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Kunhegyesi Híradó

2016. Szeptember

EBOLTÁS

Tisztelt Állattartók!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016. szeptemberében, a Kunhegyes, Rákóczi u. 11. szám alatt található
Állatorvosi Rendelőben összevezetett veszettség elleni eboltást végzünk az alábbi időpontokban:
2016. szeptember 03., 10., 17., 24. szombati napokon délelőtt 9-11 óráig.
Ezen kívül rendelési napokon:
hétfő, szerda: 17:30 – 18:30-ig;
kedd, csütörtök :17 – 18-ig.
Az eboltás díja 3500 Ft ebenként. Új oltási könyv 300Ft/db.
Mikrochip beültetés 3500 Ft/eb.
Bélgiliszta elleni tabletta 100Ft/10 testtömeg kg.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása kötelező!
Rendelőnkben kedvenceik, gazdasági haszonállataik részére gyógyszereket, vitaminokat, bolha-kullancs elleni
készítményeket, rendelésre gyógytápokat is vásárolhatnak.
Háznál történő oltás, beteg kezelés időpont egyeztetéssel lehetséges.
Dr. Gyöngy Ferenc

Felhívás
Kunhegyesi „Cipősdoboz akció”
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
Gyermekjóléti Szolgálata negyedik alkalommal hirdeti meg a
karácsonyi „Cipősdoboz akciót”. Az összegyűjtött ajándékokat idén is a 10 évesnél fiatalabb hátrányos helyzetű
kunhegyesi gyermekek számára szeretnénk eljuttatni.
2015-ben az 150 család 235 gyermekének állítottunk össze
ajándékcsomagokat, egy kicsit szebbé tenni számukra a karácsonyt. A megajándékozott gyermekek kiválasztásában
segítettek a védőnők, az óvónők, a bölcsőde és a tanítónők.
Bízunk abban, hogy nagylelkű felajánlásaiknak köszönhetően idén is sok kisgyermeket tudunk megajándékozni a
szeretet ünnepére.
Mit várunk?
Apróbb ajándékokat, melyek akár egy cipősdobozban is
elférnek.
Pl.: Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók,
világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel), stb.
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek,
zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, stb.
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
Egyéb: csokik, cukorkák, nyalókák, rágó, pólók, játék
ékszerek, hajgumik, órák, könyvek, stb.
Kérjük, az adományaikat legkésőbb 2016. december 9-éig
juttassák el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz.
Cím:
Telefon:

5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106.
59/530-155, vagy 530-156

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Csütörtökig:
Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken:

Délelőtt: 8.00- 12.00
Délelőtt: 8.00- 12.00

Adományaikat, felajánlásaikat előre is köszönjük.
Vincze Lászlóné
intézményvezető

Dr. Vörös János

Meghívó
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
tisztelettel meghívja az érdeklődő
szülőket, pedagógusokat
„A szülők és a család a Rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószerbűnözés megelőzésében” Rendőrségi
ifjúságvédelmi program keretében
2016. október 13-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel
Kunhegyesen, a Művelődési Központban tartandó
Bűnmegelőzési előadásra
Téma: Drogprevenció
Előadó: Fekete András drogprevenciós összekötő,
a Karcagi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója

