
Az adományokat Huszt városa felé továbbító Geiger Viktória köszönő 
szavai 
 
 

Ez történik, amikor összefog egy iskola  
Összeadódnak az energiák a közös célért. A cél pedig a segítés volt… Két napi gyűjtés után 

bedobozolták, felcímkézték, kihordták a suliból, berakták a kocsiba a dolgokat… mindezt 

ragyogó szemekkel, odaadással… Én pedig néztem őket, a felnőtt “gyerekeket”, és 

rettenetesen büszke voltam, melegséggel töltött meg minden mozdulatuk, minden 

mosolyuk, tekintetük… Amikor megkértem őket, hogy hadd készítsek néhány fotót, 

mondták “de nem csak mi voltunk…” Csodálatosak… Aztán kérték, hogy hétfőn is menjünk, 

mert van, aki csak hétfőn tud hozni, mert kollégista vagy még nem tudott vásárolni, vagy 

még ki kell mosni az adománynak szánt ruhákat… 

Több, mint csodálatosak… Diákok, tanárok, szülők… iskola.  

Nincsenek szavak, hogy kifejezzem, amit érzek… HÁLÁT és SZERETETET és mindent, ami az 

emberségről szól…  

Szívből köszönöm, DNG  

 

Ez történik, amikor összefog egy iskola  2. rész 
Azt írtam az előző posztomban, hogy nem találok szavakat, hogy kifejezzem, amit érzek? 

Nos, most valóban nem találok szavakat… 

Inkább mélyen meghajolok előttetek… 

Köszönöm az odaadásotokat  

Legyen békés az ég a fejünk felett, legyen béke és szeretet mindenki otthonában. 
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Let me thank You for the humanitarian aid! Thanks to Your efforts, we will be 
able to save many lives of Ukrainians who were forced to leave their homes and seek 

refuge in our town. Khust Town Council staff and volunteers work almost around the 

clock to help everyone who needs it, and Your humanitarian aid has greatly improved 
our capabilities. There are not enough words to express our gratitude, but thank You 

nonetheless!

May You and Your children know only peace, freedom and love in this world! 

Thank You! 

TCbO Sincerely,
AKAP4 

Mayor Volodymyr KASHCHUK 
04053714 

KPAIH 

Fordítás:
Köszönjük Önöknek a humanitárius segítséget! Az Önök erőfeszítéseinek köszönhetően sok ukrán ember életét tudjuk megmenteni, akik arra kényszerültek, hogy otthonaikat elhagyva a mi városunkban keressenek menedéket. Huszt város önkormányzatának dolgozói és az önkéntesek szinte éjt nappallá téve dolgoznak, hogy minden rászorulónak segítsenek. Az Önök adománya nagyban növelte a lehetőségeinket.
Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzük a hálánkat… mindenesetre, köszönjük.
Reméljük, hogy Önök és a gyermekeik egy békés, szabad, szeretetteljes világban élnek ezután is.

Tisztelettel: 
V. K. 
polgármester



