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Felkészülés a 2010-es Onko-Olimpiai Játékokra
A rákos megbetegedésbõl gyógyuló gyermekek számára kétévente rendezik meg Varsóban az Onko-Olimpiai Játékokat. Idén
július 16–17–18-án került sor a versenyre, ahol öt országból 17 csapat vett részt. Rajthoz állt a Játékoknak otthont adó
Lengyelország csapata, továbbá Magyarország, Szlovákia, Litvánia, Törökország csapata. A 6 és 18 év közötti, daganatos
vagy leukémiás megbetegedésbõl gyógyult gyermekek négy korcsoportban, atlétika (ezen belül futás, távolugrás, súlylökés, labdadobás), labdarúgás, úszás és asztalitenisz sportágakban mérhetik össze erejüket, kitartásukat.
Az idei év egyik legnagyobb sporteseményét, a labdarúgó világbajnokságot követõen, július 16–17–18-án, Varsóban rendezték meg a III. Onko-Olimpiai Játékokat, ahol a rákos megbetegedésbõl gyógyult gyermekek küzdöttek meg egymással.
Az Onko-Olimpia szervezõje Magyarországról a Gyermekrák Alapítványt kérte fel a
versenyzõk kiválogatására, felkészítésére és
utaztatására. Az olimpiai csapat összeállítása, a gyermekek utaztatása nagyon komoly
elõmunkálatokra kötelezte a Gyermekrák
Alapítványt. A 6 és 18 év közötti versenyzõket közel nyolcszáz, az Alapítványnál regisztrált gyermek közül választottuk ki: végül négy lány és nyolc fiú képviselhette hazánkat. Minden versenyzõt az Alapítvány jóvoltából egy hozzátartozója is elkísérhette az
Onko-Olimpiai játékokra. Az esemény nagy-

Indulás elõtti stratégiai megbeszélés Czene Attila sportért felelõs államtitkárral és Vincze Ottó labdarugóval, a focicsapat szövetségi kapitányával
pat szövetségi kapitánya részt vett az
Onko-Olimpián is, és irányításával a
lelkes csapat gyõzelmet aratott.
A felkészülésben nagyon fontos
volt a gyerekek egészségügyi állapotának felmérése is, melyhez a Sportkórház (Országos Sportegészségügyi
Intézet) biztosította a hátteret. Az
utazás elõtti utolsó ellenõrzésre az
olimpiai kerettagok számára kialakított „Olimpiai Rendelõben” került
sor, ahová Czene Attila sportért felelõs államtitkár úr is ellátogatott és tapasztalt olimpikonként jó tanáccsal
látta el versenyzõinket.
A sportolókat szakképzett sportorvos dr. Bakanek György is elkísérte, aki a gyerekek egészségügyi állapotát évek óta nyomon követi az Alapítványnál és az Onko-Olimpiára történõ felkészítésüket is segítette.

Találkoztunk Kovács Koko Istvánnal a repülõtéren

A versenyzõk és kísérõik repülõtéren az indulás elõtt
ságának megfelelõen versenyzõinknek magyar címerrel és Hungary felirattal ellátott piros-fehér-zöld színû formaruhát biztosítottunk. A nemes célt támogatta az Országos
Sportegészségügyi Intézet és a Malév Zrt.
A harmadik alkalommal megrendezett
nemzetközi sportesemény megnyitóján a
fáklyával a 2010. évi téli olimpiai játékok
bronzérmes lengyel gyorskorcsolyázónõje,
Lujza Zatkowska futott a stadionba, aki egy 8
éves rákbeteg kislánnyal együtt gyújtotta meg az
olimpiai lángot.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A focicsapat a felkészülésen
A gyermekek felkészítését, a formaruhákat, valamint a kísérõkkel együtt történõ utazás költségeit az idei évben is a
Gyermekrák Alapítvány vállalta magára.
A Malév Zrt. kedvezményes árú repülõjegyek biztosításával járult hozzá a magyar
csapat utazásához.
A két évvel ezelõtti erõs nemzetközi
mezõnyben elsöprõ magyar siker született: sportolóink 16 érmet szereztek (6
arany, 4 ezüst és 6 bronzérem).
Az idei évben megerõsített csapattal készültünk a viadalra. Vincze Ottó, hazánk
kiváló labdarúgója, aki egyben a családi
futball nagykövete is, vállalta a labdarúgó
csapat edzését és felkészítését. Mint a csa2

Edzés közben

Az onko-olimpia hivatalos megnyitóján

Az olimpiai lánggal a lengyel gyorskorcsolyázónõ, Lujza Zatkowska futott
a stadionba

Az olimpiai lángot egy 8 éves rákbeteg kislánnyal együtt gyújtották meg

A bevonuló magyar csapat
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Balla Ádám
Ádám 1997-ben született. 2005. januárban
diagnosztizáltak nála
Burkitt lymphomát,
mely miatt hasi mûtéten kellett átesnie, majd
5 hónapig kezelés alatt
állt. Szerencsére nagyon jól reagált a kezelésekre és azóta tünetBetegsége alatt
mentes.
Tanulmányait, az osztályfõnöknek köszönhetõen sikerült bepótolnia, mivel a betegsége alatt éppen elsõ osztályos volt. Hobbija a sportolás, minden érdekli. Az elmúlt évben kézilabdaedzésre

Focicsapatunk
egyik kapusa

járt, de a kedvence a
foci, melyet tévében is
szívesen megnéz, általában a papájával
együtt szurkolnak. Ha
lehetõség adódik rá,
személyesen is kilátogat a pécsi csapatok
meccseire. A 2008ban megrendezett
Start az aranyért
Onko-Olimpián ezüstérmet, az idein aranyérmet nyert a focicsapattal.
Másik kedvence az úszás. Az idei olimpián mellúszásban aranyérmes, gyorsúszásban pedig
bronzérmes lett.

Hazánk varsói nagykövete is buzdította csapatunk versenyzõit

Balogh Roland

ban a legkegyetlenebb betegséggel, a rákkal küzdöttek meg.
A nagy izgalom és a rekkenõ hõség ellenére is kimondhatatlan volt a résztvevõ
gyermekek öröme és az õket kísérõ szülõk és barátok buzdítása, hisz’ minden
versenyszám elõtt és közben visszhangzott a stadionban a „Ria, ria, Hungária”. A
magyar szurkolók piros-fehér-zöld lobogói
önálló színfoltot képeztek az Olimpiai Játékokon.
Az erõs nemzetközi mezõnyben Magyarország csapata hozta el összesítésben
a legtöbb érmet: hat arany- (úszás, súlylökés, futás és labdarúgás), négy ezüst-

Roland, 1992-ben szüRészt vett már a
letett, 3 éves korában
két évvel ezelõtti
Non-Hodgking LymphoOnko-Olimpián
mát diagnosztizáltak náis, ahol mellla. Kezelése több mint
úszásból araegy évig tartott, 1996. denyat és gyorscemberében gyógyult
úszásból bronzmeg. Roland betegségét
érmet hozott, és
fociban ezüstérA kezelések alatt ünnepelte követõen édesapja, Baa 4. szülinapját
logh István hozta létre a
mes lett a csaGyermekrák Alapítványt,
pattal.
Súlylökés volt az a versenyszám, ami
aranyérmet hozott
melynek azóta is minden plakátján Roland arca látható.
Ebben az évKedvenc idõtöltése a sport, ezen belül krav-maga (izben súlylöraeli önvédelmi sport), de mellette még nagyon sok
késben és fociban indult és mindkét sportágban
A dobogó legfelsõ
sportot (kung-fu, karate, tenisz, úszás) kipróbált. fokán az aranyéremmel aranyérmes lett!

(Folytatás a 3. oldalról.)
A meghívott díszvendégek között volt a lengyel köztársasági elnök felesége, Varsó polgármestere, a Varsói Polgármesteri Hivatal
egészségpolitikai igazgatója, a lengyel Testnevelési Egyetem rektora, neves elõadómûvészek, médiasztárok, valamint a Lengyelországba akkreditált diplomáciai képviseletek vezetõi, köztük Kiss Róbert, hazánk varsói nagykövete, akik anyanyelvükön köszöntötték a lelkes versenyzõket és szurkolóikat.
A gyermekek hatalmas küzdeni akarása és nyerési vágya minden szurkoló elõtt
feledtette, hogy ezek a versenyzõk koráb-

(ping-pong, úszás és távolugrás) és négy
bronzérmet (úszás, ping-pong és futás).
A magyar csapat nyerte a legtöbb
aranyérmet és volt olyan versenyzõnk,
akinek két sportágban is sikerült érmet
szereznie. A rendezõ ország sportvezetõje záróbeszédében külön kiemelte a magyar csapat szervezettségét, fantasztikus
küzdeni akarását és elért sikereit.
Az egész ország büszke lehet ezekre a
rákból gyógyult gyermekekre, akik az elért eredményeikkel is szeretnének betegtársaiknak hitet adni, hogy a küzdelmet
nem szabad feladni, lehet gyõzni a gyilkos kór felett!

Dénes Gábor Dávid
Aranyérmesek: Galgócz Deák Bence - 100 m síkfutás, Vass Viktória - 100
m síkfutás, Balla Ádám - mellúszás, Balogh Roland - súlylökés

Ezüstérmesek: Simon Krisztián - távolugrás, Hellner Melitta - hátúszás,
mellúszás, Fodor Norbert - asztalitenisz

Pingpongversenyen

Gábor 1998-ban született és 2006ban Wilus tumort állapítottak meg
nála. Jobb veséjét eltávolították. Másfél éve van még hátra a teljes gyógyulásig, de már tünetmentes. Hobbija
a quadozás, horgászás, ping-pong,
motorozás. Jó tanuló. Az OnkoOlimpián pingpongban és a fociban
indult. Pingpongban bronzérmes lett,
a focicsapattal pedig sikerült aranyérmet szereznie.

Gábor a dobogón
a bronzéremmel

Fodor Norbert
Bronzérmesek: Kerepeszki Ádám - 60 m síkfutás, Simon Krisztián - 100 m
síkfutás, Dénes Gábor - asztalitenisz, Balla Ádám - gyorsúszás
4

Két aranyérmet is szerzett a focicsapat: Galgócz Deák Bence, Simon Krisztián,
Balogh Roland, Kerepeszki Ádám, Balla Ádám, Fodor Norbert, Dénes Gábor, Szabó Roland

Norbi 1996-ban
született ikertestvérével, 2002-ben
kezdõdött NonHodgkin lymphoma
betegsége,
amelybõl mára
A betegsége idején
már meggyógyult. Nagyon szeret futballozni. Két évvel
ezelõtti olimpián is indult, ahol a foci-

Meccs közben

csapattal ezüstérmet szerzett.
Az Onko-Olimpián pingpong
párosban ezüstérmet szerzett,
és a focicsapattal pedig idén
már aranyérmes lett.

Norbi ezüstérmes lett
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Galgócz Deák Bence
Bence 1994ben
született,
2004-ben diagnosztizáltak nála
Non-hodgkin lymphomát, amibõl az
idén gyógyultnak
nyilvánították.
Hobbija, a foci segítette ki a betegBence a betegsége alatt
ségébõl. Jelenleg
kéttannyelvû középiskolában végzi tanulmá-

Küzdelem az aranyéremért

nyait. Egy profi labdarúgó klub tagjaként igazi sportember. A két évvel ezelõtti olimpián 100
m
síkfutásban
aranyérmet, a focicsapattal
pedig
ezüstérmet szerzett.
A mostani Onko- Újból a dobogó legfelsõ fokán
Olimpián 100 m
síkfutásban és labdarúgásban is aranyérmes lett.

Simon Krisztián
Krisztián 1996ban született, 2002ben akut T-sejtes
limphoyd leukémiát állapítottak meg
nála.
2009-ben
gyógyulttá nyilvánították. Tanulmányi
eredményei naA nagy hajrá!
gyon jók. Már
most tervezgeti továbbtanulását, vendéglátóipari szakközépiskolába szeretne járni. Szereti a sportot, különösen a focit, kerékpá-

Hellner Melitta
Melitta 1995ben született,
2003-ban vírusos májgyulladással került
kórházba. Valószínûleg emiatt
a betegség miatt csontvelõMelitta a kórházi kezelés alatt transzplantáción esett át. Szerencsére a testvére lehetett a donor. A felgyógyulás hosszadalmas volt, de a tanulmányaiban
nem maradt le. A hobbija a tánc, mely kitölti

Kerepeszki
Ádám
Ádám bronzérmet nyert

rozást, úszást, kirándulást, érdekli a számítógép. A két évvel ezelõtti Onko-Olimpián síkfutásban ezüstérmet,
távolugrásban bronzérmet szerzett, valamint
tagja volt az ezüstérmes focicsapatnak is.
Krisztián ismét a dobogón állhatott
Ebben az évben 100 m
síkfutásban bronzérmet, távolugrásban ezüstérmet, a focicsapattal pedig aranyérmet szerzett.

Szabó Roland
Melitta boldogan veszi át az ezüstérmet

Másodikként ért célba

ONKO-OLIMPIA 2010

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

a szabadidejét. Az idén indult elõször az
Onko-Olimpián, ahol hátúszásban és mellúszásban is ezüstérmet szerzett.

Marton Míra

Ádám, 1998-ban született, 2001-ben derült
ki, hogy leukémiás. Szerencsére már meggyógyult. Hobbiszinten sportol, focizik, fut,
biciklizik. Idén elõször indult az OnkoOlimpián, ahol 100 m síkfutásban bronzérmes, a focicsapattal pedig aranyérmes lett.

A kórházi kezelés alatt

Roland 1998-ban született a
vajdasági Szabadkán. 2003-ban
ALL leukémiával a szegedi kórházba került, majd 1 év kezelés
után sikerült meggyógyulnia. Egy
családi tragédia, édesapja elvesztését követõen 2006-ban egy újabb
rosszindulatú betegséget diagnosztizáltak nála. Az orvosok és a
család összefogásának köszönhetõen ebbõl a betegségbõl is sike-

Szűcs Anett
Anett, 1995-ben
született. 11 évesen
Hodgkin-kórt, nyirokrendszeri daganatot
diagnosztizáltak nála.
Kemo- és sugárterápia kezelése összesen
6 hónapig tartott.
Osztályismétlés nélkül magántanulóként
elvégezte az 5. osztályt, majd rendes
Anett futásban indult nappali tagozaton
igen jó eredménnyel
fejezte be az általános iskolát. Sikeres felvételit nyert a helyi emeltszintû gimnáziumba. Hobbijai az írás (jelenleg könyvet ír),
szeret olvasni, festeni, zongorázni. Az
Onko-Olimpián elõször indult futásban.

rült meggyógyulnia. Az
5. osztályt kitûnõ eredménnyel fejezte be. Nagyon tehetséges sportoló. Egy évig karatézott,
másfél éve focizik, õ a
csapat kapusa. Idén elõször indult az OnkoOlimpián, a focicsapat
kapusaként aranyérmet szerzett.

Roland a focicsapat egyik kapusa

Vass Viktória Csilla
Viki, 1992-ben született, 2003-ban
diagnosztizálták nála a Retromaxillaris
tumor (arcüregi daganat) betegséget.
Szinte villámcsapásként érte, hiszen azelõtt sosem volt beteg. Aktívan sporViki a sugárkezelések tolt, sportiskolába járt. Szabadidejében
alatt
szívesen van a barátaival, sokat rajzol.
Nagyon érdekli az
orvosi pálya, szájsebész szeretne
lenni. Nagyon vidám lány, sosem
néz vissza, csak
elõre. Betegségére
Boldogan
is úgy tekint visz- az aranyéremmel
sza, hogy attól
csak erõsebb ember lett. Két évvel ezelõtt és az idén is aranyérmet nyert
Minden izom megfeszült a gyõzelemért
100m síkfutásban.

Míra csapatunk legfiatalabb tagjaként vezette a
bevonulást

Verseny közben

Míra, 2000-ben született, 2005-ben Acut
lymphoid leukémiát diagnosztizáltak nála.
Ma már tünetmentes és gyógyult. Egy éve
akrobatikus rock and rollra jár, de szeret mindent, amiben mozogni lehet. Az OncoOlimpián elõször indult futásban.
A versenyek utáni önfeledt szórakozásban is a magyar csapat volt a legaktívabb
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INFORMÁCIÓK

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhatják 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 adományigazolást bocsátunk ki.
Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban teszszük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogatóinkat 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 kötelességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jövedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!

FONTOS INFORMÁCIÓK
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
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