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12-én 11.15 W. A. Mozart: A varázsfuvola - opera kereszt- 30-án 15.00 ADVENTI AMATÕR MÛVÉSZETI NAP 
metszet jelmezekkel - Szolnoki Szimfonikus Zenekar és VIRÁGKÖTÕK VERSENYE
elõadásában, Bérletek ára: 1200 Ft. A mûsorban közremûködnek helyi mûvészeti csoportok

A Városi Óvoda Színjátszó közösségének elõadásában 
19-én 8.00 Véradás kerül bemutatásra:

Az állatok nyelvén tudó juhász címû mesejáték21-én 14.30 Az élethosszig tartó tanulás szerepe 
A virágkötõ versenyen a helyszínen biztosított anyagból napjainkban - szakmai konferencia a JNSZ Megyei 

karácsonyi asztali díszek készítése a feladat. Nevezési Nemzeti Mûvelõdési Intézet szervezésében
díj: 1000 Ft

25-én 10.00 Brémai muzsikusok mesejáték a salgótarjáni A csoportok bemutatójára a belépõjegy ára: 500 Ft.
Zenthe Ferenc Színház elõadásában

Belépõjegyek ára: 500 Ft.

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Családsegí- Kunhegyesi „Cipõsdoboz akció”
tõ Szolgálata a rászoruló egyének, családok nevében ezúton kö- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Gyermek-
szöni meg minden kedves támogatónak a felajánlását, az önzet- jóléti Szolgálata a Baptista szeretetszolgálat akciójához hason-
len segítségét. Adományaikat eljuttattuk a rászorulókhoz. lóan idén elsõ alkalommal hirdet ajándékgyûjtõ akciót, melyet a 

A hideg idõ beköszöntével, illetve Karácsonyhoz közeledvén hátrányos helyzetû kunhegyesi gyermekek számára szeretnénk 
kérjük, gondoljanak ismét a nehéz körülmények között élõkre. eljuttatni.

A Családsegítõ Szolgálat adománygyûjtést szervez a rászoru- Mit várunk?
ló egyének, családok részére. Apróbb ajándékokat, melyek akár egy cipõsdobozban is elfér-

Szükség volna az alábbiakra: nek.
Ruhanemû, cipõ, ágynemû, takaró, zokni, harisnyanadrág, Pl.:

gy er me kr uh a,  já té k,  há zt ar tá si  es zk öz ök , bú to ro k,  Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító 
hûtõszekrény, gáztûzhely, tûzhely, melyek még használható álla- vagy hangot adó játékok (extra elemmel), stb.
potban vannak és Önnek már nincs rá szüksége. Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, 

Kérjük amennyiben lehetõségük van ilyen felajánlást tenni, a kifestõk, jegyzettömbök, stb.
Családsegítõ Szolgálatunk szívesen fogadja az adományokat. Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésû

Igény szerint az elszállításról gondoskodunk. Egyéb: csokik, cukorkák, nyalókák, rágó, pólók, játék 
Elérhetõségeink: ékszerek, hajgumik, órák, könyvek, stb.
Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106. Kérjük, az adományaikat legkésõbb 2013. december 15-éig 
Telefon: 59/530-155 juttassák el a Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106.
Nyitva tartás: Telefon: 59/530-156
Hétfõtõl - Csütörtökig: Délelõtt: 8.00 - 12.00 Nyitva tartás:

Délután: 12.30 - 16.30 Hétfõtõl - Csütörtökig: Délelõtt: 8.00 - 12.00
Pénteken: Délelõtt: 8.00 - 12.00 Délután: 12.30 - 16.30
Adományaikat elõre is köszönjük a kunhegyesi rászoruló Pénteken: Délelõtt: 8.00 - 12.00

egyének, családok nevében. Nagylelkû felajánlásaikat elõre is köszönjük.

Vincze Lászlóné Vincze Lászlóné
intézményvezetõ intézményvezetõ

Agrárkamarai tagok, mezõgazdasági termelõk, õstermelõk figyelem!
Területi agrárkamarai bizottság megalakulása 2013. november 29 18 óra.
A helyszínrõl hirdetõtáblákon tájékozódjanak

Hubai Imre - Agrárkamara Megyei Elnöke

Tisztelt Kunhegyesiek! szolgáltatásaiban a következõ térítési díjakat állapította meg:
! szociális étkeztetés jövedelemtõl függõen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. 09. 01-tõl a 300-450 Ft/fõ/nap
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény a következõ az étel kiszállítása 110 Ft/nap
szociális feladatokat látja el Kunhegyes város közigazgatási ! házi segítségnyújtás - 0 Ft
területén: ! nappali ellátás, idõsek klubja tartózkodás - 0 Ft
! szociális étkeztetés Az intézmény székhelye Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14.
! házi segítségnyújtás Telefon: 325-144
! nappali ellátás, idõsek klubja Várjuk az érdeklõdõket, jelentkezõket munkanapokon 8-16 
! családsegítés óráig.
! gyermekjóléti szolgáltatás.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõtestülete Angyal Balázsné Vincze Lászlóné
10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az alapellátás gondozási központ vezetõ intézményvezetõ

FELHÍVÁS

Az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ november havi programja

Decemberi elõzetes: 5-én, 6-án ismét házhoz megy a Mikulás!


