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Kunhegyesi Híradó

2018. Július

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

Kunhegyesi Gazdakör

NAK Települési Agrárgazdasági Bizottság
Szabadság tér 1-3

FELHÍVÁS
Mint minden évben, idén is van lehetőség a Magyarok Kenyere program keretében búzaadomány felajánlására.
A vezetőség eljárt abban, hogy a helyi felvásárlók telephelyein az aratás folyamán beszállított kenyérgabonából ki-ki tehetsége
szerint felajánlást tegyen. A felajánlott mennyiséget a felvásárlási helyen közölni kell a mérlegelés alkalmával, hogy mennyit kíván
e célra felajánlani. A mérlegkezelő regisztrálja a felajánló nevét, címét és a felajánlott mennyiséget, amely levonásra kerül az általa
beszállított mennyiségből.
Ezt a lehetőséget a Kunság Népe Zrt. és Kis Gábor telephelyén lehet megtenni.
Lehetőség van elvileg a Középtiszai Zrt. Magtári telephelyén is a mérlegelés alkalmával, de bonyolult a kivitelezése (előre föl
kell szedni zsákba, és a mérlegelés előtt a mérlegkezelőnek leadni, ami nagy hátránnyal járhat, ha hosszú sorok állnak egyébként is
a mérlegelés előtt). Éppen ezért javasoljuk, hogy ha ilyen van, előre készítsék el, vigyék haza, illetve reggel 7 óra körül Berényi
Károly telephelyére szállítsák ki.
Kérünk minden gazdát, hogy ez évben is szíveskedjen felajánlani e nemes célra. A beszállítást a Kunhegyesi Gazdakör fogja
elvégezni az abádszalóki gyűjtőhelyre július második felében.
Kunhegyes, 2018. június 29.
Köszönettel:
Gönczi András
Gazdakör elnöke

