Sajtóközlemény

Karitatív rendezvény Pelczné dr. Gáll Ildikóval és Böjte Atya gyerekeivel
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztek március 14-én
Balkányban, a Kossuth Parkban Pelczné dr. Gáll Ildikó és a dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyermekei. A Himnusz eléneklése és a Kossuth Parkban megrendezésre kerülő ünnepi koszorúzást
követően Pálosi László, Balkány polgármestere tartott köszöntőt a József Attila Művelődési
Házban.
Az eseményre péntek délután 16:30 órai kezdettel gyűltek össze a környékbeliek, mintegy 80-100
gyermek és felnőtt jelent meg a Kossuth Parkban. A megjelenteket Pálosi László, Balkány
polgármestere, a délután házigazdája köszöntötte, aki emlékeztette az összegyűlteket, hogy közös
erőfeszítéssel elrugaszkodtunk és elindultunk felfelé, egymásba kapaszkodva, egymást segítve.
Hangsúlyozta, hogy „mindenki erejére szükség lesz ahhoz, hogy tovább tudjunk menni az elkezdett
úton a következő években, és akkor Magyarország ismét olyan lesz, hogy – Kossuth szavaival élve: „a
pokol kapui erőt nem vesznek azon!” A ’48-as elődeink bátran cselekedtek, tiszteletre méltó emléket
hagytak ránk. Az ő akkori bátorságuk a mi mai ünnepünk”.
Dr. Simon Miklós Országgyűlési Képviselő Úr, a 6. számú választókörzet FIDESZ – KDNP országgyűlési
képviselő-jelöltje beszédében így fogalmazott: „ A nagy történelmi pillanatokat nem agyonkoptatott
fogalmak és eszmék alakítják, hanem a tenni vágyástól fűtött emberek cselekedetei. Csak az a
közösség, képes nagy tettekre, kivételes időkben kivételes cselekedetekre, amelyikben megvan a
békés hétköznapok hangyaszorgalma, amelyik tudja, hogy nemcsak a változtatás, hanem a megőrzés
képessége is szükséges a továbblépéshez. Csak az a település tudja elviselni a kivételes, falakat
rengető pillanat sokszor mindent maga alá temető változásait, ahol vannak, akik akarva-akaratlanul
továbbmentik a boldogulni vágyó, szorgalomra és munkára kész közösség emlékét. 1848–49
forradalmának és szabadságharcának emléke mindig arra figyelmeztessen mindannyiunkat, hogy a
történelem menetét az emberi cselekedetek, döntések, a hétköznapok kitartása viszik előrébb! Saját
sorsunk alakulásáért elsősorban mi vagyunk a felelősek.”
Az ünnepi megemlékezésen részt vettek Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyermekei is, akik egy
három napos jótékonysági rendezvény keretében ingyenes fogászati ellátásban részesültek. A Dévai
Szent Ferenc Alapítvány közel 50, hátrányos helyzetű gyermeke a szükséges fogászati ellátáson túl
feledhetetlen élményprogramokkal gazdagodtak. A határon túli árva gyermekek jólétének és
egészségének ügyét a házigazdák kezdeményezésére több magánszemély és szervezet is felkarolta,
így köztük a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program alapítói – Szűcs László és Dr. Bátorfi Béla
- valamint Dr. Oláh János, a nyírbátori fogászat vezetője. A mai napi balkányi koszorúzást követően
március 15-én, Nyírbátorban kerül sor a koszorúzásra az emlékműnél, majd azt követően egészséges
fogakkal és örömteli mosollyal térnek vissza otthonukba a gyerekek.
Ünnepi beszédet mondott Pelczné Dr. Gáll Ildikó, európai parlamenti képviselő, a FIDESZ Képviselő
Csoport Frakcióvezető-helyettese is, aki kiemelte, hogy a nemzeti összetartozásnak egy újabb szála
lehet az jótékonysági rendezvény, melyet Böjte Csaba atya gyermekei számára kezdeményezett a
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program. A gyermekfogászati kezelés olyan egészségügyi
alapkérdés, melynek nem lehet akadálya sem a távolság, sem pedig az országhatár.
A rövid beszédeket a a Szabolcs Vezér Általános Iskola 4. osztályos diákjai, a zeneiskola növendékei
valamint az Alkotás Varázsáért Egyesület népdalkörének verses-énekes összeállítása színesítette.

Az alapítványról:
A Szent Ferenc Alapítvány dévai gyermekvédelmi központja 1993-ban nyitotta meg kapuit, a dévai
ferences kolostor felújítás alatt álló épületben. Az intézet ingyenes nevelést, oktatást, teljes ellátást
biztosít, valamint Erdély egész területéről fogadja a rászoruló, családjuktól elszakadt gyermekeket.
A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programról:
A fejlesztési program a magyar fogászati turizmusban résztvevő fogászatok összefogása mellett
hangsúlyt fektet a karitatív alapokon működtetett orális egészség és a gyermekkori preventív
stratégia megvalósítására a magyar lakosság vagy határon túli magyar ajkúak körében. Mára a
Program több mint 170 fogászatot és fogtechnikát tömörít.
További információ az alapítványról: szentferencalapitvany.org
A rendezvény sajtókontaktja: Dr. Rizsák Ildikó +36 20 981 31 55

