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Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXL. törvényben és a kéményseprőipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi
kéményseprőipari sormunka elvégzését Kunhegyes városban, 2017. január 23. és 2017. április 30. között tervezte be.
A tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján –
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ

VÁRJUK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
KUNMADARASI CSAPATÁBA!
Olyan 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű, ﬁzikai
és pszichikai, valamint egészségi alkalmassági vizsgálaton
megfelelő, érettségivel rendelkező majdani kollégák
felvétele történik meg, akik lakóhelyük közelében képzelik
el jövőjüket.
Ehhez a büntetés-végrehajtási szervezet:
• tervezhető életpályát,
• versenyképes – minimum bruttó 220.000,- Ft-os
havi jövedelmet,
• bruttó 200.000,- Ft-os évi cafetéria-juttatást,
• szociális gondoskodást, lakhatási támogatásokat,
• hosszú távú munkalehetőséget,
• megbecsülést és előmeneteli lehetőséget kínál.
Mindehhez a büntetés-végrehajtás egy 27 hetes alapkiképzést
biztosít. Az újonnan felvett kollégák az elméleti ismeretek
elsajátítása után, elsősorban a régióban működő bv. intézetekben szerezhetik meg a szükséges gyakorlatot, amelyet egy
hatékonyan működő instruktori rendszer is támogat. A felvettek
már a kiképzés ideje alatt teljes ﬁzetésre, utazási költségtérítésre
és térítésmentes szállásra, valamint kedvezményes étkezésre
jogosultak.

Keresse munkatársainkat a Büntetés-végrehajtás
Kunmadarasi Toborzóirodájában:
Cím:
Telefon:

5321, Kunmadaras, Karcagi u. 15.
06-59/ 300- 375
06-30-792-3119

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

730-18
730-16
730-18
730-16
730-1330

A j e l e n t k e z é s e k e t , f é n yk é p e s ö n é l e t r a j z o ka t a
kunmadarastoborzas@bv.gov.hu e-mail címre várjuk.

Legyen Ön is munkatársunk! Várjuk sorainkba!

„A jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik…”
(Teréz anya)
Adni jó!
Kunhegyesen évről-évre egyre többen tapasztalják ezt meg,
különösen, amikor karácsony felé közeledve felhívással
fordulunk az itt élőkhöz, hogy adományaikkal segítsenek öröm
teli pillanatokat szerezni a nehéz helyzetben élő embertársaiknak, gyerekeknek, családoknak.
2016-ban 226 alkalommal 134 magánszemélytől kaptunk
adományt. Egész évben fogadtuk a ruha, bútor, használati tárgy,
játék, könyv felajánlásokat.
Sajnos 2016-ban több családot is ért elemi kár Kunhegyesen.
A raktáron lévő ruhaneműk, bútorok azonnali segítséget
jelentettek a kárt szenvedőknek.
Jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk több alkalommal is a Sarepta Idősek Otthonától, a Református Nőszövetségtől és a Hit Gyülekezetétől. Bútor felajánlás több alkalommal is érkezett a Sarepta Idősek Otthonától, valamint magánszemélyek hagyatékából. Mivel bútorraktárunk szűkös és felújításra szorul, ezért, hogy ne romoljon az állaguk, igyekszünk
ezekből a felmerült igényeket minél hamarabb teljesíteni.

Hagyományos programjaink (1 hetes nyári szabadidős
napközis tábor, szabadidős klubfoglalkozás, közlekedésbiztonsági nap, drogprevenciós előadás gyerekek, ill. felnőttek számára) és hagyományteremtő rendezvényeink (bűnmegelőzési
előadás időseknek, Séta az egészségért) sikeres megvalósítását
is sokan támogatták.
Több alkalommal kértünk és kaptunk élelmiszert az
Önkormányzat által működtetett Start Mintaprogram
kertészetéből és a helyi vállalkozóktól, melyet ezúton is
köszönünk.

IV. Karácsonyi Cipős doboz akció
Az ajándékozás édes teher. A gyerekek megajándékozása
különösen nagy odaﬁgyelést, körültekintést igényel. Mi
kerüljön a csomagokba? Mi az, aminek minden 10 évesnél
ﬁatalabb kisgyermek örül? – amivel játszani tud, és amit megehet, annak biztosan. Az adományokból 238 gyermek számára
összeállított 153 családi csomagba a gyerekek életkorának
megfelelő játékok, könyv vagy kifestő mellé igazán sok plusz

