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Az 1% életeket 
menthet

Mire elég az 1%?

Rendszeres olvasóink már ismerik 18 
éves, hazánkban egyedülálló tevéke-
nységünket. Küldetésünk a rákos gyer-
mekek gyógyulási esélyeinek elősegítése, 
a családok és a gyógyítók hosszú évekig 
tartó nehéz küzdelmének támogatása.

A rászorulóknak nyúj tott adományaink 
értéke ki emelkedő nagyságú, meghalad
ja a 3 mil liárd forintot. Vállalkozási 
tevékenységet nem folyta tunk, ezért csak 
a jó szándékú támogatóknak köszön-
hetően tud juk segíteni a rákos gyermekek 
gyógyítását. 

Az Alapítványunknál regisztrált rákos gyer
mekeket 68 éven keresztül, a teljes gyógyu
lásukig támogatjuk. Rendszeres anyagi és 
természetbeni segítséget nyújtunk az érintett 
családoknak. A beteg gyermekek számára 

térítésmentesen biz tosítjuk a teljes gyógyulá-
sukhoz nélkülözhetetlen gyógyszereket, vita-
minokat, táplálékkiegészítő készítményeket. 
A szülőktől érkező rendkívüli támogatási 
kéréseket is teljesítjük. Jelenleg több mint 

500 gyermeknek nyújtunk rendszeres (havi) 
támogatást a rák elleni küzdelemhez.

János, Ágota, és Ákos gyógyulásához 
is az 1%os felajánlásoknak köszönhetően 
járultunk hozzá.

János 12 021 258 Ft értékű támogatását 
3613 adózó 1%-os felajánlása tette 
lehetővé

Ágota közel 15 millió Ft értékű 
támogatásához 4508 adózó 1%-os 
felajánlását használtuk fel

Ákos 4 463 840 Ft értékű támogatásához 
1342 adózó 1%-os felajánlására volt 
szükségünk

Gyermekek és családok támogatása
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A Bethesda Gyermekkórház 
műszerparkját  34,6 millió forint 

értékű eszközökkel fejlesztettük 

Kórházak támogatása
A beteg gyerekeket gyógyító kórházaknak az 
elmúlt években 75, modern, műtéti és diag-
nosztikus készüléket adtunk át. Az általunk 

vásárolt és a kórházaknak adományozott, a leg-
magasabb igényeket is kielégítő készülékek-
kel az orvosok sokkal kisebb megterheléssel 

tudják műteni, kezelni a betegeket. A tavalyi 
évben három gyermekkórháznak nyújtottunk 
támogatást az 1%os felajánlásokból.

Az idén rendelkezzen Ön is! 
Az előző években sokan azonosultak missziónkkal és hálásan köszönjük minden felajánlónak a segítséget. Ismerve azonban a hazai 
rákgyógyítás nehézségeit és a gyermekük betegsége miatt elszegényedő családok szinte kilátástalan helyzetét, nyilvánvalóvá válik, 
hogy bár sokan gondolkodunk a fontos célokról hasonlóan, de további támogatókra van szükségünk. 
Gondoljon arra, hogy egy beteg gyermek támogatása az Ön felajánlásával kezdődik! 
Adója 98%ának felhasználásába amúgy sincs beleszólása, ne hagyja, hogy a fennmaradó 1+1%ot is elnyelje a költségvetés. A ren-
delkezés kiváltság, nem kötelesség. Tartozzon a megfontoltak közé és támogassa a rákos gyermekeket adója 1%ával a Gyermekrák 
Alapítványon keresztül! Ne felejtse, most úgy segíthet, hogy nem kell mérlegelnie, megengedhetie magának a támogatást!
Kis betegeink számítanak folyamatos támogatásunkra, kérjük, szánjon néhány percet a rendelkezésre, egy fillérjébe sem kerül.

Köszönjük! 

Adószámunk: 18161007-1-42 3

A Heim Pál Gyermekkórház 
új onkológiai osztályának 
kialakításához 96 millió forinttal 
járultunk hozzá

28 855 adózó 
1%-os felajánlása

10 400 adózó 
1%-os felajánlása

A szakorvosképzés 
támogatására (rezidensek 
ösztöndíja és 
szakirodalom biztosítása) 
19 millió Ft-ot 
fordítottunk

12 667 adózó 
1%-os felajánlása

A miskolci  Gyermekegészségügyi 
Központnak 42 millió forint értékű 

műszertámogatást nyújtottunk

5710 adózó
1%-os felajánlása
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A kétéves Leventénél tavaly diagnosz-
tizáltak daganatos megbetegedést, mely a 
hasüregéből indult és sajnos a csontvelőre 
is kiterjedt. A kemoterápiás kezeléseket 
követően csontvelőtranszplantációra 
ke rült sor. A hosszú kórházi ápolás után 
Levente szülei szerették volna gyerme-
kük számára a legmegfelelőbb otthoni 
körülményeket biztosítani, de az albérlet, 
ahol eddig éltek erre alkalmatlan volt.

Segítségért fordultak Alapítványunk-
hoz, melyben egy kisebb családi 
ház megvásárlásához kértek anyagi 
támogatást. Levente gyógyulása érdeké-
ben egymillió forinttal járultunk hozzá a 

család lakásvásárlásához. Az új lakásban 
már biztosított a beteg kisfiú számára 
az egészséges, biztonságos családi 
környezet.

Nemrégiben kaptunk a szülőktől tájé
koztatást, hogy Levente betegsége sajnos 
kiújult, és újra elkezdődtek a kezelések. 
Ezúttal a daganatos sejtek elterjedése már 
oly mértékűvé vált, hogy az már a kis-
fiú életét veszélyezteti. A hazai orvosok 
gyógyító munkája ebben a harcban már 
sajnos nem elég, ezért a szülők kérésére 
felvettük a kapcsolatot több amerikai kór
házzal, remélhetőleg vállalják Levente 
további kezelését.

Alapítványi segítséggel költözhettek 
albérletből saját lakásba

Kiara gyógyulását csíramentes 
környezet kialakításával segítettük

Ricsi újra tanul 
járni
Az ötéves kisfiút gerincvelő rosszindu-
latú daganatával kezelik már több mint 
két éve. A betegsége miatt újra kellett ta-
nulnia járni. A lábizmai nagyon gyengék, 
ezért csak segédeszközzel, két bottal tud 
közlekedni. Ahhoz, hogy ismét egyedül 
is képes legyen járni, az édesanya először 
egy évvel ezelőtt fordult Alapítványunk-
hoz segítségért. Egy különlegesen ki-
alakított „csoda nadrágot” kért, melyet 
kizárólag az Egyesült Államokban lehet 
beszerezni. Alapítványunk társszervezete 
– az USAban bejegyzett Children Can-
cer Foundation (CCF) – segítségével 
beszereztük a kért gyógyászati segédesz-
közt, melynek köszönhetően Ricsi lába 
sokat erősödött, most már egy bottal kez-
di gyakorolni a járást. Sajnos azonban a 
nadrág az intenzív hordás következté-

ben elhasználódott, és így a hatásfoka is 
csökkent, ezért egy újabb nadrág beszer-
zése vált szükségessé. Természetesen 

most is felvettük a kapcsolatot a CCF
fel, és átadtuk Ricsinek a fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen segédeszközt.

A négyéves kislánynál tavaly február-
ban neuroblastomát (perifériás ideg
rendszeri daganatot) diagnosztizáltak. 
Először kemoterápiás kezeléseken, majd 
csontvelő transzplantáción esett át. A 
kislány hősiesen viselte a kórházi ke-
zeléseket. A transzplantációt követően 
szülei megpróbálták otthonukat úgy 
átalakítani, hogy gyermekük gyógyu
lásához minden higiéniai feltétel biztosít-
va legyen. A három gyermeket nevelő 

család anyagi helyzete azonban a család 
és a barátok összefogása ellenére sem 
fedezte az átalakításokkal járó teljes 
költséget, ezért Alapítványunkhoz for-
dultak segítségért. Átvállaltuk a félsteril 
szoba kialakításához szükséges költségek 
kifizetését.

A szoba elkészült, és a sok-sok meg-
próbáltatáson átesett kislány most már a 
megfelelő körülmények között gyógyul-
hat otthonában.
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Milán kitartó küzdelme 

Kálmán nem adja fel

Anita és Zoé egypetéjű ikrek. Mindketten 
veseráktúlélők. Most hét és fél évesek és 
tombol bennük az energia, de nem volt ez 
mindig így. Két hónaposak voltak, amikor 
egy rutin ultrahang vizsgálat során ész-
lelték az orvosok, hogy Zoé veséin da-
ganatok vannak, majd két hónappal ké
sőbb Anita veséin is daganatokat fedez tek 
fel.

A műtétet és a kezeléseket követően egy 
évig tünetmentesek voltak, amikor sajnos 
mindkettőjüknél visszatért a rák. Ekkor 
már a lányok életét csak a veseeltávolítás 
mentette meg, így most mindkét kislány 
egy-egy vesével él.

Nagyon sok nehézségen kellett átes
niük, de a legnehezebb az volt, amikor 
Anita egy kezelés ellen olyan hevesen 
tiltakozott, hogy egy „hisztirohamot” 
követően éber kómás állapotba került. Az 
orvosok csak tanácstalanul szemlélték az 
eseményeket. Végül ikertestvére szólon-
gatásaira tért magához.

Támogatásunkat a betegség kezdete óta 
rendszeresen biztosítjuk a gyermekeknek, 
és édesanyjuknak, aki egyedül birkózik meg 
a szülői feladatokkal. Legutóbb az édesanya 
kérésére két db páramentesítő készüléket 
vásároltunk a lakásuk vizesedése miatt.

A készülékek használatával sikerült 
Anita és Zoé gyógyulásához a megfelelő 
páratartalmú, egészséges lakókörnyezetet 
biztosítani.

Milán több mint egy évtizede küzd rákos 
betegséggel, még csak 5 éves volt, amikor 
az orvosok először találtak a látóidegén 
rosszindulatú daganatot. A kezelések 
hatására javulás következett, de a daganat 
sajnos nem tűnt el teljesen. Hosszú évekig 
tartó gyógyszeres terápia mellett Milán a 
vakok iskolájába jár, mivel a betegsége 
miatt a látása minimálisra csökkent. Itt 
szövést tanul, amit nagyon szeret. 

A legutóbbi kontroll vizsgálat során 
azonban kiderült, hogy a daganat két év 
tünetmentesség után kissé növekedett. 
Újabb gyógyszeres kezelés vált szüksé-

gessé, melyet a szülők teljes megdöb-
benésére az OEP már nem támogat, ezért 
saját erőből kellene a családnak havonta 
a szükséges gyógyszert megvásárol-
ni. Az édesanya és az édesapa kétség-
beesetten fordultak hozzánk, hiszen 
három gyermeket nevelnek és a Milán 
életéért folytatott évtizedes küzdelem 
alatt nagyon nehéz anyagi körülmények 
közé kerültek. Alapítványunk a kez-
detektől a család mellett állt, és min-
den nehézségükben számíthattak a 
segítségükre. Természetesen most is 
vállaltuk, hogy megvásároljuk a kezelő 

orvos által felírt gyógyszert egészen ad-
dig, amíg arra szüksége lesz a 18 éves 
fiúnak.

Kálmán betegsége négy és fél évvel 
ezelőtt derült ki. Agyában rosszindulatú 
daganat fejlődött, mely olyan súlyos 
volt, hogy azonnali, életmentő műtétre 
került sor. A beavatkozás során a da-
ganat nagy részét sikerült eltávolítani, 
sajnos azonban a műtétet követően Kál-
mi lebénult. Végtagjait azóta sem tudja 
használni, mindenben szülei segítségére 
szorul, még a kerekesszéket sem tud-
ja önállóan hajtani. Számos kemo és 
sugárkeze lé sen, továbbá őssejt transz-
plantáción van már túl. 16 éves volt, 
amikor a szörnyű betegség miatt kere
kesszékbe kény szerült. Szülei nem 
bírták nézni, hogy amíg gyermekük 
kortársai élik a tinédzserek felhőtlen, 
boldog életét, addig fiúk lehajtott fejjel, 
mozgásképtelenül, kerekesszékbe kény-
szerült, és ki tudja meddig?

Alapítványunkhoz fordultak segít
sé gért, hogy gyermekük ismét fel 

tud   jon állni, és újra mosolyogjon. 
A rendszeres támogatásainkon túl 
biztosítottunk a fiatal srác részére 
egy olyan elektromos kerekesszéket 
mellyel akár egyedül is fel tud áll-
ni, és önállóan, segítség nélkül képes 
irányítani.

A lakásuk bejáratához rámpát épí
tettünk, hogy Kálmi bármikor egyedül 
is kimehessen a kertbe a speciális 
állítókerekesszék segítségével.

Most már több mint két éve használja 
ezt az eszközt, ahogyan a szülei nevezik 
„csodakocsit”.

Ezzel a géppel sokkal könnyebben tud 
mozogni, akár a lakásban, akár a szabad-
ban. Önállósága révén Kálmán nyitot-
tabb lett a külvilág felé, visszakapta 
elvesztett önbizalmát, és a környezetétől 
kapott pozitív visszajelzések újult erővel 
töltik fel a gyógyulás felé vezető hosszú 
úton. 

Iker lányok
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Nagyon sok ember hoz gyermekkorából 
magával olyan negatív élményeket, ame lyek 
önbecsülését rendkívül ala csony szinten 
tartják. Ezek az emberek szeretnének min-
denáron másoknak megfelelni, nem akarnak 
senkinek nemet mondani, ezért erőn felül 
elvállalnak mindent, ami sokszor lelkükben 
feszültséghez és negatív gondolatok felhal-
mozódásához vezet. Az elfojtott indulatok, 
a ki nem mondott szó és a tisztázatlan vagy 
meg nem oldott élethelyzetek szintén önbe
csülési zavarokhoz vezetnek. Az állandó 
frusztrációk és stresszhelyzetek az immun-
rendszer aktivitását jelentős mértékben 
csökkentik, ezért az ilyen emberek sokkal 
gyakrabban betegszenek meg, mint mások. 

Megfigyelték, hogy a világon egyet
len ember nem betegszik meg soha: a 
csecsemőjét gondozó édesanya. Könnyen 
kitalálhatjuk, hogy miért: mert nem teheti 
meg, hogy másra bízza a magatehetetlen 
csecsemőt. A tudatalatti tehát azt a paran
csot kapja, a személynek egészségesnek 
kell maradni, mert ő valaki számára fon-
tos, nélkülözhetetlen szükség van rá. Ezt 
az érzést kell transzponálnunk a beteg 
gyermekbe is. Már beszéltünk arról, mi-
lyen fontos, hogy legyen meg az a célja, 

amiben ő majd fontosnak, hasznosnak 
érzi magát. A kutya az az élőlény, amely  
évezredek alatt a háziasítás folyamán képes 
volt kifejleszteni az emberben egy nagyon 
erős ösztönt: ugyanazt az ösztönt, amit az 
ember a gyermekei iránt érez, vagyis az 
ivadékgondozási ösztönt, ami erősebb a 
szaporodási és az önfenntartási ösztönnél 
is. Sokszor halljuk – különösen hölgyektől 
–, hogy a kutyával úgy beszélnek – olyan 
szeretettel és gügyögéssel –, mint azt egy 
gyermekkel teszik. Ha a gyermek egy maga 
által választott (sokszor a kutyus választja 
ki a gazdit) kiskutyával foglalkozhat, az az 
ő lelkében is felkorbácsolja azt az ösztönt, 
amely segít neki abban, hogy önmagát fon-
tosnak érezze, hiszen egy kis élőlény van 
rábízva, akit etetni, sétáltatni, gondozni kell. 
Magától értetődik, hogy különösen az im-

Az önértékelés javításának 
néhány lehetősége
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munhiányos gyermek esetében fokozottan 
be kell tartani az ilyenkor kötelező higiéniai  
rendszabályokat, azonban sokkal töb-
bet segítünk a gyermek lelkének és ezen 
keresztül gyógyulási folyamatának, mint 
amennyit a közhiedelem szerint az álla-
tokkal való érintkezés árthat. Itt elsősorban 
nem arra gondolunk, hogy méregdrága, 
túltenyésztett, pedigrés kutyákat vásárol-
junk meg, hanem a kutyamenhelyeken 
beoltott és féregtelenített kutyusok közül 
válasszunk gyermekünknek egy meg-
mentésre váró kis élőlényt. Ezzel dup la 
missziót teljesítünk, hiszen egy pusztulás-
ra ítélt élőlényt mentünk meg, aki ezt egy 
egész életen át tartó önzetlen és feltétel 
nélküli szeretettel fogja meghálálni, ami 

gyermekünk gyógyulásának egyik nem el-
hanyagolható tényezőjévé válik. 

Ugyanezt a megoldást ajánlanám szí vem 
szerint azokat a magukat magá nyosnak 
valló embereknek is, akik az emberekben 
már csalódtak, de mégis valamilyen társra 
és önzetlen szeretetre vágynak. Legtöbbször 
a válasz az, hogy van nekik elég gond-
juk, isten ments, hogy még egy feladatot a 
nyakukba vegyenek, hiszen a kutyát etetni, 
sétáltatni és gondozni kell. Ezzel már ki is 
mondták a diagnózist magukról, hiszen ők 
nem magá nyosak, hanem önzők. Pedig az 
állatoknak gyógyító hatása van, gondol-
junk csak a színes riportokban megjelenő 
doktor kutyákra, akiknek megjelenését 
az idősek otthonában már alig várják.  

A kutyák mellett a legtöbb gyermek a lo-
vat nevezi meg olyan élőlénynek, akivel 
szívesen együtt töltené az idejét. Ma ör-
vendetesen terjedő sport a gyógylovaglás, 
amelyről egyre több a pozitív tapasztalat a 
mentálisan és fizikálisan sérült gyermekek 
gyógyítása kapcsán. 

Közismert, hogy a megbetegedések túl-
nyomó többségét az önértékelés zava-
rai okozzák: „a nekem úgysem sikerül”, 
„én nem vagyok elég jó”, „engem nem 
szeretnek”, stb. Ha valaki komolyan gon-
dolja ezeket, akkor egész életében arra 
fog törekedni, hogy meg tudjon felelni 
környezetének, illetve a vélt elvárásoknak. 
Ahogy ezt az önértékelésnél is említettük, 
a negatív gondolatok és érzések – a düh, az 
agresszió, a bűntudat és a megfelelési kény
szer – nem engedik az egészséges lelkület 
kifejlesztését. Ahhoz, hogy ezeket a gon-
dolatokat kiseprűzzük a tudatunkból, sokat 
segíthet az agykontroll módszer, amely
nek oktatása Magyarországon az 1990
es évektől folyik. Már gyermekkorban is 
igény be 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 kétnapos, 
egy hétvégén el lehet sajátítani az alapokat. 
Ez jó alapokat teremt a felnőtteknek szóló 
tanfolyamhoz, amely két hétvége alatt 
bevezet testünk irányításának rejtelmeibe. 
Ezeken a tájékoztatókon megismerhet-
jük az emberi elme működésének néhány 
kulcsfontosságú alaptörvényét, valamint 
egyszerű, mentális technikákat tanulhatunk 
meg problémáink hatékonyabb megol-
dásához. A könnyen elsajátítható tudomá
nyos módszerrel többek között elérhetjük:
• a stressz levezetését, az egészség meg

teremtését és megőrzését
• az alvászavar megszüntetését

• a memória fejlesztését
• a fájdalom elmulasztását
• a betegségek legyőzését

Hosszú távon több ezer magyar ember 
végezte el ezt a tanfolyamot és túlnyomó 
többségük arról számolt be, hogy sokkal 
ritkábban szorultak orvosi kezelésre, ke-
vesebb gyógyszert kellett bevenniük, ál-
talános egészségi állapotuk, energiaszint-
jük és hangulatuk nagymértékben javult. 
Az alaptanfolyam elvégzése után le-
hetőség van egy ún. „Ultra” tanfolyam 
elvégzésére, amely ezt a módszert tovább 
fejlesztve képessé teszi az embert arra, 
hogy rendkívül hatékonyan közreműköd-
jön mind önmaga, mind pedig a hozzá kö-
zelállók gyógyításában. 

Megítélésem és tapasztalatom sze
rint minden betegség gyógyítását a tes-
ti, de mindenek előtt a lelki tisztítással, 
méregtelenítéssel kell kezdeni. Úgy ahogy 
egy drága kozmetikai szert sem kenünk 
fel testünkre alapos tisztítás nélkül, a 
terápiában alkalmazott szerek is akkor hat-
nak igazán, ha azok alkalmazását testi és 
lelki salaktalanítással előzzük meg. 

A rosszindulatú daganatok kezelését is 
a gyermek személyiségének, konfliktusai
nak, önértékelési zavarainak fel tárásával 
indítjuk, s ha az okokat megtaláltuk, min-
den lehetőséget megragadunk, hogy önbi-
zalmát, önértékelését, a magáról alkotott 
képet a lehető legmagasabb szintre emel-
jük.

Az agykontroll szerepe 
a személyiség-fejlesztésben Dr. Bakanek György orvos, 

szaktanácsadó
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A rákos gyermekek kemoterápiás és sugár-
kezelésének elkerülhetetlen mellékhatá-
saként a kis betegek szinte kivétel nélkül 
elveszítik hajkoronájukat. Ismert előttünk 
a kopaszság lélekromboló hatása, leg-
főképpen a fiatal lányok esetében. A lelket 
talán a legnehezebb gyógyítani, de a jó 
szándékú embereknek köszönhetően úgy 
látszik, mégis sikerül.

A „Neked egy tincs, neki nagy kincs!” 
elnevezésű, nagy népszerűségnek ör-
vendő programunkat a Tincses Sziget 
Gyermek Élményfodrászattal közösen 
indítottuk. Célunk, hogy a kemoterápiás 
kezelések következtében a hajukat 
elvesztő lányok valódi hajból készült 
parókát viselhessenek mindaddig, 
amíg a saját hajuk újra kinő. A beteg 
gyermekek szülei nagyon sok esetben 
nem tudják megfizetni a valódi hajból 
készült parókát, csak az OEP által biz-
tosított műszálas parókát, aminek a 
használata számos kellemetlenséggel jár. 
Alapítványunk vállalta, hogy a felaján-

lott tincsekből elkészítteti a megfelelő 
parókákat és térítésmentesen adja át a 
gyermekeknek.

Áprilisi számukban bemutattuk azokat 
a lányokat, akik a programunknak köszön-
hetően már átvehették a kívánságuk sze rint 

elkészült parókát, és azóta boldogan vise-
lik egészen addig, amíg a saját hajuk újból 
kinő.

Most Bernadett arcára került mosoly 
amikor megkapta a várva várt hajpótlót, de 
azért féltve az új parókáját megjegyezte:

„Neked egy tincs, neki nagy kincs”

A képeken megismerhetik azokat a felnőtteket és gyerekeket, akik  a levágott tincseikkel hozzájárultak a parókák elkészítéséhez. 
Mindenkit sajnos nem tudunk bemutatni, de ezúton is köszönjük, hogy segítenek mosolyt varázsolni a beteg gyermekek arcára!  

8

„OLYAN SZÉP AZ ÚJ HAJAM, MINT AZ IGAZI VOLT! DE EZT NEM FOGOM 
FELVENNI AMIKOR KÓRHÁZBA MEGYEK, NEHOGY EZT IS LEVÁGJÁK!!!” 

Anita DóraBernadett Viktória

Bernadett

RékaGyöngyiTímeaKrisztina
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Viktor ma már iskolába jár, gitározik és 
kungfuzik. Leukémiából gyógyították ki, 
amely már jól kezelhető és szerencsére 
ezúttal korán fedezték fel a bajt. Pedig 
amikor 2011 őszén fájni kezdett a lába, 
sem az ultrahang, sem a röntgen nem 
mutatott ki semmit, így kétszer is meg-
nyugtatták anyukáját, Pintácsi Vikit az 
orvosok, hogy nincs semmi komoly elvál-
tozás, majd elmúlik. Ám amikor a két 
hét torna felmentés sem segített és újabb 
fájdalom tört rá rohamszerűen, Viki el-
határozta, hogy most már a végére jár és 
nem hagyja, hogy egy semmitmondó di-
agnózissal hazaküldjék.

Viktor nem volt hisztis, én biztosan tud-
tam, hogy komoly fájdalmai vannak, ezért 
is mentünk be a Madarász utcai klinikára. 
Ezúttal ráadásul szerencsénk volt, mert 
egy lelkes, rezidens doktornő fogadott és a 
vizsgálatok közben Viktor ismét fáj dalom 
rohamot kapott. Akkor mondta a doktornő, 
hogy innen addig el nem megy a 10 éves 
gyermek, amig ki nem derül, hogy mi baja 
van. Még aznap, soron kívül elvégezték az 
MRI vizsgálatot és kiderült, hogy valam-
ilyen rákos betegsége van. Az volt a sze-
rencsénk, hogy a fájdalom korán jelzett, 
Viktornál a blaszt szám, azaz a szétterjedés 
százaléka még csak 27 volt, míg számtalan 
gyermeknél ez már 6090 szokott lenni, 
amikor felfedezik a leukémiát, de ma már 
egyébként az is gyógyítható.

Hogyan reagált a kezelésre?
A kezelés első, drasztikus fázisa 35 napos, 
kemoterápiát és szteroidot is kapott. Sze-
rencsére jól reagált a szervezete, már két 
hét után negatív eredményt produkált. Ez 
azt jelentette, hogy jól reagál a szervezete 
a terápáiára, s vélhetően nem lesz szükség 
transzplantációra. Végül 8 hónapig tar-
tott a kezelés, egy évet ki is hagytunk 
az iskolából, de a kórházban így is 
foglalkozott vele egy tanító néni. 
A legyengült immunrendszer 
viszont okozott galibát, kapott 
egy tüdőgyulladást a kezelés 
közben, három napig még in-
tenzíven is volt.

A Gyermekrák Alapítványhoz hogyan 
jutottak el?
Viktor édesapja ismerte Bakanek doktort, 
s így vele kezdettől kapcsolatban álltunk. 
A terápia idején, különösen kezdetben vol-
tak aggodalmaink, s ő mindent elma

gyarázott. A hagyományos orvosi kezelés, 
a szteroidok és a kemo mellett amúgy is 
szükség van az életmód, az étrend és a lel-
ki dolgok kezelésére is, s Bakanek doktor 

ebben is segített. Ő tájékoztatott bennün-
ket, hogy az alapítvány támogatására is 
számíthatunk, így a közlekedési költségek 
térítésére és az étrend kiegészítőkre. Eze-
ket mind a mai napig kapjuk. Az általuk 
biztosított folyékony vitamin készít-
mények és probiotikumok jó minőségűek, 
és Viktor számára a kapszuláknál sokkal 
könnyebben fogyaszthatók.

Ma már nyoma sincs a betegségnek?
Szerencsére nincs, úgy élhet, mint bárme-
lyik más gyermek. Kéthavonta megyünk 
vissza kontrollra és azért jobban odafi-
gyelünk rá, mintha nem lett volna koráb-
ban beteg. Volt egy kis súlygyarapodása a 

gyógyszerek miatt, ezért naponta ötször 
de keveset és egészségeset eszik, főleg 

sok gyümölcsöt. Viszont zenél, sőt sportol 
is. Hetente kétszer jár kungfuzni és már sa-
ját zenekara van. Most is fellépésük lesz…

Sokszor szerepelt rádióban, tévében, 
hogy elmesélje Viktor betegségét, sőt más 
eseteket is. Ezt miért tartotta fontosnak?
A szülők sokszor kétségbeesnek, ha ilyen 
baj éri a gyerekeket, s fontos megerősíteni 
őket abban, hogy ne hagyják el magukat és 
az sem baj, ha ugyanolyan anyatigrisként 
viselkednek, mint én tettem. És azt sem 
mindenki tudja, hogy számíthatnak a 
Gyermekrák Alapítvány támogatására 
is, amely a mi esetünkben is számított, 
és vannak nálunk rosszabb anyagi 
hely zetben lévő családok is.

Viktor meggyógyult
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Tisztelt 
Alapítvány!
 

Nagyon régen nem jelentkeztem már, 
de annal többet gondoltam Önökre, és 
a munkájukra!

A sok idő alatt velem rengeteg min-
den törtent. A legnagyobb dolog és 
egyben a legszebb, hogy megszületett 
első kisfiam, aki egészséges!!!!

Utólag is nagyon szépen köszönöm 
az Alapitvanynak a segitséget!!! 
Nélkülük lehet most nem lehetnék 
boldog anyuka!!!

S. Ágota 

Tisztelt Gyermekrák 
Alapítvány!
 

Szeretném megköszönni az egész évi 
támogatásukat kisfiam R. Bertalan részére 
amit anyagiakban és táplálékkiegészítőkben 
nyújtottak!

Külön köszönet azért, hogy a tavaszi lakás-
felújításhoz szükséges festék felszerelések 
vásárlásába is besegítettek!

 
Berci állapota megfelelő, a donor egyezéses 

vizsgálat továbbra is 100%-os egyezést mu-
tat, ami remélhetőleg így is marad. 

Üdvözlettel: R. Magdolna

Tisztelt Alapítvány!
Ma különösen büszke voltam a 7.5 éves lánykámra. Ol-
vasott egy felhívást, és kérte, hogy vigyem fodrászhoz  G  
Ez lett belőle  G  Küldöm a videót, a fodrász felvette és  
könnyekig hatódott.  G  Nekem azt mondta, hogy anya 
nekem majd megnő, de egy beteg gyereknek ez most sokat 
jelent. A kisebbik tincs 5éves korából van, a nagy mostani. 
Imádom, olyan kis jó lelkű   G  Puszilja a beteg picurkákat és 
gyors felépülést kíván.
 

Sz. Lili Viktória

Tisztelt 
Alapítvány!

Nagyon szépen köszönjük az anya-
gi segítséget, és a rengeteg vitamint 
a kislányom részére, nem lehetünk 
elég hálásak, így legalább biztosak 
lehetünk benne, hogy kiváló ter-
méket adunk neki.

Üdv. a D. család minden tagja!! 
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Tájékoztatás 1%
A személyi jövedelemadóról szóló 
törvény lehetőséget teremt arra, 
hogy a magánszemélyek, a adójuk 
meghatározott részéről (1+1%) ren-
delkezzenek. Kedvezményezettet két 
csoportból lehet választani: civil és 
egyházi kedvezményezettek közül, 
de mindkét csoportból csak egyet-
egyet. A civil szervezetek adószám-
mal, míg egyházi kedvezményezettek 
technikai számmal rendelkeznek. Az 
1%-ok nem oszthatók meg és nem is 
vonhatók össze. 

A rendelkezésre többféle lehe
tőséget sorol fel a törvény: benyújt
hatja többek között az adóbeval lás 
részeként, nyilatkozatát átad hatja a 
munkáltatójának, vagy beküldhe-
ti az adóhatósághoz a bevallástól 
elkülönülten önállóan. Ez utóbbi-
ra 2015. május 20ig akkor is le-
hetősége van, ha a korábban benyúj-
tott bevallásában nem rendelkezett és 
a munkáltatója felé sem nyilatkozott. 
Ebben az esetben helyezze a kivágott 
nyilatkozatot lezárt, az Ön nevével, 
lakcímével és adóazonosító jelével 
ellátott borítékba, amit személye
sen vagy postai úton juttathat el az 
adóhatósághoz. A borítékot a ragasz-
tási felületen átnyúlóan alá kell írni, 
mely nélkül a rendelkezés érvényte-
len.

(A tájékoztatás nem teljes körű. 
Részletes információt az adóhatóság 

honlapján talál.)

A Gyermekrák Alapítvány Tájékoztató Magazinja
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Mit ajánlunk támogatóinknak?
Közhasznú szervezeti minősítésünknek köszönhetően a bennünket támogatók az adomány összege után 
adókedvezményt érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthető kedvezmény 
mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
7.§). A támogatásról a jogszabályban meghatározott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben nyilvánossá tesszük. Rendezvényeinken kiemelt 
támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevőket logójuk feltün-
tetésével 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 megfelelő partnereket, akik kötelességüknek 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 legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel ren-
delkezők jövedelemigazolását. Kérelmét rövid időn belül elbíráljuk, így Ön egy héten belül hozzá-
juthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, táplálékkiegészítőkhöz, anyagi tá
mo gatáshoz, melyeket a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett neve: GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelező

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT
pontosan tünteti fel és a borítékot a RAGASZTÁSI FELÜLETEN ÁTNYÚLÓAN ÍRJA ALÁ.

FONTOS!

A kedvezményezett adószáma:
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