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Tisztelt Kunhegyesiek!
Nagy szeretettel meghívok minden kunhegyesi lakost a felújított Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ névadó 

ünnepségére. A rendelõ DR. BORSOS IMRE nevét fogja viselni. Azok a kunhegyesiek, akik tisztelték és 
szerették doktor urat, kérem, hogy az eseményen vegyenek részt.

Ezt megelõzõen a KESE pályán felépített mûfüves pálya avatására kerül sor, amely jelenleg a legmodernebb 
technológiával készült. Kérem a sportbarátokat és érdeklõdõket, hogy az eseményen vegyenek részt. Jelezte 
részvételét dr. Fazekas Sándor földmûvelõdési miniszter és Kovács Sándor megyei közgyûlés elnöke és miniszteri 
biztos is.

Program:
45

2014. December 19. Mûfüves pálya avatása 9  óra
Helyszín: KESE pálya

15
2014. December 19. Központi Orvosi Rendelõ névadó ünnepsége 10  óra

Helyszín: Központi Orvosi rendelõ

Üdvözlettel: 
Szabó András polgármester

Szabó András polgármester

és Kunhegyes Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a Karácsonyi Ünnepekhez közeledve 
a Városháza melletti Betlehemi kompozíciónál

megrendezésre kerülõ ünnepi mûsorokra
00Az ünnepi mûsorok a megjelölt napokon 16 -kor kezdõdnek

Közremûködnek:

·2014. december 15. (hétfõ) – Kunhegyesi Általános Iskola – Dózsa Úti Tagintézménye tanulói

·2014. december 16. (kedd) – Kunhegyesi Általános Iskola – Kossuth Úti Tagintézménye tanulói

·2014. december 17. (szerda) – Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda tanulói

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Kunhegyes Város Önkormányzata

Gazdálkodók, õstermelõk részére az EU támo-
gatások 2014-2020-ig történõ finanszírozása meg-
változott.

Az új feltételekrõl elõadássorozatot kezdünk, mely-
nek elsõ napja 2014. december 16-án (kedden) 
16.00 órától lesz megtartva a Polgármesteri Hivatal 
nagyterében.

Kérek minden gazdálkodót, hogy a napirend fon-
tosságára való tekintettel szíveskedjen megjelenni, 
esetleges elõre felmerülõ kérdéseiket leadhatják a 
falugazdásznál. 

Túri Emese Széll Imre
falugazdász, elõadó TAB elnök

MEGHÍVÓ

FELHÍVÁS
A kunhegyesi Polgárõr Egyesület, 2014. október 10.-én 

tisztújító közgyûlést tartott. Ahol a tagság, megválasztotta az 
egyesület új elnökének Angyal Balázst, alelnökének Lenge 
Csabát, valamint két új elnökségi tagot is megválasztott 
Kerekes Lukács és Szilágyi Lukács személyében.

A polgárõrség új vezetõsége ezúton szeretne köszönetet 
mondani az egyesület támogatóinak, Kunhegyes Város 
Önkormányzatának, Csáti Sándornak (Kunság Népe Zrt.), 
Szabó Zoltánnak (Agromix 2002 Kft).

Támogatóinknak és a város minden lakójának, Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket, és Békés Biztonságos Új évet kíván a 
polgárõrség vezetõsége és tagsága.

Polgárõrség

Polgárõr hírek
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