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Szja egy 
százalékok...
Eljött az adóbevallás 
időszaka. S a felajánlásoké is.
Most eldönthetjük, hogy adónk
egy százaléka hová kerüljön! 
Kit támogasson!
Egy százalék... 
Szinte semmi, mégis mennyi tud
lenni! Ha vesszük a fáradságot
és rendelkezünk pénzünk
sorsáról. Ha mindenki fontosnak,
mondhatni kötelességének érzi
a segítést.
Egy százalékok... sorsokat 
változtatna meg, életeket 
menthetnének, ha célba érnének. 
A Gyermekrák Alapítvány évek
óta szerencsés helyzetben van.
Az Önök által felajánlott 
és hozzánk eljuttatott
adományaiknak köszönhetően
sok kis beteg gyógyult fel 
a gyógyíthatatlannak hitt 
rákbetegségből. Mert
Alapítványunk – az Önök
jóvoltából – segíteni tudott 
gyógyszerekkel, műszerekkel
olyan ártatlan kis betegeken,
akiket a sors látszólag
elveszíteni itéltetett. 
A rák és minden fajtája 
gyermekkorban még
legyőzhető!
Segítsen, hogy segíthessünk!
Ehhez várjuk az Ön 
egy százalékát is.
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Az összeget a jótékony szervezet alapító ok-
iratában szereplő célokra használják majd
fel, így a rákos gyermekek diagnosztizálásá-
nak, kezelésének és életkörülményeinek javí-
tására, illetve az Alapítvány közeli terveiben
szereplő, betegeket és hozzátartozóikat befo-
gadó apartmanház létesítésére. 
Balogh István, aki egykor maga is a fia életé-
ért aggódó, minden követ megmozgató és
gyakran az árral szemben úszó szülő volt,
már régen gyógyultnak tudja gyermekét. A
három és fél éves Rolandnál a nyirokmirigyeit
megtámadó, rosszindulatú daganatos beteg-
séget diagnosztizáltak 1996 áprilisában. Az
apa – a kezelőorvosok szerint „tekintélyüket
nem tisztelő” módon – a legjobb magyar és
külföldi szakértőket kereste meg, mindent kita-
nult a betegségről, és azt a színvonalú ellátást
követelte ki fiának, amelyhez alapvetően joga
lett volna. Fia kezelését könyvben írta meg és
adta ki, tanulságul minden, a betegséggel
kapcsolatba kerülő hozzátartozó számára.
Az Alapítványt a rákbeteg gyermekek segí-
tésére 1997-ban hozta létre. A következő

évtől „kiemelten közhasznú” szervezet az
adózók 1%-os szja-felajánlásaiból már az
első évben 102 milliót kapott, ám hosszas
állami huzavona hátráltatta, hogy ez a

pénz valóban a segítségre szoruló intézmé-
nyekhez jusson el.
Balogh István ismertette egy friss, három évü-
ket összesítő mérleg eredményét: e szerint 1
milliárd 300 millió forint jutott el rajtuk keresz-
tül az intézményekhez és a betegekhez, akik
egyénenként kérik az alapítvány segítségét.
Jelenleg is több mint 600 beteget támogat-
nak élelmiszer-kiegészítőkkel, gyógyszerekkel
vagy megélhetési költségekkel. Megrázó sza-
vakkal mutatta be a rákos gyermekek kínjait,

amit nem pusztán az alapbetegség, hanem
néha a félrediagnosztizálás, a túlgyógy-
szerezés, a szupportív (a terápiától legyen-
gült szervezetet regeneráló) kezelés hiánya
okoz. Így jutott arra a következtetésre, hogy
kell egy kórház, ahol minden kezelést és vizs-
gálatot helyben, a szülők részvételével, a lel-
ki sebek kiküszöbölésével lehet elvégezni.
Hódi László elmondta, hogy a Megatherm
Kft. több segélyakciót szervezett és bonyolí-
tott már, és személyes, szervezői segítségét is
felajánlotta ahhoz, hogy az Alapítvány céljai
megvalósulhassanak.
A Gyermekrák Alapítvány örömmel fogadja
és a legjobb helyre juttatja el az szja felajánl-
ható 1%-át. 
További információ: www.gyermekrak.hu
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R Ó L U N K …

ÁRRAL SZEMBEN, RENDÜLETLENÜL

A Megatherm Kft. adománya 
a Gyermekrák Alapítványnak

Január 12-én írta alá Hódi László, a Megatherm Kft. ügyvezető 
igazgatója és Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke 
az adományozó nyilatkozatot, mellyel a nagykereskedő cég egymillió 
forintot adott az alapítványnak.

Hódi László ügyvezető igazgató 
és Balogh István elnök

A támogtási szerződés 
aláírása
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A Z  O R V O S  T A N Á C S O L J A

Természetesen a betegségek lét-
rejöttében más tényezők is szere-
pet játszanak (mozgáshiány, ká-
ros szenvedélyek, helytelen táplál-
kozás), azonban a gondolatok-
nak meghatározó szerepe van.
Bölcs az a  mondás, miszerint „ha
valamiről azt gondolod,hogy meg
tudod csinálni, vagy esetleg kép-
telen vagy rá,mindkét esetben iga-
zad van”.
Az fog történni, amit akarsz. Gon-
dolataink üzennek a tudatalatti-
nak, amely könyörtelenül végre-
hajtja a gondolati parancsokat.
Az emberek többsége hajlamos
negatív gondolatokkal együtt élni.
Örökösen félnek, aggódnak vala-
mi miatt és aggódásuk végered-
ménye rendszerint be is követke-
zik. Amitől folyton aggódunk, az
meg fog velünk történni.
Hogyan lehet megszüntetni az aggódást, a
negatív gondolatokat. Először is folyton arra
gondoljunk, amit szeretnénk és ne arra, amit
nem. Kerüljük az olyan embereket, akik foly-
ton panaszkodnak és „lelki hulladéklerakó-
nak” használva bennünket jól kiöntik lelküket,
majd negatív gondolatokkal telerakva minket,
magunkra hagynak. 
A mostanában örvendetesen terjedő módszer
– az agykontroll–, megerősíti ezt a tapaszta-
latot. A tudatalattinknak óriási hatalma van. A
tudatalatti világot pedig gondolataink irányít-
ják. Mindenkinek tanácsolom, hogy amennyi-
ben erre lehetősége nyílik, végezzen el egy
ilyen agykontroll tanfolyamot. Természetesen
gyermekek részére is indul ilyen jellegű okta-
tás. Amelyik gyerek ezt elvégezte jobban ta-
nul, javul a koncentrációs képessége, fegyel-
mezettebbé válik, megtanul célt kitűzni, gon-
dolatait irányítani, a mindennapi stesszhe-
lyzeteket kezelni és személyisége szinte hihe-
tetlen fejlődésnek indul.
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy szülő
részéről az egyik leghasznosabb dolog, amit

gyermekének adhat – mai divatos szóhaszná-
lattal élve az egyik legjobban hasznosuló be-
fektetés – egy agykontroll tanfolyamra történő
befizetés gyermeke részére. A gyereknek nem
igazán tárgyakra, vagy kézzelfogható anyagi
javakra van szüksége, hanem törődésre, fog-
lalkozásra, szeretetre.
Felnőtt korában már rég elfelejti, hogy milyen
játékokat, tárgyakat kapott, viszont kitörölhe-
tetlen emlékeket hagynak bennük a szülőkkel
eltöltött boldog órák, amelyekből manapság
a gyerekek egyre kevesebbet kapnak. Az át-

lag amerikai szülő hetenként – és most ka-
paszkodjanak meg – 2 percet beszélget gye-
rekével, aki ideje nagy részét a televízió előtt
tölti vagy olyan „haverokkal”, akik megismer-
tetik őket azokkal a dolgokkal, amit nem iga-
zán szeretnénk. Nézzünk magunkba és kér-
dezzük meg, hogy mi hány percet beszélge-
tünk gyermekünkkel naponta azon a bugyuta
kérdésen kívül, hogy „na mi volt a suliban?”,
amire a válasz mindig az, hogy semmi. A gye-
reknek konkrét kérdést tegyünk fel: mi volt ma
a legjobb élményed, mi volt a téma irodalom
órán, melyik tanártól hallottál ma valami hasz-
nosat, stb.
A gyerek akkor érzi, hogy szeretjük, ha ele-
gendő mennyiségű és minőségileg hasznos
időt töltünk naponta vele. Együtt sportolunk,
kirándulunk, utazunk, beszélgetünk. Ne a TV
és a videó nevelje a gyereket. Ez különösen
a gyermekkor első 6 évére érvényes, mikor a
gyermek még fogékony és a legnagyobb
szüksége van a szüleire. Ebben az időben
alakulnak ki a gyermek alapvető tulajdonsá-
gai, készségei, amelyek meghatározzák fel-
nőttkori személyiségét, uralkodó gondolatait.
A gyerek a szülőt istenként tiszteli, és min-
dent utánoz,amit a szülője csinál, vagy
mond. Ha a szülei dohányoznak, a gyerek is
többnyire dohányos lesz. Ha az apa agres-
szív, bántja az anyát, vagy állandósulnak a
veszekedések, a gyermek úgy érzi, ezekért
ő a felelős és ilyenkor meg is betegedhet.
Soha ne bántsuk egymást a gyerek előtt, és
ne használjuk fel a gyereket pajzsul a köz-
tünk levő vitákban.
A legnagyobb baj, amit szülő gyermekével
szemben elkövethet, az a destruktív -romboló
– kritika alkalmazása. Ez a gyerek személyi-
ségét oly mértékben rombolja, önbecsülését
annyira tönkreteszi, hogy egész életére kihat-
va problémákat és betegségeket fog nála
okozni. Mi is ez a destruktív kritika,hogyan ke-
rüljük el és hogyan javíthatjuk ki az általa oko-
zott negatív következményeket: erről követke-
ző számunkban lesz szó.

A gondolatok ereje és kontrollja

KÓR-lap | 3

Dr. Bakanek György szakorvos

Napjaink sokat emlegetett elmélete az úgynevezett pszicho-szomatikus
betegség elmélet, mely szerint a lélek betegíti meg a testet. Az esetek
nagy részében ez a vélekedés helytállónak bizonyul. Gondoljunk csak 
a gyomorfekélyre, a magas vérnyomás betegségre, vagy a napjainkban
egyre gyakoribbá váló cukorbajra, sőt a rosszindulatú betegségek
keletkezésében is meghatározó szerepe lehet.

A betegek érdekében, január elsejétől 
szakorvos foglalkozik valamennyi gyermekkel! 

Életmódtanácsot ad a szülőknek, valamint ő határozza meg 
a szupportív terápia szükséges részeit. 

Az Alapítvány által térítésmentesen adott táplálék kiegészítők 
dózisát és mennyiségének meghatározását szakorvos végzi.
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Igaz-e, hogy 
a sugárterápia maga is

rákkeltő?
A terápiás céllal történő, kis adagokban és
pontosan a szervezet szigorúan meghatározott
helyére irányított besugárzás hatásai nem azo-
nosak azzal, amikor a sugárhatás egy kataszt-
rófa – atomtámadás vagy reaktorbaleset – mi-
att az egész testet viszonylag rövid idő alatt és
nagy intenzitással éri. Természetesen van némi
kockázata a kezelésnek, de a másodlagos tu-
morok nem közvetlenül a besugárzás után, ha-
nem 10-30 évvel később az esetek csak kis
százalékában jelentkeznek. A kezelendő be-
tegség kockázata nagyobb egy, a jövőben
esetleg jelentkező tumor veszélyénél.
(Forrás: www.hazipatika.com)

Jótékony búzacsíra 
Jó tíz évvel ezelőtt dr. Hídvégi Máté bio-
kémikus kutató és egyik tanítványa, dr.
Farkas Rita a búzacsírával kezdtek kísér-
letezni. Rájöttek, hogy a rákgyógyításra
a búza egyik molekulacsoportja is re-
ményt adhat. A búzacsíra egy kivonatá-
nak kémiai átalakításával létrehozott
anyag ugyanis helyreállítja a sérült im-
munrendszert, a belőle készített Avemar
étrendi kiegészítőpor pedig képes semle-
gesíteni a keletkező szabadgyököket,
amelyek hozzájárulnak a sejtek rákos el-
fajulásához. A készítmény emellett gátol-
ja a ráksejtek osztódását, hozzájárul
pusztulásukhoz, az egészségeseket vi-
szont nem károsítja. Hazánkban 1998
őszén mutatták be, a Magyar Onkoló-
gusok Társaságának tudományos ülé-
sén, s mára gyógyszertárban is kapható. 
(Forrás: www.westel.hu)

Paradicsomkúra
A Harvard Egyetem nemrégiben könyvet je-
lentetett meg a paradicsom élettani hatását
vizsgáló kutatásokról. A tudósok következteté-
sei megegyeznek abban, hogy a paradicsom
likopintartalma fékezi a sejtek káros oxidációs
folyamatát. Magyarul: a rendszeres paradi-
csomfogyasztás csökkenti a prosztata-, tüdő-
és gyomorrák kialakulásának veszélyét. A pa-
radicsom kedvező hatását a főzés és más fel-
dolgozás nem befolyásolja.
(Forrás: www.magyarkonyha-online.hu )

Sikeres tavalyi év…

Az APEH által közzétett lista alapján úgy
tűnik, a rák és a beteg gyermek képe
rendkívüli segítőkészségre sarkallja az
adójuk 1 százalékát felajánlókat. Azért
van még miért kampányolni, hiszen csak a
szétosztható összeg feléről rendelkeztünk.
Tavaly csaknem 4,4 millió adóbevallást
nyújtottak be, de ebből másfél millióan
nem rendelkezhettek adójuk 1 százalé-
káról, mert az adóalap-kedvezmények
után már nem volt fizetendő adójuk. A
„potenciális” nyilatkozók csaknem fele
osztott szét 12,1 milliárd forintot, ami a fel-
ajánlható összeg 54 %-a volt.
Az érvényes rendelkezések alapján a ta-
valyi év győztese is a korábban nagy vi-
hart kavart. Gyermekrák Alapítvány lett
333 millió forint támogatással, de száz-
millió forint felett kapott a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány (144 millió), és a Heim
Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapít-
vány (109 millió) is. A döntően gyerme-
keken segítő szervezetek „TOP 10” listá-
jába 47 millió forinttal lehetett bekerülni.
Évről-évre nő a Gyermekrák Alapítvány
adózói támogatása, ami tavaly még 300
millió körül járt, de korábban is elérte a
százmilliót. – Az elmúlt három évben és
idén több mint 1,3 milliárd forint támoga-
tásról döntünk-, válaszolta a Hírszerző-
nek Balogh István, a Gyermekrák
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Még
idén elkészül a 300 milliós beruházásból
épülő 35-40 férőhelyes apartman házuk.
Itt majd rákos, illetve gyógyult betegek és
családtagjaik lakhatnak legfeljebb öt
évig. A csontvelő-transzplantáción átesett
gyerekek részére steril körülményeket biz-
tosítanak.
A múlt évben az SZJA 1%-ból 330 millió
forintról rendelkeztek a Gyermekrák
Alapítvány javára.
Nagy öröm számunkra, hogy egyre töb-
ben azonosulnak a Gyermekrák Ala-
pítvány célkitűzéseivel, és megkérdője-
lezhetetlenül fontos munkájával. Amit az
bizonyít, hogy az Alapítvány kapja, most
már 7. éve a legmagasabb támogatást.

Szinte mindenki tudja, hogy igen rossz
helyzetben van a Magyar egészségügy,
esetenként hiányoznak az életmentő
gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és
kórházak műszerparkja igen elavult.
Ezen segít az Alapítvány több mint 650
gyermeket és családjaikat támogatja
rendszeresen. Vitaminokat, gyógyszere-
ket, táplálék kiegészítőket adnak térítés-
mentesen.

Megoldottuk!
Magyarországon egyedülállóan ez az
Alapítvány tudott nyújtani a rászorultaknak
az utóbbi 3 évben, valamint az ez évre
tervezett 1,3 milliárd forintot. Megvásárol-
ták azokat a műszereket, melyek már a
21. század igényeinek is megfelelnek.
Természetesen, továbbra is fő cél, egy
Kórház felépítése, ahol diagnózistól
szupportív terápiáig minden egy helyen
történne, de addig amíg össze nem gyű-
lik a pénz, amelyet támogatóktól, pályá-
zatokból próbálunk megszerezni, addig
felépítenek, egy 35–40 lakásos apart-
man házat, ahol betegségből gyógyuló
gyerekek és családjaik egészséges kör-
nyezetben élhetnek.
A lakásokban a gyermek gyógyulásáig,
de maximum 5 évig tartózkodhat egy-
egy család. A teljes költséget az Alapít-
vány vállalta magára, a szülőknek csak a
rezsiköltséget kell fizetni, de ha szüksé-
ges ebben segítenek.

Sikeres akció!
Mind népszerűbb az az aláírásgyűjtő ívünk, amely visszaigazolja működésünk fontosságát, és
amelyekből eddig már többszáz érkezett vissza hozzánk. Regisztrációink szerint ezidáig össze-
sen 582 pártoló tagunk van, akik vissazaigazolták, hogy a Gyermekrák Alapítvány Kiemelke-
dően Közhasznú Szervezet rendszeres támogatásában részesülnek.
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K É P E S E K  V A G Y U N K

Alapítványunk megalakulása óta azon fára-
dozik, hogy azt a tragédiát, amit elnökünk,
Balogh István átélt és megélt, majd könyvben
megörökített ne élje át senki, aki azzal a tény-
nyel szembesül, egy egyszerű rutinvizsgálat
eredménye kapcsán, hogy gyermeke a köz-
felfogás szerint visszafordíthatatlan, halálos
kórral betegedett meg. 
Alapítványunk azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy felépítsen egy kórházat, ahol nyugat-
európai színvonalon gyógyíthatják a rákos
beteg gyermekeket. Az építmény várható
költsége 300 millió forint, ahol csíramentes,
steril helyiségekben gyógyulhatnak a beteg
gyermekek, hozzátartozóik közelségében.
Nagyon fontos a szülők jelenléte, mert a kis
betegeknek nincs jobb orvosa, mint hozzá-
tartozóik szeretete. 
Mindannyian tudjuk, hogy ez egy igen jelen-
tős összegű beruházás, ami egy nonprofit
szervezetnek – ha az a legerősebben támo-
gatott is – igen komoly feladatokat határoz
meg. Ezen feladat mellett más teendőket is el
kell, hogy végezzünk. Jelenleg több mint

650 család szerepel a nyilvántartásunkban.
Számukra térítésmentesen biztosítunk táplál-
kozás-kiegészítő termékeket, vitaminokat,
gyógyszereket, családjuknak rendszeres
anyagi támogatást. Ezzel az a célunk, hogy
elviselhetőbbé tegyük a betegség által oko-
zott szörnyű megpróbáltatásokat. Több mint
300 millió forintos támogatást nyújtunk az
egészségügyi intézményeknek, valamint kór-
házaknak műszervásárlásra. Ezt a kötelezett-
ségünket semmiképpen nem hanyagolhatjuk
el, hiszen erre tettük fel nevünket és tevékeny-
ségünket. Mindenképpen a gyermekek
gyógyulásáért dolgozunk. A leginkább rá-
szorulókon segítünk, hiszen e családoknak a
nélkülözésen kívül a gyermeküket megtáma-
dó gyilkos kórral is szembe kell nézniük. Eb-
ből megállapítható, hogy a kezelések érde-
kében a kezelést végző klinikák, közelében
kell lakhelyet és szállást találniuk a szülők-
nek, akik mindenféleképpen beteg gyerme-
kük közelében szeretnének maradni. Az ed-
digi ellenőrizhető gyakorlat azt mutatta,
hogy a hozzátartozónak, szülőnek, aki gyer-

mekéért aggódik, az éjszakákat és a kezelé-
sek hosszú heteit nem megfelelő embert
megszégyenítő körülmények között kellett el-
viselnie. Hosszas mérlegelés után jutottunk
arra a következtetésre, amelyet Alapítvá-
nyunk kuratóriuma is jóváhagyott, hogy a
szülőknek emberhez méltó körülményeket és
lakhatást kell biztosítani. Alapítványunk ezért
vállalja hogy felépíti azt a komplexumot,
ahol a kórház megvalósulásáig és a kórház
megvalósulása után a szülők tisztességes kö-
rülmények között lakhatnak. 
E cél megvalósítása érdekében Alapítványunk
felépíti a 35-40 lakásos apartman házat, amely
jelentősen hozzájárul a beteg gyermekek
gyógyulási esélyének javításához. Ehhez egy
dolog kell, hogy megvalósulhassanak a gyógy-
uláshoz szükséges körülmények, hisz könnyen
belátható, hogy építési vállalkozók tömegével
akadnak, hogy mindenki közös célnak tekintse
gyermekei egészségét,. A legtöbb magyar ál-
lampolgár ehhez úgy tud hozzájárulni, hogy
adója 1%-ával segíti azt a célt, amelyet fontos-
nak tart. Közösen csodákra vagyunk képesek.

Miért fontos egy apartman ház?

Több írásunkban is hírt adtunk róla, hogy a Gyermekrák
Alapítvány határokat nem ismerve küzd a beteg gyermekek
gyógyulásért. Ágota életében minden félévben eljön a pilla-
nat, amikor szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy a gyógy-
szerek beszerzése, az életben maradáshoz nem is oly egy-

szerű. Alapítványunk az elmúlt évek gya-
korlatának megfele-

lően, Ágota mel-
lett áll a nehéz fel-
adat idején. Eb-
ben a félévben is
m e g v á s á ro l t u k
Ágota számára az
életben maradáshoz
szükséges gyógysze-
reket. Ágota jól van, je-
lenleg tanulmányait
végzi. Alapítványunk se-
gítségének is köszönhe-
tően, állapota normalizá-
lódott, a vizsgálati értékek
rendben vannak.
1%-os segítségével, Ön is lehe-
tőséget adhat gyermekeknek,
fiataloknak, hogy élhessék az
életüket.

Továbbra is segítjük 
Ágota életben maradását…

KÓR-lap | 5
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Amióta az Internet nagy népszerűségnek ör-
vend, megengedhetetlen, hogy egy fontosabb
szervezetnek, cégnek, ne legyen On-Line meg-
jelenése. Magyarországon az elmúlt években
több mint 50%-al nőtt az internetezők aránya,

így az Alapítványnak is szüksége volt egy
webes megjelenésre, hiszen egy mai ember a
leggyorsabban az internetről tájékozódik. Az
internetes oldal működése és megjelenése, szin-
te már mindenhol elsőszámú referencia anyag,
így ennek fontossága megkérdőjelezhetetlen.
A Kór-lap megjelenését sajnos nem tudjuk he-
ti/napi szintre hozni, így a legnagyobb segít-
ség az internetes honlapunk ahol pontosan
megtalálhatják az aktuális információkat az
Alapítványról szinte másodpercek alatt.
Óráról órára többen látogatják az Alapítvány
weboldalát. Eddig több mint 550 ezer ember
olvasta el híreinket, cikkeinket, kapott levelein-

ket. Az internet fejlődésének és az Alapítvány
weboldalának is köszönhetően egyre többen
tudják munkánkat nyomon kisérni, látni, érezni,
hogy a felajánlott pénzük jó helyre került.
A weboldalon megannyi fontos információt
megtalálhatnak, az Alapítvány által adott és
nyújtott adományairól, eseményeiről, rendezvé-
nyeiről. Elolvashatják más sajtóban való megje-
lenésünket. A „szörföző” belepillanthat bejövő
postai leveleinkbe, kérelmeinkbe, köszönetnyil-
vánításokba. A legtöbb rendezvényt képekkel
látjuk el, így is színesítve weboldalunkat.
Több mint 580 aláírást regisztráltunk az oldal-
ra. Ezek azok a családok, akiket beteg kis-
gyermekük miatt rendszeresen támogatunk.
Készülőben van a Fórumunk, ahol akár kérdé-
seket is feltehetnek az Alapítványnak. Taná-
csokat kérhetnek, vagy esetleg megoszthatják
más felhasználókkal élményüket. A fórum
megjelenésével elindul hírlevelünk is, amit re-
gisztrált felhasználók kapnak majd meg.

Az USA nemzeti egészségvédelmi intézeteinek
egyike, a National Institute of Environmental
Health Sciences kiadta a Jelentés a karcinogén
anyagokról (Report on Carcinogenes) című hi-
vatalos lista legújabb, 9. változatát. 
A jelentés, mint korábbi változatai, a karcino-
gén anyagokat két csoportba sorolja: ismert
emberi karcinogének (known to be human
carcinogen) és alaposan feltételezhető embe-
ri karcinogének (reasonably anticipated to be
a human carcinogen). 
Első ízben történt meg, hogy a listáról a ko-
rábbi változatban szereplő anyagok közül tö-
röltek, mégpedig mindjárt kettőt. 
A szacharin az egyik törölt anyag, az első el-
terjedt mesterséges édesítőszer, amely 1981
óta szerepelt az alaposan feltételezhető kar-
cinogének sorában. Ez újabb kísérletek sze-
rint olyan mechanizmussal kelt rákot a kísérle-
ti patkányokban, amely az emberre nem jel-
lemző. (A törlést „történetesen„ az a szerve-
zet, a Calorie Control Council kezdeményez-

te, amely a kalóriaszegény élelmiszereket és
italokat gyártó cégeket képviseli.) 
Az etil-akrilát a másik, amelyet a feltételezhe-
tő rákkeltők közül töröltek. Ez ugyanis csak
élelmiszerként fogyasztva okozna rákot, de
így nem használják, csak a ruházatban és
latex festésére. 
A környezeti dohányfüst, vagyis a passzív do-
hányzás során beszívott dohányfüst az ismert
karcinogének sorába került. Egyértelműen be-
bizonyosodott tehát az, hogy a dohányosok
súlyos bűnt követnek el a környezetükben
élőkkel szemben. 
A dohányfüst helyett eddig csak bizonyos
összetevői szerepeltek a listán, most felkerült a
dohányfüst maga is az ismert rákkeltők sorába. 
A füstmentes dohányzás (bagórágás és tubá-
kolás) is ismert rákkeltőként szerepel ezentúl,
mint amely elsősorban az alkalmazás helyén
okoz tumort.
(Forrás:
http://freeweb.interware.hu/valas/Valas/hirek/)

Jelentés a rákkeltő anyagokról

Honlapunk az interneten! Köszönetnyilvánítás
Közel kétszáz adományigazolást postáz-
tunk szét az országban. Támogatóink
széles köre – a nyugdíjasoktól a kisebb
gazdasági közösségeken át, a multina-
cionális cégekig terjed.
Ezúton is köszönjük nekik a támogatásra
szoruló kis betegek és családjuk nevében.
Őszintén reméljük, hogy ebben az évben
is magunk mögött tudhatjuk majd sokat
jelentő, segítő támogatásukat

Megegyezés
A kutatást és oktatást érintő kérdésekben még
tart a vita, a Nemzeti Rákellenes Program
szakmai anyaga azonban már készen van és
sikerült konszenzusra jutni, mind az elsődleges
és másodlagos megelőzés, mind az onkológi-
ai intézményrendszer átszervezését illetően –
jelentette be dr. Faluhelyi Zsolt professzor.
A program számos eleme megtalálható volt
már a Nemzeti Rákkontroll Programban, sőt
az ennek nyomán 2003-ban meghozott or-
szággyűlési határozatban. 
Ez vezetett ahhoz, hogy az Európai Unióban min-
den – a daganatos betegekkel foglalkozó – in-
tézményt egységes szabályok szerint akkreditál-
tatni kell. Ezt nem csak az indokolja, hogy Euró-
pában rendkívül heterogén a rákkal foglalkozó
intézményrendszer, hanem az is, hogy számos
vizsgálat igazolta, hogy a megfelelő centrumok-
ban 15–20 százalékkal jobb a gyógyulási ered-
mény – tette hozzá dr. Kásler Miklós professzor,
az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.
(Forrás: weborvos.hu)
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Nagy Józsefné, 
32 éves szabolcsi háziasszony:

- Bár csak időnként van munkám, de mindig
törvénytisztelő állampolgár voltam, így a ke-
vésből is befizetem az adót. Ennek az 1 %-a
nagyon csekély, de gondolom, sok kicsi sokra
megy, ezért idén is rendelkezem a bevallás
során. Idén is a Gyermekrák Alapítványnak
adom, mert úgy látom, hogy ők használják fel
arra, amire meghirdették, a gyerekek gyógyí-
tására.

Koós Imre, 
50 éves nagykanizsai műszerész:

- Nincsenek millióim, sajnos, ha lenne, biztos,
hogy több millióval támogatnám a
Gyermekrák Alapítványt. Így csak az adóm
1%-ával tudom támogatni őket. Tudom, hogy

jó helyre kerül. Ha már az állam nem segít
eléggé, legalább mi, kis emberek tartsunk
össze. A gyermekek segítése a legfontosabb.

Király Sándorné, 
75 éves budapesti nagymama:

- Én már nem tudok mit felajánlani, nyugdíjas va-
gyok, nincs már személyi jövedelemadóm. Ám
a gyermekeimet és az egész rokonságot arra
biztatom, hogy a Gyermekrák Alapítványnak
adják adójuk 1 %-át. Tavaly sikerült őket meg-
győznöm, szerintem idén sem lesz másként.

Orosz Lajos, 
25 éves miskolci gyári alkalmazott:

- Még csak harmadik éve van bevallani való
adóm, korábban egyetemista voltam, de eddig
mindig a Gyermekrák Alapítványnak adtam az
1%-ot. Szerintem nemes cél megsegíteni a be-
teg gyerekeket. Ha lehetne, adóm másik 1%-át
is az alapítványnak adnám. Vagy még többet,
de a mai törvények ezt nem teszik lehetővé.

Aranyosi Éva, 
29 éves debreceni kismama:

- Néhány hét, és megszületik az első kisfiam.
Mielőtt elmentem volna szülésire, volt mun-
kám, így adóznom is kell. Már csak a leendő

gyermekem miatt is természetes,.hogy felaján-
lom adóm 1 %-át, méghozzá a Gyermekrák
Alapítványnak. Akinek beteg a gyereke, min-
den pénzre szüksége van. Az alapítvány pe-
dig jól kezeli az adományokat.

Kérész Károly, 
19 éves szegedi esztergályos:

- Még csak egy éve dolgozom, és a fogamat
húzzák, amikor az adó szóba kerül. Befizetem,
persze, hogy befizetem. Most hallottam a szüleim-
től, hogy az adó 1 %-áról én rendelkezhetek. Az
őseim mondták, hogy a legjobb helyen a
Gyermekrák Alapítványnál lesz. Először nem értet-
tem, hogy mi ez az alapítvány, aztán megnéztem
az interneten. Ekkor szembesültem azzal, hogy mi-
lyen problémákat okoz, ha beteg egy gyerek. El-
döntöttem: az alapítványnak adom az 1 %-ot.

Kiss Rozália, 
44 éves győri titkárnő:

- Nem lehet kérdés, hogy kinek adom az 1 %-
ot, a Gyermekrák Alapítványnak. Az egyik is-
merősöm családjában volt egy rákos kisgye-
rek, az egyik olyan kórházban gyógyították
meg, amelyet az alapítvány támogatott mű-
szerekkel. Így biztos vagyok benne, hogy jó
helyre kerül az adóm egy része.

Miért adom az adóm 1 %-át 
a Gyermekrák Alapítványnak?

Amikor 
a küzdelem 
véget ér…

„Mi addig harcolunk a gyermekért,
amíg a szíve dobog!” foglaljuk egy
mondatba hitvallásunkat. De a mun-
kánk sötét oldala, amikor a szív nem
dobog és egy meg sem kezdett élet vé-
get ér „pályája elején”. A legszomo-
rúbb tragédiák elviselésében is támo-
gatjuk, segítjük a családokat. Nincs an-
nál szörnyűbb, amikor az ember, édes-
anyák és édesapák elvesztik fiaikat, lá-
nyaikat, valamint a rokonoknak is ször-
nyű fájdalom. 

Gyermekkorban a rák legyőzhető és
nem halálos betegség. Adjon 1%-os
esélyt a gyógyulásra, túlélésre. 

Ha Ön adója 1 százalékával 
a Gyermekrák Alapítvány munkáját szeretné

támogatni, kérjük ezt a Rendelkező 
nyilatkozatot vágja ki, és kitöltve borítékban
postázza el az APEH részére. Ne felejtse el

feltüntetni rajta a saját nevét, lakcímét 
és adóazonositó számát.

➥
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Tisztelt Olvasók,

Tisztelt 

Magyar Állampolgárok!

Az elmúlt években 

az Önök segítségével ismét 

Magyarország 

legtámogatottabb 

Alapítványává válhattunk.

Kérjük Önöket, 

hogy további adományaikkal, 

illetve adójuk egy százalékának

felajánlásával 

támogassák céljainkat!

Gyermekrák Alapítvány

Kiemelkedően Közhasznú 

Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Telefon: (1) 217-1034, (1) 217-1035

Adószám: 

18161007-1-42

Számlaszám: 

10700024-02441104-51100005

Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni, hogy társadalmi célú hirdetéseinket 
folyamatosan támogatják, reménykedve abban, hogy ez az idén is így lesz: 

Bp TV:
Minden héten 30 percet adott az alapítvány műsorához

Intermédia:
Hirdetési felületeire csak a ragasztási díjat számlázta ki

Bp rádió:
Jelképes összegért naponta többször leadta az Alapítvány 
reklámszpottját

Absolout media kft.:
A vitál magazin kiadója
Egy forintért közölte image-hírdetésünket

Közszolgálati televíziók:
Térítésmentesen társadalmi hirdetés formájában közölték 
reklámspotunkat

Kereskedelmi televíziók:
Ingyen, vagy önköltségi áron sugározták reklámszpotunkat

Támogatásukat és segítségüket még egyszer köszönjük, hiszen 
felajánlásaikkal nem a Gyermekrák Alapítványt, hanem 
a magyarországi rákos beteg gyermekeket és családjaikat támogatják.
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