
ADOMÁNY
Józsa Judit keramiaszobrász a Sárkányölő Szent György című

terrakotta kisplasztikáját ajánlotta fel az 5 hónapos kisbaba gyógyítására.

A szobor értéke: 200.000 Ft

Az adománygyűjtést a

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BUDAPEST szervezi.

www.soroptimistbudapest.eu  és  www.soroptimist.hu

E nemes ügy jótékonysági vacsorán is támogatható:

Időpont: Budapest, 2015. 03. 27. Helyszín: Vogue hajó

(1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 1.)

Jelentkezés: sorop.budapest@gmail.com

Tel.: +36 30 427 4070

Támogatói jegy: 11.990 Ft-14.490 Ft. 

A kisbaba ügyének nagykövete és az est fellépő sztárvendége: Zséda

Dávid édesanyja 24 hetes terhes volt, amikor szívinfarktust kapott.

A család egyetértésével a kismama életfunkcióit speciális terápiával fenn-

tartották a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Klinikán, hogy a baba világra jöhessen. Az újszülött két és fél hónap 

után császármetszéssel jött világra egy speciális orvosi csapat segítségé-

vel. 2300 gramm súllyal született, koraszülött. A világon alig néhány

hasonló esetet jegyeztek fel eddig. További egészséges fejlődéséhez

szüksége van a Dévény módszer szerinti terápiára, amit a SOROPTIMIST

INTERNATIONAL CLUB BUDAPEST fi nanszíroz. 

Vásárlásával most Ön is hozzájárulhat a kezelés fi nanszírozásához.

Soroptimist Club Budapest

OTP 11705008-20413930-00000000
a közleményben kérjük feltüntetni a “DÁVID” nevet.

DONATION
Judit Józsa, a ceramic artist, has donated this statue

St George The Dragon-slayer,

proceeds from the sale of which will be used to pay for

this baby’s medical treatments.

The collection of donations is being organized by the

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BUDAPEST.

Our charity dinner also supports this worthy cause:

Budapest, 27 March, 2015, on the „Vogue” river boat

(address: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 1.)

Register to attend the dinner at: sorop.budapest@gmail.com

Tel. +36 30 427 4070

The baby’s mother was 24 weeks pregnant when she suff ered a heart

attack, and with the permission of the family, her vital functions were

sustained by the Semmelweis University Anesthesiology and Intensive 

Care Clinic until the baby was born, two and one-half months later. A special

team of doctors carried out the Caesarean delivery of the prematurely 

born baby, who weighed just 2300 grams at birth. Only a few births like 

this have been recorded in the world until now. SOROPTIMIST INTERNA-

TIONAL CLUB BUDAPEST is supporting the Hungarian Dévény method 

therapy which the baby requires for his further development.

Your purchase of this statue will help to fi nance the treatment of the baby.

Details for bank transfer:

Soroptimist Club Budapest OTP

IBAN: HU85 1170 5008 2041 3930 0000 0000

BIC /SWIFT code: OTPVHUHB

1051 Budapest, Nádor utca 16.
Please note the name „Dávid” on the bank transfer.


