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„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 
szervez a kisiskolás rászoruló gyermek számára.

Szívesen fogadjuk a megunt, de még használható, hord-
ható táskát, tolltartót, füzettartót, írószert, színes ceruzát, 
filctollat, körzőt, vonalzót, vízfestéket, temperát, festék-
tálat, ecsetet, zsírkrétát, gyurmát, cipőt, tornacipőt, torna-
zsákot, gyermekruhát, mindent, ami az iskolakezdéshez 
elengedhetetlen egy gyermek számára.

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

Adományaikat augusztus végéig várjuk.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Csütörtökig: Délelőtt: 8.00 – 12.00 
 Délután: 13.00 – 16.30
Pénteken: Délelőtt: 8.00 – 12.00 
Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út 106.
Telefon: 59/530-155, 530-156

Nagylelkű felajánlásaikat előre is köszönjük.
„Segítsen, hogy segíthessünk!”

 Vincze Lászlóné
 intézményvezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunknál július 11 – augusz-
tus 11-ig, 5 héten át összesen 8 alkalommal hívtuk és vártuk az 
érdeklődő kisdiákokat délutáni klubfoglalkozásainkra.

Szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését segítő programokat, 
foglalkozásokat biztosítunk a 8-12 éves gyermekek számára 
délután 1-3 óráig a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Kunhe-
gyesi Tagintézménye, valamint kötelező közösségi szolgálatu-
kat teljesítő diákok közreműködésével.

A programok között 
szerepelt:

Társasjáték, logikai fel-
adatok, rajzolás, papír-dí-
szek készítése, papírhaj-
togatás, valamint egyéni 
és közösségi személyi-
ség-fejlesztő játékok. A 
szakszerűen megtartott, 
gyermekek számára érde-
kes, játékos, újszerű fog-
lalkozásokat Tóthné Babó 
Szilvia, Vígh Mónika 
Eszter és Vincze Zsuzsan-
na, a Szakszolgálat szak-
emberei vezették.

Július 28-án a Piactéren 
tartottuk a közlekedés-
biztonsági napot „Két 
keréken biztonsággal” 
c í m m e l  a  K a r c a g i 

Rendőrkapitányság, a Kunhegyesi Rendőrőrs, a Kunhegyesi 
Polgárőrség, valamint kötelező közösségi szolgálatukat 
teljesítő diákok közreműködésével. A gyerekek Fekete András 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadóval felelevenítették isme-
reteiket a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályairól, 
veszélyeiről. A helyes válaszadók jutalmakat kaptak. Ezt 
követően az időközben felépített kerékpáros akadálypályán 
Tokai Lajos őrsparancsnok irányításával mérték össze 
ügyességüket a gyerekek. A verseny minden résztvevője 
tárgyjutalomban részesült.

Köszönjük a közreműködők munkáját és támogatóinknak, 
hogy felajánlásaikkal segítették programjaink megvalósítását!

Vincze Lászlóné
intézményvezető

Nyári szabadidős klubfoglalkozás


