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Gyógyító-közösségi együttlét leukémiás 
gyerekeknek Sárospatakon

Sárospatak - Egy hét gondtalan együttlét, játékos tanulás, és mind eközben 

 Megyénk legfrissebb hírei RSS-ben 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye friss hírei. 

• Barnából zöld mezősek lehetnek
• Borsod Volán sportpálya: Dicső múlt, nehéz jelen
• Mentesítő járatokat indít a Borsod Volán a sztrják 
alatt
• 1100-an táncoltak a drog ellen Tiszaújvárosban
• Madarak és fák napja Szirmabesenyőben
• Állva tapsolták meg Chilében a miskolci művészt
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gyógyító terápia lukémiás gyerekeknek Sárospatakon. "Ezek a gyerek sokszor 

éveket töltenek elzárva külvilágtól, közösségi együttléti lehetőségük nincsen."   

 

Első alkalommal rendezik meg a Tündértánc élményterápiás tábort 

ezen a héten a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és 

Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány a Bonta Zoltán 

Gyógyászati Alapítvánnyal közösen.

VILLÁMVOKS 

Ön szerint kellő támogatást 

kapnak a hasonló, karitatív 

alapítványok?

Igen

Nem

Az államnak kellene 

biztosítania a pénzt ehhez

A cégeknek nagyvonalúbban 

kellene hozzájárulni az ilyen 

emberi és nemes 

tevékenységhez

Állás  

Daganatos, leukémiás, csontvelőtranszplantált- gyerekek egy 

hétig a sárospataki Tengerszem Campingben vesznek részt a 

programokon, ahova egy szülő is elkísérhette őket. Pásztor 

Marianna táborvezető elmondta, hogy ezek a gyerek sokszor 

éveket töltenek elzárva külvilágtól, közösségi együttléti 

lehetőségük nincsen. Itt sorstáraikkal együtt, csoportterápián 

vesznek részt. A gyógyító technikák elsajátítása mellett kézműves 

foglalkozások, sportolás és fürdőzés, drámapedagógiai játék, 

fakultatív kirándulások szolgálják a gyerekek kikapcsolódását és 

segítik elő gyógyulásukat. A tábor ingyenes. 
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Mi az Ön véleménye?
Az első hozzászólás.

• Nemzetközi németjuhász– kutyakiállítás Bőcsön
• Városnapon ingyenes a parkolás Miskolcon?
• Miskolc város ünnepe programkavalkáddal
• Német autók ütköztek Miskolcon

A legolvasottabb cikkek

Ma

●     Miskolc város ünnepe programkavalkáddal 
●     Közterületen? Fotózásról? Engedély? - miskolci sztori 
●     Hol mér a traffipax csütörtökön B.-A.-Z. megyében? 
●     Portölcsér Miskolc belvárosában 
●     Eladták a lillafüredi laktanyát! 
●     Előzés közben teherautónak csapódott 

Sárospataknál 
●     Laura, a nap lánya 

Utolsó hét

●     Itt a borsodi adóslista! 
●     A megyében ballagók listája 
●     Barnamedve járt a Bükkben 
●     Két holttestet találtak Sátoraljaújhelyen 
●     MEN 2009 - Itt a program! 
●     Halálos baleset Emődnél 
●     Tolvajt fogtak Miskolcon a Búza téri piacon 
●     Tapolcai "csoda" 
●     Busz alatt landolt a motor Ongaújfalun 
●     Ballagás a Diósgyőri Gimnáziumban 

Utolsó hónap

●     Halálos baleset Dusnokpusztánál 
●     Nappal támadtak a banditák Miskolc főutcáján 
●     A fóliákat leveszik Miskolcon, ugye? 
●     Lezárják a miskolci belváros egy részét 
●     Olvasói levél: Lehúzás a miskolci parkolóban 
●     Diplomás házaspár a miskolci hajléktalanszállón 
●     Húsvéti sms ötletek 

about:blank
http://video.boon.hu/members.boon_szerkesztoseg/leukemias-gyerekek-tabora-sarospatakvideo-1.MOV/viewer.html
http://video.boon.hu/members.boon_szerkesztoseg/leukemias-gyerekek-tabora-sarospatakvideo-2.MOV/viewer.html
http://video.boon.hu/members.boon_szerkesztoseg/leukemias-gyerekek-tabora-sarospatakvideo-3.MOV/viewer.html
http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/nemzetkozi-nemetjuhasz-kutyakiallitas-bocson/cn/news-20090507-01380406
http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/varosnapon-ingyenes-a-parkolas-miskolcon/cn/news-20090507-01170927
http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/miskolc-varos-unnepe-programkavalkaddal/cn/news-20090507-10532931
http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/nemet-autok-utkoztek-miskolcon/cn/news-20090507-11234092
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/miskolc-varos-unnepe-programkavalkaddal/cn/news-20090507-10532931
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/kozteruleten-fotozasrol-engedely---miskolci-sztori/cn/news-20090507-09512341
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/hol-mer-a-traffipax-csutortokon-b-a-z-megyeben/cn/news-20090507-06392226
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/portolcser-miskolc-belvarosaban/cn/news-20090507-08424902
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/eladtak-a-lillafuredi-laktanyat/cn/news-20090507-11350341
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/elozes-kozben-teherautonak-csapodott-sarospataknal/cn/news-20090506-09345514
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/elozes-kozben-teherautonak-csapodott-sarospataknal/cn/news-20090506-09345514
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/laura-a-nap-lanya/cn/news-20090507-06233695
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/itt-a-borsodi-adoslista/cn/news-20090430-05434152
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/a-megyeben-ballagok-listaja/cn/news-20090429-07175845
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/barnamedve-jart-a-bukkben/cn/news-20090427-05520578
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/ket-holttestet-talaltak-satoraljaujhelyen/cn/haon-news-charlotteInform-20090429-0211116230
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/men-2009---itt-a-program/cn/news-20090427-08545261
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/halalos-baleset-emodnel/cn/news-20090427-06540146
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/tolvajt-fogtak-miskolcon-a-buza-teri-piacon/cn/news-20090428-10554472
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/tapolcai-csoda/cn/news-20090430-08284730
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/busz-alatt-landolt-a-motor-ongaujfalun/cn/news-20090430-11260741
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/ballagas-a-diosgyori-gimnaziumban/cn/news-20090501-12411400
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/halalos-baleset-dusnokpusztanal/cn/news-20090424-10290424
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/nappal-tamadtak-a-banditak-miskolc-foutcajan/cn/news-20090406-06575597
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/a-foliakat-leveszik-miskolcon-ugye/cn/news-20090414-02350688
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/lezarjak-a-miskolci-belvaros-egy-reszet/cn/news-20090417-05372379
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/olvasoi-level-lehuzas-a-miskolci-parkoloban/cn/news-20090403-09111126
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/diplomas-hazaspar-a-miskolci-hajlektalanszallon/cn/news-20090401-11240116
http://www.boon.hu/hirek/IM%3Aboon%3Anews_special-borsod/cikk/husveti-sms-otletek/cn/news-20090412-01263293

	www.boon.hu
	Gyógyító-közösségi együttlét leukémiás gyerekeknek Sárospatakon - Borsod-Abaúj-Zemplén - Friss hírek - Borsod Online


	ILPFAEICHEKKNAPPOMIKJLBOBIPBGLIJ: 
	form5: 
	x: 
	f1: 17741
	f2: -1


	form7: 
	x: 
	f1: Off





