
„EGY TÁSKA NŐ”
NÉHÁNY ÉVE ELKEZDŐDÖTT EGY NAGYSZERŰ
ORSZÁGOS KAMPÁNY, AMINEK ÖTLETÉBŐL
KIINDULVA MI IS  GYŰJTÉST SZERVEZTÜNK.
OLYAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ NŐKNEK
ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE CSOMAGOKAT, AKIKNEK
GONDOT OKOZ ALAPVETŐ HIGIÉNIAI  CIKKEK
MEGVÁSÁRLÁSA IS.
MIVEL CEGLÉDEN NINCS GYŰJTŐPONT, EZÉRT
AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETI  HÁZBA
VÁRJUK A FELAJÁNLÁSOKAT.



„EGY TÁSKA NŐ”

Nehéz körülmények között élő nőknek szeretnénk segíteni veletek, így:

1. Válaszd ki egy számodra nélkülözhető táskádat.
2. Pakold bele  lehetőséged és kedved szerint ezeket:

- fogkefe, fogkrém
- egyéb szájhigiénés termékek: ajakápoló, szájvíz, fogselyem

- tusfürdő, pipereszappan
- dezodor, golyós dezodor, stift

- tisztasági betét,  intim törlőkendő
- kézkrém, arc- és testápoló 

- fésű, hajkefe, hajápoló termékek
- dekorkozmetikumok

- esetleg csokoládé, egyéb finomság.

3. Add le a gyülekezeti házunkba, a Szolnoki út 2. szám alá vagy az
AVANTGARDE udvarban található PIXIS Delikátba.

Kérjük, hogy a termékek higiéniai okokból gyári csomagolásúak, bontatlanok,

minőségi szempontból kifogástalanok legyenek. 

Bontott, megkezdett terméket, kérlek, csak abban az esetben tegyél a
csomagba, ha az egészségügyi szempontból nem kifogásolható. Vaporizátoros

parfümmaradékot vagy dezodort igen, de félig használt golyós dezodort,
ajakápolót, rúzst, kérjük, ne ajándékozz.

A csomag tartalmazhat még új fehérneműt, zoknit, körömreszelőt, borotvát is.
Utóbbiakat  úgy helyezd el, hogy ne okozhassanak sérülést.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel szívesen fogadunk a csomagokban
fertőtlenítő folyadékot, gélt, kendőt vagy maszkokat.

A táskában természetesen szívesen látunk apró ajándékot, édességet, üzenetet
A gyűjtés  február 28-ig tart. A táskákat március 8-ig szeretnénk azoknak a

nőknek eljuttatni, akiket anyagi körülményük válaszút elé állít: vagy az asztal és
a hűtő van tele, vagy a piperepolc.

A jó célnak célba is kell érnie: kérünk benneteket, ha tudomásotok van a
környezetetekben olyan hölgyről - szomszéd, gyermek iskolatársának

édesanyja, stb. -, aki szívesen venné a csomagot, elérhetőségét adjátok le a
gyülekezeti házunkban. Az adatokat bizalmasan kezeljük.

Elérhetőségek:

Ceglédi Evangélikus Egyházközség    

2700  Cegléd, Szolnoki út 2.

Szlaukó-Bobál Orsolya evangélikus lelkész  20/824-9266  

hivatali időben:Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                      Csütörtök 14:00 - 18:00

Kántor Erika Melinda 53/317-886

vasárnaponként a 10 órakor kezdődő istentisztelet előtt vagy után vagy
PIXIS Delikát (az AVANTGARDE udvarban) nyitva tartás:

kedd-szerda-péntek: 9.00-17.00, 

csütörtök: 8.00-19.00, szombat: 9.00-13.00

Köszönjük, hogy te is segítesz.

Együtt minden(kinek) könnyebb.


