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A Jász-Nagykun-Szolnoki Törvényszék Pk. 62.974/2002/25. 
számon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 
Kunhegyes Városért Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági 
jelentése az alábbi

A Közalapítvány 2018. évi bevételei az alábbiak voltak:
 adatok ezer Ft-ban
2018.01.01. nyitó pénzeszköz 12 293
- Alapítói támogatás alaptevékenység felhasználásra 35 433
- Alaptevékenység bevétele 3 286
- Egyéb bevétel 1 589
2018. évi bevételek összesen: 52 602

A Közalapítvány kiadásai: adatok ezer Ft-ban
1. Alapítói támogatás felhasználása 35 433
 a Városgazdálkodási tevékenysége 16 450
 b Parkgondozás 1 860
 c Zetor, Bobcat üzemeltetése 5 486
 d Közutak üzemeltetése 508
 e Közfoglalkoztatás adminisztratív feladataira 8 922

 f Fiat ducato kisteherautó költsége 638
 g strandfürdő  536
 h Közalapítvány igazgatási tevékenysége 1 033

2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 felhasználása 870
 a Piacüzemeltetésre 870

3. Egyéb bevétel felhasználása 1 589
c Zetor, Bobcat üzemeltetése 1 570

 h Közalapítvány igazgatási tevékenysége 19
Kiadás összesen: 37 892

2018. évi záró pénzeszközök összesen (maradvány): 14 710

Kelt.: Kunhegyes, 2019. május hó 28 nap

 Imre Péter
 a kuratórium elnöke

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 2019. augusztus 12-17 között 
rendezi meg a XXVIII. Legénybot alkotótáborát. A táborban kiemelten szeretnénk a Nagykunság népi díszítőművészetét, tárgyi 
kultúráját, valamint településünk helytörténeti örökségét megismertetni a 7-14 éves gyermekekkel.

A táborba jelentkezők a következő tevékenységeket próbálhatják ki: fafaragás, agyagozás, szövés, gyöngyfűzés, szalmafonás 
nemezelés kunhímzés. A műhelyfoglalkozások mellett délutánonként változatos szabadidős programok várják a jelentkezőket. 
Kipróbálható lesz a házi tésztakészítés, csigacsinálás, kemencében sütés, arc- és hennafestés, néptánc és népzenetanulás. 
Vendégeink lesznek: Bán Andrea néprajzkutató, a kunhímzés kiváló ismerője, Nagy Réka – öko-anyuként számos kiváló példát és 
gyakorlatot népszerűsít környezetünk védelmében.  A tábort kirándulás zárja Debrecenbe, ahol a Déry Múzeumot és a Kerekerdő 
meseparkot járjuk be.

A tábor teljes költsége 7200 Ft, napi részvétel díja: 1500 Ft. Jelentkezni a Művelődési Központban augusztus 2-ig lehet. 

Július 6-án Kiskunfélegyházán kerül megrendezésre a Hármas Kerületek 
Kézi Aratóversenye. Városunk, mint a rendezvény elindítója 
aratócsapataival, népdalkör tagjaival és kézműves tevékenységeivel vesz 
részt az eseményen. Minden, a hagyományok ezen ága iránt érdeklődőt is 
szívesen várunk. A programra jelentkezni június 30-ig lehet a Művelődési 
Központban, az autóbusz költsége 2000 Ft.

Szentpéteriné Lévai Mária

Szekerünk agyunk, s gyűjt szénát sokat.
Felvillanyozhatunk sötét zegzugokat.

Világítson elménk villanya.
Érjük el legbelsőbb céljaink általa.

Tanuljunk ezért, mint jó pap holtig.
Nyissunk könyvet és weboldalt 

elkopásig.
Ki okos kitűnik többi közül.

Ezért ne legyen ciki, ki egyedül ül.

Nektek írtam e verset tanulók.
Nem iskolaidőben máshol mulatók.

Higgyétek el, amit megtanultok.
Ördög sem veszi el tőletek diákok.

Mert az ész elég merész, hogy védje.
Gonosztól elmét, ha az kell, visszakérje.

 Elmésen könnyebb az élet, tudom.
Sötét pillanatokban ez volt vigaszom.

Utat mutass hát te eszes bagázs.
Elmétek autójának nincs több garázs.

Járjatok a társadalom élén.
Fejlődjetek sokat a közös munka révén.

Gorzás Tamás


