6). bekezdés). A támogatásról adományiga-
zolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesz-
szük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevez-
zük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltün-
tetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogató-
inkat bemutatjuk.

„Nem halott, míg meg nem halt!” – Ez a Gyermekrák Alapítvány
jelmondata. Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, amíg a
szíve dobog. Harcolunk, mert a tudomány mai állása szerint a rák
gyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható!

Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik kö-
telességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy mi-

lyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke leg-
utolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jö-
vedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!


