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Ismét megnyitotta kapuit a Kunhegyesi Mikro-térségi 
Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
latának napközis tábora. A programok között szerepel fürdés a 
Kunhegyesi Strandfürdőben, látogatás a Kunkapitányházban, 
játékos sportnap Kunhegyesen a tornacsarnokban, kreatív 
foglalkozások, szabadtéri és társasjátékok.

Köszönjük támogatóinknak, hogy felajánlásaikkal segítették 
a rendezvényt, hogy a 22 hátrányos helyzetű kisdiák 
tartalmasan tölthesse el az egy hetet július 6 – 10. között.

Külön köszönjük kiemelt támogatóink segítségét:
Kunhegyes Város Önkormányzata
Kunhegyesért Közalapítvány
Dr. Pénzes Tímea
Nagykun-Hús Kft
Bella Csemege
Deko Pékség
Szőlősi Pékség
Fábián Tibor
Doma Katalin
Szatmári Zoltán
Rózsáné Varga Marianna

Mérész Zöldkereszt Patika
Kunhegyesi Általános Iskola, AMI és Szakiskola Kossuth 

Tagintézmény
Dr. Bán Attila és felesége
Molnár Istvánné Italdiszkont
Hit Gyülekezete

A tábort követően a nyári szünet további részében július 14 - 
augusztus 13-ig 5 héten át heti 3 alkalommal tartunk délutáni 
klubfoglalkozást a bűnmegelőzési program keretében kötelező 
közösségi szolgálatot teljesítő diákok közreműködésével. A  

klubfoglalkozások első hetében a re kívánjuk drog veszélyei
felhívni a gyermekek figyelmét, a harmadik héten az internet 
veszélyei közlekedés veszélyeire, a negyedik héten a re. A 
második héten az ajándékkészítés, az utolsó héten pedig a 
hagyományőrzés köré csoportosítjuk a foglalkozásokat.

Szép nyarat, tartalmas pihenést kívánnak a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatának dolgozói.
Vincze Lászlóné intézményvezető

„De nehéz az iskolatáska!” 
Iskolakezdési Adománygyűjtés a Kunhegyesi Mikro-

térségi Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatánál!
Vannak olyan családok, ahol nagy terhet jelent a gyermekek 

beiskolázása, ezért szolgálatunk ismét adománygyűjtést szer-
vez, de ezúttal a kisiskolás rászoruló gyermeket célozza meg.

Szívesen fogadjuk a megunt, de még használható, hord-
ható táskát, tolltartót, füzettartó box-ot, írószert, színes 
ceruzát, író és filctollat, körzőt, vonalzót, vízfestéket, tem-

perát, festéktálat, ecsetet, zsírkrétát, gyurmát, cipőt, torna-
cipőt, gyermekruhát, mindent, ami az iskolakezdéshez elen-
gedhetetlen egy gyermek számára.

A felajánlott adományok intézményünk közreműködésével 
jutnak el a szociálisan rászorult gyermekekhez, akiknek ez nagy 
örömet jelent.

Az adományokat a tanév befejezését követően, júniustól – 
augusztus végéig, egész nyáron várjuk.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út 106.
Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Csütörtökig: Délelőtt: 8.00 – 12.00

Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelőtt: 8.00 – 12.00

Telefon: 59/530-155, 530-156
A nagylelkű felajánlásokat előre is köszönjük.

„Segítsen, hogy segíthessünk!”

Vincze Lászlóné
intézményvezető

”Hurrá, itt a Nyár”

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.  Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
Email:   Weboldal: info@cchr.hu www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!


