
 

Szekrényt rámoltál? 
Nem tudsz mit kezdeni 
a felesleges ruhákkal? 

 

 

Hozd el a karitász ruharaktárba!!! 

a Szent Imre Karitász Csoport a helyi Vöröskereszt Szervezettel együtt 

RUHAGYŰJTÉST 
szervez 

Helye:  Karitász ruharaktár  Sárisáp, Szabadság tér  (posta mögött) 

 

Ideje   2017. október hónapban az alábbi időpontokban 

 

  október 2.  hétfő           13 -17 h 

 október 6. péntek         13-17 h 

október 7. szombat 9-12 h 

október 9. hétfő             13-17 h 

október 13. péntek        13-17 h 

 

október 14. szombat        9-12 h 

október 16. hétfő          13-17 h 

október 20. péntek         13-17 h 

október 21. szombat        9-12 h    

október 23. hétfő          13-17 h

Elfogadunk: jó állapotú,  tiszta, használható ruhaneműt, ágyneműt, cipőt, táskát  

 

Érdeklődni lehet a 06-20/773-85-40  

     06-20/360-46-69   telefonszámon
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