Gyermekkórháznak segített a Róth Alapítvány
Roth Foundation Helps Children’s Hospital
A dr. Róth Sándor munkácsi származású, amerikai üzletember és
családja által működtetett Róth Alapítvány ismét segített a kárpátaljaiaknak. Ezúttal szülővárosa gyermekkórháza részére nyújtott át speciális berendezésekből álló adományt, amely a gerincferdülésben szenvedő gyermekek korszerű műtétjét teszi lehetővé helyben, mivel eddig
csak Harkovban és Kijevben végeztek ilyen típusú műtéteket. Az új
technológiai felszerelésnek köszönhetően magyar orvosok már három
gyermeken hajtottak végre sikeres műtétet Munkácson. Az alapítvány
kiemelt céljai között szerepel a gyermekek és a iatalok támogatása.
Óvodákat, iskolákat fejlesztenek, táborokat szerveznek, ösztöndíjakat
adnak és segítik a fogyatékkal élők integrációját. Dr. Róth Sándor,
Ukrajna magyarországi tiszteletbeli konzuljaként diplomáciai és üzleti
tapasztalatait kamatoztatva a két ország gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatainak erősítésén dolgozik. 2008-as kinevezése óta
számos eredményt ért el, többek között az ukrán kisebbség támogatása
és a turisztikai fejlesztések terén. Ezúton is gratulálunk a Róth Alapítványnak és létrehozójának sokéves áldozatos munkájához!
Róth Foundation run by Dr Sándor Róth,
American businessman coming from
Munkáachevo (today Ukraina) and his family helped people in Sub-Carpathia again.
his time they gave special equipment to the
Children’s Hospital in Munkács. It would
help with the modern operation of children
sufering from scoliosis, as it had been only
possible to have in Kharkov and Kiev before.

42 | DIPLOMATA

Due to the new technology and equipment
Hungarian surgeons have already operated
three children successfully in Munkács. A
prioritised aim of the Foundation is to support children and the youth. hey develop
kindergartens and schools, organise camps,
provide scholarships and help the integration
of the disabled. As the Honorary Consul of
Ukraine in Hungary Dr Sándor Róth exploits

his diplomatic and business experiences to
strengthen the economic, cultural and scientiic relations of the two countries. Since his
appointment in 2008 he has had several
achievements among others in the ields of
the support of the Ukrainian minority and
tourism. Hereby we would like to congratulate the Róth Foundation and its founder for
the many years of devoted work!

DIPLOMATA | 43

