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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Gyermekrák Alapítvány 2010-ben is 
egyedülálló támogatást nyújtott az országban
l Magyarországon ismét egyedülálló nagyságrendben nyúj-

tottunk támogatást. A gyermekeket gyógyító kórházak és klini-
kák közel százhetvenmillió forintos összegben kapták meg azo-
kat a XXI. század elvárásainak megfelelõ orvostechnikai eszkö-
zöket és berendezéseket, amelyeket a nehéz anyagi helyzettel
küzdõ kórházak és fenntartóik nem tudtak beszerezni. A meg-
vásárolt endoszkópok, laparoszkópok, ultrahangkészülékek,
ágybetétek és egyéb igen fontos diagnosztikai és mûtéti eljáráso-
kat megkönnyítõ eszközök a rákos beteg gyermekek hatéko-
nyabb és fájdalom mentesebb gyógyulását segítik elõ.

l Az Alapítványunknál regisztrált több mint 700 rákos beteg
gyermek rendszeres havi anyagi támogatásban részesül. A
gyógyulásukhoz nélkülözhetetlen szupportív terápiához (hely-

reállító kezelés) szükséges
gyógyszereket, vitaminokat,
táplálék-kiegészítõ készítmé-
nyeket térítésmentesen bizto-
sítjuk számukra. Rendkívüli
kéréseket is teljesítünk – csíra-
mentes lakószobák kialakítása,
lakások akadálymentesítése és
felújítása, ortopédiai eszközök
vásárlása, tüzelõvásárlás, köz-
mûtartozások kifizetése, isko-
lakezdési támogatás, temetési
költségek átvállalása. 

Idén karácsonyra is – az elõ-
zõ évekhez hasonlóan – min-
den nálunk regisztrált beteg

gyermek családja részére étkezési utalványt ajándékoztunk.
l A jelentõs

pénzügyi támogatá-
sokon kívül az Ala-
pítványnál komoly
hangsúlyt fordítunk
a gyermekek lelké-
nek ápolására is.
Különbözõ jóté-
konysági progra-
mok keretében pró-
báljuk a gyerekek-
kel feledtetni az átélt
s z e n v e dé s e ke t .
Szakképzett orvos-
tanácsadónk élet-
mód és életvezetési

tanácsaival segíti a nálunk regisztrált gyermekeket és szüleiket.
Szervezetünk nemcsak a Magyarországon élõ rákos gyermekekkel
foglalkozik, hanem segítséget nyújt a határainkon túli – erdélyi,
kárpátaljai és vajdasági  – magyar rákos beteg gyermekek gyógyke-
zeléséhez is. Interaktív fórumot szerveztünk a daganatos betegsé-
gek megelõzésének fontosságáról a szerbiai Szabadkán, ahol
szerb és magyar orvosok tartottak elõadásokat.

l Az Alapítványnál dolgozó munkatársaink, ma-
gasan kvalifikált elnöki tanácsadóink idõt, fáradtsá-
got nem kímélve küzdenek azért, hogy megváltoz-
zon az a szomorú statisztika, miszerint az Európai
Unióban Magyarország az elsõ a rákos megbetegedé-
sekben és sajnos a halálozásban is. Számos hazai és
nemzetközi konferencián vettünk részt: Washing-
tonban, Isztambulban, Milánóban, Brüsszelben.
Tagja vagyunk az Európai Rákbetegek Szövetségé-
nek (ECPC). A nemzetközi tapasztalatainkat is fel-
használva segítjük a magyarországi rákos beteg
gyermekek gyógyulását.
l Az Alapítvány nemzetközileg is elismert, kivá-

ló kapcsolatokat ápol nagykövetekkel és külföldi
szaktekintélyekkel. Nemzetközi munkásságunk

Dr. Soós Ágnes, az OSEI fõigazgatója örömmel veszi át a várva várt
UH-készüléket Alapítványunk elnökétõl

Balogh István, Alapítványunk elnöke és Tom Hundson, az ECPC elnöke
Brüsszelben az ECPC Konferencián

Dr. Kiss Zoltán a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórházat igazgató holding
fõigazgatója megköszöni az értékes adományt



3

ÖÖSSZEFSSZEFOGLALOGLALÓÓ 20201100A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

eredményeként a Gyermekrák
Alapítványnak amerikai szer-
vezete alakult, mely a nem
amerikai alapítású alapítvá-
nyok között elsõként kapta
meg a lehetõséget arra, hogy a
hozzá beérkezett támogatá-
sokról olyan igazolást állítson
ki az USA-ban, melynek segít-
ségével a befizetett összeg leír-
hatóvá válik az adományozó
adójából.
l Ez év nyarán a Varsóban

harmadik alkalommal meg-
rendezett nemzetközi Onko-
Olimpiai Játékokon ismét a
Gyermekrák Alapítvány csa-
pata képviselte hazánkat. A
sporteseményen mintegy 270
versenyzõ mérhette össze ere-
jét, kitartását. A hazánk színe-
it képviselõ 12 fõs csapat ne-
vezését, felkészítését és utaz-
tatását Alapítványunk vállalta
magára.  A 6 és 18 év közötti
versenyzõk atlétika, úszás,
asztalitenisz és labdarúgás
sportágakban indulhattak,
négy korcsoportban. Felké-
szülésüket sportorvosok és
szakedzõk segítették. Focicsa-
patunkat hazánk kiváló labda-
rúgója, Vincze Ottó vitte gyõ-
zelemre. Az erõs nemzetközi
mezõnyben Magyarország
csapata nyerte a legtöbb
aranyérmet és összesítésben
is mi hoztuk el a legtöbb ér-
met: hat arany-, négy ezüst- és
négy bronzérmet. Az egész or-
szág büszke lehet ezekre a
rákból gyógyult gyermekekre,
akik az elért eredményeikkel
is szeretnének betegtársaik-
nak hitet adni, hogy a küzdel-
met nem szabad feladni, lehet
gyõzni a gyilkos kór felett!
l Alapítványunk tizenhá-

rom éves mûködése alatt min-
den esetben felvállalta, hogy
ha kell, szembeszáll a konzer-
vatív, megcsontosodott gon-

dolkodással. Ha egy beteg
gyermekrõl van szó, nem is-
merünk határokat, nem haj-
tunk fejet a demagógia elõtt,
de ugyanakkor mély alázattal
vagyunk a betegséggel szem-
ben. A munkánkat ismerõ
több százezer ember azonosul
célkitûzéseinkkel, amit az bi-
zonyít a legjobban, hogy évek
óta magasan mi vezetjük a
személyi jövedelemadó egy
százalékos felajánlások listá-
ját, továbbá mi büszkélkedhe-
tünk a legszélesebb támogatói
körrel. 

Eredményeinkbõl a jó
szándékú és segíteni akaró

emberek pontosan látják,
hogy egy olyan szervezet,
mint a Gyermekrák Alapít-
vány valóban rászolgál a ki-
emelkedõen közhasznú szer-
vezeti minõsítésre. Közfelada-
tokat vállalunk át 53 önkor-
mányzattól, követjük a nyu-
gat-európai országokban már
bevált civil gyakorlatot: küz-
dünk, harcolunk, toborzunk
politikától mentesen. Csak egy
cél lebeg a szemünk elõtt: se-
gíteni a legrászorultabbakon, a
rákos beteg gyermekeken. 
l Az utóbbi években Ma-

gyarországon egyedülálló
nagyságrendben biztosítottunk

támogatást a rászoruló beteg
gyermekeknek és egészség-
ügyi intézményeknek megkö-
zelítõleg 2 milliárd forint érték-
ben. Mivel az Alapítványunk
nonprofit szervezet, semmi-
lyen vállalkozást nem folytat,
kizárólag csak a neki nyújtott
támogatásokból tud segíteni. 

Köszönjük mindazoknak,
akik támogatták szerveze-
tünket, és az egyre nehezebb
gazdasági helyzet ellenére to-
vábbra is fontosnak tartják,
hogy a Gyermekrák Alapítvá-
nyon keresztül segítsék a rá-
kos beteg gyermekeket!

Gy. A.

Dr. Lawrence Gumbiner az Obama-
kormány tudományos, egészségügyi
államtitkár-helyettese Alapítványunk

elnökével a Washingtoni Magyar
Nagykövetségen szervezett 

konferencián
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A Debreceni Egyetem OEC Gyermek-
klinikájának igazgatója a szervezetünk-
höz fordult segítségért a gyermeksebé-
szeti osztály kis betegeinek még bizton-
ságosabb ellátása érdekében. Egy olyan
sebészeti eszközt kért, amely pár éve
még a nemzetközi orvosi mûszerkiállítá-
sokon is szinte elérhetetlen újdonságnak
számított. Az operációs fejmikroszkóp
beszerzését az Egyetem gazdasági hely-
zete nem tette lehetõvé. A legmodernebb
technikát képviselõ készüléket Alapítvá-
nyunk megvásárolta, és 2010. december
6-án ünnepélyes keretek között átadta
prof. dr. Balla Györgynek a Gyermekklini-
ka igazgatójának.

Az észak-alföldi régió vezetõ gyermek-
sebészeti osztályán évente 1200 – 1400
mûtétet végeznek és mintegy 6000 gyer-
meket látnak el ambuláns rendelésen az
orvosok. A rákos gyermekek sebészeti el-
látása is itt történik. A most átadott fej-
mikroszkóp igazi kuriózumnak számít,
Magyarországon ez idáig csupán a buda-
pesti Heim Pál Gyermekkórház büszkél-
kedhetett ilyen készülékkel, amely szin-
tén Alapítványunk adománya volt.

Az operációs fejmikroszkóp a sebésze-
ti mûtétek során komoly segítséget jelent
az orvosoknak: a legkisebb képleteket is
megfelelõ méretûre nagyítja fel, ezzel a
beavatkozások sokkal biztonságosabbá
tehetõk. A készülék segítségével a rákos
gyermekek mûtétjeinél az ép és a dagana-
tos szövetek a korábbi technikai eljárá-
soknál sokkal biztonságosabban felis-
merhetõvé válnak. A fejmikroszkóp a kis
súlyú újszülötteken végzett beavatkozá-
soknál is kiemelt jelentõségû, valamint a
teljes sebészeti team számára lehetõvé te-
szi a mûtétek nyomon követését, biztosít-
va ezzel a beavatkozás közbeni gyors rea-
gálás lehetõségét. A modern technika
mindemellett lehetõvé teszi a készülék
oktatásban történõ alkalmazását is.

Az ünnepélyes átadáson elhangzott,
hogy a Debreceni Egyetem klinikáit az el-
múlt években több mint 120 millió forint-
tal támogatta a Gyermekrák Alapítvány. A
DE OEC vezetõsége díszoklevéllel kö-
szönte meg Balogh Istvánnak, Alapítvá-
nyunk elnökének ezt a különleges kará-
csonyi adományt.

Fõvárosi Heim Pál Gyermekkórház
Alapítványunk 18 millió forintért vásá-

rolta meg azokat a mûtéti eszközöket, me-
lyeket a Heim Pál Gyermekkórház me-
nedzsmentje, valamint fül-orr-gégészeti és
bronchológiai szakfõorvosa kért. A gyer-
mekkórház egészségügyi finanszírozása
nem tette lehetõvé az amortizálódott esz-
közök cseréjét. Az új eszközöket Alapítvá-

nyunk elnöke 2010. decem-
ber 9-én adta át prof. dr.
Harmat György fõigazgató-
nak, dr. Nagy Anikó orvos-
igazgatónak és dr. Katona
Gábor osztályvezetõ fõor-
vosnak.

Az eszközök a legjobb
helyre kerültek. A Heim Pál

Gyermekkórház Fül-orr-gége és Broncho-
lógiai Osztálya Magyarország legnagyobb
gyermek gégészeti osztálya, melynek el-
látási területe kétmillió lakosú. Az osztály
legmagasabb szintû progreszszivitása mi-
att speciális vizsgálatokra, illetve mûté-
tekre hazánk teljes területérõl, súlyponti
kórházakból, egyetemi klinikákról is ér-
keznek, máshol el nem látható vagy rend-
kívül bonyolult ellátást igénylõ kis páci-
ensek, közöttük is a legsúlyosabb bete-
gek: rákos gyermekek. A gyermekek szá-
mára legkevésbé megterhelõ technikák-
kal történõ kivizsgálásuk és mûtéti keze-
lésük nagy gyakorlatot, összeszokott tea-
met, korszerû mûszerparkot igényel. 

A most átadott miniatûr endoscopok,
kézi-mûszerek, shaverek, mikromotorok

lehetõvé teszik a sebész számá-
ra a test legrejtettebb helyeire
való eljutást és ott a kezelés el-
végzését. A XXI. század igénye-
inek mindenben megfelelõ mû-
téti eszközökkel a fül-orr-gége
és bronchológiai osztály ellátási
színvonala felveheti a versenyt
a fejlett nyugat-európai gyer-
mekkórházakkal. 

A rákos gyermekek ellátásá-
nak javítása érdekében Alapít-
ványunk a mai napig közel két-
százmillió forint értékben vásá-

rolt és adományozott különbözõ orvos-
technikai eszközöket, diagnosztikus mû-
szereket a Heim Pál Gyermekkórháznak.

Az idei karácsonykor a két gyermek-
kórháznak átadott több mint 42 millió fo-
rint értékû orvosi mûszereket Alapítvá-
nyunk a személyi jövedelemadó egy szá-
zalékából befolyt támogatásból tudta
megvásárolni.

Alapítványunk karácsonyi adománya a Debreceni Egyetem
Gyermekklinikájának és a Heim Pál Gyermekkórháznak

Prof. dr.Balla György a Debreceni Gyermekklinika igazgatója és dr. Csízy István docens 
a Gyermekklinika sebészeti osztályának vezetõje kipróbálják a Gyermekrák Alapítványtól kapott 

világújdonságnak számító fejmikroszkópot

Prof. dr. Harmath György a Heim Pál Gyermekkórház fõigazgatója
megköszöni az adományt Alapítványunk elnökének

Az átadott mûszerek egy része
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NNapjainkban az egymást követõ ün-
nepek köré különbözõ jelzõket
körítenek, amelyek az adott ünnep

jellegét, tartalmát, és hangulatát tükrö-
zik. A karácsony ünnepéhez leginkább a
szeretet szavát társítják, amikor is hagyo-
mányosan együtt van a család, a levegõ
finom illatoktól terhes, a kandallóban ro-
pog a fa és lobog a tûz, és még a távol élõ
családtagok is hazatérnek ilyenkor egy
szeretetteljes ölelésre. Így lett a kará-
csony a szeretet ünnepe.

Nagyon szép ez a gondolat és nagyon
jó ez az ünnep, de ilyenkor arra gondolok,
hogy a szeretetet miért csak ehhez az ün-
nephez kötjük. Ugyanúgy, ahogy az édes-
anyákat sem csak május elsõ vasárnap-
ján, vagy a nõket csak március 8-án kell
ünnepelni és becsben tartani, a szeretetet
is illene – nem csak karácsonykor gyako-
rolni. 

Többéves gyakorlatom során számta-
lan család életét és a bennük élõ gyerme-
kek sorsát volt alkalmam megismerni.
Sok kis beteg páciens sorsát követtem
nyomon, és azt a szomorú tapasztalatot
voltam kénytelen leszûrni, hogy a gyer-
mekek betegségének hátterében több-
nyire vagy a szeretethiány, vagy a téve-
sen értelmezett szeretet rejlik. Sok szülõ
azt hiszi, hogy a gyermekkel eltöltött
idõt bármilyen értékû ajándékkal pótolni
lehet. A gyermeknek igazából a szülõ je-
lenlétére, bátorítására, elismerésére van
szüksége, és ezt sok esetben nem kapja

meg. Az egész napi fá-
rasztó munka után a
szülõknek nem mindig
van ideje, türelme és
energiája a gyermekkel
foglalkozni, és sokan
megnyugvással veszik
tudomásul, hogy a gye-
rek csendben „elvan” a
TV, vagy a számítógép
böngészõje elõtt, ahe-
lyett, hogy beszélgetné-
nek vele, együtt játsza-
nának, kirándulnának,
vagy sportolnának. 

KKarácsony tájékán
azután az egyéb-
ként is szûkös csa-

ládi kasszát sok tízezer
forintos – sokszor telje-
sen értelmetlen és hasz-
nálhatatlan – játék megvásárlásával ter-
helik meg, ezzel gondolván kompenzál-
ni azt az idõt és szeretetet, amit a gyerek-
kel kellett volna az év folyamán eltölteni.
A különbözõ reklámok és hirdetések, va-
lamint egyéb média manipulációk hatá-
sára a gyermekek természetesen külön-
bözõ igényekkel lépnek fel a szülõvel
szemben, és vajon melyik az a szülõ,
amelyik a gyerekéért nem szeretné a leg-
többet megtenni. Ráadásul, ha mindez
pénzért megvásárolható, akkor inkább
adósságba verik magukat, mintsem,
hogy változtassanak azon a megrögzött

szokásukon, aminek kö-
vetkeztében szinte soha
nem találnak idõt arra,
hogy a gyermekekkel
kellõ mennyiségû és mi-
nõségû idõt töltsenek el. 

Mi jellemzi igazából a
szeretetet? A szeretet ak-
kor igazi, ha õszinte és
feltétel nélküli. Akinek
van kutyája, az tudja,
hogy mirõl beszélek. Aki
már egyszer is belené-
zett a gazdiért rajongó
kutyus hûséges barna
szemébe, az megtapasz-
talhatta az õszinte, felté-
tel nélküli szeretetet. Ne
várjunk szeretetünkért
semmilyen viszonzást,
mert ha mégis kapunk

valamit, az már csak ráadás. Sokszor az
ember a szeretetet nem is attól kapja
vissza, akinek adta, de garantálom,
hogy mindig visszakapja. Ahhoz, hogy
élvezzük mások szeretetét, elõször ön-
magunkat kell elfogadnunk, és szeret-
nünk. 

MM ivel is zárhatnám a szeretetrõl
szóló kis gondolataimat, mint
Jézus csodálatos szavaival, ame-

lyet Jánoshoz címzett az Evangélium-
ban: 

„Szeress úgy másokat, ahogy én sze-
retlek téged!”

Dr. Bakanek György

A beszélgetés során az idõs úr megosz-
totta velünk a lelkét gyötrõ szomorúsá-
gát: kapcsolata az egyetlen unokájával, 18
évvel ezelõtt – úgy tûnik – végérvényesen

megromlott. Zoli bácsi 1992-ben vesztette
el fiát, ezt követõen menyével és az akkor
ötéves unokájával a családi kapcsolat any-
nyira elhidegült, hogy Krieger úr a házré-

sze átadását követõen inkább idõsek ott-
honába költözött. Menye halála után,
2000-tõl számtalanszor megkísérelte
helyreállítani a nagyapa-unoka kapcsola-
tot, sajnos eredménytelenül. Ezért úgy ha-
tározott, hogy vagyonát jótékony célokra
fordítja.

Alapítványunk elnöke megköszönte az
adományozónak a szomorú elõzménye-
ket követõ nemes gesztust, és közölte,
hogy az adományt még ebben az évben a
rászoruló rákos beteg gyermekek kará-
csonyfája alá juttatja, tíz-tízezer forintos
vásárlási utalvány formájában. A meg-
ajándékozott gyermekek jószívû adomá-
nyozójukat a Kór-Lapban megjelenõ fény-
képrõl ismerhetik meg. 

Alapítványunk elnöke bízik abban,
hogy a szeretet ünnepén Zoli bácsi uno-
kája méltányolni fogja nagyapja nemes
cselekedetét és az adományozás segít ab-
ban, hogy a szeretõ nagyapa és immár fel-
nõtt unokája végre egymásra találjon.

Közelgõ 85. születésnapja alkalmából kereste fel Alapítványunkat Krieger Zoltán, aki karácsony elõtt úgy döntött, hogy is-
mételten támogatni kívánja a Gyermekrák Alapítvány rászoruló kis betegeit. A jótékonykodás nem idegen Zoli bácsitól: ez
idáig összesen másfélmillió forintot adományozott kiválasztottjainak: Alapítványunkon kívül támogatta a vörösiszap káro-
sultjait és a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközösséget is.

Ünnepi adomány

Krieger Zoltán adományozó (jobbról) Alapítványunk elnökével

Szeretni – nem csak karácsonykor!
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LLEVELESLÁDEVELESLÁDAA
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyer-
mek szülei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn
belül válaszolnak az Alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakor-
ta érkeznek köszönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, ci-
vil közösségektõl. Rovatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények
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From: Zsoltné ….. [mailto:……………@gmail.com] 
Sent: Tuesday, August 24, 2010 9:30 PM
To: Gyermekrák Alapítvány
Subject: Köszönet!

Tisztelt Alapítvány!
Ezúton szeretnénk megköszönni kedvességüket, figyelmességüket, hogy az Onko-Olimpiáról készült ké-
pekkel, kiadványokkal nagy örömet szereztek számunkra!
Felejthetetlen, és izgalmas, szép emlékeket õrzünk Varsóról, az eseményrõl, és nem utolsósorban különle-
ges embereket, családokat, sorsokat ismerhettünk meg. Köszönet ezért az Alapítvány munkatársainak, a
szervezõknek, segítõknek,és természetesen az Elnök úrnak és feleségének, Juditnak! Kívánjuk, hogy az Ala-
pítványon keresztül még sok gyógyulófélben levõ, és már egészséges gyermek is részesülhessen ilyen gaz-
dag élményekben, sikerekben, mert biztos hogy ezek erõt adnak, és nagyban segítik a testi-lelki gyógyulást.
Nagy szeretettel kívánunk Önöknek sok-sok erõt, jó egészséget, és sok sikert munkájukhoz!

Köszönettel és tisztelettel:                                              S……. család
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IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

FFOONNTTOOSS
IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Kiemelkedõen

Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Telefon: (36) (1) 217-1034 
Fax: (36) (1) 217-1035 

Honlap: www.gyermekrak.hu

Adószám: 18161007-1-42

Számlaszám: 

K&H BANK
10200847-32415630-00000000

ERSTE BANK
11600006-00000000-40301408

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõ-

en a bennünket támogatók az adomány összege után adókedvezményt
érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ
kedvezmény mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§). A támogatásról a jogsza-
bályban meghatározott adattartalmú adományigazolást 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!


