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Ilosvai Varga István
Városi Mûvelõdési Központ

2014. április 18. 19.00 óra
Belépõjegyek ára:

Elõvételben: március 20-tól 1.500 Ft
A helyszínen: 2.000 Ft

Az elõadásról hang és videofelvétel készítése nem 
megengedett!

Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány 
Kunhegyes 5340
Kelet út 16/a.
Tel: 06 20 574 575 3
E-mail: zeneka.kunhegyes@gmail.com

FELHÍVÁS
A Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma 

kistérségi

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT
hirdet, az alábbi kategóriákban:

a)    szólóének
b)   csoportos ének.

Korcsoportok:
1. 1-4 évfolyam (alsó tagozatosok)
2. 5-8 évfolyam (felsõ tagozatosok)
3. 9-13 évfolyam (középiskolások)

A verseny ideje:  2014. május 16. (péntek) 10 óra
A verseny helyszíne:  Ilosvai Varga István Mûvelõdési 

Központ, Kunhegyes, Szabadság tér 7.
A verseny követelményei:  3 dalból álló népdalcsokor 

bemutatása (a népdalok között tájegységi vagy 
témaköri összefüggés ajánlott).

A jelentkezés határideje:  2014. április 25.
Jelentkezni lehet a Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány 
elérhetõségein.
A verseny részletes programját a beérkezett nevezések után, 
legkésõbb 2014. május 10-ig eljuttatjuk a résztvevõknek.
Szeretettel várunk minden kedves versenyzõt és kísérõjét.
Sikeres felkészülést kívánunk!

Rózsáné Dudás Edit
KZA Kuratóriumi elnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. évi tüdõszûrés
2014. április 9. (szerda) és április 30. (szerda) között 

lesz.
Helye: Kunhegyes 

Dózsa Úti Általános Iskola Tornatermének elõtere
(Bejárat a Lehel utca felöl kijelölt kapunál)

00 00
Szûrési idõ: Hétfõ, szerda: 12  – 17  óráig

00 00Kedd, csütörtök, péntek:  8  – 13  óráig
00 30Utolsó szûrési napon (április 30. szerda):  12  – 16  óráig

Szûrés a következõ napon nincs: Április 21. (hétfõ - Húsvét)
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját kérjük a 

szûrésre vigye magával!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szûrés nem kötelezõ, viszont a 

vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti lakosnak ajánlott és 
térítésmentes.

Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton 
szíveskedjenek megjelenni!

Azon lakosoknak, akik a 40. életévüket nem töltötték be és a szûrést 
igénybe kívánják venni, részükre a szûrés térítésköteles és beutaló 
szükséges. 

A vizsgálat díját (1700 Ft) postai csekken kell befizetni, melyet a szûrés 
helyszínén lehet kérni beutaló bemutatása ellenében. 

A 18 év alatti lakosok szûrésénél a beleegyezõ nyilatkozat aláírása végett a 
szülõ/gondviselõ megjelenése is szükséges.

Nappali tagozaton tanuló diákigazolvánnyal rendelkezõ diákok részére a 
szûrés térítésmentes.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATRÓL

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztat juk a  Tiszte l t  Nõi  
L a k o s s á g o t ,  h o g y  a  M a M M a  
Egészségügyi Zrt. Primavera Mobil 
állomásával Kunhegyes városban 
kihelyezett lakossági mellrákszûrést 
végez. 

Ideje:
2014. április 28. – 2014. május 6.
Helye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 68. 

(Tüdõgondozó Intézet udvara) 

A vizsgálatra behívó alapján a 45 – 65 
év közötti hölgyeket várják, akik 
hasonló vizsgálaton 2 éve nem jártak. 

A vizsgálaton minden olyan hölgy 
részt vehet, aki betöltötte a 40. életévét, 
beutalóval rendelkezik és 1 éven belül 
nem vett részt szûrésen. Beutaló a 
Nõgyógyászati-onkológiai Szakren-
delésen kérhetõ. 

Kérjük, amennyiben teheti, saját 
érdekében éljen a lehetõséggel! 

Dr. Ács Miklós
fõorvos


