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TTANÁCSOKANÁCSOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az integratív szemlélet
szerepe a daganatos betegek
gondozásában és kezelésében

A Gyermekrák Alapítvány tevékenységi
köréhez – a hagyományos alapítványi segít-
ségnyújtás (mûszerek megvásárlása, anyagi
segítségnyújtás, konziliáriusi és jogi tanács-
adás stb. mellett) – szorosan hozzátartozik
a kezelés alatt álló, illetve tünetmentes bete-
gek részére nyújtott életvezetési szakta-
nácsadás is. Amikor a daganatos gyerme-
kek szüleivel, illetve nagyobb gyermekekkel
találkozunk, rendszerint felmerül az a kér-
dés, hogy igénybe vegyék-e az egészségügyi
hálózat által ajánlott szakorvosi kezeléseket,
vagy ajánljunk nekik valamilyen alternatív
terápiát. Ez a kérdésfelvetés sokszor érthetõ,
mert az egészségügyi hálózat részérõl nyúj-
tott felvilágosítás az esetek nagy részében
rendkívül szegényes. A pácienseket ritkán
tájékoztatják betegségük valós okairól, a ke-
zelések természetérõl, a lehetséges mellék-
hatásokról, azok kimenetelérõl, illetve elke-
rülési lehetõségeirõl. Ennek több oka van: a
képzés hiányosságai, az egészségügyi dol-
gozók leterheltsége, illetve sokszor személyi
problémák és az empátia hiánya. Máskor vi-
szont olyan információkkal terhelik a bete-
geket, illetve szüleiket, ami nem biztos,

hogy segít a probléma feldolgozásában; hal-
lottam már olyan mondatot, orvos szájából
a szülõ felé, hogy lassan ideje lesz újabb cse-
metérõl gondoskodni, mert a gyermek rö-
vid idõn belül meg fog halni. De ide sorol-
hatnám azt a meglepetéssel fûszerezett kér-
dést, amikor a kezelõorvos egy év múlva
meglátta a búcsúzni hazaküldött gyereket,
hogy: „.. Nahát, te még élsz?” Ezek a remél-
hetõen szélsõséges megnyilvánulások úgy
gondolom, nem feketítik be azt a képet,
amit a gyermekonkológusok embert próbá-
ló, áldozatos és nem ritkán nehéz körülmé-
nyek között végzett munkájáról õriz magá-
ban a közvélemény. 

Napjainkban a gyermekonkológiai el-
látás hatékonysága egyre magasabb szint-
re emelkedik, szignifikánsan nõ az ered-

ményes kezelésen átesett gyermekek szá-
ma, azonban a hagyományos nyugati or-
voslás alkalmazásán kívül az egészség-
ügy intézményrendszerében nagyon ke-
vés olyan ismeretet adnak át a szülõknek,
ami a gyermek tünetmentességét hosszú
idõre biztosítja és a szekunder prevenció
keretében a visszaesést megakadályozza. 

Az évek során pedig számos olyan ta-
pasztalatot szereztünk a beteg gyermekek
életmódváltásával kapcsolatban, amit
szükségesnek tartunk megosztani, mind
a szakemberekkel mind a témával kap-
csolatos laikus közönséggel. Ezeket a
módszereket, eljárásokat, illetve készít-
ményeket nem alternatív, hanem inkább
integratív terápiának nevezném. A szü-
lõknek igyekszem értésére adni, hogy a
hatékonynak tartott étrend-kiegészítõk,
táplálkozási iránymutatások vagy egyéb
kiegészítõ módszerek nem alternatívái,
hanem integráns kiegészítõi az akadémiai
orvoslás terápiás eljárásainak. 

Tudjuk, hogy a daganat kialakulásá-
hoz az immunrendszer funkciózavara
nagymértékben hozzájárul. Amennyiben

valamilyen módon sikerül a daganatsejtek
tömegét csökkenteni, akkor az immun-
rendszer védekezõ sejtjeinek segítünk ab-
ban, hogy minél kisebb tömegû daganat-
sejttel kelljen megküzdeniük. Ezért
amennyiben lehetséges, a daganatot – ke-
moterápiás vagy radiológiai elõkészítés
után – mûtéttel a betegbõl eltávolítják,
amely után szintén kemo- vagy sugárterá-
pia következik. Sokszor nem lehet meg-
operálni a daganatot annak elhelyezkedé-
se, kiterjedtsége, a keletkezett áttétek,
vagy a daganat természete miatt (pl.
onkohematológiai kórképek). Ilyenkor
eleve a kemoterápia a járható út, amihez a
betegek túlnyomó többségét negatív él-
mények fûzik. Mindez gyakran azért van,
mert a pácienseket nem részesítik kellõ

információban a káros mellékhatások el-
kerülésének tekintetében. 

Alapítványunknál minden olyan ténye-
zõt igyekszünk kiküszöbölni, ami vélhe-
tõen közrejátszott a gyermekek immun-
rendszerének károsításában. Nagyon fon-
tosnak tartjuk a gyermek érzelmi hátteré-
nek rendezését. A sikerélmények egész
sorának biztosítását a hosszú távú életcél
kitûzését, a helyes táplálkozás ismerteté-
sét, a mozgás szerepének hangsúlyozását
és a jól felépített étrend-kiegészítés meg-
tervezését. Ehhez kézzelfogható segítsé-
get is nyújtunk jó minõségû, a gyerekek
által is szívesen fogyasztott, hatékony és
engedélyezett termékek megvásárlásával
és a gyermekeknek történõ átadásával. 

Az egészségügy intézményrendszeré-
vel jó kapcsolatokat ápolunk. A Magyar
Gyermekonkológusok és Gyermekhema-
tológusok Társaságával kötött megállapo-
dás keretében évente tíz rezidensnek egé-
szítjük ki a fizetését oly módon, hogy
alapbérükhöz fejenként ötvenezer forin-
tot biztosítunk havonta, valamint megvá-
sároljuk számukra a tudományos fejlõ-
déshez szükséges szakirodalmat. 

A jó kapcsolat miatt gyakran tudunk
kollegákkal félreértéseket tisztázni, a szü-
lõk személyes kéréseit közvetíteni és hi-
ánypótló információkhoz jutni a dagana-
tos gyermekek kezelése tekintetében. A
minden részletre kiterjedõ felvilágosítás
és a szükséges magyarázatok következté-
ben az esetek túlnyomó többségében si-
kerül meggyõznünk a szülõket, hogy az
általunk javasolt kiegészítõ terápiás eljá-
rások mellett minden esetben vegyék
igénybe a korszerû onkológiai terápia ál-
tal nyújtott lehetõségeket. 

A modern kor medicinája az integratív
orvoslás, amely minden olyan lehetõséget
integrál a beteg kezelésébe, ami nem árt
és követve az orvoslás évezredes szabá-
lyait, mely kimondja, hogy a „beteg
egészségének biztosítása a legfõbb tör-
vény”, képletesen szólva még az ördöggel
is cimborálnunk kell ennek érdekében.

Dr. Bakanek György
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AADÓDÓ 1%1%
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Nehéz helyzetben a civilek

Adója 1%-a életet menthet!
A hazánkban bejegyzett civil

szervezetek döntõ többsége
nem folytat vállalkozási tevé-
kenységet. Az alapító okiratuk-
ban kitûzött nemes céljaikat ki-
zárólag jó szándékú céges vagy
magánszemély adományozók,
állami támogatások, pályázati
pénzek és a személyi jövedelem-
adó 1%-okból befolyt összegek
segítségével tudják megvalósíta-
ni. Az elhúzódó gazdasági válság
azonban többszörösen érezteti
hatását ezen szervezeteken. Az
alapítványoknak nemcsak az
adományozási kedv csökkené-
sével, hanem az elszegényedés
miatt a támogatásra rászorulók
számának folyamatos növekedé-
sével kell számolniuk. Az ado-
mányokra és a személyi jövede-
lemadó 1%-okból befolyó támo-
gatásokra így még nagyobb
szükség van, mint valaha. 

Az adózási jogszabályok vál-
tozása csak tovább nehezíti a ci-
vilek forrásteremtését. A szemé-
lyi jövedelemadó-terhek csök-
kentésével alacsonyabbak lettek
a felajánlható 1%-ok és sokak
adója már nem éri el azt a szin-
tet, melynek egy százalékáról
rendelkezhetnének. (A 100 Ft-ot
meghaladó felajánlott szja száza-
lékot az adóhatóság már átutal-
ja.) A jogosultak fele sajnos még
mindig érdektelen és nem tartja
fontosnak a rendelkezést. 

Hogyan is fest mindez
a számok tükrében?

A NAV nyilvános statisztikái
alapján az elmúlt években az
egy adófizetõre jutó átlagos fize-
tendõ adó évi 473 ezer forintról
fokozatosan 360 ezer forintra
csökkent. Ezzel együtt az egy ér-
vényes 1%-os nyilatkozat átlagos
összege az elmúlt három évben
5.679 Ft-ról 3.915 Ft-ra csökkent. 

Miért éppen a Gyermekrák Ala-
pítvány felé rendelkezzen?

Magyarországon évente átla-
gosan 300-320 gyermeknél diag-
nosztizálnak valamilyen rossz-
indulatú betegséget és kb. két-
ezer gyermek áll kezelés alatt.
Az szja 1% fogadására jogosult
szervezetek közül többen is fel-
vállalták, hogy a rákos gyerme-
keknek nyújtanak segítséget.

Gyermekrák Alapítványnál
másfél évtizede állunk a rákos
gyermekek szolgálatában. A re-
gisztrált gyermekek családja

számára rendszeres anyagi tá-
mogatást nyújtunk, a kis páci-
enseknek térítésmentesen biz-
tosítjuk a teljes gyógyulásuk-
hoz nélkülözhetetlen gyógy-
szereket, vitaminokat, táplálék-
kiegészítõ készítményeket, me-
lyek kiválasztásához és adago-
lási útmutatásához szakorvo-
sunk nyújt segítséget. A szü-
lõktõl érkezõ rendkívüli támo-
gatási kéréseket is támogatjuk.
A gyermek betegsége miatt
szükségessé váló lakás-átalakí-
tást, akadálymentesítést finan-
szírozunk, hozzájárulunk az
elmaradt közüzemi számlák
teljesítéséhez, iskolakezdési tá-
mogatást nyújtunk, bútorokat,
tüzelõt vásárolunk és sajnos
nem ritkán temetési költségek-
hez járulunk hozzá. Alapítvá-
nyunk nélkül a hazánkat kép-
viselõ csapat nem vehetett vol-
na részt a Varsóban megrende-
zett Onko-Olimpián.

A kicsiket kezelõ kórházak
számára megvásároljuk a kéré-
sük szerinti, nagy értékû orvos-
technikai eszközöket, diagnosz-
tikus mûszereket, melyeket a
kórházak saját költségvetésük-
bõl nem tudnak kigazdálkodni.

Ösztöndíjat alapítottunk a
gyermekonkológia, illetve gyer-
mekhematológia iránt elkötele-
zett rezidenseknek, és segítjük a
szakirodalom-beszerzésüket.

Támogatjuk továbbá a hason-
ló célkitûzésû alapítványok kari-
tatív tevékenységét.

A 2012. rendelkezõ évben
több mint hatvankétezer adózó
döntött úgy, hogy tevékenységün-
ket megismerve Alapítványunkat
jelöli meg szja 1%-ának kedvez-
ményezettjeként. Büszkék va-
gyunk, hogy ilyen sokan azono-
sultak missziónkkal és hálásan
köszönjük a segítséget. Ismerve
azonban a hazai rákgyógyítás ne-

hézségeit és a gyermekük beteg-
sége miatt elszegényedõ családok
szinte kilátástalan helyzetét, nyil-
vánvalóvá válik, hogy bár sokan
gondolkodunk a fontos célokról
hasonlóan, de további támogatók-
ra van szükségünk. 

Az idén rendelkezzen Ön is!
Gondoljon arra, hogy egy beteg
gyermek támogatása az Ön fel-
ajánlásával kezdõdik! Adója 98%-
ának felhasználásába amúgy
sincs beleszólása, ne hagyja,
hogy a fennmaradó 1+1%-ot is el-
nyelje a költségvetés. A rendelke-
zés kiváltság, nem kötelesség.
Tartozzon a megfontoltak közé
és támogassa a rákos gyermeke-
ket adója 1%-ával a Gyermekrák
Alapítványon keresztül. Ne felejt-
se, most úgy segíthet, hogy nem
kell mérlegelnie, megengedheti-e
magának a támogatást, hiszen
egy fillérjébe sem kerül, csupán
néhány percébe.

Mire elég az 1%? 

� Alapítványunknál egy
gyermek egy havi támogatása el-
érheti az ötvenezer forintot,
mely átlagosan 13 adózó felaján-
lott szja 1%-ának felel meg.

� Egy-egy nagy értékû diag-
nosztikus mûszer ára 20-30 mil-
lió forint, ehhez 5.000–8.000
adózó rendelkezésére van szük-
ségünk. Az elmúlt években 65
alkalommal adományoztunk ké-
szülékeket hazai kórházaknak. 

� A szakorvosképzés támo-
gatásához (rezidensek ösztöndí-
ja és szakirodalom támogatása)
évi 2.044 adózó 1%-os felajánlá-
sára van szükségünk. 

� A hazánkat képviselõ csa-
pat Onko-Olimpiára történõ fel-
készítéséhez és utaztatásához
630 adózó 1%-os felajánlását
használtuk fel. 

� A 2012. évben közvetlen
családtámogatásra (rendszeres
anyagi és természetbeni támo-
gatásra) 98.5 millió forintot for-
dítottunk, ez 25.000 adózó ren-
delkezésének felel meg. 

A személyi jövedelemadó 1%-
áról történõ rendel-
kezés lehetséges
módjairól honlapun-
kon talál részletes in-
formációt.            
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FFELAJÁNLÁSELAJÁNLÁS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Több mint másfél évtizedes működésünk alatt
számos érdekes és különleges felajánlás érkezett

Egy fiatal sportoló is segíteni szeretné 
a rákos gyermekeket

A 2011 karácsonyán tragikus körülmé-
nyek között elhunyt mûvésznõ rajongói
hamarosan licitálhatnak a vatera.hu inter-
netes oldalon ezekre a személyes tárgyak-
ra, és ne feledjék, felajánlásaikkal a rákos

gyermekek gyógyulását támo-
gatják!

Az árverés nyertesei egy
emlékkoncert keretein belül
vehetik át a tárgyakat.

A teljes befolyt összeg a
Gyermekrák Alapítványon ke-
resztül a rákos beteg gyerme-
kekhez kerül.

Az árverés eredményérõl 
és az átadásról 
a honlapunkon 

(www.gyermekrak.hu) 
és facebook oldalunkon 

is tájékoztatjuk 
az érdeklõdõket.

Mary Zsuzsi énekesnõ gyermekei az-
zal a szándékkal kerestek meg ben-
nünket, hogy édesanyjuk hagyatékából
felajánlják a mûvésznõ személyes ru-
háit, cipõit, táskáit jótékonysági árve-
résre, és a befolyt összegbõl a rákos
gyermekek gyógyulását támogassák.

Márk egy ma még új, és rendkívül izgalmas extrém sportot
ûz, mely most kezd nálunk is ismertté válni.

A Parkour vagy Free Run (szabad futás) nevet viselõ sport-
nak Európában és a világon már elég sok követõje van a fiata-
lok körében, de itthon még csak 20 vakmerõ srác próbál betör-
ni a nemzetközi élvonalba.

Közülük Márk az egyik, aki már 2011-ben részt vett a berli-
ni világbajnokságon, ahol a legjobbak között a 3. helyezést
sikerült elérnie.

Azóta is folyamatosan fejleszti a tudását, és ha a Budai Vár-
ban sétálgatva meglátnak egy vagy több srácot a falakon, lép-
csõkön vagy korlátokon ugrálni, köztük biztosan Márk is ott
lesz. Akrobatikus ügyességük elkápráztatja a nézõket, videó-
jukat az alábbi linken tekinthetik meg:

http://www.youtube.com/watch?v=CJ62CNcuYws 
Márkkal közösen elhatároztuk, hogy a sport és a gyermekrák

kapcsolatának fontosságát hirdetve, egy bemutatót szervezünk,
ahol a fiatalember élõben fog bemutatkozni a különleges produk-
ciójával, és a belépõk árából befolyt összeget a rákos gyermekek-
nek ajánlja fel.

A rendezvény pontos idõpontjáról és helyérõl a honlapun-
kon és a Facebook oldalunkon tájékozódhat.

Brenner Márk 18 éves gimnazista azért keresett meg
bennünket, mert – az õ szavaival élve – szívén viseli a rá-
kos gyermekek sorsát, és a maga módján szeretne segí-
teni abban, hogy minél több embernek felhívjuk a figyel-
mét, milyen fontos munkát végez Alapítványunk a rákos
beteg gyermekek gyógyításának elõsegítésében.
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AADOMÁNYDOMÁNYOKOK
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Az SWR Bauconsulting Kft. szakmai
napokat rendezett, melyre az ország
egész területérõl érkeztek polgármeste-
rek, településvezetõk.

A nemzetközi cég környezetkímélõ,
megújuló energiaforrásokat igénybevevõ
erõmûveket és energiaparkokat létesít Ma-
gyarországon. Céljuk, hogy Magyarország
is a világ többi országához hasonlóan mi-
nél szélesebb körben hasznosítsa a nap, a
szél és a geotermikus energiát.

A vendégek szakmai elõadásokon vet-
tek részt, melyek után kellemes kikapcsoló-
dás várta õket a szabadban. Kétféle játékra
nevezhettek, volt kapura rúgás és kipróbál-
hatták ügyességüket a teke pályán is. A be-
fizetett nevezési díjjal Alapítványunkon ke-
resztül a rákos gyermekeket támogatták.

A rákos megbetegedések egyik kivál-
tó oka, a környezetszennyezés, mely-
nek megszüntetéséhez nagyban hozzá-
járulhatunk az SWR által alkalmazott
megújuló energiák hasznosításával.

Az összegyûlt adományt Johann
Gangl, az SWR ügyvezetõje kiegészítet-
te, így közel 150.000 Ft-tal járultak hoz-
zá Alapítványunk munkájához.

Ez az esemény szép példája annak,
hogy a szakmai célokat miként lehet

összekötni a társadalmi felelõsségválla-
lással.

Megújult energiaforrásokkal 
a rákos gyermekekért

Balogh István Alapítványunk elnöke és Johann Gangl, az SWR ügyvezetõje

A konferencia résztvevõi a felsõtárkányi
Bambara Hotel Ghána termében

Jótékony 
játékok

Afrika volt a központi témája annak a
konferenciának, melyet a Proholiday Kft.
szervezett Felsõtárkányon. A szervezõk
azt kérték a résztvevõktõl, hogy a
belépéshez Afrika gazdag állatvilágát
idézõ plüssállatokat hozzanak magukkal.
Az összegyûlt több száz játékot jótékony
célra, Alapítványunknak ajánlották fel,
mi pedig továbbadjuk a nálunk regisztrált
rákos gyermekeknek.

Alapítványunk munkatársa megköszöni a felajánlott játékokat



6

EEGGYÜTTMÛKÖDÉSYÜTTMÛKÖDÉS
A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Amerikai orvosprofesszorok és indián gyógyítók
a Gyermekrák Alapítvány céljai mellett

Balogh István írása

Fiam gyógyítása során megszerzett ta-
pasztalataim arra sarkalltak, hogy létrehoz-
zak egy olyan alapítványt, amely hatékonyan
tud segíteni minden olyan gyermeknek, akit
a gyilkos kór megtámadott, ezért 1997-ben
céltudatosan, de amellett igen nagy alázattal
felépítettünk egy segítõ csapatot, melynek
köszönhetõen hozzájárultunk ahhoz, hogy
jelentõsen növekedjék a rákból gyógyuló
gyermekek száma. 

Munkánkat, tudásunkat, küzdelmünket
elõször Magyarországon, majd Európában
és az USA-ban is egyre többen ismerik.

A rákkal foglalkozó nemzetközi civil-
szervezetek és az általuk szervezett kon-
ferenciák segítségével mind több és több
tudás birtokába jutottunk.

Az együttmûködés, az elkötelezettség,
a szeretet és az odaadás végül is megte-
remtette gyümölcsét, így Alapítványunk a
világ elsõ tíz legismertebb – gyermekrák-
kal foglalkozó – szervezetéhez tartozik.

Pontosan tudjuk, hogy a rákgyógyítás
egyik fõ pillére a pénz, ennek hiánya min-
denhova féket tehet; a prevencióba, a gyó-
gyításba, a szupportív terápiába is.

Tehát az egyik legfontosabb feladatunk
az anyagi háttér megteremtése volt.

Éveken keresztül küzdöttünk, hogy
megnyerjük ügyünknek a szükséges tá-
mogatókat, és a hozzánk hasonlóan gon-
dolkodókat, ami sikerült is.

A folyamatos tanulás, tapasztalatszer-
zés, és a nagy világra ajtót nyitó világháló-
nak köszönhetõen ma már nem kérdés,
hogy hol vannak a legjobb eredmények a
gyermekrák gyógyításában.

A válasz: az Amerikai Egyesült Álla-
mokban.

A hatékonyabb hazai gyógyí-
tás érdekében felajánlottuk
együttmûködésünket az Ameri-
kai Magyar Orvosszövetségnek
(AMOSZ), ahol olyan professzo-
rokat, orvosokat jegyeznek,
akik magyar gyökerekkel ren-
delkeznek, világszinten elismer-
tek és sikeresek.

Tagfelvételi kérelmünket a
Sarasotában (USA) megrendezett
Tudományos Találkozón a szer-
vezet elnöksége bizonyos feltéte-
lekhez kötötte, aminek értelmé-
ben a magyar gyermek onko-
hematológus orvosok továbbkép-
zéséhez történõ hozzájárulá-
sunkról kértek tanúbizonyságot.

Ez nem volt idegen számunk-
ra, ugyanis már második éve támo-
gatjuk a hazánkban végzett rezidens gyer-
mek onko-hematológusokat azzal, hogy fi-
zetésüket fejenként 50 ezer forinttal meg-
emeltük, ill. folyamatosan biztosítjuk szá-
mukra a nemzetközi szakirodalomhoz tör-
ténõ hozzáférést. Ezen kívül a magyar
szakemberek amerikai továbbképzéséhez
ösztöndíjat írunk ki, így ezek a gyermek
onko-hematológusok az USA-ban megszer-
zett tudásukat a magyar gyermekek gyó-
gyításában gyümölcsöztethetik.

Amerika valóban a csodák világa

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség-
gel meglevõ együttmûködésünk kereté-
ben Alapítványunk rendszeresen képvi-

selteti magát a Társaság hazánkban és az
USA-ban megrendezett kongresszusain. A
2012-ben Sarasotában szervezett találko-
zón sok hasznos és új információval gya-
rapodtunk, amelyet a rákos gyermekek
megsegítése érdekében hasznosítunk. 

Rövid kint tartózkodásom alatt igye-
keztem minél több olyan kapcsolatot léte-
síteni, amely eredményesebbé teheti
munkánkat.

Többek között részt vettem egy kap-
csolatépítési rendezvényen, ahol egy
olyan elõadóval találkoztam, akinek szug-
gesztív elõadása az elsõ pillanatban ma-
gával ragadott. Kerestem az alkalmat,
hogy bõvebben tudjak vele beszélni, hisz
gondolatunk egy volt; tevékenységünk
hatékonyabbá tétele és jobbítása.

Arról próbáltam faggatni, hogy milyen
módon tud segíteni a rákban megbetege-
dett gyermekek gyógyításában.

Nem volt nehéz elképzeléseinket egy
mederbe terelni, hisz olyan emberrel ta-
lálkoztam, aki 56 éve azért küzd, hogy
ennek a világnak jobb legyen.

A következõ na-
pokban érthetõen
mindent tudni
akartunk egymás-
ról. Hála az inter-
net világának egy-
más megismerése
nem volt nehéz,
céljaink azonosak
voltak: Segíteni!
Segíteni! Segíteni!

Az amerikai in-
diánok több ezer
éves gyógyítási is-
mereteiket adták át
Alapítványunknak.

Tiité Baquero
képzõmûvész, filo-
zófus és a
Worldwide World

Peace Marker Pro-
jekt (Világbéke Jelölõ Projekt) megalkotó-
ja és igazgatója, származása szerint
Muisca indián, aki Dél-Amerikából ván-
dorolt az Egyesült Államokba.

Tiité kissé patetikusan fogalmazva az
egész emberiség megmentését tûzte ki
célul, melynek egyik sarkalatos pontja a
rák gyógyításának megoldása; konkrét
programot is ismertetett velünk a rák gyó-
gyítására vonatkozóan, melynek feldolgo-
zása és leírása egy késõbbi cikkünkben
kerül publikálásra.

A filozófus, aki gyermekkora óta céltu-
datos zseniként minden apró részletre ki-
terjedõen építi fel élet programját, kidol-
gozta a Világbéke általa elképzelt megte-
remtésének lehetõségét és egy új megol-
dást talált a mikrobiológia tudomány terü-

A gyilkos kórral elõször személyesen 1996-ban találkoztam. Elsõ bemutatkozá-
sa az volt, hogy az akkor 3 és fél éves Roland fiamat támadta meg. Az orvosok-
kal közösen felvettük a harcot a támadóval, és gyõztünk! A küzdelem hosszú hó-
napjaiban azonban megtanultam, hogy nemcsak a saját gyermekemet kell meg-
mentenem, meg kell találjam a gyõzelem stratégiáját mások érdekében is. Ezt a
harcot nem lehetett „könnyû fegyverzettel” megnyerni, szövetségesekre, part-
nerekre és társakra volt szükségem.
Nem könnyû a küzdelem egy olyan ellenséggel szemben, amely alattomosan tá-
mad és láthatatlan barikádok mögül lövi ki védhetetlennek hitt golyózáporát.

A konferencián elõadást tart 
Prof. Dr. Somkúti István

Tiité Baquero
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letén, amely hozzájárulhat a rákos gyer-
mekek gyógyulásához.

Az õ módszerének segítségével talán
elérhetjük, hogy Alapítványunk akár az
elsõdleges daganat prevencióban is közre
tud mûködni, ugyanis eddig csak a má-
sodlagos prevenció tartozott feladataink
közé, mivel hozzánk már a rákkal diag-
nosztizált gyermekek fordultak.

Az indián közösségben sokáig isme-
retlen volt a gyermekkori rákbetegség.

Tiité-nek köszönhetõen egy udvariassá-
gi látogatás keretében megismertem egy
másik indiánt – a Miccosukee törzshöz tar-

tozó törzsfõnök elsõszülött fiát – aki
majd apja után örökli a törzsfõnöki
címet.

Lee Tiger-rel, a jövendõ törzsfõ-
nökkel való találkozásom egy örök
élmény marad számomra.

A Miccosukee indián faluban
megismerhettem a több száz éves
indián kultúrát, az indiánok életét
és gyógyításaikat. 

Az elsõ kérdésem természete-
sen ez volt, hogy milyen gyakori a
gyermekkori rákos megbetegedé-
sek száma az indián közösségek-
ben.

– Évtizedekkel ezelõtt nem is-
mertük a rákot – válaszolt Lee
Tiger, majd folytatta:

– Dédnagyapám, aki gyógyító em-
ber volt (ez a legmagasabb rang az

indiánok világában)
csupán egyetlen
gyermek megbete-
gedését jegyezte fel
emlékirataiban. 

Az utóbbi évti-
zedekben azonban
a vizek, az erdõk, a
természet és a ter-
mõföldek szennye-
zõdésének követ-
keztében ma már
nálunk is megje-
lent a rák gyermek-
korban.

Õseinknek kö-
szönhetõen a gyó-
gyítás területén ki-
magasló eredmé-
nyeket értünk el,
nagyon kevés a da-
ganatos betegsé-
gek miatt elvesztett

gyermekek száma.
Ez a beszélgetés arra ösztönzött, hogy

a témával kapcsolatos szakirodalmakat
beszerezzem, és az azokból leszûrt ta-
pasztalatokat beépítsem Alapítványunk
tevékenységébe.

Lee Tiger, a Miccosukee indiánok jövendõbeli törzsfõnöke

Balogh István, Alapítványunk elnöke és 
Tiité Baquero, képzõmûvész, filozófus 

a Világbéke Projekt bemutatásán 

Alapítványunk elnöke és Lee Tiger 
az indián falu Totem oszlopánál

Balogh István, Tiité Baquero és Lee Tiger

Az indián falu egy részlete



8

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Tavaly augusztus utolsó hétvégéjén, Varsóban rendezték meg
a IV. Nemzetközi Onko-Olimpiát. A versenyeken 270 rákból
gyógyult gyermek négy korcsoportban küzdött meg egymással.
A 11 fõs magyar csapat elsöprõ sikert aratott. A komoly felkészü-
lést követõen ifjú versenyzõink óriási küzdelemben maguk mögé
utasítva versenytársaikat, összesen 18 érmet szereztek.

A magyar csapat tizenegy aranyérmet nyert: úszás, kislab-
dadobás, asszisztált (mankóval) gyaloglás, asztalitenisz és lab-
darúgás sportágakban. Focistáink kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak a kispályás körmérkõzésen. Valamennyi meccsükön
gyõztek.

A négy ezüstérmet úszóinknak köszönhetjük, míg a három
bronzérmet úszás és futás sportágakban szerezték meg a ma-
gyar gyermekek.

A versenyekre való felkészülést Erõs Gábor FIFA asszisztens
és Vincze Ottó labdarúgó segítették. A rendezvény fõvédnöki
tisztét Dr. Deutsch Tamás a MOB alelnöke vállalta el. A repülõ-
téren jelen voltak Gyurta Dániel és Cseh László olimpiai érme-
seink, akik sok sikert és erõt kívántak az ifjú sportolóknak. 

A csapat és kísérõik utazásának és lengyelországi tartózkodásá-
nak költségeit teljes egészében a Gyermekrák Alapítvány vállalta. 

Az egész ország büszke lehet ezekre a rákból gyógyult gyer-
mekekre, akik az elért eredményeikkel is szeretnének betegtár-
saiknak hitet adni, hogy a küzdelmet nem szabad feladni, lehet
gyõzni a gyilkos kór felett.

A tavalyi Onko-Olimpián részt vett
magyar csapat legfiatalabb versenyzõjét
szeretném közelebbrõl bemutatni.

Kittirõl négy éves korában derült ki,
hogy kétoldali vese daganata van, átesett
minden szükséges kezelésen, melyeket
nagyon hõsiesen viselt. A szülei és unoka-
testvérei törõdésének köszönhetõen, ma
már csak halványan emlékszik a fájdal-
makkal teli kórházban töltött idõszakra.

Alapítványunk öt éve támogatja a
most harmadik osztályos kislányt és
családját, és a támogatásunknak is kö-
szönhetõen Kitti jól van és egészséges.

Nagyon szeret olvasni, és a sport
több területén is kipróbálta magát. Elõ-
ször az atlétika érdekelte, majd az úszás
és az aerobic lett a kedvence.

A Gyermekrák Alapítvány szervezé-
sében vett részt a gyõztes magyar csapat
tagjaként, 2012-ben a Varsóban megren-
dezett IV. Onko-Olimpián, ahol 25 m-es
mellúszásban ezüst érmet szerzett. Na-
gyon nagy eredmény ez egy olyan kis-
lánytól, aki csak a versenyek elõtt pár
hónappal tanult meg úszni és rögtön
egy nemzetközi megmérettetésen kellett
bizonyítania. 

Édesapja és a magyar csapat vezetõi va-
lamint a csapattársai végig bíztatták, hogy
meg tudja csinálni, és Kitti megcsinálta.

Sikerült saját magának, és a környe-
zetének is megmutatni, hogy a betegség
után itt is gyõzni tudott. 

Az olimpiai sikeren felbuzdulva Kitti
még komolyabban kezdett el úszni, és
célul tûzte ki, hogy a következõ Onko-
Olimpiáról már arany éremmel fog ha-
zatérni.

Céljának elérésében természetesen
továbbra is számíthat a Gyermekrák
Alapítvány támogatására.

Kitti 9 évesen már olimpiai érmes

A kezelések alatt

Gyurta Dani és Cseh Laci úszó olimpikonjaink bíztatták gyõzelemre 
az induló csapatot

A gyõztes magyar csapat és a csapat vezetõi

A díjátadás után büszkén mutatja ezüst érmétKitti versenyzés közben

Onko-Olimpia 2012
Ismét a magyar csapat hozta el a legtöbb érmet
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Anita és Zoé egypetéjû ikrek. Mindketten veserák-túlélõk.
Most öt és fél évesek és tombol bennük az energia, de nem
volt ez mindig így. A lányok édesanyjával az elmúlt évek
megpróbáltatásairól beszélgetek.

– Elmeséled, hogyan kezdõdött a lányok betegsége, hogy de-
rült ki, baj van?

– Két hónaposak voltak, amikor egy rutin ultrahang vizsgálat
során észlelték az orvosok, hogy Zoé veséin daganatok vannak.
További vizsgálatok, azonnali daganateltávolító mûtét, majd fél
éven keresztül ún. elõkemoterápiás kezelések következtek. Zoé
lesújtó diagnózisa után két hónappal Anita veséin is daganato-
kat fedeztek fel az orvosok. Nála is daganateltávolítás történt,
majd egy évig tartó kemoterápiát kezdtek. 

A kezeléseket követõen egy évig tünetmentesek voltak, saj-
nos azonban 2009-ben Anitánál és Zoénál is visszatért a rák. A
lányok életét csak a veseeltávolítás mentette meg, így most
mindkét kislány egy-egy vesével él. Azt hiszem az elsõ kezelés-
sorozatnál még nem is fogtam fel igazán, mivel is állunk szem-
ben. A betegség visszatérését követõen tudatosult bennem a rák
valódi természete.

– A lányok betegsége felforgatta az életeteket. Hogyan tudtatok
alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz?

– A szüleim segítsége nélkül nem tudtam volna megoldani a
helyzetet. Tökölre költöztem hozzájuk, míg férjem Budapesten
maradt, családunk így kettészakadtan élt. Édesapám szállított
minket autóval a kórházba és onnan haza. A kezelések során én
mindvégig a lányok mellett voltam, akár egyszerre, akár külön-
külön kapták a kemoterápiát. Az éppen otthon lévõ kislányra az
édesanyám vigyázott. Örökké hálás leszek nekik azért, amit tet-
tek az unokáikért és értem.

Az ikrek édesapjával 17 évig vártuk, hogy gyermekünk szü-
lessen, végül a lombikprogrammal sikerült teherbe esnem. Fér-
jem azonban nem bírta a lányok betegségével és a kettészakadt
családi élettel szükségesen együtt járó változásokat, így hamar
magamra maradtam a két kicsi lánnyal.

– A lányok gyakorlatilag a kórházban élték le eddigi életük
nagy részét. Az ott eltöltött idõ alatt kialakult-e valamilyen köte-
lék a sorstársakkal: rákos gyermekekkel és szüleikkel?

– Igen, a lányok ott tették meg elsõ lépéseiket és ott kezdtek
beszélni is. A kórházban fekvõ gyermekek szülei rendszeresen
segítenek egymásnak, ha kell vigyáznak egymás gyermekeire
vagy éppen elintézik a másik helyett a bevásárlást. Bent egy-

másra vagyunk utalva. Jómagam egy szintén kezelés alatt álló ti-
zenéves fiútól és egy lánytól kaptam segítséget, hihetetlen erõt
adtak bíztató szavaikkal.

A Gyermekrák Alapítványról is a kórházban hallottam elõ-
ször, a szülõk egymásnak adták át az információt, hogy kihez
és hogyan lehet fordulni segítségért.

– Mi volt a legnagyobb kihívás, az a helyzet, amikor azt érez-
ted, ezt már nem bírod?

– A legnehezebb helyzet 2010 januárjában volt, amikor Ani-
ta egy kezelés ellen olyan hevesen tiltakozott, hogy egy
„hisztirohamot” követõen éber kómás állapotba került. Az orvo-
sok csak tanácstalanul szemlélték az eseményeket. Végül iker-
testvére szólongatásaira tért magához.

Elmondhatom, hogy csodálatos lányaim vannak: imádják és
megvédik egymást. Remélem, jövõre már járhatnak óvodába,
hiszen egymáson kívül a kortársaikra is szükségük van.

– Ismerõseitek, barátaitok kitartottak mellettetek?
– Mindenki másképp reagál egy ilyen szituációra, sajnos ke-

vés barátunk maradt. Elképesztõ tudatlanságról tanúbizonysá-
got adva, többen azon aggodalmaskodtak, hogy vajon fertõzõ-e
a lányok betegsége, van-e esély, hogy elkapják a rákot. Mások
nem közvetlenül tõlem, hanem a lányok apjától érdeklõdtek,
„sajnálatból” engem nem akartak zavarni. Pedig milyen jó lett
volna a barátokkal beszélgetni! Több mint húsz évig tartó barát-
ságok mentek így tönkre. 

– Most már csak ellenõrzõ vizsgálatokra kell járnotok, melyek
eredménye gyakran nem azonnali. Hogyan éled meg ezt az ideg-
õrlõ várakozást?

– Szerencsére a lányok ma már teljesen tünetmentesek. A ve-
seeltávolítás miatt sem kell különleges életmódot folytatnunk.
Ketten vannak, csak rám számíthatnak, muszáj optimistának
lennem. A gyermekeimért bármit megteszek, mindig arra gon-
dolok, hogy az eredmények csak jók lehetnek, egyszerûen a
gyógyuláson kívül nincs más alternatíva. 

– Végül mit üzennél azoknak az adózóknak, akik tanácstala-
nok a személyi jövedelemadójuk felajánlható 1%-ával kapcsolat-
ban?

– Azt, hogy feltétlenül szánják rá a nyomtatvány kitöltésére
azt a néhány plusz percet és rendelkezzenek a Gyermekrák Ala-
pítvány felé. 

Az alapítványnál 2009-ben regisztráltam a lányokat, azóta
2.5 millió forint értékben kaptam tõlük támogatást: készpénzt,
vásárlási utalványt és különbözõ táplálék-kiegészítõ készítmé-
nyeket, melyek mind-mind hozzájárultak kislányaim gyógyulá-
sához.

A 11600006-00000000-40301408 számú bankszámlára törté-
nõ befizetéssel támogathatja az ikreket. A közleményben feltét-
lenül tüntesse fel: Anita és Zoé részére. A névre szóló támogatá-
sokat teljes egészében – mindenféle levonás nélkül – továbbítjuk
a közleményben megjelölt gyermekeknek.

A gyógyuláson kívül nincs más alternatíva

IKERRÁK A-TÓL Z-IG
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Alapítványunkhoz rengeteg kérés és köszönet érkezik, e-mailben, telefonon és levélben is. A leg-
boldogabbak akkor vagyunk, ha valakinek a gyógyulásáról olvashatunk, vagy arról, hogy valamely
támogatásunk, adományunk milyen módon könnyítette meg a beteg gyermek és családja életét.
A köszönõlevelekbõl választottunk néhányat, hogy Önök is lássák: milyen örömöt tud okozni a jó
szándék, az odafigyelés, a támogatás. A beteg gyermekek és az õket gyógyító intézmények ha-
tékony támogatásához a továbbiakban is szükségünk van felajánlásokra. Kérjük, gondoljon
ránk, amikor adományával rákos beteg gyermekeknek szeretne segítséget nyújtani!

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy nyílászáró cse-
rénket 180 000 Ft-tal támogatták.

Az Önök önzetlen segítsége nélkül tervünket nem tud-
tuk volna megvalósítani.

Azóta már nem huzatos és nem penészes a lakás. A gye-
rekek nem panaszkodnak, hogy fáznak.

Munkájukhoz további sok sikert kívánunk.

Köszönettel: T.-né O. 
Ibolya, T. Klaudia és családja

Tisztelt Gyermekrák 
Alapítvány!

Kedves Balogh István 
Elnök Úr!

Fiam B. Krisztián nevében
is köszönetünket fejezzük ki
Önök iránt, nagyon hálásak
vagyunk, a segítség nyújtásu-
kért! Minden jót kívánunk! És
köszönjük a további vitamin
és anyagi támogatást is!

Tisztelettel
B.R. Szilvia

2012. 05.22. Nagyvenyim
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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Gyermekrák Alapítvány
Tisztelt Balogh István Elnök Úr!

Megkaptam kedves levelüket, melyben közlik, hogy
Gergely fiam nem kaphat több támogatást, mivel meg-
gyógyult! Nagy öröm egy ilyen levelet kapni- mely tudato-
sítja, milyen áldott-kivételezett helyzetben vagyunk.

Szeretném megköszönni, hogy az elmúlt nehéz és fáj-
dalmas évek alatt Ön, és kedves munkatársai sokféle segít-
séget nyújtottak nekünk, és tavaly karácsonykor komoly
ajándékot is kapott Gergõ.

Köszönjük a vitaminokat, táplálék kiegészítõket, az
anyagi segítséget, az étkezési utalványokat, s ezzel együtt a
komoly munkát, emberséget, ami e mögött van.

Isten áldja Önt, a kedves családját, és munkatársait! 

Hálás köszönettel:
M.-né M. Magdolna

Tisztelt Gyermekrák Alapítvány!
Tisztelt Balogh István Úr!

Az Önök támogatásukkal, sikerült az ablakok cseréjét
végrehajtanunk. Az elmúlt héten a helyreállítási munkánk-
kal is végeztünk.

Köszönjük szépen, családunknak nyújtott támogatásu-
kat.

A munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk!

V. család Sárvárról

Tisztelt Alapítvány!

Nagyon szépen köszönjük a segítséget, amit nyújtottak
nekünk.

Köszönjük, hogy segítettek, hogy elkészüljön házunk
központi fûtése, mert nagyon aggódtam, hogy nem lesz
kész és visszaesik a Bianka.

De most nagyon örülünk, hogy kész és ezt Önöknek kö-
szönhetjük, akik mellettünk álltak ebben a helyzetben is
mikor nagyon szükségünk volt rá.

Köszönünk szépen mindent!
B. család
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GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

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

Honlap: www.gyermekrak.hu
Facebook: www.facebook.com/

gyermekrakalapitvany
Adószám: 18161007-1-42

Számlaszám: ERSTE BANK
11600006-00000000-40301408

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összege

után adókedvezményt érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthetõ kedvez-
mény 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 tá-
mogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével
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 megfelelõ partnereket, akik kötelességüknek érzik, hogy segít-
sék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Küldjön egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szük-

sége. A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel
rendelkezõk jövedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy héten belül
hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz,
anyagi támogatáshoz, melyeket a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!

Tájékoztatás, 1%
A személyi jövedelem-
adóról szóló törvény 

lehetõséget teremt arra,
hogy a magánszemé-

lyek, a adójuk meghatá-
rozott részérõl (1+1%)

rendelkezzenek. Kedvez-
ményezettet két 

csoportból lehet válasz-
tani: civil és egyházi

kedvezményezettek kö-
zül, de mindkét csoport-
ból csak egyet-egyet. A
civil szervezetek adó-
számmal, míg egyházi 
kedvezményezettek
technikai számmal 

rendelkeznek. Az 1%-ok
nem oszthatók meg és
nem is vonhatók össze. 
A rendelkezésre többféle

lehetõséget sorol fel 
a törvény: benyújthatja
az adóbevallás részeként

vagy a nyilatkozatát 
átadhatja a munkáltató-
jának, vagy beküldheti 
az adóhatósághoz a 

bevallástól elkülönülten
önállóan. Ez utóbbira
2013. május 21-ig 

akkor is lehetõsége van,
ha a korábban 

benyújtott 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 személyesen vagy
postai úton juttathat el

az adóhatósághoz. 
A borítékot a ragasztási 
felületen átnyúlóan alá
kell írni, mely nélkül a

rendelkezés érvénytelen.
(A tájékoztatás nem 

teljes körû. Részletes
információt az adóható-

ság honlapján talál.)


