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Vendégek a Szülők klubjában

A Nemzetközi Rákellenes Világnap alkalmával a Hans Lindner Alapítvány 

munkatársai a Reménysugár program keretében vendéget köszöntöttek, Pásztor 

Marianna személyében, aki a sátoraljaújhelyi „Kosztyu Ádám Emlékére” Alapítvány 

alapítója. 

 
ERDON Helyi hírek kategória friss hírei. 

• A nők gazdasági szerepválalása a cél
• Megírták a román dolgozatot
• Dimény Levente az új művészeti vezető
• Zene a mentális recesszió ellen
• Megyei Kórház: tartozások, megszorítások
• Színház Érsemjénben
• Tájékoztató a szelektív szemétgyűjtésről
• Pozítiv életszemlélettel kecsegtetnek
• Negyvenegy esemény a Festum Varadinumon
• Hobo Kolozsvaron, majus 14-16
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A találkozás meghitt és barátságos környezetben zajlott a Szülök klubja tevékenységen belül, a 

beteg gyermekek szüleivel megismertetve alternatív sebészeti beavatkozásokat is. A szervezők 

tudatában vannak a betegség minden apró részletével, a felfedezéstől a kezelésig is, ugyanúgy, 

mint a meghívott vendégek, hiszen közülük is sokan saját bőrükön tapasztalhatták a betegséggel 

járó gondokat. 

Az általános tapasztalat az, hogy a szülők első reakcióként pánikba esnek, és nem tudják mihez 

is kezdjenek, sokszor az egész vagyonukat feláldozva bizonytalan külföldi kezelésekre, anélkül, 

hogy tisztában lennének az itthoni lehetőségekkel is. Ilyenkor jó, ha van egy olyan közösség, 

ahol megértik őket, segítséget - anyagi és morális támogatást kapnak. A gyerekek sem maradtak 

ki a tevékenységből, hiszen közösen játszottak és örültek az együtt eltöltött időnek. 
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