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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi
tüdőszűrés

Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező,
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti
lakosnak ajánlott és térítésmentes.
2018. március 27. (kedd)
Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton
és április 27. (péntek) között lesz.
szíveskedjenek megjelenni!
A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai
Helye:
Kunhegyes Múzeum épülete
felismerését
teszi lehetővé.
Kunhegyes, Kossuth L. u. 39.
Azon
lakosoknak,
akik a 40. életévüket nem töltötték be és a
Szűrési idő: Hétfő, szerda: 12.00 – 17.00 óráig
szűrést
igénybe
kívánják
venni, részükre a szűrés térítésKedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 13.00 óráig
köteles
és
beutaló
szükséges.
A vizsgálat díját (1700 Ft)
Az utolsó szűrési napon:
postai
csekken
kell
beﬁzetni,
melyet a szűrés helyszínén
Április 27-én (pénteken) 8.00 – 12.30 óráig
lehet
kérni
beutaló
bemutatása
ellenében.
Szűrési a következő napon szünetel:
A 18 év alatti lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat
március 30. (Nagypéntek)
aláírása
végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.
április 2. (hétfő – Húsvét)
Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét
postázzák.
kérjük a szűrésre vigye magával!
Polgármesteri Hivatal
A Dózsa Diákönkormányzata köszöni, hogy számunkra
ajánlotta fel 2017. évi adójának 1%-át, melyből mintegy
250 000 Ft gyűlt össze. Adójával gyermeke számára
különleges élményt nyújtó kulturális, kézműves és játékos
programok megvalósítását támogatta.
Kérjük, az idén se feledkezzen meg élni ezzel a
lehetőséggel, szíveskedjen segíteni tanulóink számára
emlékezetes programok szervezését.

Adószámunk: 192 183 53-1-16
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Diákönkormányzata
Tatai Tibor DÖK segítő tanár

Örömmel tudatjuk Önnel, hogy az alapítványunknak
szánt támogatást újból tudjuk fogadni.
Adója 1 %-át ajánlja
az Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért
javára!
Az alapítvány adószáma: 18825011-1-16

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2017 évben
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány
tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2018-ban is segítse az
alapítvány működését.

Adószámunk: 18834545-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége
Ikergyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2017 évben
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány
tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2018-ban is segítse az
alapítvány működését.

Adószámunk: 18834370-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kedves Támogatónk!
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja városunk
zenei programjainak megvalósulását,
adója 1 %-át ajánlja
a Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
javára!
Az alapítvány adószáma: 18833836-1-16
KZA Kuratóriuma

