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2020. február 21.

Felhívás!
Viszló Edina vagyok, 4 éves kisfiam, Nimród miatt fordulok az
emberek felé.
Születése óta vívjuk a folyamatos harcokat, eleinte az
életben maradásáért, azóta azért, hogy az oxigénhiány és
agyvérzés okozta problémákkal megküzdjünk. Bízunk abban,
hogy élhet teljes és önálló, boldog életet, amiért mindent
megteszünk. Folyamatos fejlesztésekben részesül naponta,
sokszor hetekig intenzív terápiákra utazunk, olykor külföldre
is. Egy külföldi műtét sokat segítene még fejlődésében,
ezért ezt is bevállaljuk, ennek az összege már összegyűlt
és az azt követő rehabilitáció egy része is. Ám még mindig
szükségünk lenne egy kis támogatásra, hogy teljesen meg
tudjon valósulni, hisz a műtét akkor tud igazán eredményt
hozni, ha az azt követő tornák rendszeresek és intenzívek.
Folyamatosan gyűjtjük a PET-palack kupakokat is tavaly
óta, s ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek aki
bármilyen formában támogatott bennünket eddig.
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Ha valaki a kupakok gyűjtésében tud nekünk segíteni, azt
is köszönjük, ha valaki anyagi támogatással tudna Nimród
fejlesztéseihez hozzájárulni, hálás szívvel köszönnénk.
Nimród és a hozza hasonló gyerekek alapítványa
folyamatban van.
2020. február 29-én 10 órától a veszprémi Balaton
Plazaban megrendezésre kerül a Nimródért Sütinap is, ami
becsületkasszás lesz.

Mindenkit szeretettel Várunk!
Viszló Edina, OTP Bank: 11773487-00774831
Melectronic
VHS-C kamerakazetta

Használt, de jó állapotú kazetta.
Az eredeti matrica a tokban található, nincs felragasztva.
Ár: 800,- Ft

Packard Bell
managerkalkulátor

256 Kbyte tárhely : )
Telefonszám regiszter, számológép,
kékszínű kijelző háttérvilágítás. Gombelemmel működik.
Biztonsági adattárolás, kemény tok.
Ár: 2000,- Ft
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Blaupunkt AL170 típusú
2 utas autóhangszóró

Kimondottan keveset használt, megkímélt állapotú
kárpithangszórópár. Műszaki adatok a képen láthatóak.
Ár: 6000,- Ft/pár

Blaupunkt Sydney RCM 126 W
kazettás autórádió

Megkímélt állapotú jó hangú autórádió.
Gyári kódkártyával, memóriás rádiórésszel,
szerelő fülekkel és csatlakozókkal.
Rádiórésze tökéletes, a magnó része nem
tesztelt.
Ár: 8000,- Ft

További információ:
a 06-30/217-9071-es telefonszámon,
vagy a saginorbi@gmail.com email-en!

