
Tisztelt Olvasók! 
 
Engedjék meg, hogy néhány sorban elmondjam Önöknek, hogy miért született meg a 
gondolat, hogy ezt az információs magazint most és ezt követően havonta az Önök kezébe 
adjam. Elsősorban mint boldog édesapa szeretnék beszámolni Önöknek arról, mit tettem 
annak érdekében, hogy ma boldogan játszhatok Rolanddal, akinél ezelőtt öt évvel a 
leggyilkosabb kórt, a rákot diagnosztizálták. Hogy Önök pontos képet kapjanak, egy picit 
vissza kell néznünk a múltba. 1996-ban, akkor három és fél éves fiamnál egyik napról a 
másikra változás állt be arcocskája mozgásában. Természetesen mint jó szülok, az első 
pillanatban szakorvoshoz fordultunk, akitől azt hallottuk, hogy nincs ok aggodalomra, a 
gyerek valószínűleg huzatot kapott. Nem tudtunk belenyugodni az első, második orvosi 
véleménybe és az ország leghíresebb szakemberéhez fordultunk, szerencsénkre. A profeszszor 
már az első vizsgálatkor gyanakvóan nézte Roland nyakán a duzzanatot, és aggodalma 
beigazolódott. Rolandot három és fél évesen megtámadta a gyilkos kór, a rák. A diagnózist 
követő hónapok borzalmait igyekeztünk gyermekünk elol eltitkolni, ő "csak" a fizikai 
fájdalmakat érezte. A cél egyértelmuen az volt, hogy a lelkét próbáljuk megmenteni, mert egy 
lélek gyógyítása a legnehezebb.A kórházban eltöltött kilenc hónap alatt tapasztalnom kellett, 
hogy baj van az egészségügyi ellátással, hibák vannak az orvosi diagnózisokban, és azt is 
tapasztalnom kellett, ahogy Roland betegtársai közül egyre többen elvesznek. Az orvosi hibák 
kiküszöbölésére megtanultam gyermekem betegségét, felvettem a kapcsolatot a világ szinte 
valamennyi szakorvosával és őket kértem, segítsenek abban, hogy Roland életben 
maradhasson. Elértem, hogy fiam személyre szabott kezelést kapjon, elvégezték azokat a 
vizsgálatokat, melyeket más gyermekeknél nem tettek, noha az ebben a betegségcsoportban 
elkerülhetetlen. A gyermekemen való kötelező segíteni akarásom ellenszenvet váltott ki 
azokból az orvosokból, akik közvetlenül kezelték gyermekemet, mert úgy érezték, hogy 
vizsgázniuk kell külföldi és magyar orvoskollégáik elott, és pontosan tudták, hogy 
felelősséggel tartoznak minden cselekedetükért. Az orvosok 1996-ban nem örültek annak, 
hogy van egy szülő, egy civil, aki megkérdőjelezi szakmai tudásukat és ne adj Isten, az általuk 
készített leleteket más szakemberekkel is ellenőrizteti. Nekem mint apának kötelességem volt 
megtenni mindent azért, hogy megmentsem fiam életét. Nem törődtem a fenyegetőzésekkel, a 
felelősség rám hárításával. Tettem azt, amit apai ösztöneim diktáltak. Küzdelmünknek meg 
lett az eredménye: Roland megmenekült a halál karmaiból, sértetlen maradt a lelke is, és 
remélem, hogy - ha ez egyáltalán lehetséges -, már elfelejtette a borzalmakat. Azután, hogy 
megmentettem gyermekem életét, úgy éreztem, még tennem kell a többi rákos gyermek 
megmentéséért is. Megírtam Gyerekrák c. könyvemet, azzal a céllal, hogy reményt adjon az 
olvasónak a rák elleni küzdelemben. Ezt követően hoztuk létre a Gyermekrák Alapítványt, 
melynek elsődleges célja egy rákcentrum felépítése, ahol nyugat-európai színvonalon és 
eredménynyel gyógyítható a rák. A megvalósításhoz azonban pénz kell, nagyon sok pénz. A 
200 ágyas gyógyító centrumban a diagnózistól kezdve a fenntartó kezelésig minden egy 
helyen történne. Ez idáig Magyarországon nem valósulhatott meg, részben pénzhiány miatt, 
részben azért, mert egyes orvosok ellenérdekeltek a centralizálásban.Ugyanakkor pontosan 
tudtuk, hogy milyen segítségre van szüksége a beteg gyermekeknek, hozzátartozóiknak és 
azoknak az egészségügyi intézményeknek, ahol ezeket a gyermekeket kezelik. Rendszeresen 
támogatjuk anyagilag a rákos gyermekek hozzátartozóit, gyógyszereket, 
táplálékkiegészítőket, vitaminokat biztosítunk a gyermekeknek, műszereket vásárolunk 
kórházaknak és támogatjuk a rákkutatást. A rák gyógyításában ma már számos új lehetőség is 
bizonyított, mint például a hipertermia, melynek költségei viszont magasak. Ezért vállaltuk, 
hogy a költségek egyharmadát, vagy esetleg kétharmadát is kifizetjük, hogy az anyagilag is 
tönkrement családokat megkíméljük a kiadásoktól. Jogi tanácsokkal segítjük a hozzánk 
fordulókat, nemzetközi konzíliumok öszszehívását finanszírozzuk. Ezeket a támogatásokat a 



minket támogatók nélkül nem tudnánk megvalósítani. Mellettünk van számos multinacionális 
cég, külföldi társszervezet, külképviselet és - pártállástól függetlenül - számos politikus 
egyetért célkitűzéseinkkel. A kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítést elsoként a 
Gyermekrák Alapítvány kapta meg, amely a legmagasabb civil szervezeti besorolás. Ezt csak 
azok kapják meg, akik kormányzati, illetve önkormányzati feladatokat látnak el. Azzal, hogy 
ezt a lapot Ön kezébe veszi, Ön is segíteni fog abban, hogy leküzdhetővé váljék a rák! 
Mindenkiben tudatosítani akarjuk, hogy küzdeni kell, hisz "nem halott, míg meg nem halt"! 
Abban az esetben, ha Önnek bármilyen jobbítási szándéka vagy ötlete van, kérem, írja meg 
nekünk, és így az Ön segítségével közösen szerkeszthetjük ezt a lapot, melynek egyetlen célja 
a segíteni akarás. 
 
Szükségtelen a három éves várakozási idő 
 
A Kossuth Rádió 2001. január 29-i Napközben címu műsorában Dr. Réhel Éva nonprofit 
szakértő az alábbiakat nyilatkozta: "A kiemelkedően közhasznú alapítvány - amit bírósági 
bejegyzéssel minősítenek - pedig azt jelenti, hogy olyan állami vagy önkormányzati feladatot 
lát el, tehát azzal foglalkozik ténylegesen, amiről egyébként az államnak vagy az 
önkormányzatnak kellene gondoskodnia." A műsorvezető, Vero Júlia is feltette azt a kérdést, 
amely mindannyiunkban felmerült: "Akkor igazából én azt nem értem, hogy miért kellett 
eddig három évet várniuk az adók 1 %-ának jogosultságára? Az ember azt gondolja, hogy 
azért kellene három évet várnia egy alapítványnak, hogy előbb bizonyítsa be egy szervezet, 
hogy valóban működik, valóban azt teszi, amire létrejött, és utána kaphassa meg ezeket az 1 
százalékokat, de a kiemelkedően közhasznú szervezet már bizonyított, és bíróság kontrollálta 
és ismerte el működését. De ilyen esetekben, mint kiemelten közhasznú szervezet, miért nem 
tett eleve kivételt a törvény, vagy indokolt lett volna-e, hogy tegyen?" Gyakorlatilag nagyon 
kevés volt a kiemelkedően közhasznú szervezet Magyarországon, amelyik így muködött, elég 
nehezen jegyzik be a bíróságok. Ennek van jó és rossz oldala is. Én a jó oldalát mondanám el. 
Ugye, az számít kiemelkedően közhasznú szervezetnek, amelyik ténylegesen ilyen feladatot 
lát el. Ahhoz viszont, hogy ezt ellássa, együttműködési megállapodást kell kötnie az illetékes 
önkormányzattal vagy kormányzati szervvel, attól függően, hogy milyen feladatot végez 
konkrétan. ...Amennyiben valóban állami vagy önkormányzati feladatot lát el, akkor 
természetesen szerintem fölösleges várnia három évet, hiszen, ha ezt gyakorolja, akkor 
pontosan ehhez kaphat nagyon sok segítséget, és megvalósíthatja azt a célt, amit alapító 
okirata vagy alapszabálya meghatároz." A Kossuth Rádió 2001. február 14-i Törvénykönyv 
című musorában Szigethy Anna Dr. Kolláth György alkotmányjogászt kérdezte: "...Ami 
felszínre hozta az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és ami annyi embert bizonytalanított el, az a 
Gyermekrák Alapítvány kalandja - hogy így mondjam - az APEH-hel, amikor is nem utalták 
át a részükre megajánlott 1%-okat, másodszor még ki is mentek hozzájuk, és a tavaly nekik 
juttatott összegek fejében elkezdtek foglalni, zárolták a bankszámláikat. A kommentárokból 
kiderült, hogy vannak kiemelten közhasznú, vannak közhasznú szervezetek és különböző 
dátumoktól függ, hogy jogosult-e egy alapítvány, erre a bizonyos 1%-ra, amit az emberek jó 
szívvel és segítőkészséggel ajánlanak meg... Kezdjük a közhasznúsággal és a kiemelt 
közhasznúsággal. Az adók egy százalékának fogadásához az egyiknél hároméves, a másiknál 
csak egyéves működést ír elő a törvény. Az alkotmányjogász kifejtette, hogy a kiemelten 
közhasznú szervezet nemcsak jogszabályban rögzített célokat, hanem kifejezetten állami és 
helyi önkormányzati közfeladatokat vállal el, de hiányzik az a biztonságos elvi alap, ami a 
szabályozást mindannyiunk számára vonzóvá és átláthatóvá tenné. A beszélgetés során az 
alábbiakban megfogalmazott véleményét hallhattuk: "Az 1%-ról szóló törvény későn született 
meg. Bizony vannak olyan szervezetek, amelyeknél már csak emiatt sincs meg a három év, az 
egy év már inkább meglehetett. Nem volna szabad ezekkel az évekkel ilyen szigorúan bánni. 



Ésszerűbb volna,ha az a szabály működne, hogy az ügyészség a törvényes működést, az 
adóügyi dolgokat az APEH ellenőrzi, hiszen ha egy alapítványnak köztartozása van, akkor 
úgysem kaphat pénzt, tehát ne az évekkel sakkozzanak.-" A jogszabályok útvesztőjében tehát 
az Alapítvány részére rendelkezett adó 1%-aiból származó összegek kénytelenek még 
várakozni a felhasználásukra, azonban reméljük már nem sokáig , hiszen tudjuk, hogy a 
parlamentben van a törvény módosítása. A bíróság az Alkotmánybíróság véleményét kérte a 
Gyermekrák Alapítvány ügyében. Mi bízunk abban, hogy a polgárok akarata és a jogalkotó 
szándéka olyan egyértelmű törvényi rendelkezésben találkozik, amely, ahogyan Dr.Kolláth 
György alkotmányjogász fogalmazott: "...kifejezi, hogy az állampolgár rendelkezett, a polgár 
rendelkezett, és a közhatalom teljesíti, nem pedig a közhatalom szab kereteket, amelyekben a 
polgár vagy jól érzi magát vagy rosszul. 
 
Kell egy kórház! 
 
A Németországban dolgozó kiváló professzort, Dr. Aranyossy Zsoltot kérdeztük arról, hogy 
mi a véleménye a Gyermekrák Alapítvány fő célkituzéséről, egy centralizált onko-
haematológiai kórház létrehozásáról, ahol a gyermekbetegek legmagasabb szintű kivizsgálása 
és gyógykezelése történne: -Professzor úr, véleménye szerint egy centralizált onko-
haematológiai kórház növelné-e a rákos gyermekek gyógyulási esélyeit? -Egy centralizált, és 
mindennel, azaz diagnosztikával, terápiával, rehabilitációval, családi integrációval ellátott 
gyermekonkológiai intézmény az optimális megoldás. -Ön szerint milyen hátrányai vannak az 
országszerte szétszórt kisebb onko-haematológiai osztályok fenntartásának? -A nem kielégítő 
felszereltség. A kommunikáció hiánya vagy nem akarása, esetleg kiváló képességű kollégák 
szakmai ismereteinek negálása. Véleményem szerint ez is a kommunikációs kényszer hiánya. 
Magyarul, mindenki azt tesz, amit akar, ha szabad ilyen keményen kifejeznem magam. Sajnos 
ezen felismerésemet néhány konkrét eset is alátámasztja, Budapestre vonatkozóan is. -Tisztelt 
Professzor úr, Önöknél milyen a gyógyulási statisztika? -80%-ot meghaladó. Kedves Balogh 
István úr! Kívánom Önnek, hogy azt az óriási projektet, amely centralizált gyógyító kórház 
létrehozása volna, véghez tudja vinni, és a klinika valóban talpra tudjon állni. Biztos vagyok 
abban, hogy Magyarországon léteznek kiválóan képzett orvos kollégák, akik megérdemlik, 
hogy egy ilyen intézményben dolgozhassanak. Az itt dolgozó személyzetnek olyan anyagi 
juttatást kellene biztosítani, amelyből civilizáltan meg is tudna élni, hiszen egy ilyen klinikán 
a betegektől pénzt sem elvárni, sem elfogadni nem lehet. 
 
A Gyermekrák Alapítvány fő célja megvalósításához neves szakemberek véleményét is kérte. 
Egy jól működő modern gyermekonkológiai centrum tervezésénél szakértőink fontos 
szempontnak tartják a gyermekcentrikus ellátást, amely a diagnózistól az utógondozásig 
számol a különböző életkorú gyermekek egymástól és a felnőttekétol eltérő testi és lelki 
adottságaival, beleértve a tizenévesek különleges igényeit is. Az ellátó központnak 
személyileg és technikailag is felkészültnek kell lennie bonyolult orvosi és ápolási feladatok 
végrehajtására (például vénás katéterek, tartós infúziók használata, citosztatikumok adása, 
életfunkciók motorizálása, újraélesztés stb.), súlyos állapotú és mozgáskorlátozott betegek 
ápolására. Szakszerű szociális és pszichológiai támogatás és szükség esetén beavatkozás 
nélkül elképzelhetetlen gyermekközpontú onkológiai ellátás, ezért az ehhez szükséges 
személyi és szervezeti feltételeknek is jelen kell lenniük. A krónikus beteg gyermekek 
oktatása a kórházban és otthon ugyancsak szerves része az integrált, mindent átfogó 
ellátásnak. A barátságos, vidám, színes környezet magától értetődően hozzátartozik a 
követelményekhez. Szakértoink véleménye szerint, a gyógyulási eredmények további 
javításában - a leghatékonyabb kezelések alkalmazása mellett - igen fontos, hogy az élet 
minőségének megőrzése a kezelések alatt és értelemszerűen utána is nagy(obb) jelentőséget 



kapjon. Ezt többek között a szövődmények hatékonyabb megelőzésével és elhárításával, a 
betegek és családok jobb, hangsúlyosabb szociális/pszicholóiai vezetésével, a mellékhatások 
jobb monitorizálásával, a kezelés (dózisok) módosításával, szükség esetén, az intenzív, 
megterhelő kezelések időbeni leállításával , aktív, hatékony palliatív kezeléssel lehet elérni. 
 
Még ha fáj is... 
 
Magyarországon minden nap kiderül egy-egy gyermekről, hogy daganatos betegsége van. Ki 
sem merjük mondani, hogy rákos! A gyermek szülei, nagyszülei, testvérei a fájdalomtól 
összetörve, szinte bénult tehetelenséggel veszik tudomásul, hogy operáción, majd fájdalmas, 
rendkívül nehéz kezeléseken kell átesnie a gyermeknek. Szeretnének bízni az 
orvostudományban, szeretnének bízni az ápolókban, orvosokban, szeretnék biztosan tudni, 
hogy a gyermek meggyógyul, és készek azért mindent megtenni. A legfantasztikusabb beteg a 
kisgyermek. Óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy jobban legyen, rendkívüli önuralommal 
turi a fájdalmas beavatkozásokat, sosem színlel, meg akar gyógyulni. Az a család, amelyben 
rákos megbetegedés fordul elő, hirtelen egyedül érzi magát, és segítségre van szüksége ahhoz, 
hogy a küzdelemből győztesen kerülhessen ki. Lapunkkal is ehhez a küzdelemhez kívánunk 
segítséget nyújtani, azzal, hogy fontos információkat közlünk a daganatos és vérképzőszervi 
megbetegedésben szenvedő gyermekek és felnőttek, a rákbetegek környezetében élő 
családtagok, barátok, ismerősök számára, valamint hasznos olvasmányként ajánljuk azoknak, 
akik az egészséges életmódra odafigyelnek és a megelőzést fontosnak tartják. Nehezen 
beszélünk arról, hogy jelenleg minden negyedik magyar halálát tumor okozza! Tény, még ha 
fáj is, hogy a rák bárkit megtámadhat, tény, még ha fáj is, hogy még mindig kevesebben 
gyógyulnak meg, mint amennyien meghalnak. A betegeknek szükségük van arra, hogy 
együttérzést, segítséget tudhassanak maguk mellett, hogy érezzék, nem egyedül küzdenek. 
Szeretnénk Önnel is tudatni, hogy a rák elleni harcból győztesen is ki lehet kerülni ! Egyet 
nem tudunk ígérni: hogy nem lesz fájdalmas.Küzdeni, győzni segítünk. 
- TeA- 
 
Olvasóink írták 
 
Lapunk első számát február közepén vehették kezükbe Tisztelt Olvasóink. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy máris sokan előfizettek lapunkra, és többen levelet is csatoltak az előfizetési 
levelezőlap mellé. Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket, és továbbra is várjuk leveleiket, 
írásaikat. 
 
Tisztelt Szerkesztőség! 
 
Szeretném a újság további számait is megkapni, ezért visszaküldöm a levelezőlapot. Először 
furcsa volt, hogy a napilapból kihullott az Önök újságja, nem is értettem, hogy miről szólhat. 
Ahogyan olvasgattam és láttam, hogy mikről írnak, bizony kezdett nagyon is érdekelni. 
Hallom én is sokat, hogy mennyi ember rákos, de nem is gondoltam, hogy kicsi gyerekek is 
elkaphatják ezt a betegséget. Mondják, hogy a dohányzástól meg a rossz evéstől van a rák. 
Akkor kicsi gyerekeknél mitől? Kérem írjanak arról, hogy hogyan tudják gyógyítani a kis 
ártatlanokat, meg érdekelne engem, hogy amíg a gyereket valamelyik szülő ápolja, akkor mi 
lesz a munkahelyével? Mert ugye az se mindegy. Nekem tetszik, ahogy írnak, egyenes 
beszéd. Minden jót kívánok! 
T.M. Salgótarján 
 
Tomika négy nap múlva meghalt... 



 
KÓR-LAP Szerkesztősége! Szomorú szívvel írok Önöknek. 3 évvel ezelott 15 éves kisfiam 
egy focimeccsen játszott, majd amikor hazaért, fájlalta az ágyékát. Reggelre már nehezen is 
pisilt, hát rohantunk a körzeti orvoshoz, aki kérdezgette, hogy mi volt a hétvégén. Fiam 
mondta, hogy focizott és odacsapódott neki a labda. Erre a körzeti orvos mondta, hogy semmi 
baj, majd elmúlik. Csak nem múlt a fájdalom, sot Tomikám panaszkodott, hogy mintha csomó 
lenne a jobb heréjében. Akkor már komolyan aggódtam, és elmentünk az urológiára. Az orvos 
csak hümmögött, aztán mondta, hogy menjünk Pestre, mert ultrahangon kell megnézni azt a 
csomót. Két hetet kellett várnunk, amíg lett hely a vizsgálatra. Reggel nyolcra kellett odaérni, 
de végül elmúlt dél is mire sorra kerültünk. Nem tartott az egész öt percig, amikor mondta az 
orvos, hogy ki kell venni a daganatot. Mert az van. Elküldött minket a sebészetre, ott végre 
leült velünk egy doktor és elmondta, hogy azonnal ki kell venni Tomika heréjét, mert akkor 
tudják csak, hogy milyen daganata van. Tomikát néhány nap múlva megoperálták, tényleg 
nem volt nagy műtét, és amikor a varratot kiszedték, kellett egy másik osztályon levő orvossal 
beszélnünk. Ő elmondta, hogy rákos daganat volt, és ezután Tomikának kemoterápiát kell 
kapnia. Elmondta, hogy ez nemzetközileg elismert módszer, és azután már biztos nem 
terjedhet tovább a betegség, legalábbis reméli. Mondta, hogy öt napig infuziót adnak és azt 
háromszor ismétlik. Mivel vidékiek vagyunk, erre be kellett feküdni, aztán három hetet otthon 
lehetett a fiam és utána újra vissza. Mondták, hogy rosszul lesz, meg kihullik a haja, de majd 
adnak rá gyógyszert. Úgy is lett, elkezdték a kezelést. Nézték a vérképét, mert mondták, hogy 
ilyenkor legyöngül a szervezet, de semmi különösebbet nem mondtak akkor sem, amikor 
Tomikának nagyon magas láza lett. A harmadik kezelés utáni második este Tominak 41 fokos 
láza lett. Telefonáltunk a kórházba, mondta az ügyeletes orvos, hogy adjunk neki Rubophent. 
Tomika egyre rosszabbul lett, nem ment le a láza, enni nem tudott, gyönge volt, és nagyon 
köhögött, remegett egész testében. Nem vártunk, kocsiba ültünk és reggel már a kórházban 
voltunk, ahol mondták, hogy ez ilyenkor így van, kicsit leromlott az immunrendszere, 
befektették, adtak neki gyógyszereket. Tomika négy nap múlva meghalt. Tüdőgyulladásban. 
Azóta is kérdezem magamtól, mit csináltam rosszul, talán nem vigyáztam rá eléggé? Talán 
tehettem volna valamit? Lehet, hogy ha tájékozottabb lettem volna, ha többet tudok erről a 
betegségről, jobban ápolhattam volna Tomikát? Vagy az orvosok nem vigyáztak rá? Nem 
tudom elfogadni, hogy meg kellett halnia. Kívánom minden szülőnek, hogy ha esetleg beteg a 
gyereke, tudjon segíteni rajta. Önöknek pedig kívánok eredményes felvilágosító munkát és 
sok gyógyult gyereket. 
 
Internet szemcsék 
 
Dr. Fekete Ildikó honlapján (www.extra.hu/ildiko) Dr. Risko Ágnes (az Országos Onkológiai 
Intézet Haematológiai Osztály Rehabilitácós részlegének orvosa) írását találtam. A doktornő a 
rákbetegek lelki gondozása kapcsán a háziorvos szerepéről szól. A tanulmányban olyan 
megállapításokat olvashatunk, amelyek ismerete segít azoknak, akik rákbeteg környezetében 
arra törekednek, hogy a beteg könnyebben viselje állapotát. Az írás nem csak háziorvosoknak 
szól, ajánlom Önnek is. "A háziorvosok gyakran szembesülnek rákos betegek leli 
problémáival, ugyanakkor tanulmányaik folyamán általában csak kis mértékben volt módjuk a 
szükséges tudást és készséget megszerezni az onkológiai betegek lelki gondozásával 
kapcsolatosan. ...a tapasztalatok szerint a rákbetegek félnek a haláltól, a csillapíthatatlannak 
vélt fájdalmaktól, a testi változásoktól..." Egyre közismertebb, hogy számos testi- és lelki 
megbetegedés fő kórokozója az emberek egészségtelen életmódja és elégtelen stressz-
feldolgozó képessége. A rák megelőzésében sokat segíthet a háziorvos (nemcsak Ő, hanem 
Ön is), ha küzd a dohányzás, az alkoholizálás, az egészségtelen táplálkozás, az elhízás, a 
drogfogyasztás, a mozgásszegény életmód ellen... A továbbiakban a cikk ismerteti, hogy a 



rákbetegség felismerését követo dignózisközlést általában hogyan fogadják az érintettek. 
Megtudhatjuk, hogy sok esetben az érzelmi krízis tartóssá válik, nehezíti a gyógyulást, hiszen 
a tünetek, a kommunikációs zavar, az alvászavar, az étkezési problémák, koncentrációs 
nehézségek is rontják a beteg általános állapotát. A dolgunk az, hogy segítsük a beteget ebben 
az állapotában, kérjük háziorvos segítségét, illetve szervezzük meg pszichoszociális 
támogatásukat, esetenként pszichoterápiás kezelésüket. Ami a legfontosabb,hogy a környezete 
megértő figyelemmel, segíto odaadással forduljon a beteg felé. Dr Mátrai Zsolt gyermekorvos 
honlapján (www.extra.hu/matraidr) Mit tegyünk különböző gyermekkori sürgősségi 
helyzetekben ? címmel összefoglalót olvashatunk arról, hogy mit kell tenniük a szülőknek, a 
nagyszülőknek, a gondozóknak, a pedagógusoknak és az óvónőknek abban az esetben, ha a 
gyermeket baleset éri, vagy hirtelen megbetegszik. Olvashatunk többek között arról, hogy mit 
kell tennünk, ha a gyermeknek duzzadtak a nyirokcsmói, ha fáj a füle, ha hasmenése van, ha 
hányás, görcsroham lép fel. A nyirokcsomók szinte a test minden területén előfordulnak. Ezek 
az immunrendszer részét képezik. Ha a nyirokcsomó megduzzad, az azt jelenti, hogy felvette 
a küzdelmet a fertőzéssel szembe. A nyirokcsomók megnőhetnek enyhe és súlyos 
betegségekben is. Mikor kell orvoshoz fordulni? -Ha már két-három hete észlelhetoek a 
tünetek.-Ha növekednek és más területen lévo nyirokcsomók is megduzzadnak. - Ha a 
nyirokcsomó vörös, forró tapintású, fájdalmas. -Ha a gyermek testsúlya csökken. -Ha 
fáradékonyabb, mint máskor. Én nem vagyok orvos, csak gyermekem van. Ha kisfiamon a 
tünetek bármelyikét észlelem, azonnal orvoshoz viszem, és nem várok két-három hetet. Az én 
véleményem az, hogy ha a gyermekünk nincsen jól, ne mi szülők tanakodjunk azon, hogy mi 
lehet a baj, ne mi szülők figyeljük, mivé fejlodik egy-egy szokatlan tünet, hanem már az első 
aggodalomra okot adó jelet mutassuk meg orvosnak. Ha nem egynek, hát többnek. 
 
Adjon egy forint esélyt! 
 
Alapítványunk támogatóinak köszönhetően útjára indíthatott egy havonta megjelenő 
magazint. A lap célja, hogy reményt adjon olvasóinak a rák elleni küzdelemben. Ahhoz, hogy 
ez a lap minél több érintetthez eljusson, az Ön támogatására is szükség van. Magyarországon 
több ezer család érintett a gyermekkori rákban. A megelőzés millióknak az érdeke. Segítsen, 
hogy Magyarország ne legyen világelső a rákos megbetegedések területén! 
 
Koldusszín és fonák 
 
Koldusszín és fonák A Dob utca és a Körút sarkán álló koldusnak nem megy olyan jól, mert a 
lámpa hamar zöldre vált, és az autósok már húznak is tovább, a járókelők is csak átrohannak a 
zebrán, és különben sincs a koldusnak semmilyen testi fogyatékossága. Legalábbis látszatra 
nincs. A Blaha Lujza téri aluljáróban - bár komoly konkurenciaharc folyik - mindenki 
megtalálja a számítását. A gyalogos forgalom a Nyugati után talán itt a legnagyobb a 
városban. Persze előnyben részesül a valamelyik végtagját nélkülöző, fehér bottal rendelkező, 
kevésbé alkoholszagú koldus. Ugyanitt találkozhatunk fogyatékos gyermekek által rajzolt 
képeslapokat áruló önkéntesekkel, vöröskeresztes önkéntesekkel és különböző alapítványi 
önkéntesekkel. A legkülönbözobb célokra fordíthatjuk fölösleges pénzünket. Néha én is 
adakozok -"mert a jókedvű adakozót megáldá az Úr"-, és ilyenkor eltölt valami jó érzés. Az 
utóbbi időben megszaporodott önkéntesek tettek óvatossá. Naponta kapom a telefonokat, 
hogy Alapítványunk megsegítése érdekében szorgalmas önkéntesek tűnnek fel különböző 
településeken, adományokat gyűjtve. Tudom, hogy nem az Alapítvány munkatársai, mégsem 
tehetek semmit. Rendőrségi feljelentésekből és sajtóközleményekből már van egy tucat, 
mindenhol pedig nem lehet ott az ember. Szóval ezért lettem óvatosabb. Most már jobban 
megnézem kinek adok. Például az egyik nap egyik, másik nap másik lábát nélkülözni 



kénytelen koldusnak nem adok, mint ahogy annak sem, aki fehér botjával kopog és utánam 
köp, amikor elutasítom. Egyáltalán nem adok az önkéntes képeslapárusnak, az önkéntes 
vöröskeresztesnek és végképp nem adok a Gyermekrák Alapítvány javára gyűjtő 
önkéntesnek. Sot, már sokszor elhatároztam, -amit azért mindig megszegek-, hogy nem adok 
senkinek semmit, akár megáld az Úr, akár nem . Valahogy belefásul az ember ebbe a sok 
koldusba. Egy valamit azonban harmadik éve mindig megteszek. Kiválasztok egy koldust, és 
amikor a személyi jövedelemadó bevallásomat készítem, kitöltöm az 1%-os rendelkező 
nyilatkozatot is, a kiválasztott nevére. Nekem könnyű, hiszen harmadik éve közelről ismerem 
a Gyermekrák Alapítványt. Tudom, hogy nem váltogatja végtagjait, és nem köp utánam. 
Nemes Dénes 


