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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi 
tüdőszűrés

2017. március 23. (csütörtök)
és április 24. (hétfő) között lesz. 

Helye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 39.
 Kunhegyes Városi Múzeum
Szűrési idő: Hétfő, szerda: 12.30 – 16.30 óráig
 Kedd, csütörtök, péntek:  8.30 – 12.30 óráig
Szűrési a következő napon nincs: április 17. (hétfő – Húsvét)

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját 
kérjük a szűrésre vigye magával!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező, 
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti  
lakosnak ajánlott és térítésmentes.

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

A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai 
felismerését teszi lehetővé. 

Azon lakosoknak, akik a  és a 40. életévüket nem töltötték be
szűrést igénybe kívánják venni, részükre a szűrés térítés-
köteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (1700 Ft) 
postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén 
lehet kérni beutaló bemutatása ellenében. 

A 18 év alatti lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat 
aláírása végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.

Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési 
lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét 
postázzák.

Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek, 
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői 
figyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető 
díjakra tehetnek javaslatot:

- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális 

Szolgálatáért” Díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” Díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj

A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának 
módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal 
I. számú épület 6. szobájában. (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet 
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
kell benyújtani.

A „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím és a „Kunhegyes 
városért végzett Társadalmi munkáért” díj adományozására 
vonatkozó javaslatok beérkezési határideje: 2017. június 30. 

 Kunhegyes Város Önkormányzata

A falugazdász iroda megújult helyen, a Piactér 4. számú 
irodájában várja kedves ügyfeleit.

Az őstermelői igazolványok megújításának határideje 
2017. március 20, ha visszamenőleges hatállyal szeretnénk, 
hogy január 1-től érvényes legyen. Akinek tavaly még barna, 
füzet formájú igazolványa volt, az idén már nem érvényes, így ő 
addig, míg igazolványt nem vált ki, nem minősül őstermelőnek. 
Akinek kártya formátumú igazolványa van, annak is meg kell 
újítania minden évben az igazolványát ahhoz, hogy érvényes 
legyen. A kártya önmagában 5 évig hatályos, de minden évben 
ki kell váltani a betétlapot ahhoz, hogy érvényes is legyen. 

Az anyajuh támogatás szankciómentes benyújtásának 
határideje 2017. március 20.

A nitrát adatszolgáltatás határideje 2017. március 31.
A  (NFA) idén már több Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

földárverést nem tart, de a 3 hektár alatti területek értékesítése 
folytatódik. Aki ilyen területet szeretne vásárolni az államtól, 
annak írásos vételi ajánlattal kell jelentkeznie az adott földte-
rületre. Az NFA az ügyfél kérése alapján és költségviselése 
mellett forgalmi értékbecslést készíttet, és az abban szereplő 
áron értékesíti a földet a földforgalmi törvény szabályai szerint. 

	 Túri Emese
	 Falugazdász – 30/642-9363

Az elmúlt évben több ezer látogató megelégedésére sikeresen 
debütált az Töröki Szárnyas Fesztivál, melynek kísérő I. 
rendezvénye volt a Töröki Szárnyas Kupa Hőlégballon verseny.

A hagyományt folytatva 2017. július 29-én rendezzük meg a 
II. Töröki Szárnyas Gasztro és Kulturális Fesztivált. A 
rendezvényhez kapcsolódik a Magyarországon elsőként 
városunkban július 27-30. között megrendezésre kerülő 
Kárpátia Kupa Nemzetközi Hőlégballon Verseny és Fiesta.

A város határain jóval túlmutató rendezvényre ezúton is 
hívjuk Önöket, s kérjük részvételüket! A kulturális program 
szórakoztató élményt nyújt gyermek és felnőtt vendégeinknek. 
Lehetőség nyílik:
 szakmai (házi-, haszon- és dísz-, vadszárnyasok) 

bemutatókra,
 természetes élelmiszerek, termékek kiállítására, 

értékesítésére,
 szárnyasételek főző - sütő versenyén való részvételre,
 hőlégballonos élményszerzésre,
Amennyiben megkeresésünk kedvező fogadtatásra talál, 

kérjük a főzőversenyre, termékbemutatókra, értékesítésre 
vonatkozó részvételi szándékukat 2017. március 25-ig jelezni 
szíveskedjenek! (Érdeklődés, kapcsolat: Csombordi István tel.: 
0 6 - 2 0 / 77 7 -8 4 72  v a g y  0 6- 7 0 / 3 14 - 14 5 4 ,  e -m a i l : 
csomborpisti@citromail.hu.) További aktuális információk: 
facebook.com/töröki-szárnyas-fesztivál.

GAZDÁLKODÓI HÍREK FELHÍVÁS


