
Kedves  Balogh Ur!
 
Beszéltem Pethőné,Tarnai  Erzsébet gazd. igazgató asszonnyal az Önök adományáról. Azt mondta,hogy ennek az 
a menete,hogy Őn ir e-mailt  Ofner Péter Főigazgató Urnak . (ofner@kardio.hu ). Tételesen,számszerüen  fel kell 
sorolni az adományt,amit tudnak nekünk hozni.Beirja,hogy a Torma Zoi kapcsán merült fel ez a lehetőség,s 
velem beszélt erről.
Ő átnézi ,s  amennyiben áldását adja erre,akkor köszönettel elfogadjuk.
Erről tételes átvétel lesz  Pásztor Gábor Urral.
 
Üdvözlettel Dr.Oprea Valéria
----- Original Message -----
From: sos01@t-online.hu
To: oprea@kardio.hu
Sent: Wednesday, June 14, 2017 4:42 PM
Subject: Fwd: adomány

----- Továbbított levél sos01@t-online.hu címről -----
  Dátum: Wed, 14 Jun 2017 16:40:55 +0200
Feladó: sos01@t-online.hu
  Tárgy: adomány
Címzett: oprea@adio.hu

Tisztelt Főorvos Asszony.

Mai telefonbeszélgetésünket megerősítve küldöm Önnek az alapítványunk által adományként 
felajánlott kórházi eszközök listáját és a megbeszélteket tartva a holnapi nap, csütörtökön 10-
h és 14-h között telefonon fogom keresni.

Kerekesszék, rolátor, szoba w-c, egyszer használatos új műtéti lepedők, új orvosi és nővér 
köpenyek, nadrágok, fecskendők, katéterek, infúziós pumpa, kötszerek, (szükség esetén 
felnőtt pelenkák), maszkok, kórházi szerviz ruhák és egyéb más kórházi felszerelések.

S.O.S. Szolgálat Alapítvány
www.sosalapitvany.hu

70/621-8510
Üdvözlettel: Balogh Csaba

Tisztelt Ofner Péter Főigazgató úr.

Dr. Oprea Valéria Főorvos asszonnyal folytatott telefonbeszélgetésünkre illetve 
levelezésünkre hivatkozva kérem a Tisztelt Főigazgató úrat, hogy alapítványunktól 
szíveskedjenek fogadni az adományainkat.

Alapítványunk 20 éve támogat az országban nagyon sok egészségügyi intézményt. Általában 
kórházi felszereléseket és berendezéseket tudunk adományozni.
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Referenciaként megtekinthető a honlapunkon (sosalapitvany.hu) a további menükön belül a 
"Támogatott intézmények" menü pont alatt.

A sors úgy hozta, hogy vejemnek a kislányát, Torma Zoit Önöknél kezelik, így esett a 
választás többek között erre az intézményre is.

Felajánlásunk az alábbi eszközöket takarja:

Kerekesszék, rolátor, szoba w-c, egyszer használatos új műtéti lepedők, új orvosi és nővér 
köpenyek, nadrágok, fecskendők, katéterek, infúziós pumpa, kötszerek, (szükség esetén 
felnőtt pelenkák), maszkok, kórházi szerviz ruhák és egyéb más kórházi felszerelések.

Várom megtisztelő válaszát.
70/621-8510
Üdvözlettel: Balogh Csaba


