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Zánkai Közös ÖnkormánYzati HlVatal

Filep Miklós polgármester úr

Tár9/: Támogatás kérés
Tisztelt TámogatóDk!

Eszkóz Mennyiség Ar HUF/db

Defi bti]látor monitor rendsz€f 4.600,000.,Ft + AFA

MelU,askomprimá]ó eszkóz idb 3.300,000._Ft + AFA

Gyerrn€k sürgósségi ellátás eszkózei
íDulsoximeter. lélegeztetó eszközök)

1

A MEDICOPTER Alapítvány, mini a Magyar Légimentő Nonprofit Kft §zerzódéses támogatója ezúton kéri az ön, illetve

Cége támogatását kjtúZött cé]jai m€gYalóSitáSához.

Az a|rDitvánv célia:
e7ö" "ffifi*i"aóen 

elósegiteni a hatékonyabb ]égi nenlést, és e tevékenység €llátásához biáosítani kivania a

s/ük.eges an) ag:. lálg) i e5 5/enel) i lehdIelekel,
e ÚÓ. Úgi.*Ö N"nprofit kfl az egész olszág területén éwól évre egyre több életet tud ment€ni adományozóink

s€gltségével.
N,":pj"iituun 

"gy*,orrt 
uasztr.ófa. járvány szedi á]dozatait, sajnos a háZtatá§i. óvodai, jskolai baleset€k a kisgyemekek és az

iatliiut t".".áry to"on ]s gyatoribbat. ú;ncs megráZóbb élmény anná], amikor tehetetlenül áI]unk. hiába áldozránk fel

mindenünket hogy segitsünkI
r"ritx ,"n;tr"nii"t. ioev a légmento szolgalat 5zállitó eszköZei elegendó megfeleló műszeíekkel rendelkezzenek, A

;;;;,;;il];i;;É;;;ii,up fr;nt nup.mui,t.t"tti *üZdelnet fol)tatnak életúket kockáztawa a bajbajutottak megm€ntéSéét.

segít§ünk n€kik is,
i",Áé.r"t"."n ,"oro" kupcsolat van kiemelten a szü}ész§l éS gyermek jntenzjv osztá]yokkal oTszágosan. úgy mliszeres

ámogatással mint egyedi esetekben anyagi segítségel nyújtva rászorult ba]esetet Szenvedett Té§zére

TiszteltTámogatóinksegitségévelalapítványunk20l5.évbenaLégimentőKírt7.100.g00.-Fttámogatá§banrészesitette.
t" u" or"""g ui i"r".*u,jkai;€ndszerük koiszerúsítésére, vezeték nélküli pulzus_ é5 vérnyomásmérő, 153 db munkaruha

vásárlá§ára, továbbképzésre és az adó l%-ból €szköztá§árlá§ta lett felhasználva,

i§,iÜá. t"Úi..a *"t'"" eszközök életel menthetnek. mivel lehetóvé teszik, hogy a kórházba érésig a helikopteren is a

leg§peciálisabb k€zelésl kaphassák a séíü]tek,)

Je|enleg az alábbi eszkózökre van szük§ég:

MEDIcopTER ALApíTvÁNy [i]='rllq.3

ail,hu Honlap:www,medj



Ti§áelt Támogató!
A |egkisebb anyagi segitség is sokat ér|
Amennyiben eszköz megvá§írllísá l tud segít€ni, tennészetesen annak átadásánál ajelenléte lehelséges, illetve logó
elhely€zésére is mód van,
Biztosítjut a töTveny á]tal engedélyezett adóleiráS lehetőségéi minden esetben,

Budapest, 2016.07.] 9,

Réd€i Lászlóné
alapitvány elnöke


