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HHÍREKÍREK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az Ön 1%-a életet ment!
Fogcsikorgató, hideg napokat tudha-

tunk magunk mögött, a világos órák szá-
ma azonban napról napra nõ, megállítha-
tatlanul közeleg a tavasz. Az adóbevallá-

sok ideje. Nem örül a szokásos, évenkén-
ti kötelezettségnek? Pedig ha azon sze-
rencsések közé tartozik, akiknek vallania
kell, az azt jelenti, hogy a tavalyi évben
volt állása és jövedelme. Civil szervezetek
százai hallatnak ilyenkor magukról. Tele-
vízióból, rádióból, sajtóból és az inter-
neten is rendre felbukkannak hirdetéseik,
nemes céljaikat bemutatva kérik azt a bi-
zonyos felajánlható egy százalékot. Ezt
kérjük most mi is Öntõl.

Nincs túl kicsi,
vagy túl nagy adomány

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet az
aktív civil szervezetekre többszörös ter-
het ró. A társadalmi felelõsségvállalás je-
gyében a cégek és a magánszemélyek is
egyre kisebb összegeket tudnak jótékony
célokra fordítani, míg a pártfogoltaknak –
éppen a jelenlegi helyzet miatt – minden

eddiginél nagyobb támogatásra lenne
szükségük. A rászorulók támogatása pe-
dig a jó szándékú felajánlásokkal kezdõ-
dik. Minden adomány számít, ne gondol-
ja, hogy az Ön felajánlása esetleg túl ala-
csony. A non-profit szervezetek világában
nem létezik túl kicsi vagy túl nagy ado-
mány. 

Miért éppen a Gyermekrák 
Alapítvány felé rendelkezzen?
Alapítványunknak már nem kell be-

mutatkoznia. Elég emlékeztetnie a kedves
olvasót: 15 év, 1833 rendszeres támoga-
tásban részesített család, 2.2 milliárd fo-
rint értékben nyújtott támogatás, a bete-
geket gyógyító kórházak részére átadott
64, nagy értékû, orvostechnikai eszköz.

Évente átlagosan 75 ezer adózó gon-
dolja úgy, hogy személyi jövedelemadója
1%-t Alapítványunk számára ajánlja fel.
Büszkék lehetünk arra, hogy missziónkat
és tevékenységünket ilyen sokan tartják
példanélküli fontosságúnak. 

Számos oka van arra, hogy rendelkez-
zen és a Gyermekrák Alapítványon ke-
resztül a rákos gyermekek számára ajánl-
ja fel adója 1%-át. Nézzük az érveinket:

l Rendelkezésével Ön is megköny-
nyítheti a rákos gyermekek beteg-
séggel szemben vívott harcát. Je-
lenleg 658 rákbeteg gyermeket ne-
velõ családnak nyújtunk rendsze-
res anyagi támogatást, a kicsiknek
és a nagyobbaknak térítésmente-
sen biztosítjuk a teljes gyógyulás-
hoz nélkülözhetetlen gyógyszere-
ket, vitaminokat, táplálék-kiegé-
szítõ készítményeket. Az általunk
vásárolt és a kórházaknak adomá-
nyozott, a legmagasabb igényeket
is kielégítõ készülékekkel az orvo-
sok sokkal kisebb megterheléssel
tudják mûteni, kezelni a betege-
ket. Szakorvosunk ingyenes, egyé-
ni, életmód- és életvezetési tanács-
adást tart a regisztrált betegeink-
nek.

l Személyi jövedelemadója 98%-ának
felhasználásába nincs beleszólása.
Ne hagyja, hogy a költségvetés el-
nyelje a maradék 1+1%-ot is! Most
úgy segíthet, hogy közben nem kell
a pénztárcájába nyúlnia, hiszen
rendelkezése Önnek egy forintjába
sem kerül. Mindössze pár percet
kell szánnia rá...

l Rendelkezésével egyben adózhat
egy, rákban elhunyt rokonának, is-
merõsének. Felajánlása így együtt-
érzéssé, virtuális gyertyagyújtássá
is válhat, mellyel egy beteg gyerme-
ket közelebb vihet a gyógyuláshoz.

l A rendelkezés kiváltság, nem kötele-
zettség. Sajnos a jogosultak fele
nem rendelkezik a felajánlható 
1+1%-áról. Segítségükre szüksé-
günk van, mert támogatásunk hiá-
nyozna a pártfogoltjainknak. Tar-
tozzon Ön is a megfontoltak közé és
rendelkezzen!

A személyi jöve-
delemadó 1%-áról
történõ rendelkezés
módjáról honlapun-
kon talál részletes in-
formációt.

Mire elég az 1%?
Az adóhatóság honlapján fellelhetõ statisztikai adatok alapján egy adózó személyi jövedelem-

adójának 1%-a átlagosan 4.500 Ft volt a 2008, 2009, és 2010 évek adatait figyelembe véve. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben Ön az adója 1%-áról a Gyermekrák Alapítvány számára rendelkezett, kö-
rülbelül 4.500 Ft-ot ajánlott fel a beteg gyermekeknek. De mire is elég ez az összeg? 

A tavalyi évben
8-10 szja 1%-os felajánlást használtunk fel egy, az Alapítványunknál regisztrált gyermek

egy havi támogatásához (jelenleg 658 gyermekrõl gondoskodunk
rendszeresen)

10-70 szja 1%-os felajánlást használtunk fel a támogatottjainktól érkezõ egy-egy rendkí-
vüli kérés teljesítésére, például:

20-30 szja 1%-os felajánlás szükséges az elmaradt közmûtartozások átvállalásához
30-70 szja 1%-os felajánlás szükséges a kemoterápia következtében legyengült immun-

rendszerû gyermekek részére a csíramentes lakószoba kialakításához
1.000 szja 1%-os felajánlást használtunk fel a regisztrált gyermekek és családjuk kará-

csonyi megajándékozására
24.800 szja 1%-os felajánlást fordítottunk a tavalyi évben közvetlenül a rákos gyermekek

és családjuk megsegítésére
5.000-8.000 szja 1%-os rendelkezés szükséges egy-egy nagy értékû orvostechnikai eszköz

megvásárlásához
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TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az étrend-kiegészítő készítményekkel kapcsolatos tapasztalataink
a daganatos betegséggel kezelt gyermekek szupportív terápiájában

Hazánkban évrõl-évre számos új daga-
natos megbetegedést regisztrálnak gyer-
mekek körében is. Az akadémikus orvos-
lás a gyermekeknél elõforduló daganatok-
nál – leukémiák, agydaganatok, lym-
phomák, szarkómák, Willms-tumorok – a
felnõttekéhez hasonlóan egyetlen dolgot
tud csinálni: az észlelt elváltozást a jelenleg
rendelkezésre álló eszközök segítségével –
kemoterápia, besugárzás, mûtét – megpró-
bálja zsugorítani és lehetõség szerint el-
tüntetni. Tudjuk, hogy mind a besugárzás,
mind a kemoterápia az ép szöveteket is ká-
rosítja, ezért még a leggondosabb és maxi-
málisan célzott terápia mellett is rengete-
get szenvednek a kis páciensek e beavat-
kozások szövõdményeitõl. Kihullik a ha-
juk, anémiásak lesznek, védekezõ rend-
szerük szinte a nullával egyenlõ, szájuk-
ban fájdalmas afták keletkeznek, étvágyta-
lanná válnak, hasmenés, hányás gyötri
õket, kórosan lesoványodnak, egyszóval
életminõségük drámai mértékben romlik.

Magyarországon a rendszerváltást kö-
vetõen ugrásszerûen megszaporodtak a
különbözõ étrend-ki-
egészítõket, vitamin-
és ásványi anyag ké-
szítményeket forgal-
mazó direkt és multi-
level marketing háló-
zatok, melyek közül
csak igen kevesen vol-
tak képesek piacra dobni
valóban hatékony, kipró-
bált, minõségi és ár-érték
arányos készítményeket.
Nemcsak az átlag populáció,
de sokszor a szakemberek is
képtelenek voltak megbízható
tájékoztatást kapni a piacon fel-
bukkanó számtalan termék dzsungelé-
ben. Az elmúlt húsz év azonban mégis
jó volt arra, hogy kikristályosodjon egy
étrend-kiegészítési filozófia, amelynek
alapját néhány valóban korrekt cég és
munkatársainak termék tapasztalatai ad-
ták. A daganatellenes terápiában ugyanis
tapasztalataink szerint az életvezetési ta-
nácsadásnak életminõséget javító jelentõ-
sége lehet. A daganat kialakulásának hátte-
rében ugyanis olyan tényezõk játszhatnak
szerepet, amelyek egyidejû elõfordulása je-

lentõsen hozzájárulhat a kóros folyamatok
megindításához. A kis páciensekkel törté-
nõ beszélgetés kapcsán szinte minden
esetben fel lehetett deríteni a családi háttér
rendezetlenségét (alkoholizmus, agresz-
szió, botrányos együttélések, válások, vala-
melyik szülõ halála), a szeretet és a gyer-
mek által kitûzött életcél hiányát, amely
ahhoz vezetett, hogy a gyermekek sokszor
feleslegesnek és bûnösnek érzik magukat,
amelyen csak egy komoly beszélgetés,
esetleg pszichológus, vagy kineziológus se-
gítségének igénybevételével lehetett úrrá
lenni. A beteg gyermekek többségének
táplálkozása, az étkezések rendszeressége,
mennyisége és minõsége is rengeteg kí-
vánnivalót hagy maga után. Sajnálatos mó-
don a gyermekek szinte alig fogyasztanak
biológiailag teljes értékû élelmiszert – zöld-
séget, gyümölcsöt, gabonaféléket – annál
inkább találhatunk étrendjükben finomí-
tott szénhidrátokat, szintetikus adalékokat
tartalmazó termékeket. Sokan nem enged-
hetik meg maguknak az idõnként szüksé-
ges jó minõségû étrend-kiegészítõk fo-
gyasztását sem. 

A Gyermekrák Alapítvány célul tûzte
ki, hogy a gyermekeknek nyújtandó se-

gítséget szakmai alapokra helyezze.
Tehát nemcsak egyszerûen megvá-

sároljuk és átadjuk ne-
kik az étrend-kiegészí-

tõket, hanem azokat
úgy választjuk ki,

hogy a betegség
jellegéhez,

természeté-
hez, a beteg
állapotához
adekvát le-

gyen és talál-
kozzon az
onkológiai

szakma elvá-
rásaival is.

Minden termékcsomag átadá-
sa elõtt lehetõleg a gyermek részvételével
egy beszélgetést folytatunk le a szülõkkel,
ahol megpróbáljuk érzékeltetni a gyer-
mekkel, hogy az õ személye nagyon fontos
a környezete és a többi ember számára,
hogy neki is, mint minden embernek a föl-
dön feladata, küldetése van, hogy õ is fon-
tos valakiknek és ezért nagyon fontos,
hogy egy életcélt körvonalazzunk a gyer-
mek számára. Ennek kitûzése látható mó-
don egy komoly hangulatjavulást eredmé-
nyez, aminek ma már vitán felül immun-
rendszer erõsítõ hatása van. Részletesen
átbeszéljük a daganatellenes kezelés mel-
lett folytatandó étrendet, a gyermek által
végezhetõ testmozgást, és végül – de nem
utolsó sorban – a szupportív terápia gerin-
cét adó étrend-kiegészítést is. Természete-
sen csak olyan étrend-kiegészítõket javas-
lunk, amelyek engedélyezettek, regisztrál-

tak, jó referenciákkal rendelkeznek, fo-
gyasztásuk még kisgyermekek számára is
kellemes és nem ütközik a daganatellenes
terápia szabályaival. 

Gondoskodunk a szervezet folyamatos
salaktalanításáról. A szervezet pH-értékét
lúgos irányba próbáljuk meg irányítani,
probiotikumot, antioxidánsokat és az im-
munrendszer mûködését optimalizáló ké-
szítményeket javaslunk. Minden termék
természetes alapanyagú, a javaslatok
egyetlen szempontja, hogy a gyermek szá-
mára életminõség javulást hozzon. Az el-
múlt 15 évben számos készítményt ad-
tunk a gyermekeknek és nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy a kemoterápia rettegett
mellékhatásait ezeknél a gyermekeknél
egy tolerálható szintre sikerült csökkente-
nünk és örömmel jelenthetjük ki, hogy az
onkológiai szakmával karöltve a kezelések
eredményeképpen ma már számos gyó-
gyult gyermekkel büszkélkedhetünk.

Az ajánlott termékpalettánkon szerepel-
nek aloe készítmények, noni és gránátal-
ma kivonatok, magas antioxidáns tartalmú
lekvárok, flavin termékek, huminsav alap-
anyagú ásványi anyag pótlók és lúgosító
készítmények. A termékek ajánlásánál
messzemenõen figyelembe vesszük a
szakmai szempontokat is: például a Ma-
gángyógyszerészek Országos Szövetségé-
nek ajánlásával forgalmazott komplex ét-
rend-kiegészítõ termékcsaládból is rend-
szeresen biztosítjuk a gyermekeknek a
megfelelõ termékeket.

A szupportív terápia alkalmazása során
az a tapasztalatunk alakult ki, hogy a gyer-
mekek általános állapota és életminõsége a
kiegészítõ készítmények szedése során je-
lentõsen javult, a szülõk is észreveszik ezt
és kifejezetten kérik a gyermekük betegsé-
gében adekvát készítmények biztosítását.

Dr. Bakanek György

Dr. Bakanek György
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EEGGYÜTTMÛKÖDÉSYÜTTMÛKÖDÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Gyermekrák Alapítvány 15 éves mû-
ködése alatt végig arra törekszik, hogy se-
gítse a rákban megbetegedett gyermekek
gyógyulási esélyeit, megkönnyítse az or-
vosok munkáját és megakadályozza a be-
tegség miatt a családok teljes elszegénye-
dését. 

Ennek érdekében a rákos gyermeket ne-
velõ családoknak rendszeres anyagi támoga-
tást nyújtunk. A betegeknek térítésmente-
sen biztosítunk gyógyszereket, vitaminokat,
táplálék-kiegészítõ készítményeket, melyek
a kemo- és sugárterápia súlyos mellékhatá-
sait csökkentik. Az elnöki tanácsadó testület
magasan képzett tagjaival, orvos professzo-
rokkal, jogászokkal, közgazdászokkal, to-
vábbá hazai és külföldi szaktekintélyekkel
küzdünk azért, hogy javítsuk hazánkban a
rákból való gyógyulást.

A nemzetközi konferenciákon elhang-
zott szakmai elõadások egyértelmûen
megerõsítették azt a tényt, hogy a világon
az Egyesült Államokban a legfejlettebb a
rák gyógyítása és ott a legmagasabb a túl-
élési arány! Alapítványunk ezért felkereste
az amerikai kormány illetékeseit, gyer-
mekkórházak fõigazgatóit, onkológus és
hematológus professzorokat annak érde-
kében, hogy egy közösen kidolgozott
programmal segítsünk a Magyarországon
és a határainkon túl megbetegedett rákos
magyar gyermekeken.

Hazánk sajnos világelsõ a rákos megbetegedések elõfordulásában és a betegség következtében elhunytak aránya is meg-
haladja az USA-beli, valamint a nyugat-európai statisztikai kimutatásokat. „Magyarországon évente 34 ezer ember hal meg
rosszindulatú rákbetegség következtében”, olvasható a Világgazdaságban. Ez egy Vác nagyságú város teljes lakossága. E
szomorú statisztikai adat értékelése nem feladatunk, pusztán tényként közöltük.

Rákos magyar gyermekek túlélési esélyeit segíti 
az Amerikai Egyesült Államok

Judy Smith MD, a Roswell Park Cancer Institute orvos-igazgatója és
Balogh István, a Children Cancer Foundation Inc. elnöke

New York államban az együttmûködési megállapodást aláírták (balról): Judy Smith, MD a Roswell Park Cancer Institute orvos igazgatója, Balogh István, 
a Children Cancer Foundation Inc. elnöke, Martin Brecher MD a Roswell Park Cancer Institute onkológiai osztályvezetõje, Laszlo (Les) Meszaros, 

a Children Cancer Foundation Inc. igazgatója
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EEGGYÜTTMÛKÖDÉSYÜTTMÛKÖDÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Több éves megfeszített munka után Ala-
pítványunk elérte, hogy 2009-ben bejegyez-
ték az USA-ban a Children Cancer Foun-
dation Inc.-t (Gyermekrák Alapítvány), és
egyedülállóan megkaptuk az 501(c)(3) stá-
tuszt, melyre idáig csak amerikai nonprofit
szervezet volt jogosult. Ezzel elértük, hogy
az amerikai állampolgárok adományaikat
leírhatják az adójukból. A jószándékú támo-
gatók és az amerikai professzorok segítsé-
gével a legfejlettebb klinikákon kezelhetik a
rákos magyar gyermekeket.

New York állam és Florida állam két leg-
nagyobb gyermekkórházával 2012-ben ke-
rült aláírásra az az együttmûködési megál-
lapodás, melynek köszönhetõen egyre
több magyar gyermek kaphatja meg az
esélyt a gyógyulásra. Partneri kapcsolatot
kezdeményeztünk a Magyar Gyermek-
onkológusok és Gyermekhematológusok
Társaságával, az egészségügyi kor-
mányzattal és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárral, ugyanis mind-
annyiunk célja csak az lehet, hogy ja-

vítsuk a hazánkban és a határainkon túl
élõ rákos magyar gyermekek túlélési esé-
lyeit. Meggyõzõdésünk, hogy a közös

munkánk eredményeképpen Magyaror-
szágon is javulni fog a rákos gyermekek
gyógyulási statisztikája.

Christin Collins, The Children’s Hospital of Southwest Florida Alapítványának elnöke és egy munkatársa, Balogh István, a Children Cancer Foundation, Inc.
elnöke, Michele King, B.S.,CCLS, The Children's Hospital of Southwest Florida Child Advocacy Program igazgatója 

Florida államban az együttmûködési megállapodást 
aláírták: Balogh István, a Children Cancer 

Foundation, Inc. elnöke és Emad Salman, MD, The
Children's Hospital of Southwest Florida orvos 

igazgatója

Ebben a környezetben fogadják a betegeket 

Alapítványunk elnöke meglátogatta a kórházban fekvõ kis betegeket
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TTÁMOGÁMOG AATTÁSOKÁSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Magyar Gyermekonkológusok és
Gyermekhematológusok Társasága
(MGYGYT) kérésének eleget téve Alapít-
ványunk évi hatmillió forinttal támogatja
a gyermekonkológusok képzését. Ösztön-
díjat alapítottunk tíz rezidens számára,
akik fejenként, havi ötvenezer forintos
ösztöndíjban részesülnek, melyet a Gyer-
mekrák Alapítvány finanszíroz. A tíz,
szakvizsga elõtt álló orvos fizetése ötven
százalékkal magasabb lesz, amely így már
megközelíti a nyugat-európai jövedelmet.

A jó szakorvosok képzéséhez nélkü-
lözhetetlenek a szakkönyvek, az idegen
nyelvû szakmai folyóiratok, ezért Alapít-
ványunk további évi kétmillió forinttal
járul hozzá a szükséges szakirodalom
beszerzéséhez. Az évi nyolcmillió forin-
tos támogatásról szóló, hosszú távú
együttmûködési megállapodást 2011 vé-
gén írta alá, Balogh István, Alapítvá-
nyunk elnöke és dr. Kriván Gergely, az
MGYGYT elnöke. Az aláírásnál jelen volt
dr. Papp Magor a Magyar Rezidensszö-

vetség elnöke is, aki elmondta, hogy pél-
daértékû a Gyermekrák Alapítvány tá-
mogatása, hiszen a szakorvosok képzési
ösztönzése kormányzati feladat lenne.
Pénzszûke miatt azonban sem a kor-
mányzat, sem pedig a kórház, ahol az
orvosok dolgoznak, nem tudja a szüksé-
ges forrásokat elõteremteni.

A hazánkban mûködõ nyolc gyer-
mekonkológiai központot tömörítõ 
Társaság elnöke szerint kiemelt jelentõ-
sége van az ösztöndíjnak, mivel az 
extrém fizikai és lelki igénybevétel mi-
att egyébként is kevés a jelentkezõ erre
a szakterületre. Hangsúlyozta, hogy a
Társaság és az Alapítvány között létre-
jött együttmûködés fontos lépés a beteg
gyermekek még hatékonyabb gyógyulá-
sa felé.

Orvosoknak nyújtunk segítséget, hogy hatékonyabban gyógyítsák
a rákos gyermekeket

A húsz éve mûködõ bakonyszücsi
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki
Otthona már több éve súlyos anyagi
gondokkal küzd, melyek miatt mostanra 
további tevékenységük került veszély-
be. Az Ott-
hon vezetõje
az intéz-
mény
fenntar-
tása
érde-
ké-
ben
Ala-
pítvá-
nyunk-
hoz fordult támo-
gatásért. Segítõ kezet
nyújtottunk, és az
életmentõ másfél millió forintot a „Má-
sodik Otthon” rendelkezésére bocsátot-
tuk.

A Magyar Gyermekonkológusok és
Gyermekhematológusok Társasága tevé-
kenységében részt vevõ intézményben
évente több száz rákos gyermeket és

hozzátartozóikat látják el. Alapítvá-
nyunk vezetése elõtt jól ismert a dagana-

tos betegek lelki rehabilitációja 
érdekében

végzett tevé-
kenységük
fontossága,
ezért a ké-

résre azon-
nal igent
mondott.

A Gyer-
mekrák Alapít-
vány nem elõ-

ször menti
meg az Ott-

hont:
2008-ban 

két és
félmil l ió

forint, 2010-ben másfél millió forint
gyorssegélyt nyújtottunk a csõd szélén
álló intézetnek. 2011-ben pedig újabb
másfél millió forintos segítséggel Alapít-
ványunk összesen 5.5 millió forint tá-
mogatást biztosított a Rehabilitációs Ott-
honnak.

Újabb milliókkal támogattuk a daganatos betegek 
„Második Otthonát”

Dr. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke, Balogh István, Alapítványunk elnöke, 
és dr. Kriván Gergely a MGYGYT elnöke

A létrejött megállapodás tíz rezidens 
gyermekonkológusnak nyújt ösztönzõ támogatást

Üzenet a megértésről
AA  bbaakkoonnyysszzüüccssii  MMáássooddiikk  OOtttthhoonn  oollyyaann  ggyyeerrmmeekkeekk,,
ffiiaattaallookk  ééss  ccssaallááddjjaaiikk  éélleettsszzíínntteerréétt  kkíívváánnjjaa
kkiibbõõvvíítteennii,,  aakkiikk  mmeeggjjáárrttáákk  aa  ddaaggaannaattooss  bbeetteeggsséégg
fféélleellmmeetteess  úúttvveesszzttõõiitt..

AA  GGyyeerrmmeekkrráákk  AAllaappííttvváánnyy  eellnnöökkee  ééss  mmuunnkkaattáárrssaaii
kkeevvééss  sszzóóbbóóll  iiss  mmeeggéérrtteettttéékk  aazz  OOtttthhoonn  ccéélljjaaiitt,,  ééss
aammiikkoorr  aannyyaaggii  nneehhéézzssééggeekk  mmiiaatttt  vveesszzééllyybbee  kkeerrüülltt,,
aazzoonnnnaall  sseeggíítteetttteekk..

MMiinnddkkéétt  sszzeerrvveezzeett  ssookk  éévveess  mmúúllttttaall  rreennddeellkkeezziikk,,  ííggyy
kköözzeell  kkéétt  éévvttiizzeeddeess  ttaappaasszzttaallaattuunnkk,,  hhooggyy  aa
mmaatteerriiáálliiss  sseeggííttsséégg  mmeelllleetttt  aa  mmeeggéérrttééss  hhaannggjjáánn
ffeelleellnneekk,,  hhaa  mmeeggsszzóóllííttjjáákk  õõkkeett..

AA  kköösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss  eeddddiigg  sszzûûkk  kköörrbbeenn  mmaarraaddtt..
EE  ssoorrookk  íírróójjaa  mmoosstt  nneemmccssaakk  aa  sseeggííttssééggeett,,  hhaanneemm  aa
mmuunnkkáánnkkaatt  iiss  sszzáámmoonn  ttaarrttóó  mmeeggéérrttéésstt  iiss
mmeeggkköösszzöönnii,,  hhiisszzeenn  iiggaazzáánn  jjóótt  tteennnnii  ccssaakk  aa  mmáássiikkaatt
mmeeggéérrttvvee  ééss  ttiisszztteellvvee  lleehheett..

BBaakkoonnyysszzüüccss,,  22001111..  nnoovveemmbbeerr  1188..
DDrr..  BBaakkooss--TTóótthh  MMáárrttaa

ootttthhoonnvveezzeettõõ
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Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Megérkezett számlánkra az átutalt támogatás, amit nagyon szépen

köszönünk!
Ez egy olyan segítség volt, amit nem lehet eléggé megköszönni:)
Önök nélkül Laurának még mindig velünk kellene egy szobában len-
nie, ami számára veszélyforrás lenne. Így esélye van elkerülni az ál-
talunk megkapott és hazahozott betegségeket. Nagyon örül a szobá-
jának, igényelte már, hogy külön legyen, de sajnos mi ezt a kívánsá-
got nem tudtuk eddig teljesíteni. De az önök segítségével sikerült.
Ez lesz az elsõ karácsonyunk itthon, együtt. Laura még nem tudja,

hogy mirõl is szól, de igyekszünk sok jót mutatni neki, éreztetni vele a
karácsony lényegét (az együttlét örömét, a szeretetet).
Kívánom önöknek, hogy legalább olyan boldog karácsonyuk legyen,

mint amilyen a miénk lesz!
Köszönjük szépen!!!

B. család Pécsrõl

Tisztelt Alapítvány!
Szeretnénk köszönetet mondani a sok mindenért, amit ka-

punk önöktõl, a szeretetet melyben bennünket éltetnek. A
sok segítséget amit önöktõl kapunk. Nagyon nagy segítség,
hogy olyan dolgokat kapunk amit én nem tudnék Máténak
megadni.
Albérletben nevelem 3 gyermekemet és nem tudnék neki

olyan sok jót megadni, amire szüksége van az önök segítsé-
ge nélkül.
December 12-én az ajándékozásnál Máté nagy álma telje-

sült,hogy megkaphatta a telefont.Köszönjük! Köszönjük azt a
sok jót és szeretetet amit kapunk önöktõl.
Nagyon boldog, békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk

Tisztelettel: 
K. M. Péter és anyukája

Egy fiatal, egyetemista lány kereste fel Alapítványunkat az-
zal az elhatározással, hogy segítõivel 15 kis támogatottunk
számára ajándékozással egybekötött ünnepséget szervezne.
Örömmel fogadtuk a felajánlást, Beatris és lelkes követõi így
azonnal lázas munkába kezdtek. Kipuhatolták, mire is vágy-
nak leginkább a kiválasztott gyermekek, mûsort szerveztek és

az ünnepséghez megfelelõ helyszínt kerestek.
Kérésükre a Grund vezetõi azonnal igent mondtak. A
gyermekek tekintetét kezdetben a háttérben tornyosuló aján-
dékhegyek vonzották, azonban Gábor interaktív bûvészelõ-
adása minden figyelmet magára irányított. Erika az Alice
Csodaországból olvasott fel egy fejezetet, majd következett a
várva-várt ajándékozás. Az igazi meglepetések örömteli pilla-
natait látva mindannyiunkban megerõsítést nyert, hogy a
gyermekek boldogságánál csak a beteg gyermekek boldogsága
lehet fontosabb.

Csodák, csodás történések márpedig vannak. Itt, körülöt-
tünk, és ennek most részesei lehettünk. Önkéntes fiatalok,
akik alig pár évvel idõsebbek a kis betegeinknél, egyetemi ta-
nulmányaik, munkájuk mellett, szórakozás helyett jótékony-
kodnak. Kezdeményezésük példaértékû. Az önzetlen csapat
felejthetetlen pillanatokat szerzett a rákból gyógyuló gyerme-
kek számára, akikkel erre a másfél órára biztosan sikerült el-
felejtetniük a betegség kapcsán, a kezelések során átélt szen-
vedéseket. Az Alapítvány nevében köszönjük az önkéntesek
nem mindennapi, odaadó munkáját.

Teljesültek a beteg gyermekek kívánságai
Alapítványunk közel másfél évtizedes megalakulása óta számos megható felajánlással találkozott, azon-
ban önkéntes fiatalok még soha nem kerestek meg azzal a felajánlással, hogy ajándékokat gyûjtsenek
a nálunk regisztrált rákos gyermekeknek.
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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 köszönhetõen a

bennünket támogatók az adomány összege után adókedvezményt érvénye-
síthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ kedvezmény
mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 7.§). A támogatásról a jogszabályban meghatáro-
zott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben nyilvánossá tesszük.
Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkam-
pányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentet-
jük. Médiaszerepléseink alkalmával támogatóinkat bemutatjuk.

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

Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik köteles-
ségüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

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

milyen 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 gyógy-
szerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz, melyeket 
a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!


