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Kunhegyesi „Cipõsdoboz akció”
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata második alkalommal hirdeti meg a karácsonyi 

„Cipõsdoboz akciót”.Az összegyûjtött ajándékokat idén is a hátrányos helyzetû kunhegyesi gyermekek számára szeretnénk 
eljuttatni.

2013-ben az összegyûlt adományokból 108 itt élõ rászoruló gyermeknek tudtuk egy kicsit szebbé tenni a karácsonyt. Bízunk 
abban, hogy nagylelkû felajánlásaiknak köszönhetõen idén is sok kisgyermeket tudunk megajándékozni a szeretet ünnepére.
Mit várunk?
Apróbb ajándékokat, melyek akár egy cipõsdobozban is elférnek.
Pl.: Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel), stb.

Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestõk, jegyzettömbök, stb.
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésû
Egyéb: csokik, cukorkák, nyalókák, rágó, pólók, játék ékszerek, hajgumik, órák, könyvek, stb.

Kérjük, az adományaikat legkésõbb 2014. december 15-éig juttassák el a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz.
Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106.
Telefon: 59/530-155, vagy 530-156
Nyitva tartás:
Hétfõtõl – Csütörtökig: Délelõtt: 8.00- 12.00 Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelõtt: 8.00- 12.00
Adományaikat, felajánlásaikat elõre is köszönjük.

Vincze Lászlóné intézményvezetõ

Felhívás

F E L H Í V Á S
az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ

„Karácsonyi csillagok”
címmel, ötödik alkalommal hirdeti meg tárgyalkotó pályázatát helyi és térségi amatõr alkotók számára.

A pályázat célja: 
8A helyi és térségi alkotók számára míves alkotásaikon keresztül a bemutatkozás és megmérettetés 

lehetõségének biztosítása.
8A karácsony és kapcsolódó ünnepkör mûvészi megfogalmazása a tárgyalkotó népmûvészet valamint 

a képzõmûvészet eszközeinek felhasználásával.
Pályázni bármilyen technikával elkészített, (faragás, szövés, csipkeverés, hímzés, szálas anyagok, virágkötés, gyöngyfûzés, 

üvegfestés, grafika, festészet) a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó használati, díszítõ tárgy, vagy tárgy együttessel (pl. 
készletek, terítõ szettek stb.) lehet. Alkotónként 2 db, vagy 2 összetartozó együttes benyújtásával vehet részt minden pályázó. A 

benyújtott alkotásokkal szemben támasztott elvárás, hogy saját készítésû legyen, mely a korábbi helyi tárlaton még nem 
szerepelt.

A pályamunkákat névvel, alkotás címével, technika megjelölésével 

2014. december 13-ig
várjuk, az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központba.

A pályamunkák a készítés technikája szerinti csoportosításban kerülnek értékelésre, felkért szakmai zsûri által. 

A zsûri elnöke: Szûcs Andrea fazekas, a Népmûvészet Ifjú Mestere.
Gyermek, ifjúsági és felnõtt korcsoportban a három legjobbnak ítélt alkotás készítõje díjazásra kerül.

A beérkezõ pályamunkák kiállításra kerülnek a Mûvelõdési Központ pódiumtermében.
A kiállítás 2014. december 19-én 16 órakor kerül megnyitásra.

Ismét házhoz megy a Mikulás!
December 5-én és 6-án!

Intézményi kérések teljesítése december 6-án. 
Egyeztetés személyesen a Mûvelõdési Központban 

elõzetesen december 4-ig.

November 29-én 15.00 ADVENTI AMATÕR MÛVÉSZETI 
NAP és VIRÁGKÖTÕK VERSENYE

az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központban
A mûsorban közremûködnek mûvészeti csoportjaink
A virágkötõ verseny résztvevõi a helyszínen biztosított 

anyagból karácsonyi asztaldíszeket, koszorúkat készíthetnek.
Nevezési díj: 1000 Ft
A mûsorra a belépõjegy ára: 500 Ft.
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