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meglepetés is került az önzetlen adományozók jóvoltából. Az 
édesség-csomagocskát biztosan örömmel fogadták, hiszen 

tartalmazott egy táblás 
csokit, apró csokikat, 
nápolyi szeletet és szalon-
cukrokat. A süteményes 
csomagba szemet gyö-
nyörködtető, ínycsik-
landozó házi készítésű 
mézeskalács  figurák, 
mézes puszedlik, darált 
kekszek,  szalagóriás 
aprósütemények, gyö-
nyörű kis linzerek közül 
került néhány. Gyümöl-
csöt is kaptak. Az almák 

és a nagy szemű szilvák 
mellé néhány csomagba 
került még héjas dió, 
egyik-másikba pedig 
narancs is. Kis dobozos 
szívószálas üdítő, vala-
mint kukorica és zöld-
borsó konzerv is lapult 
minden dobozban. 90 
dobozba pedig alkohol-
mentes pezsgőt is tudtunk 
tenni. Volt egy-két cso-
mag, amelyikbe valami-
lyen ruhanemű (zokni, 
sapka, sál, meleg pulóver, nadrág, kisruha), vagy szappan, 
esetleg iskolában-óvodában használható 1-1 eszköz (kis szütyő 
a tisztasági csomagnak vagy tornazsáknak, színes, gyurma, 
zsírkréta, kis vonalzó) is került.

Természetesen nem készültek, készülhettek egyforma 
csomagok, mivel csak a felajánlott adományok álltak rendel-
kezésünkre. Örömmel mondhatom, hogy az ajándékokat jó 

szívvel, hálásan fogadták a megajándékozottak, a szülők 
visszajelzései szerint a gyermekek nagyon örültek a sok 
meglepetésnek.

Köszönöm munkatársaimnak, akik még a szabadidejüket is 
feláldozva segítettek a csomagokat összeállítani és közremű-
ködtek a kiosztásban. Köszönettel tartozunk azoknak a 
vállalkozóknak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik 
fontosnak tartják a kezdeményezésünket és adományaikkal, 
felajánlásaikkal csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz.

Az akció kiemelt támogatói:
Szabó Zoltán, Hegyesi Szolgáltató Kft., Emődi Imre, Kovács 

Gábor, Kun Pál, K. Tóth András, Kunhegyesi Gazdakör, Gönczi 
András, Orosz Józsefné, Páliné Házi Judit vállalkozók;

Kunhegyesi Járási Hivatal, Karcagi SzC Nagy László 
Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma, Privát Bella 
Csemege Üzlet, Nosztalgia Reál Pont, Hit Gyülekezete, 
Magyar Vöröskereszt Tiszafüredi Szervezete, Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület;

Szépes Andrásné, Dr. Kissné Borbély Katalin, Hajnal Antal és 
felesége, Botos Ildikó, Végert Józsefné, Kovács Imre, Fábián 
Pálné magánszemélyek;

A süteményeket készítették:
Szabó Károlyné, Szentpéteri Istvánné, Dienes Mihályné, 

Bodnár Lajosné, Kisné Veres Edit, Kotora Istvánné és a Nagy 
László Szakképző Iskola 10. osztályos cukrász tanulói, Németh 
Pálné és a Bölcsőde dolgozói.

A megajándékozott gyerekek nevében köszönünk minden 
adományt, felajánlást!

Bízom abban, hogy adakozó kedvük 2017-ben is megmarad – 
segítve, támogatva ezzel a rászorulókat.

Minden kedves kunhegyesi lakosnak boldog újévet kívánok!
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