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MEGHÍVÓ
„KEZDETTŐL FOGVA ■ KEZEDET FOGVA” EFOP-1.4.2-16-2016-00029 PÁLYÁZAT „CSALÁDI NAP” 
RENDEZVÉNYÉRE
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
2020. szeptember 26-án (szombat) 9.00 órától
Kunhegyesen a Mihály napi Sokadalom részeként az EFOP-1.4.2-16-2016-00029 azonosító számú, 
„Kezdettől fogva - Kezedet fogva” elnevezésű pályázat keretében megrendezésre kerülő Családi nap - 
„Szertelenül” rendezvényre.
A program a Rendőrség „Házhoz megyünk! bűnmegelőzési programjának segítségével, a Kunhegyesi KEF 
(Kábítószerellenes Egyeztető Fórum) szakmai támogatásával, valamint a Kunhegyesi KSZC Nagy László 
Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Kortárs segítő csoportjának Honvéd Kadét oktatás keretében 
tanuló diákjai közreműködésével valósul meg
A rendezvény témája: drog-prevenció
Mottó: „Kísértések elől kitérni bölcsesség, azoknak ellenállni: erény.”
Helyszín: Kunhegyes főtere

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Nagy Lászlóné Vincze Lászlóné
 pályázat szakmai vezetője szakterületi koordinátor KEF bizottság vezetője

PROGRAM.
9:00 órától folyamatosan Drog-prevenció, bűnmegelőzési tanácsadás

a főtéren felállított Szórólapok Totók, zsákbamacska„Szertelenül” sátornál 

Támogatást igénylő:
Név: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
Székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

MEGHÍVÓ
Kunhegyes Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 
2020. szeptember 26-án (szombaton) 
Mihály napi sokadalomba megrendezésre kerülő FŐZŐVERSENYRE!
Az idei évi főzőversenyen is a legjobb szakácsok Szabó András 
polgármester úr által felajánlott pénzjutalomban részesülnek a 
következők szerint:

      I. helyezett  15.000 Ft
     II. helyezett  10.000 Ft
    III. helyezett   5.000 Ft

A főzőversenyen való részvételüket  legkésőbb 2020. szeptember 25-én 
(pénteken) 12.00 óráig (névvel és lakcímmel) szíveskedjenek jelezni a 
06 (30) 656-2032 06 (59) 530-507, vagy a  telefonszámon, Feketéné Csoma 
Ildikónál.
Előzetes helykiosztás: 2020. szeptember 25-én pénteken 13.00 - 13.30 
óráig a parkban.
Kiosztott helyek elfoglalása: 2020. szeptember 26-án szombaton 6.00-7.00 óráig.
Reggel 6 órától indul a versengés a Művelődési Központtal szemközti 
Szabadság téri központi parkban! (Kálvin szobor környéke.)
A helyszínen keletkezhető tűz oltására 1 db érvényes 34 A, 183B C 
teljesítményű tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie. 
A tűzoltó készüléket a főző biztosítja! 
A versenyen főzött ételből 1 adagot a rendelkezésre bocsátott tányéron kell 
zsűrizésre bemutatni   a kijelölt teremben.legkésőbb 12  órakor00

Eredményhirdetés, szakácsok díjazása várhatóan  órakor.13 00

 Feketéné Csoma Ildikó
 szervező

Az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ ebben az évben is 

meghirdeti a 
MIHÁLY NAPI SOKADALOMHOZ

kapcsolódóan

HÁZIASSZONY VETÉLKEDŐJÉT!

A versenyre nevezők figyelmét szeretnénk 
az ősz gyümölcsire, zöldségeire 

irányítani.
Kérjük a versenyre nevezőket, hogy 

alkotásaikban igyekezzenek az ősz ízeit, 
színeit megidézni!

Továbbra is várjuk a  is  sós süteményeket
a háziasszonyoktól!

A versenyre szánt alkotásokat szeptember 
26-án 9-11 óráig lehet a Művelődési 

Központba leadni.
A legjobbnak ítélt édes és sós sütemények 
között kategóriánként I-III helyezést ítél a 
zsűri, melynek tagjai Bernáth József séf, 
Gál László cukrászmester, Nagy Józsefné 

cukrász lesznek. A legkiemelkedőbb 
sütemény alkotója az Év háziasszonya 

címet, és az azzal járó kupát is megkapja.
Valamennyi résztvevő emléklapot és tárgyi 

jutalmat vehet át, a Mihály nap 
versenyeinek eredményhirdetésén 13 

órakor a színpadon.


