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FELHÍVÁs!

A Történelmi Vitézi Rend Északkelet-Magyarország Törzsszéke segélyadományt
kíván eljuttatni Kárpátalja rászorult családjaihoz. Kárpátalja a közels{le ellenére is kissé
mellőzött sorsban éli meg a határon kívüliek minden tekintetben hányatott életét, s az ukrán-orosz konfliKus pedig
meg kilátastalanabbá tette az ottani magyar kisebbs{; életkörülményeit.
A sajtóbol csak érinűlegesen, ktíwe vagy tozítva szerezhetijnk informiációkat a problémákról, ugyanakkor a
folyamatos szorongások közepette élő embereknek a mindennapok kihívása - a m€maradás - is igen megterhelŐ.
Mindezek ismenetében gondoltunk ana, hogy most, az esáendő elején - nem külső segélykiáltások után kutatva -

köaretlen támogaüásunkkal próbaljuk meg némileg könnyebbé tenni a határon túlra szakadt honfitársaink nehéz
helyzetét.

Teruezett segélyszál lítmányunk ta fta lma :

o tartós élelmiszer bontatlan csomagolásban, éruénye§ §zavatossággal,
. magyar nyelvű könyve§ tankönyvek, mesekönyvelq
o játékok egészséges tiszta állapotban,
. pénzadományok a TVR sámlasámára: 11709OOZ-2OL27262,

O0OOOOOO (a közlemény rovatban l(árpátalja szóveggel).
Az adományokat vámkezeltetés után kívánjuk a határon áWinni, az egyik helyi református egyházközség
közreműködésével pedig a rászorulókhoz e§uttafrri.
A kiszállítás az adományok mennyis{7étől függően syszerre, vagy több gépkocsi egyidejű bevonásával fog
megtörténni.
Az akció sikeréről, az adományok célba érkezéséól a Történelmi Vítezi Rend honlapján számolunk be az
adományozóknak,

Gyűjtési pontok:
. vitéz Török János:

3360 Heves, Hunyadi út 3. tel: 30 93 52 626 torokjanos49@t-email.hu
. Szent Hedvig Kollégium Minorita Templom melletti bejárata 02.20-03.13 között

munkanapokon, 15 :00-17:00 órakor
3300 Eger, Dobó tér 6.

o vitéz Juhász Béla
3680 Encs, Váci Mihálv út73 Abaúj Bútorgyár Kft. vjb001@t-online.hu

Első kiszállítás teruezett időpon§a: 2015. március 16-22 között.

Kérjülg hogy önzetlen felajánlásával Ön is enyhítse a határon kívül rekedt
honfitársaink nehéz helyzetét.


