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Hivatalok Napja
2013. novem- Petra (Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai 

b e r  2 8 - á n  Tagintézménye). A programban szerepelt még rend-
„ H i v a t a l o k  hagyó osztályfõnöki óra, ügyintézés az okmányiro-
Napja” elneve- dában és szituációs gyakorlatok a Járási Gyámhiva-
zéssel  ország- tal ügyintézésével kapcsolatban a 9. osztályosok 
szerte nyílt na- részvételével, játékos vetélkedõ 7. osztályok csapa-
pot tartottak a tai részére. A Járási Hivatal munkájának sokszínû-
megyei és a fõvá- ségére épülõ versenyen I. helyezést ért el a Kunhe-
rosi kormányhi- gyesi Általános Iskola Alapfokú Mûvészeti Iskola 
vatalok. A ren- és Szakiskola Dózsa Tagintézményének csapata, az 
dezvénysorozat elõkelõ II. helyen végzett a KISZI Tiszaroffi Általá-
ban részt vett a nos Iskola csapata 
Jász-Nagykun- és III. helyezett lett 
Szolnok Megyei a Kunhegyesi Re-
Kormányhivatal formátus Általá-
Kunhegyesi Járási Hivatala is. A kezdeményezés nos Iskola csapata. 
fõ célja az volt, hogy bemutassuk ügyfeleinknek a A Jász-Nagykun-
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Megyei  
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi- Ko rm án yh iv at al  
vatal Kunhegyesi Járási Hivatalának munkáját, a Kunhegyesi Járási 
hivatali élet sokrétûségét és sokszínûségét. No- Hivata l Munka-
vember hónapban felhívást küldtünk ki az ügyi Kirendeltsége 
iskoláknak, melyben rajzpályázatot hirdettünk az a Virtuális munka-
5-8. osztályos tanulóknak „Így látom ÉN” jeligé- erõ -piaci  por tál t 
vel. A Kunhe- mutatta be a mun-
gyesi Járáshoz káltatók részére, 
tartozó 9 általá- katonai toborzást 
no s is ko lá bó l szervezett az érdeklõdõk és a 12. osztályosok szá-
135 rajz érke- mára. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
zett. A nyílt nap hivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Gyámhiva-
10.00 órakor kez- tala ügyes-bajos félóra keretében mutatta be mun-
dõdött sajtótájé- káját a szakma szereplõinek, valamint beszélgetés 
koztatóval egy- keretében egyeztették nézeteiket, elképzeléseiket a 
bekö tö tt  meg- közös munkával kapcsolatban. A nap zárásaként „A 
nyitóval és a rajz- Járási Hivatal által nyújtható szociális ellátások 
p á l y á z a t  idõs korban” címmel tartottunk tájékoztatót az idõ-
eredményhirde- seb b ko ros ztál y 
tésével, melynek számára. A Jász-
a K un he gy es , Nagykun-Szolnok 
Kossuth u. 58. Megyei Kormány-
szám alatt található Kunhegyesi Járási Hivatal hivatal által szer-
adott helyet. A pályamûveket 10.00-17.00 óra kö- vezett „Hivatalok 
zött meg is tekinthették az érdeklõdõk. A pályáza- Na pj a”  re nd ez-
ton I. helyezést ért el Berki Brigitta a Kossuth La- vény nagy sikert 
j o s  G i m n á z i u m  T o m a j m o n o s t o r a i  aratott az állam-
Tagintézményébõl, II. helyezett Ardai Nikoletta polgárok körében, 
és III. helyezést ért el Négyesi Nóra, akik a Kun- a  megyénkben  
hegyesi Református Általános Iskola tanulói, a több mint három-
zsûritõl különdíjat kapott Szilágyi Nóra ezren vettek részt a 
(Kunhegyesi Ál- meghirdetett prog-
talános Iskola ramokon.
Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és 
Szakiskola Dó- Ezúton szeretném megköszönni a járás települési 
zs a Tag in té z- önkormányzatainak, iskoláinak, a rajzok zsûrijének 
mén ye) , Duba és munkatársaimnak a rendezvény megszervezésé-
Anit a (Kun he- ben és lebonyolításában nyújtott segítségüket.
gyesi Reformá-
tu s Ál ta lá no s Páldiné Dr. Ágoston Lívia
Iskola), Mága hivatalvezetõ
Zsanett (Tisza-
bõi Általános 
Iskola) és Bukta 


