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 Kezdőlap Hírek Rovatok Írjon nekünk!

Keresés: 

Legfrissebb hírek

●     ,,Szegények mindig lesznek veletek''
●     Jutalmak a közbiztonságért
●     Tokajban tanácskoztak az AREV vezetői

...korábbi hírek

portré

●     Dr. Mészáros János: Érdemkeresztes 
karatéka

●     A jeges gáláról Egri Istvánnal 
beszélgettünk

●     Sajó Attila: „Életedért szabadon szánj 
időt a szépre…”

...tovább a rovatba

társalgó

●     Katus Attila: „A mozgás örömét akarom 
átadni az embereknek”

●     Tánclépés Ádok Zolival az Eurovíziós 
Dalfesztiválon

●     Létay Dóra: ”Legnagyobb vágyam egy 
gyerek”

...tovább a rovatba

aktuális

●     Hasznos tudnivalók az európai 
választásról

●     Egészség-ügyeink: sikeresen pályázó 
kórházak

2008.december.04 (csütörtök) 

Angyali mosoly

A Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és 
Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány december 
4-én mikulás napi játszóházat és ünnepséget rendezett 
Miskolcon a GYEK Onkohaematológiai 
Csontvelőtranszplantációs Osztályán. 

Mintegy 70 beteg és már a gyógyulás útjára lépett 
gyerek nagy kedvvel fűzte a gyöngyöt, csinálta a karácsonyfára a mézeskalács díszeket, 
vagy éppen papírt merített. Még a gyerekek játszottak, a szülők embert próbáló történeteket 
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●     A válság és az öngondoskodás
...tovább a rovatba

fókuszban

●     Átélhetővé tett nyelv
●     Kétségek és kapaszkodók
●     Nemzeti Zarándoklat 2009.

...tovább a rovatba

ajánló

●     Nyílt nap a kőbányában
●     Ma nekem, holnap neked...
●     Hegyalja Fesztivál - előzetes

...tovább a rovatba

vendégségben

●     Reneszánsz tavasz Boldogkő várában
●     Menjünk Világgá!
●     Vizes örömök a Zsóryban

...tovább a rovatba

autó-motor-sport

●     Két távon, bringával
●     Futók és túrázók a Bükkben
●     Öreg birkózó, nem vén birkózó!

...tovább a rovatba

színes

●     KOROK, KÉPEK, KAMERÁK
●     Filmfónia – filmzenék estje Miskolcon – 

majd máshol…
●     A Hegyalja Fesztiválra készülve indul a 

ZéróCO2-program
...tovább a rovatba

élet-helyzet

●     A biztonságot is szolgálják, de kevés 
van belőlük

●     Behúznák a kamionok fékjeit...
●     Kiűzték a labancokat a kastélyból

...tovább a rovatba

életmód

●     A gyógyszer nem cukorka
●     Ha ég a pokol…

meséltek. Hukliska Katica kis hercegnőnek öltözve gyöngyöt fűzött a Mikulás bácsinak. 
Közben mamája elmesélte, hogy három éve költözött át kislányával Kárpátaljáról Miskolcra, 
mivel Ukrajnában nem kapná meg a szükséges gyógykezelést. A család másik fele pedig 
Ungváron maradt. Képzelhetik, mennyi gonddal kell megküzdeniük, s még ehhez jön a 
bürokrácia… Kun Viktória (maszkban) október elejétől van a kórházban és várhatóan még két 
hónapot marad mamájával. Kemoterápiás kezelést kap, pedig még csak hat éves…

« Vissza
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