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ÖÖSSZEFSSZEFOGÁSOGÁS AAJÁNDÉKJÁNDÉK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Eddig Romániában és Ukrajnában írtak
alá támogatási szerzõdést, az ott élõ, rákbe-
tegségben érintett és az anyaországban
gyógykezelt magyar nemzetiségû gyerme-
kek megsegítésére. Balogh István, a Gyer-
mekrák Alapítvány elnöke a közelmúltban
Újvidékre utazott, ahol dr. Csengeri Attilá-

val, tartományi egészségügyi titkárral egy
ugyanilyen együttmûködési szerzõdést kel-
lett volna aláírnia. Az idõpont egyeztetésé-
nek ellenére a találkozóra és a vajdasági rá-
kos gyermekek szempontjából fontos meg-
egyezés aláírására nem került sor. Hogy mi-
ért nem, azt Balogh István mondta el a Ma-
gyar Szónak:

– A Gyermekrák Alapítvány Magyaror-
szág legjelentõsebb civil szervezete. Szá-
munkra a határon túli magyar gyermekek
gyógyulása ugyanolyan fontos, mint az
anyaországban élõ gyermekeké. A gyereke-
ket nem szabad határoknak szétválaszta-
nia, és a pénztõl egyetlen gyermek gyógy-
ulása sem függhet. Már évek óta támogat-
juk a romániai, szlovákiai, ukrajnai és szer-
biai gyermekeket, ám a támogatás megvaló-
sulásához egy kormányszintû aláírás szük-
séges. Egy ilyen jellegû aláírásra kellett vol-
na sort keríteni Újvidéken. Dr. Csengeri Atti-
lával immár több mint féléve folyamatosan
kapcsolatban vagyunk, az együttmûködési
megállapodást kérésére már több alkalom-
mal is javítottuk, illetve módosítottuk. Végül
is sikerült eljutni odáig, hogy dr. Csengeri
értesített bennünket, a megállapodást, va-
gyis annak tartalmát elfogadhatónak és alá-
írásra alkalmasnak tartja, a hitelesítés napjá-
ul pedig a szerdai napot jelölte meg. Az álta-
la meghatározott idõpontban a Gyermekrák

Alapítvány képviselõi a Tartományi Képvi-
selõház épülete felé igyekeztek, ekkor telefo-
non értesített dr. Csengeri, az aláírásra most
nem kerülhet sor. Azzal mentette ki magát,
hogy ülésen van, és onnan nem tud eljönni.
Majd hozzátette, miután elbeszélgetett
munkatársaival, úgy döntött, ilyen formá-

ban Vajdaság részérõl nem írhat-
ja alá a megegyezést. Mindezt
követõen meglátogattunk egy
gyermekklinikát, ahol dr.
Csengerivel is sikerült találkozni.

– Mi hangzott el a személyes
találkozó alkalmával?

– Ennek a beszélgetésnek fo-
lyamán az derült ki, hogy
Csengeri úr számára a legna-
gyobb akadályt az jelenti, hogy
alapítványunk csakis a magyar
nemzetiségû gyermekeket tá-
mogatná. Ezt a hozzáállást elfo-
gadhatatlannak tartom. Mi egy
magyar civil szervezet vagyunk,
mi a magyar gyermekek gyógyí-
tásának költségeit szeretnénk le-

venni Szerbia, illetve Vajdaság válláról. Dr.
Csengeri ennek ellenére kijelentette, az ala-
pítványnak meg kell értenie, Vajdaságban
22 nemzetiség él, õk ugyanolyan ellátást
kérhetnek, mint a magyarok. Ebbõl, és
egyéb kijelentésekbõl azt a következtetést
vontam le, hogy, ha az alapítvány az összes
többi nemzetet is támogatná, akkor dr.
Csengeri hajlandó lenne aláírni a dokumen-
tumot. Ellenkezõ esetben az aláírást diszk-
riminatív lépésnek tartja. Persze, mindez-
zel egyetértek, de nekünk, magyar szerve-
zetként a magyar gyermekek gyógyíttatá-
sát kell támogatnunk. Mi kötelességünk-
nek érezzük a magyar gyermekek támoga-
tását, függetlenül a betegek állampolgársá-
gától. Csengeri úr álláspontját megértem,
elfogadni azonban nem tudom.

– A szóban forgó megegyezés jelentett
volna a Vajdaság, vagy az egészség-
ügyi titkárság számára bármilyen
jellegû kötelezettséget?

– A megegyezés a Vajdaság szá-
mára semmiféle kötelezettséget nem
jelentett volna. Mi adni szerettünk
volna, cserébe pedig nem kértünk
semmit. Ez a megegyezés azért lett
volna fontos, mivel csakis ennek a
dokumentumnak a függvényében
tudnánk gyorsan megszervezni a be-
teg gyerekek minél hatékonyabb

gyógykezelését. E dokumentum nélkül az
alapítványtól számon kérhetik a magyaror-
szági illetékesek, hogy miért is fizetjük egy
nem magyar állampolgár gyermek gyógy-
kezelését. A megegyezés nélkül is tudunk
segíteni, hiszen az alapítvány elnökeként
nem fogom végignézni egy gyermek halálát
sem, szükség esetén továbbra is biztosítani
fogjuk a gyógyítás költségeit, ezzel azonban
átlépem a számomra meghúzott határokat.
Számomra azonban elsõ helyen a gyerekek
élete áll, és nem az adminisztráció.

– Az elutasítás véglegesnek tekinthetõ,
vagy a jövõben van még esély a dokumen-
tum aláírására?

– Dr. Csengeri elmondta, igyekszik meg-
találni a módját a megegyezés aláírásának.
Ehhez azonban körültekintõen kell eljár-
nia, hiszen bár elméletileg független Belg-
rádtól, vagyis a fõvárostól, ez a függetlenség
mégsem tekinthetõ teljes mértékûnek.

– Egy ilyen jellegû fogadtatás után az
alapítvány hajlandó lenne a jövõben aláírni
a megegyezést?

– Természetesen. Ha egy gyerekrõl van
szó, akkor mindenkinek, mindent meg kell
próbálnia. Egy gyermek élete nem múlhat
sem pénzen, sem bürokrácián. Egy ilyen
témát illetõen nem szabad elveszni az ad-
minisztráció útvesztõjében, és semmilyen
esetre sem szabad eltûrni a politika beavat-
kozását. Egy ilyen jellegû segítségnyújtást
nem lett volna szabad visszautasítani.

– A szóban forgó, és a tartományi egész-
ségügyi titkár által vitatott dokumentum
aláírása után hány vajdasági magyar gyer-
mek kezelését tudták volna támogatni?

– Számbelileg ezt így nem lehet megha-
tározni. Egy azonban biztos, a Gyermekrák
Alapítvány kuratóriuma évente 40 millió
forintot szán a határon túli magyar gyere-
kek gyógykezelésének támogatására. Ez
nem egy elutasítandó összeg…

(Forrás: Magyar Szó)

A magyarországi Gyermekrák Alapítvány immár több mint egy évtizede áll a rákos gyermekek szolgálatában. Rendszeres
anyagi támogatást nyújt a rákos gyermeket nevelõ családoknak, a beteg gyermekeknek térítésmentesen biztosítják a
gyógyszereket, vitaminokat és táplálék-kiegészítõket. Az alapítvány támogatása már számtalan családot megmentett az
anyagi összeomlástól, hiszen a rákos betegek gyógykezelése nem kevés pénzbe kerül. Az alapítvány jelentõs segítséget
nyújt a határon túli magyar gyermekek gyógykezelésében is. 

Romániában, Ukrajnában  aláírták a szerzõdést – Vajdaság elutasította a segítõ kezet

„A gyerekeket nem szabad a határoknak 
szétválasztania …”

Egyelõre nem született megegyezés

Balogh István a Gyermekrák Alapítvány elnöke meglátogatta 
a szabadkai kórház gyermekosztályát 

Hatalmas vagyonnak számít a havi 10-
20 ezer forintos rabkeresmény. Ennyi jár
annak, aki dolgozik a rácsok mögött. Ká-
vé, cigaretta és csokoládé – ezek a kur-
rens cikkek a börtönbüfékben. Az ország
hat intézetében rabok százai mondtak le
a luxusról, sokan félhavi fizetésüket is
adakozásra szánták. Nagy a nyüzsgés, a
gyerekkacaj, csillogó szemek pásztáznak
a fiatalkorúak börtönében, ahol a fog-
vatartottak két hónapig próbáltak, díszle-
tet festettek, mert premier volt. A Gyer-
mekrák Alapítvány pártfogolt lurkói bol-
dogan nézték a Lúdas Matyi színpadra
vitt változatát, amivel a saját kezûleg ké-
szített ajándékok és a pénz mellett meg-
lepték õket. 

– Sokan adakoztak a halálos kórral
küzdõ gyerekek számára, de hogy egy el-

ítélt azon gondolkod-
jon, kinek adja kevés
pénzét, 12 éves mun-
kám során nem tapasz-
taltam ilyet. Ez a nemes
gesztus mindenkinek
azt példázza, hogy még
a legelvetemültebbnek
gondolt bûnösök lelké-
ben is él a segíteni aka-
rás – mondta Balogh Ist-
ván, a Gyermekrák Ala-
pítvány elnöke. Hozzá-
tette, az összeg nagysá-
gától függetlenül, szá-
mukra ez a legkedve-
sebb adomány. 

– Azért volt fontos,
hogy gyûjtsünk, mert

egy rabtársam
19 évesen gyo-
morrákban halt
meg – magya-
rázta Miklós el-
ítélt, aki elindí-
totta a „kalapo-
zást”. A gyer-
mekeknek elõa-
dott színdarab-
ban is fõszere-
pet vállalt. Ezen
a napon nem
volt bûnös, ba-
rátként ölelték a

gyerekek Lúdas Matyit és a tucatnyi fog-
vatartottat. Papp Ferike 11 éves, izgatot-
tan lesi, mi van a csomagjában. Csillogó
szemmel nézte a színészeket. 

– A Matyi lúdját is hazavihetem – mu-
tatja lelkesen. Nyoma sincs a kisfiún a
szörnyû betegségnek, pedig nyirokmi-
rigyrákos volt. – Óvodás korában vették
észre a betegséget, szörnyû idõk voltak,
de az alapítvány sokat segített, havonta
kaptunk ötezer forintot és a létfontosságú
táplálék kiegészítõket – magyarázza Feri-
ke édesapja. Két év kell még ahhoz, hogy
a kisfiúról kimondják: már nincs veszély,
meggyógyult!

Betörés, rablás, súlyos testi sértés, sõt emberölés, olyan bûnök, ami a szabad világban élõk számára a legsúlyosabbak. Az el-
követõk vétkesek erkölcsileg és jogilag is, ám hat büntetés-végrehajtási intézetben, köztük Tökölön, a fiatalkorúak börtöné-
ben lévõ fogvatartottak megtakarított pénzükbõl kuporgattak össze 117 500 forintot, hogy segítsenek azoknak a kis bete-
geknek, akiket a Gyermekrák Alapítvány karolt fel. A rabok is képesek a jóra.

Amitől egy rabnak is meglágyul a szíve

Mindenkinek elnyerte a tetszését az elõadás

Lúdas Matyi adta át a 117 500 forintról szóló „csekket” az alapítvány elnökének

Az elõadás résztvevõi és a támogatott gyermekek
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Az agykontroll szerepe a személyiség-fejlesztésben

SSok kis páciensünk beiratkozott a „Gyermek Agykontroll”
tanfolyamra. Az Agykontroll Alapítvány számukra térítés-
mentes tanfolyami oktatást biztosít. Közismert, hogy a

megbetegedések túlnyomó többségét az önértékelés zavarai
okozzák: „a nekem úgysem sikerül”, „én nem vagyok elég jó”,
„engem nem szeretnek”, stb. Ha valaki komolyan gondolja eze-
ket, akkor egész életében arra fog törekedni, hogy meg tudjon
felelni környezetének, illetve a vélt elvárásoknak. 

Ahogy ezt már régebben is említettük, a negatív gondolatok
és érzések – a düh, az agresszió, a bûntudat és a megfelelési
kényszer – nem engedik az egészséges lelkület kifejlesztését.
Ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat kiseprûzzük a tudatunkból
sokat segíthet az agykontroll módszer, amelynek oktatása Ma-
gyarországon az 1990-es évektõl folyik.

Már gyermekkorban is igénybe lehet venni ezt a módszert és
azok a gyermekek, akik ezt elvégezték teljesen megváltoztatták
gondolkodásukat, javult a koncentrációs készségük, tanulmányi
eredményük, sokkal céltudatosabbak lettek és teljesen más
szemmel nézik az életet. A gyermek agykontroll tanfolyam két-
napos és egy hétvégén el lehet sajátítani az alapokat. Ez jó ala-
pokat teremt a felnõtteknek szóló tanfolyamhoz, amely két hét-
vége alatt bevezet testünk irányításának rejtelmeibe.

Ezeken a tájékoztatókon megismerhetjük az emberi elme
mûködésének néhány kulcsfontosságú alaptörvényét, valamint
egyszerû, mentális technikákat tanulhatunk meg problémáink
hatékonyabb megoldásához. A könnyen elsajátítható tudomá-
nyos módszerrel többek között elérhetjük:

– a stressz levezetését, az egészség megteremtését és megõr-
zését

– az alvászavar megszûntetését
– a memória fejlesztését
– a fájdalom elmulasztását
– a betegségek legyõzését.

A lelki méregtelenítés

HHosszú távon több ezer magyar ember végezte el ezt a tanfolya-
mot és túlnyomó többségük arról számolt be, hogy sokkal rit-
kábban szorultak orvosi kezelésre, kevesebb gyógyszert kel-

lett bevenniük, általános egészségi állapotuk, energiaszintjük és
hangulatuk nagymértékben javult. Az alaptanfolyam elvégzése
után lehetõség van egy ún. „Ultra” tanfolyam elvégzésére, amely
ezt a módszert tovább fejlesztve képessé teszi az embert arra, hogy
rendkívül hatékonyan közremûködjön mind önmaga, mind pedig
a hozzá közelállók gyógyításában. 

Megítélésem és tapasztalatom szerint minden betegség gyó-
gyítását a testi, de mindenek elõtt a lelki tisztítással, méregtele-
nítéssel kell kezdeni. Úgy ahogy egy drága kozmetikai szert sem
kenünk fel testünkre alapos tisztítás nélkül, a terápiában alkal-
mazott szerek is akkor hatnak igazán, ha azok alkalmazását tes-
ti és lelki salaktalanítással elõzzük meg. 

A rosszindulatú daganatok kezelését is a gyermek személyi-
ségének, konfliktusainak, önértékelési zavarainak feltárásával
indítjuk, s ha az okokat megtaláltuk, minden lehetõséget megra-
gadunk, hogy önbizalmát, önértékelését, a magáról alkotott ké-
pet a lehetõ legmagasabb szintre emeljük.

A következõ fejezetben ehhez adunk néhány ötletet.

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lel-
ki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembe-
sülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrend-
kiegészítõk megvásárlásával és támogatott sok százmillió forinttal intézeti mûszer beszerzéseket.
A szakmai tevékenység színvonalának emelése céljából 2006 januárjától orvos szakértõ, életmód
szaktanácsadó segíti az alapítvány munkáját, cikk-sorozatával segítséget kívánunk nyújtani ol-
vasóinknak.

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

Fontos a személyiség-fejlesztés
Önértékelési zavarok feltárásával indítsunk

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

Az utóbbi idõben sikerült igazolni,
hogy az emberi bõr infravörös színképe
összefüggést mutat a páciensek egész-
ségügyi állapotával. A készülékkel lehe-
tõség van korai stádiumban a melanoma
(bõrrák) okozta elváltozásokat is észlel-
ni, amely különösen fontos a gyerme-
kek esetében. Dr. Rácz Jenõ, a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház fõigaz-
gatója – volt egészségügyi miniszter – a

mûszerátadáson beszédében kiemelte,
hogy Veszprém megye köszönettel tar-
tozik a Gyermekrák Alapítványnak az
évek óta nyújtott rendkívüli támogatása-
iért. A kórház az Alapítvány segítsége
nélkül nem tudta volna beszerezni eze-
ket az orvostechnikai eszközöket. A
Gyermekrák Alapítvány adományaival
nagyban hozzájárul e hatalmas intéz-
mény még hatékonyabb mûködéséhez.

Prof. dr. Mink János, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató
Központjának és a Pannon Egyetem Mûszaki Informatika Kar professzo-
rának kérését teljesítette a Gyermekrák Alapítvány, amikor megvásárol-
ta azt a mûszert, amely korai stádiumban képes felismerni a daganatos
rákos sejtek megjelenését.

A Gyermekrák Alapítvány a bőrrák 
diagnosztizálására alkalmas, a világon 

egyedülálló műszert vásárolt a Veszprémi
Megyei Kórháznak

A megvásárolt legújabb technikát prof. dr. Mink János 
vette át alapítványunk elnökétõl

A Nyugat-Európában már alkalmazott
technikai eljárás gyermekek számára a
korábbi vizsgálatokkal nem elérhetõ terü-
letekrõl is rendkívül hasznos vizuális ké-
pet nyújt. A jó képminõség jelentõsen se-
gíti a diagnózis felállítását, a gyermekeket
nem kell kitenni az altatás kockázatának
és nem utolsó sorban a gyermekek a vizs-
gálat közben szabadon mozoghatnak, ez-
által könnyebben viselik a beavatkozást.
Nem elhanyagolható, hogy az eszköz
egyszer használatos, kíméletes módszer,
mint diagnosztika és egyben után követé-
si célra is.

A Gyermekrák Alapítvány 13 éve segí-
ti töretlenül a rákos beteg gyermekeket és
családjukat. Az alapítvány adja a legtöbb

támogatást. A korábbi évekre visszate-
kintve Magyarországon egyedülálló nagy-
ságrendben, 1 milliárd 625 millió Ft-tal
támogatta a rákbeteg gyermekeket, csa-
ládjaikat és az õket gyógyító egészség-
ügyi intézményeket.

Mivel az Alapítvány nonprofit szerve-
zet, semmilyen vállalkozást nem folytat,

kizárólag csak a neki nyújtott támogatá-
sokból tud segíteni. Az Alapítvány évrõl
évre a személyi jövedelemadó 1%-ból be-
folyt összegbõl tudja finanszírozni ezeket
a mûszervásárlásokat, melyeket a nehéz
gazdasági helyzet miatt sem a kórházak,
sem a fenntartásukat végzõ önkormány-
zatok nem tudtak megvásárolni.

A Gyermekrák Alapítvány öt gyermek-gasztroenterológiai centrum (Heim Pál Gyermekkórház, SOTE I.sz. Gyermekklinika, DOTE
Gyermekklinika, Pécs Gyermekklinika és Szeged Gyermekklinika) vezetõinek rendkívüli kérését váltotta valóra, amikor megvá-
sárolta 11 millió forint értékben a világújdonságnak számító kapszula endoszkópos rendszert, amelyet nemrégiben adott át a
Heim Pál Gyermekkórházban. Az OEP finanszírozásának hiánya és a vizsgálatok magas költsége miatt a gyermekek számára
gyakorlatilag hazánkban még nem volt hozzáférhetõ ez a kapszula endoszkópos rendszer, pedig a gyermekek nehezen kivizs-
gálható vékonybél daganatos megbetegedéseiben nagy szükség van a pontos diagnosztikai vizsgálatokra.

Jelentősen egyszerűsíti és könnyebbé teszi a diagnózist
Egyedülálló orvosi összefogáshoz nyújtott segítséget a Gyermekrák Alapítvány

Prof. dr. Czinner Antal, a Heim Pál Gyermekkórház tudományos igazgatója, Balogh István, a Gyermekrák
Alapítvány elnöke, dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház orvosigazgatója, prof. dr. Arató András, a SOTE I.

sz. Gyermekklinika igazgatóhelyettese, prof. dr. Harmat György, a Heim Pál Gyermekkórház fõigazgatója

A miniatürizált kapszula endoszkóp 24 órán 
keresztül készít felvételeket a beteg gyermek 

vékonybélrendszerérõl
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LLEVELESLÁDEVELESLÁDAA LLEVELESLÁDEVELESLÁDAAA GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

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

Tisztelt cím!
Ezúton szeretném megköszönni a 2009-es évben

nyújtott támogatásukat. Sokat segített azaz összeg amit
minden hónapban részünkre utaltak. Zsófi már 14 hó-
napos nagyon nagy lány, sokat eszik, játszik és renge-
teget mozog. Az eredményei kiválóak, olyannyira, hogy
a 2 heti kontroll már 1 hónap. Vidám baba, annak elle-
nére, hogy folyamatosan nõ a foga és ettõl néha nyû-
gös. Csatolok néhány fotót is amin ön/önök is láthatják
milyen aranyos.

Még egyszer nagyon köszönjük támogatásukat és
remélem sok hasonló családnak tudnak még segíteni,
mert sajnos nagyon sok beteg gyerek van. Amennyiben
tartozunk még valamilyen számlával kérem jelezzék és
megpróbáljuk pótolni. 

Tisztelettel:
C. Tamás
Debrecen

U.I.: ha esetleg a 2010-es évben is tudnak segíteni ké-
rem azt is jelezzék.

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
K. Imréné vagyok, K. Attila nagymamája. 
Hálás szívvel szeretném megköszönni az eddig nyújtott rend-

szeres segítségüket és támogatásukat. Bízunk benne, hogy to-
vábbra is támogatják
Attila unokánkat a
nehéz és küzdelmes
napjaiban. Attilát mi,
apai nagyszülõk ne-
veljük 9 hónapos ko-
ra óta, ugyanis az
anyukája agydaganat-
ban meghalt. Sajnos,
mi ezt a betegséget
örököltük /Scherózis
Tuberóza/, sõt társul
hozzá még egy elég
agresszív epilepszia.

2005 novemberé-
ben meg kellett Attilát
operálni, mivel a bal
veséjét megtámadta
egy rosszindulatú da-
ganat és a bal vesét el
kellett távolítani a da-
ganattal együtt. A
jobb vesén számtalan apró ciszta látható. És még tovább az
Amerikai Idego. megállapították, hogy nem lehet megmûteni a
fejét, ezért E. Lóránt úrnak köszönhetõen beültettek neki a nya-
ki részbe egy VNS készüléket, ami az epilepszia rosszullétet
csökkenti. 

Járunk ellenõrzésre: a Tûzoltó utcai hematológiára, a Bókai
úti neurológiára és az Amerikai úti Idegseb.-re a VNS mûködése
végett.

Szeretném megköszönni azt a segítséget, amit nekünk pénz-
beli, étkezési utalványban és táplálék-kiegészítõkben nyújtanak,
ami bizony sokat segít neki a gyógyuláshoz, mert mi a párom-
mal nyugdíjasok vagyunk, és ezt nem tudnánk neki biztosítani.

Még egyszer tisztelettel és hálával nagyon köszönjük!
K. Imréné nagymama

K. Imre nagypapa
és K. Attila, aki ma már 17 éves nagyfiú
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A Karácsony a szeretet ünnepe. Máskor is, de ilyenkor még na-
gyobb szeretettel gondolok az Alapítványra és minden ott dolgozó

segítõ tagjára! Soha
nem fogom tudni
Önöknek megkö-
szönni a sok éven át
tartó segítséget!

Az elmúlt hetek-
ben több, számomra
kedves betegem tá-
vozott „tõlünk”, nem
beszélve az ismeret-
len, fiatal személyek-
rõl. Ilyenkor mindig
eltöprengek, vajon
ha Önök nem segíte-
nek, velem mi lenne?
Szerencsére kaptam
esélyt, kaptam egy
újabb lehetõséget!
Az Alapítványnak
köszönhetõen új re-
ményeket, álmokat
kergethetek, nemso-
kára már meg is való-
sítom! A karácsonyi
készülõdés mellett
lázasan készülünk
az esküvõre is (kül-

dök egy eljegyzési képet, háttérben a szüleimmel). Két esküvõnk
lesz, már alig várjuk!

Az egészségügyi problémám is alakulgat. Az eredmények töké-
letesek, néha még csökkenteni is tudom az adagot.

Remélem a román állam most már támogatni fog mindig!
Önöknek egy nagyon boldog, békés Karácsonyt kívánok, kívá-

nunk családom, võlegényem és családja részérõl is!
Örök hála és köszönet!

Ágota

Kedves Alapítvány!
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IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

FFONTONTOS INFOS INFORMÁCIÓKORMÁCIÓK
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet

Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.     Telefon: (36) (1) 217-1034     Fax: (36) (1) 217-1035
Adószám: 18161007-1-42            Számlaszám: 10200847-32415630-00000000

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!


