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Kunhegyesi Híradó

2018. Június

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2018.(III.27.) Kt. határozatával és a Kunhegyesi Víz- és
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 1/2018. (III.27.) taggyűlési határozatával elfogadta a Szent István Strand és
Gyógyvizű Fürdő 2018. évi szezonra vonatkozó belépőjegy árait az alábbiak szerint:
Megnevezés
Napijegy
Kedvezményes napijegy
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig)
Csoportos napijegy (15 fő felett)
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett)
Alkalmi bérlet 5 alkalomra
Alkalmi bérlet 10 alkalomra
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal
Heti bérlet
Kedvezményes heti bérlet
Havi bérlet
Kedvezményes havi bérlet
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig)
Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig)
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig)
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig)
Kabinbérlet
Hangos bemondás
Pálya (futball, röplabda) bérlet
Labda (futball, röplabda) bérlet
Lakókocsi bérleti díja
Napi horgászjegy
Kedvezményes Napi horgászjegy (helyi lakosoknak)

Belépőjegy ára
1.000 Ft/fő
600 Ft/fő
600 Ft/fő
700 Ft/fő
500 Ft/fő
3.500 Ft/fő
6.000 Ft/fő
2.500 Ft/fő
5.000 Ft/fő
1.250 Ft/fő
5.000 Ft/fő
4.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő
10.000 Ft/fő
2.500 Ft/fő
8.000 Ft/fő
40.000 Ft/fő
20.000 Ft/fő
300 Ft/alkalom
200 Ft/alkalom
200 Ft/óra
100 Ft/óra
1.000 Ft/nap
1.500 Ft/nap
1.000 Ft/nap

Kedvezményre jogosít:
- diákigazolvány
- nyugdíjas igazolvány
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmit adót.
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő május 1-től augusztus 31-ig tart nyitva az alábbiak szerint:
Hétfőtől - Vasárnapig
8 – 20 óráig
+ minden pénteken
21 – 24 óráig
A Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő szeptember 1-től szeptember 30-ig tart nyitva az alábbiak szerint:
Hétfőtől – Vasárnapig 9 – 19 óráig
Kellemes fürdőzést, kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!
Szabó András polgármester

Összefoglaló a kiskörei Tisza-híd felújítása miatt szükséges
menetrend módosításokról
A műtárgy felújítása a forgalom teljes kizárása mellett 2018.
június 16-ai kezdettel, előreláthatólag kb. 5 hónapot vesz majd
igénybe. A Magyar Közút a forgalom számára a terelő utat
Tiszafüreden át jelölte ki, azonban a közforgalmú közlekedés
fenntartására az érintett felekkel több alkalommal történt egyeztetések eredményeként az alábbi két verzió került kidolgozásra.
A verzió:
 amennyiben a Tisza folyó vízállása lehetővé teszi, a
Közép-Tisza-Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Kiskörei
Erőmű hídján az odavezető fővédvonal szakasz igénybevételével biztosítható az eljutási lehetőség Kisköre és
Abádszalók között. A rendelkezésre álló infrastruktúra
(védműn történő közlekedés) adottságai miatt az útvonalon
csak midibuszok közlekednek.
B verzió:
 amennyiben a Tisza folyó magas vízállása (3. fokú
készültség esetén) miatt ez útszakasz is lezárásra kerül, akkor az
eljutási lehetőség Tiszafüreden át biztosítható.
Vasúti közlekedés:
A 102. sz. (Kál-Kápolna – Kisújszállás) vonalon 12 db
személyvonat közlekedik, melyet a MÁV-START Zrt. a

vágányzári technológiája szerint Kál-Kápolna és Kisköre
között, illetve Abádszalók és Kisújszállás között közlekedtet,
kismértékben változó időpontokban. Kisköre vasútállomás és
Abádszalók vasútállomás között 1, illetve 2 db 18-20 fő
befogadására alkalmas midibusz pótolja a vonatokat.
A kora reggeli időszakban Kunhegyes-Abádszalók, valamint
Abádszalók-Kisújszállás között egy vonatpár helyett egy 45 fős
autóbusz közlekedik. A vonatpótló járatokat a VOLÁNBUSZ
Zrt. alvállalkozó bevonásával fogja végezni.
Autóbusz közlekedés:
A hídon jelenleg 22 db járat közlekedik át, valamennyi
országos besorolású (távolsági) járat. A járatok üzemeltetésére
vonatkozó szabályozások miatt valamennyi járat esetében
útvonal módosítás és menetidő korrekció szükséges.
A Kunhegyest is érintő Eger – Békéscsaba vonal járatai
Abádszalók és Békéscsaba között továbbra is változatlan
menetrend szerint közlekednek, Abádszalók és Eger között
azonban módosított útvonalon, Kisköre érintése nélkül,
Tiszafüreden át közlekednek.
KTI Nonproﬁt Kft.
Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága

