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ÖÖSSZEFSSZEFOGÁSOGÁS AAJÁNDÉKJÁNDÉK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Heim Pál Gyermekkórház fõigazgatója levélben fordult
Alapítványunkhoz, melyben a segítségünket kérte a Mada-
rász Utcai Kórházukban egy automatikus teleszkópos tolóaj-
tó létesítéséhez. Alapítványunk kuratóriuma nem késleke-
dett, a rákos gyermekek biztonságosabb kezelése érdekében
azonnal a kérés támogatása mellett döntött, és megrendeltük
az ajtó elkészítését és felszerelését.

Az elválasztó ajtó beszerelésére azért volt nagy szükség,
mert az onkológiai osztály fekvõbeteg részlege és a járóbeteg
szakrendelés azonos folyosón található, így a kezelések alatt
álló rákos gyermekek közvetlenül érintkezhettek a járóbeteg
szakrendelésre érkezõ, hurutos, bakteriális fertõzéssel küsz-
ködõ betegtársaikkal. Az ajtó felszerelése megvédi a rákos
gyermekeket a fertõzésveszélytõl, ezzel biztonságosabbá te-
szi a kis betegek ellátását.

Az egyedi méretû automatikus teleszkópos tolóajtó gyár-
tásának és beszerelésének teljes költsége 948.000 Ft volt.

Automatikus teleszkópos tolóajtót
kapott a Madarász Utcai Kórház

Alapítványunk segítségével a Madarász Utcai Kórházban most már automatikus 
teleszkópos tolóajtó választja el az onkológiai osztály fekvõrészlegét 

az ambulánsrendelés kezelõitõl

Magyarország új amerikai nagykövete Eleni Tsakopoulos Kounalakis találko-
zott a Gyermekrák Alapítvány elnökével, Balogh Istvánnal. A találkozón szóba ke-
rült, hogy az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövetei több mint
egy évtizede szoros kapcsolatot ápolnak az Alapítvánnyal, egyetértve megkérdõ-
jelezhetetlenül fontos munkájukkal. A nagykövet asszony kifejezte azon szándé-
kát, hogy elõdeinek munkáját követve még további segítséget fog nyújtani az Ala-
pítvány sikeres mûködéséhez.

Eleni Tsakopoulos Kounalakis az Egyesült Államok magyarországi nagykövete 
Balogh Istvánnal, a Gyermekrák Alapítvány elnökével

Az USA korábbi nagykövetei 
Magyarországon

Nancy Goodman Brinker 2001–2003 között

George H. Walker 2003–2006 között

April H. Foley 2006–2009  között

Két tehetséges fiatal – Jakubek Elza
és Eran Tal – életre hívott egy, az ország-
ban egyedülálló kezdeményezést, mely-
nek neve: Sztárok a Sztárokért. A név
egy jótékonysági estet takar, amely a
kórházi ápolásra szoruló gyermekeket
segítõ alapítványokat fogja össze. Ezál-
tal a Magyar Bohócok a Betegekért Ala-
pítvány, a Magyar Gyermekmentõ Ala-
pítvány és a Gyermekrák Alapítvány
együtt, közös eszközökkel támogatja a
Heim Pál Gyermekkórházat, ahol tevé-
kenységük szálai összefutnak. A szerve-

zõk elmondása szerint a nyugati
mintára szervezõdõ, állófogadás-
sal, zenés programmal, hírességek
aktív részvételével egybekötött jó-
tékonysági est igen jó eszköz a tár-
sadalom megszólítására. Az est fõ
sztárjai az alapítványok és a gyer-
mekek, õket pedig zenészek, szí-
nészek, sportolók támogatják,
méghozzá dedikált portréfotóik-
kal. A közönség az est folyamán le-
hetõséget kap e képek megvételé-
re. Az est vendég fellépõje volt

Harcsa Veronika, a tehetséges, karrierjé-
nek felfutását élõ jazzénekesnõ, aki lel-
kesen vetette bele magát a fotózásba is.
Hasonló örömmel csatlakozott a kezde-
ményezéshez Alföldi Róbert, Básti Juli,
Benedek Dalma, Bodrogi Gyula, Bródy
János, Cserhalmi György, Dés László, Fe-
nyõ Miklós, Für Anikó, Hollósi Frigyes,
Illés Béla, Kovács Kati, Kozmann György,
Kulka János, Storcz Botond, Taróczy Ba-
lázs, Törõcsik Mari, Ullmann Mónika,
Schell Judit, Szikora Róbert, Szipál Már-
ton és Varnus Xavér is.

Portréfotókkal a beteg gyermekekért

Kedvezményezettek, rendezõk és támogatók

Harcsa Veronika a rendezvény egyik fellépõje

A Budapest Marriott Szállodában
mutatkozott be az Egyesült Államok 

magyarországi nagykövete, 
Eleni Tsakopoulos Kounalakis

Kórházban fekvő rákos gyermekek kaptak
húsvéti ajándékot

A húsvéti ünnepek alatt kórházban maradt beteg gyerme-
keknek szerzett örömöt Alapítványunk a Bravo Gold Kft. segít-
ségével. A meglepetés divatékszereket tartalmazó csokitojá-
sokat Balogh István, Alapítványunk elnöke és dr. Horváth Gyu-
la, a kft. ügyvezetõ igazgatója adta át a súlyos betegségben
szenvedõ gyermekeknek. Dr. Horváth Gyula és Horváth Zsolt
a Bravo Gold Kft. tulajdonosai minden itthon és külföldön el-
adott ARANY CSOKITOJÁS árából 10 Ft-tal támogatják Alapít-
ványunkon keresztül a rákbeteg gyermekeket.
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AADOMÁNYDOMÁNYOZÁSOZÁS OORVRVOSIOSI TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az önértékelés javításának néhány lehetõsége

NNagyon sok ember hoz gyermekkorából magával olyan ne-
gatív élményeket, amelyek önbecsülését rendkívül ala-
csony szinten tartják. Ezek az emberek szeretnének min-

denáron másoknak megfelelni, nem akarnak senkinek nemet
mondani, ezért erõn felül elvállalnak mindent, ami sokszor lelkük-
ben feszültséghez és negatív gondolatok felhalmozódásához ve-
zet. Az elfojtott indulatok, a ki nem mondott szó és a tisztázatlan
vagy meg nem oldott élethelyzetek szintén önbecsülési zavarok-
hoz vezetnek. Az állandó frusztrációk és stresszhelyzetek az im-
munrendszer aktivitását jelentõs mértékben csökkentik, ezért az
ilyen emberek sokkal gyakrabban betegszenek meg, mint mások. 

Megfigyelték, hogy a világon egyetlen ember nem betegszik
meg soha: a csecsemõjét gondozó édesanya. Könnyen kitalál-
hatjuk, hogy miért: mert nem teheti meg, hogy másra bízza a
magatehetetlen csecsemõt. A tudatalatti tehát azt a parancsot
kapja, a személynek egészségesnek kell maradni, mert õ valaki
számára fontos, nélkülözhetetlen szükség van rá. Ezt az érzést
kell transzponálnunk a beteg gyermekbe is. Már beszéltünk ar-
ról, hogy milyen fontos, hogy legyen meg az a célja, amiben õ
majd fontosnak, hasznosnak érzi magát. A kutya az az élõlény,

amely évezredek alatt a háziasítás folyamán képes volt kifejlesz-
teni az emberben egy nagyon erõs ösztönt: ugyanazt az ösztönt,
amit az ember a gyermekei iránt érez, vagyis az ivadékgondozá-
si ösztönt, ami erõsebb a szaporodási és az önfenntartási ösz-
tönnél is. Sokszor halljuk - különösen hölgyektõl - hogy a kutyá-
val 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 foglalkoz-
hat, az az õ lelkében is felkorbácsolja azt az ösztönt, amely se-
gít neki abban, hogy önmagát fontosnak érezze, hiszen egy kis
élõlény van rábízva, akit etetni, sétáltatni, gondozni kell. Magá-
tól értetõdik, hogy különösen az immunhiányos gyermek eseté-
ben fokozottan be kell tartani az ilyenkor kötelezõ higiéniai
rendszabályokat, azonban sokkal többet segítünk a gyermek lel-
kének és ezen keresztül gyógyulási folyamatának, mint ameny-
nyit a közhiedelem szerint az állatokkal való érintkezés árthat.
Itt elsõsorban nem arra gondolunk, hogy méregdrága, túlte-
nyésztett, pedigrés kutyákat vásároljunk meg, hanem a kutya-
menhelyeken beoltott és féregtelenített kutyusok közül válasz-
szunk gyermekünknek egy megmentésre váró kis élõlényt. Ez-
zel dupla missziót teljesítünk, hiszen egy pusztulásra ítélt élõ-
lényt mentünk meg, aki ezt egy egész életen át tartó önzetlen és
feltétel nélküli szeretettel fog meghálálni, ami gyermekünk
gyógyulásának egyik nem elhanyagolható tényezõjévé válik. 

UUgyanezt a megoldást ajánlanám szívem szerint azokat a
magukat magányosnak valló embereknek is, akik az em-
berekben már csalódtak, de mégis valamilyen társra és ön-

zetlen szeretetre vágynak. Legtöbbször a válasz az, hogy van ne-
kik elég gondjuk, isten ments, hogy még egy feladatot a nyakuk-
ba vegyenek, hiszen a kutyát etetni, sétáltatni és gondozni kell.
Ezzel már ki is mondták a diagnózist magukról, hiszen õk nem
magányosak, hanem önzõk. Pedig az állatoknak gyógyító hatá-
sa van, gondoljunk csak a színes riportokban megjelenõ doktor
kutyákra, akiknek megjelenését az idõsek otthonában már alig
várják. 

AAkutyák mellett a legtöbb gyermek a lovat nevezi meg
olyan élõlénynek, akivel szívesen együtt töltené az ide-
jét. Ma örvendetesen terjedõ sport a gyógy-lovaglás,

amely egyre több pozitív tapasztalatról számol be, mentálisan
és fizikálisan sérült gyermekek gyógyítása kapcsán. Ha valaki
megteheti, akkor vigye el gyermekét olyan helyre, ahol alkal-
ma nyílik közelebbi kapcsolatba kerülni egy lóval. Sokszor ez
nem is pénzkérdés, hiszen jóindulatú, segítõkész emberek
már számos alkalommal segítettek abban, hogy a Gyermekrák
Alapítvány által ajánlott gyermekek számára lovaglási lehetõ-
séget biztosítottak. 

Következõ számunkban a sport pozitív hatásáról szólunk né-
hány szót az egészség megõrzésében.

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

Az állatok szerepe a személyiségfejlesztésben
Érezzék fontosnak, hasznosnak magukat!

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

A laboratóriumban Kelet-Magyaror-
szág fogyatékos gyermekeinek és dagana-
tos betegségekben szenvedõ felnõtt és
gyermek betegeinek genetikai vizsgálatát
végzik. Többek között itt végzik a kopo-
nyacsontosodási rendellenességek, és az
agysejtek vándorlási zavarainak genetikai
vizsgálatait – mondta a professzor.

A laboratórium igazgatója Oláh Éva or-
vosprofesszor és  munkatársai a genetikai
központban rosszindulatú vérképzõszervi
betegségek (akut és krónikus leukémiás be-
tegek) genetikai eltéréseinek klinikai jelentõ-
ségét is kutatják. További kutatási területük
az értelmi fogyatékosság hátterében álló ge-
netikai eltérések korszerû módszerekkel va-
ló meghatározása a lehetséges kezelés és a
családon belüli ismétlõdés megakadályozá-
sa érdekében.

A 11 millió forintos fejlesztést 6,7 millió fo-
rinttal támogatta a Gyermekrák Alapítvány.

2009. márciusától új, korszerû genetikai laboratóriumban vizsgálják ezentúl a daganatos betegségben szenvedõ és fogya-
tékos gyermekeket a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában (DE OEC). A 11 milliárdos eredmé-
nyeként speciális genetikai vizsgálatokat és járóbeteg-ellátást is biztosító klinikai
genetikai központ és korszerû regionális genetikai laboratórium jött létre.

Új genetikai laboratórium a gyermekklinikán

A kezelõegység megvásárlására nagy szükség volt, ugyanis a
kórházban egy elavult, közel harminc éves készülékkel voltak
kénytelenek gyógyítani az orvosok.

A készülék beszerzését szükségessé tette az is, hogy az onko-
lógiai statisztikai adatok szerint az elmúlt harminc év során ti-
zennégyszeresére nõtt az ajak- és szájüregdaganatok okozta ha-
lálozás Magyarországon, azonban az idõben elvégzett szûrõ-
vizsgálatokkal és kezelésekkel ez a szomorú folyamat megállít-
ható.

A most átadott kezelõegység kiemelt jelentõségû a daganatos
betegséggel diagnosztizált gyermekeknél, ugyanis a kemo- vagy
sugárkezelések alatt végzett fogászati beavatkozások súlyos
komplikációkat okozhatnak.

Az átadáson tartott beszédében a fõpolgármester-helyettes ki-
emelte, hogy milyen fontos a kórházak számára a civil szerveze-
tek támogatása, hiszen az intézményeket fenntartó önkormány-
zatok lehetõségei korlátozottak, civil összefogás nélkül a kórhá-
zak fejlesztése nehezen megoldható feladat lenne.

Budapest Fõváros Önkormányzata volt az ötvenedik önkor-
mányzat, mellyel Alapítványunk együttmûködési megállapo-
dást írt alá. A megállapodásban Alapítványunk az önkormány-
zat helyett vállalja a térség rákbeteg gyermekeinek támogatását,
valamint hozzájárulunk az önkormányzat fenntartásában lévõ
kórházak mûszerezettségének fejlesztéséhez.

Az elmúlt években a for profit cégeket is megelõzve 1,3 mil-
liárd forint értékben támogattuk a rákos gyermekeket és a kis
betegeket ellátó kórházakat, egészségügyi intézményeket.

A Szent János Kórházat 2007-ben már támogattuk, akkor egy
33 millió forint értékû gasztroenterológiai videoendoszkópot
adományoztunk a Gyermeksebészeti Osztálynak.

A nagy értékû orvostechnikai eszközöket, diagnosztikus mû-
szereket csak cégek és magánszemélyek adományaiból, vala-
mint a személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezõk támogatása-
iból tudjuk megvásárolni.

A Szent János Kórházban egy évvel ezelõtt adta át Balogh István, Alapítványunk elnöke azt a hatmillió forint értékû száj-
sebészeti kezelõegységet, melynek megvásárlását a Kórház Szájsebészeti Részlege kérte. Az átadáson jelen volt a Fõváro-
si Önkormányzat részérõl Horváth Csaba fõpolgármester-helyettes, országgyûlési képviselõ, dr. Havas Szófia a kórház
orvosigazgatója, országgyûlési képviselõ, dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, a kórház fõigazgatója, valamint dr. Katona József,
a Szájsebészeti Részleg vezetõ fõorvosa.

Hatmillió forintos adomány

Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, a kórház fõigazgatója, dr. Katona József, 
a szájsebészeti részleg vezetõ fõorvosa, Balogh István alapítványunk elnöke
valamint Horváth Csaba fõpolgármester-helyettes, országgyûlési képviselõ 

a korszerû szájsebészeti készülék átadásán.

Prof. dr. Oláh Éva a genetikai labor igazgatója arany
fokozatú támogatói oklevelet adott át alapítványunk

elnökének

Prof. dr. OláH Éva egyetemi tanár, a klinika
genetikai központ igazgatójának köszönõlevele

Végre elindulhatott a vizsgálat a várva várt 
új laboratóriumban
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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 Gyermekrák Alapítvány!
Szeretném megköszönni a sok támoga-

tást, amit Önöktõl kapok!
A táplálék-kiegészítõk na-

gyon sokat segítettek, hogy
jobban érezzem magam a
kezelések alatt, és segítenek
most is, hogy egészséges
maradjak.

Szeretném még megkö-
szönni a 2 havi pénzado-
mányt és, hogy rám gondol-
tak a 200.000 Ft-os ado-
mánynál. 

A pénzbõl felújítottam a
szobámat, és még sok min-
dent vettem, amire már rég-
óta vágytam. Sokat mentem
moziba, vidámparkba és az
idén már elmehettem
strandra is!

Már 1 éve tünetmentes
vagyok! Jól érzem magam és
szerintem meggyógyultam!

Ebben nagyon sokat segí-
tett az Alapítvány is!

Még egyszer köszönöm:       ... Christian

7

Kétszázezer forint pénzadomány 
egy budapesti rákbeteg gyermeknek

Kiss Ulrich, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora és Balogh István,
a Gyermekrák Alapítvány elnöke Pünkösdvasárnap kétszázezer forint pénz-
adományt adott át egy budapesti rákbeteg gyermeknek.

A XIX. kerületi, a Szakkollégium területén álló, egykori munkásõrségi, ma
már használaton kívüli
adótorony lebontását a
Pelikán Önkéntes Köz-
pont bonyolította le. A
fémhulladék értékesíté-
sébõl származó bevételt
a kispesti önkormány-
zat kiegészítette, mivel
az összeg a szakértõk
elõzetes becslésénél ke-
vesebbnek mutatkozott. 

A 200 ezer forintos
adományt – Alapítvá-
nyunkon keresztül – O.
Krisztián, Non-hodgkin
lymphoma betegedés-
ben szenvedõ, 14 éves
fiúnak és családjának
ajánlották fel. Krisztián
másfél éve kap rendsze-
res segítséget Alapítvá-
nyunktól, az anyagi tá-
mogatáson kívül térítés-
mentesen biztosítjuk számára azokat a táplálék-kiegészítõ termékeket, ame-
lyek gyógyulását nagymértékben elõsegítik. 

Az ünnepségre Krisztiánt elkísérte édesanyja és kishúga is.

Horváth Csaba 
fõpolgármester-helyettes

köszönõlevele 
a Szent János Kórháznak 

nyújtott támogatáshoz
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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!


