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EGÉSZSÉGÜGY, ESEMÉNY, PROGRAMAJÁNLÓ, PROGRAMOK, VÁSÁRHELY Jövő
héten mi is megmenthetjük egy
kisbaba életét – a
koraszülöttekért rendeznek
gálaestet a Bessenyeiben

A dr. Kószó Péter által, 27 évvel ezelőtt alapított
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány
támogatásáért szerveznek gála táncestet november
30-án, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.

Dr. Kószó Péter, az alapítvány alapítója a mai, ezzel
kapcsolatos sajtótájékoztatón kiemelte, minden
emberbaráti felajánlásért nagyon hálásak, így
kiemelkedő öröm számukra, hogy a koraszülött
kisbabákra és beteg újszülöttekre gondolván ez
alkalommal a Pro Dance Community szervez
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gálaműsort. “Minden egyes forint egy-egy kisbaba
életmentését szolgálja, ennél gyönyörűbb dolog a
világon nincs is” – mondta dr. Kószó Péter. Hozzátette,
az 1992-ben, általa létrehozott alapítvány – amelynek
vezetésével prof. dr. Pintér Sándor gyermekgyógyászt, a
szegedi klinika egykori vezetőjét – bízta meg, noha kap
állami támogatást, az a működésük kb 60 százalékára
elegendő, a többit 1 százalékból, jótékonysági akciókból
kell megszerezniük. Kiemelte, az alapítvány vezetője, dr.
Pintér Sándor szívvel-lélekkel, odaadással végzi a
munkáját, amelyben 100 olyan önkéntes is segíti, akik
többségét annak idején koraszülöttként mentették
meg.

Prof. dr. Pintér Sándor, a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány vezetője ismertette, a 27 év alatt 20
ezer kisbabát mentettek meg, és a jótékonysági
bevételek rendkívül fontosak a működésükhöz. A
professzor egyúttal háláját is kifejezte dr. Kószó Péter
felé, aki nélkül ez a szervezet nem jött volna létre.
Hozzátette, nem csak koraszülötteket, hanem túlsúlyos
újszülötteket is mentenek, és minden olyan babát, akik
életveszélyben vannak. A professzor még elmondta, a
koraszülöttek nagy százaléka valamilyen
szívrendellenességgel jön a világra és a szegedi klinikán
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őket is azonnal műteni tudják, az ország egyik legjobb
sebészei dolgoznak ott.

Széles András, a Pro Dance Community tulajdonosa,
táncművész hangsúlyozta, egy társadalmat az határoz
meg, hogyan bánik az elesettekkel, a betegekkel,
rászorulókkal. Örömmel állt a PDC a jótékonysági
kezdeményezés mellé, és olyan színes programot
igyekeztek összeállítani november 30-ára, amelyre
érdemes eljönni: jazzt, szerb néptáncot, balettet, és
magyar barokk táncokat is láthat majd a közönség
többek között. Fellépnek a Pavane Táncegyüttes, Bánát
Táncegyüttes, ACID Jazz Dance Company, Forma
Tánciskola, Sauté Balett, Pro Dance Company, a
szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos
tanulói és a Vavavin.
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A gálaestre a jegyeket már lehet kapni a Bessenyei
Ferenc Művelődési Központban, vagy az Interticket
jegyirodán keresztül.

Időpont: november 30., szombat, 19 óra
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