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Sajtóközlemény 
 
Jótékonysági fogászati rendezvény Böjte Csaba atya gyermekei számára 
Ingyenes fogászati ellátásban részesülnek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány rászoruló, árva, hányatott 
sorsú gyermekei Nyírbátorban. 
 
2014. március 13., Nyírbátor: A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program és a Program tagja, 
Dr. Oláh János fogorvos annak a három napos rendezvénynek a házigazdája, ahol a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnál nevelkedő közel 50, hátrányos helyzetű gyermeket látják vendégül. A 
szükséges fogászati beavatkozások mellett a fiatalokat kempingezéssel, élményfürdővel és 
koszorúzással várják Nyírbátorban, ahonnan adományként egészséges fogakkal, mosollyal és 
fogászati egységcsomaggal térhetnek majd vissza otthonukba.  
 

A határon túli árva gyermekek jólétének, egészségének ügyét a házigazdák kezdeményezésére több 
magánszemély és szervezet is felkarolta. A háromnapos jótékonysági rendezvényt ismertető 
sajtótájékoztatón Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP Sz-Sz-B. Megye 6. számú 
választókerület országgyűlési képviselő jelöltje hangsúlyozta: „A gyermekfogászati kezelés olyan 
egészségügyi alapkérdés, melynek nem lehet akadálya sem a távolság, sem pedig az országhatár. Ez a 
nemzeti összetartozásnak egy újabb szála lehet, melyet a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési 
Program kezdeményezett és ezt jó szívvel vesszük úgy Erdélyben, mint itt Nyírbátorban. ”  

Dr. Oláh János, a nyírbátori fogászat vezetője, valamint Dr. Bátorfi Béla és Szűcs László, a Magyar 
Fogászati Turizmus Fejlesztési Program alapítói közös adományként biztosították a kezeléseket és a 
szájápolást segítő fogászati egységcsomagokat, melyet Kolozsvári Tibor és a jelenlévő gyereksereg 
vett át Böjte Csaba atya nevében. Kolozsvári Tibor elmondta, hogy a közös élmény nemcsak azt teszi 
lehetővé az alapítvány gyermekei számára, hogy egészséges fogakkal térjenek haza, hanem azt is, 
hogy mindenre jó szívvel emlékezzenek, melyet Böjte testvér nevében és minden alapítványi 
gyermek képviseletében köszön a szervezőknek. 

A gyermekek és kísérőik számára a nyírbátori Sárkány Apartman és Kemping, illetve a Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdő nyújt vendéglátást.  

 
A gyermekek nemcsak egészségesebb fogakhoz, hanem felejthetetlen élményekhez is jutnak. A 
fürdőzés és a kikapcsolódás mellett két karitatív ünnepségen is részt vesznek: pénteken, március 14-
én Balkányon Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselővel közösen, március 15.-én, 
szombaton pedig a nyírbátori emlékműnél koszorúznak. 

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 

http://szentferencalapitvany.org/

