
Az Idősek Világnapjának megünneplése az Idősek klubjában 
mindig sajátos formában történik. A rendezvény hagyományo-
san a hivatalos ünnepséggel kezdődik, ezt követi a gondozók 
műsora, majd a finom estebéd. Most sem volt ez másként. A 
gondozónők által összeállított és előadott műsorban többek 
között láthattunk humoros jeleneteket, vicces élethelyzeteket, 
de tanulságos jelenetet is, mely az idősekkel szembeni toleran-
ciát példázta. A klubtagok hálás szívvel fogadták a tartalmas 
műsort, önfeledten szórakoztak és lelkesen dicsérték az amatőr 
művészeket. Ezt követően jó étvággyal fogyasztották el a finom 
sertés pörköltet. Vidám beszélgetéssel, énekléssel folytatódott 
az ünneplés.

Márton nap tiszteletére november 14-én egyházi megemlé-
kezést, ünnepséget tartottunk a klubtagok részére. Rendezvé-
nyünket megtisztelte Koltavári Attila plébános úr, aki hitelesen 
beszélt szent Mártonról és a hozzá fűződő történetről. A Plébá-

nos úr közvetlensége, kedvessége, figyelmessége kellemesen 
hatott a gondozottakra. Meglepetés volt, hogy elhozta a gitárját 
is, így az énekeket színesebben tolmácsolta. Az énektanulás, 
közös éneklés újabb színfoltként jelent meg. A klubtagok szíve-
sen kapcsolódtak be a közös éneklésbe. A kellemes délután 
estebéddel, a Márton napi hagyományoknak megfelelően ludas 
kásával zárult.

Vincze Lászlóné, Angyal Balázsné

*   *   *

Tisztelt Adományozók!
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család és 

Gyermekjóléti Szolgálata negyedik alkalommal hirdette meg a 
karácsonyi „Cipősdoboz akciót”. Az összegyűjtött ajándékokat 
idén is a 10 évesnél fiatalabb hátrányos helyzetű kunhegyesi 
gyermekek számára juttatjuk el.

A védőnők, az óvónők, a bölcsőde, és a tanítónők idén 153 
család 238 kisgyermekét javasolták megajándékozásra.

Egész évben folyamatosan érkeztek a kisebb-nagyobb fel-
ajánlások, és gyűltek az ajándéknak való apró csecse-becsék. 
Sajnos azonban a rászoruló gyermekek száma is gyarapodott a 
jelzések szerint. November utolsó napjaiban már azon izgul-
tunk, jut-e minden dobozba játék, tudunk-e édességet is csoma-
golni, vajon kapunk-e idén is finom, házi készítésű aprósüte-
ményt, amivel gazdagabbá tehetjük a csomagokat. Nagy örö-
münkre december elején ugrásszerűen megnőtt a felajánlók 
száma. Sorra jelezték adakozási szándékukat a helyi vállal-
kozók, szinte egymást érték a felajánlások. Egyre többször 
csörrent meg a telefon, hogy mivel segíthetik akciónkat, mire 
lenne még szükség, mikor hozhatják az elkészült sütiket.

A cikk írásakor még folyamatban van az ajándékok gyűjtése, 
de lassan megtelnek a dobozok. Az adományok december 14-én 
és 15-én kerülnek kiosztásra.

Adományaikat, felajánlásaikat nagyon köszönjük a megaján-
dékozott gyerekek nevében.

Minden kunhegyesi lakosnak boldog karácsonyt és egész-
ségben, örömteli eseményekben gazdag, boldog új évet 
kívánok.

Vincze Lászlóné
intézményvezető
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földhasználók részére a védekezést)
A védekezésre jelenleg használható az ARVALIN-LR, 

továbbá a NÉBIH szükséghelyzeti felhasználási engedélyével a 
REDENTIN 75 RB rágcsálóirtószer. Utóbbi készítmény kizáró-
lag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember irányítása 
és felügyelete mellett, a az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
hozzájárulásával alkalmazható. 

Az idei évben az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:
December 20-ig: Hétfő: 8.30-12.00 13.00-16.00	 	
Kedd: 8.30-12.00 13.00-16.00	
Péntek: 8.30-12.00
December 29-én: 8.30-12.0013.00-16.00	 	
December 22-től 28-ig, illetve december 30-január 6-ig az 

ügyfélfogadás szabadság miatt szünetel.
Az új évben az első ügyfélfogadási nap 2017. január 9.
Minden kedves termelőnek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag, békés, boldog Új Évet kívánok!
Túri Emese
falugazdász

Felhívás 80 órás zöld könyves 
növényvédő tanfolyamra!

Ígéretünkhöz híven a kunhegyesi Gazdakör meghirdeti a fenti 
tanfolyamra történő jelentkezést. 

A lejárt zöld könyvek érvényesítésére 1 napos képzés kereté-
ben lesz lehetőség. (első nap)

A tanfolyam önköltséges, helye: Kunhegyes, Malom Panzió.
A tanfolyam kezdete: 2017. február 13. (hétfő)
Várható befejezése: 2017. február 25.  + - 1 nap

Jelentkezés folyamatosan, telefonon vagy személyesen a 
Malom Tüzépen. (Tiszagyendai út) 

Telefon: 59/325-268

 Hajdú Csilla Széll Imre	
 Tanfolyamvezető Gazdakör alelnöke	


