
ZBIERKA-ZIMA 2015/2016 KOMÁRNO

 

„Všetko, o robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam č
chýbala.“

„Začíname ? Pokračujeme !!!“

Milý študenti, milý žiaci, rodičia, učitelia, priatelia-zima je opäť tu a žijú medzi nami ľudia, 
rodiny, ktorí potrebujú pomoc, ale sme tu aj my, vy-občania nášho mesta s dobrým srdcom.

Pomôžte nám, aby sme mohli pomôcť...

Pomáhame bezdomovcom, rodinám s deťmi,  ktoré sa ocitli v biede a nedokážu prežiť  zimu 
bez pomoci nás ľudí s dobrým srdcom. 

Občianske zduženie „PORTE“v Komárne,  spolu so svojimi partnermi :

Babtistická cirkev, Reformovaná cirkev, Charita,no Komárno, Anjelské Ruky nezisková 
organizácia, podnikatelia ako : Štefan Földes-F&K pekáreň, Kollár Zoltán-cukráreň Praliné 
Menház, Rímskokatolícka cirkev,p.uč. Katarína Rosičková so študentmi Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb Komárno, Mestský úrad Komárno odbor sociálnych vecí, rodiny 
a správny odbor.
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Veľký deň „D“ - zbierka začína 18. novembra 2015
Pomôcť môžete vecami, ktoré sú pre Vás už nepotrebné,  alebo sa chcete s nimi podeliť.

Privítame dary v akejkoľvek forme, bez ohľadu na ich hodnotu, veď aj najmenšia pomoc, 
odzrkadľuje dobrú vôľu.  

                                            „ ĎAKUJEME“

„Dary dávajte biednym s citom. Ke  chceš pomôc  chudobnému, pomôž mu najprv ď ť
ako loveku, potom ako chudobnému.“ č (Matka Tereza)

Zbierame: 

 Ošatenie pre mužov, ženy a deti hlavne teplé oblečenie : rukavice, čiapky, topánky, 
nepremokavé kabáty, čižmy, tričká s dlhým rukávom, pulóvre (nie svetre), oblečenie na voľný 
čas, ponožky, paplóny, prikrývky, spacie vaky

POPROSÍME DARUJÚCICH, ABY PRINIESLI IBA ĆISTÉ A POUŹITEĹNÉ ŚATSTVO, NEMÁME 

MOŹNOSŤ ICH VYČISTENIA, TRIEDENIA A USKLADNENIA. „Ďakujeme“

Hračky použité alebo nové , alebo nepoužívanú ale funkčnú  elektroniku : pre 
deti z chudobných rodín

Rôzne hračky pre rôznu vekovú kategóriu – „ Ďakujeme“ 

Potraviny : základné potraviny s ktorých sa pripravia a budú rozdávať jedlá pre 
bezdomovcov a chudobných občanov počas celej zimy 3x týždenne (Charita Komárno, 
Baptistická cirkev Komárno, Reformovaná cirkev Komárno) ako napríklad:

Ryža, cestoviny, strukoviny (šošovica, fazuľa, žltý hrach...), slnečnicový olej, bravčová masť, 
krištáľový cukor, čaj (čierny, ovocný, bylinkový...), vitamíny, mäsové konzervy, paštéty, rybacie 
konzervy, keksy, cukríky, atď....

Potraviny môžete odovzdať:



ZBIERKA-ZIMA 2015/2016 KOMÁRNO
- v Charite Komárno na ul. Jókaiho 6 pani Hosnédlová,

-  na  Farnosti svätého Ondreja v Komárne-Rímskokatolícka cirkev, alebo môžete volať na 
telefónne čísla :

0908 313 600 – Komárno

0905 565 216 – Komárno

0949 791 136 – Nová Stráž 
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