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a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag A szalmaösszehúzást és kazalozást végzõ erõgépek csak 
folyhat el, amely könnyen lángra lobbanthat. olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az 

Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erõgépek kipufogó-
elõször elvégezni, ezek mellett legalább 3 méter széles csöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az 
védõszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védõszántást kell összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között 
tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban legalább 20 méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól 
leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos legalább 100, közúttól és erdõtõl legalább 25 méterre kell 
szem elõtt tartani, gabonatáblán még a jármûvek, erõ- és elhelyezni ezeket.
munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad dohányozni. Az 
aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet Létai János
kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. tûzoltó fõhadnagy

INGYENES ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
2014. május 31-én, szombaton lehetõséget biztosítunk az elektronikai hulladékok leadására. Ezen a napon 08:00 – 12:00 óra 

között a Kunhegyes Városért Közalapítvány udvarán (Kunhegyes, Ady Endre u. 3.) a „Kristály-99” Környezetgazdálkodási, 
Szolgáltató Kft. díjmentesen átvesz minden elektronikai hulladékot (pl.: vasalót, hajszárítót, tv-t, monitort, fénymásolót, 
nyomtatót, hûtõt), elemeket, akkumulátorokat, fénycsöveket, izzókat.

Óvjuk együtt városunk tisztaságát!

Kunhegyes Város Önkormányzata

„De nehéz az iskolatáska!” 

Iskolakezdési Adománygyûjtés a Kunhegyesi Mikro-
térségi Szociális Intézmény Családsegítõ és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál!

Vannak olyan családok, ahol nagy terhet jelent a gyermekek 
beiskolázása, ezért szolgálatunk ismét adománygyûjtést szer-
vez, de ezúttal a kisiskolás rászoruló gyermeket célozza meg.

Szívesen fogadjuk a megunt, de még használható, hord-
ható táskát, tolltartót, füzettartó box-ot, írószert, színes 
ceruzát, író és filctollat, körzõt, vonalzót, vízfestéket, tem-
perát, festéktálat, ecsetet, zsírkrétát, gyurmát, cipõt, 
tornacipõt, gyermekruhát, mindent, ami az iskolakez-
déshez elengedhetetlen egy gyermek számára.

A felajánlott adományok intézményünk közremûködésével 
jutnak el a szociálisan rászorult gyermekekhez, akiknek ez nagy 
örömet jelent.

Adományaikat a tanév befejezését követõen, júniustól – 
augusztus végéig, egész nyáron várjuk.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út. 106.
Nyitva tartás: 
Hétfõtõl – Csütörtökig: Délelõtt: 8.00 – 12.00

Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelõtt: 8.00 – 12.00
Telefon: 59/530-155, 530-156
Nagylelkû felajánlásaikat elõre is köszönjük.

„Segítsen, hogy segíthessünk!”

Vincze Lászlóné
intézményvezetõ

 

English lessons

A TÁMOP „Idegennyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése” projekt támogatásával 2013 nyarán 60 órás 
nyelvtanfolyam indult a helyi Mûvelõdési Központban. 

Kezdõk, újrakezdõk, haladók jelentkeztek. Összesen 15 fõ 
vállalta azt, hogy hetente két alkalommal munka mellett 
intenzíven tanuljon.

Csapatunk szorgalmasan eljárt az órákra, és lelkesen 
gyakorolt, így néhány hét múlva már a kezdõk is egészen jól 
eligazodtak az angol nyelvtanban.

Rengeteg feladatot oldottunk meg, fordítottunk, párbe-
szédeket adtunk elõ, teszteket töltöttünk ki, és hanganyag is 
segítette megérteni a tankönyv leckéit, sõt nagyon sok házi 
feladatot is elkészítettünk.

Szorgalmunk mellett oktatónk, Molnár Katalin angol szakos 
tanárnõ segítségével jutottunk el a sikeres vizsgáig.

A lelkesebb „diákok” 2014 tavaszán újra kedvet kaptak, és 
folytatták tanulmányaikat a következõ 60 órás tanfolyamon. A 
régi csapathoz új tanulók – akik már tanultak angolt, csak 
tovább akarták fejleszteni tudásukat – is csatlakoztak. Velük 
még színesebb, még hangulatosabb órákat tölthettünk együtt. 
Április elejére már nem csak a jelen idõvel, hanem a múlt– és a 
jövõ idõvel is megismerkedtünk. Ismét vizsgáznunk kellett, 
amellyel bebizonyítottuk, hogy nem volt hiábavaló ez a 120 óra. 
Jó volt tanulni! Várjuk a folytatást!

Köszönjük tanárnõnknek az odaadó munkáját!

Nagyné Smányi Hedvig 
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