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Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013 
évben adójuk 1 %-ával támogatták az 

alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is segítse 

az alapítvány működését.

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

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013 
évben adójuk 1 %-ával támogatták az 

alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is segítse 

az alapítvány működését.

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

Felhívás a földművelő gazdákhoz

Annak idején, amikor városunk külterületét földművelésbe vonták őseink igen 
előrelátóan szabályos dűlő utakra osztották.

Mi sem bizonyítja ezen előrelátást jobban, minthogy ezen dűlő utak (kis eltérés-
sel) mind a mai napig használatban vannak. Nem tudta elsöpörni a szocialista idők 
nagy meliorációs beruházásai sem, sőt az utak mellé két oldalt belvíz elevezető ár-
kok is ki lettek építve a legtöbb helyen. Ahol ez nem volt szükséges ott a mai napig 
nincsenek meg (és a mai napig sem szükségesek). Bizonyos nem kívánatos jelensé-
gek figyelhetők meg. A Gazdakör vezetését többen megkeresték azzal, hogy a föld-
területet művelő gazdák elszántják az utakat és ma már egy nyomvonalon is alig-
alig járhatók. 

Legtöbb felvetés ezzel kapcsolatban a Kis-Gyólcs-i területről, zártkertekből!, 
illetve egyéb területrészekről is érkezett jelzés, azaz nehezményezték a határjáró 
emberek. Olyan is előfordul, hogy a zártkerteket körül vevő határárkot is betemetik, 
sőt a határárkon kívüli útból is elszántanak, művelésbe vonják. 

A Gazdakör vezetése felhívja mindazon gazdálkodó figyelmét, akik érintve érzik 
magukat, hogy a földtulajdonosok csak a saját földjeiket annak határáig műveljék, 
ezen túli tevékenységet szüntessék meg, önkényesen ne folytassák. Ugyanis ha 
szigorúan vesszük a rendelkezéseket, ezen tevékenység a föld-művelési ágának 
engedély nélküli megváltoztatását jelenti, nem beszélve arról, hogy birtokháborí-
tást is elkövetnek.

A kellemetlenségek elkerülése végett kérjük a gazdákat az önmérséklésre, ne 
legyenek illegális földhasználók.

Egyébként ezen tevékenység hivatalos eljárást is vonhat maga után.
Kérem a fentiek szíves betartását!

 Gazdakör elnöksége

Gazdaköri Hírek

Nagy tisztelettel tájékoztatjuk a gazda-
társakat, hogy ez év december 31-ig min-
den gazdának, aki földalapú támogatást 
igényelt jelen szabályok szerint rendel-
keznie kell talajvizsgálati eredményekkel. 
Enélkül a továbbiakban semmilyen talaj-
erő utánpótlást nem végezhetünk.

Vezetőségünk felvette a kapcsolatot a 
DATE talajlaboratóriumával, mely vállal-
ja a gazdaköri gazdálkodóknak a kötele-
zően előírt talajvizsgálatok elvégzését. 
Ezzel kapcsolatban március hónap máso-
dik felében tájékoztató értekezletet tar-
tunk, melyre minden gazdát külön meg-
hívunk, aki 2014-ben földlapú támogatást 
igényelt.

Ezen értekezletre egy kamarai tanács-
adót is szeretnénk meghívni, aki a felvetett 
konkrét kérdésekre megpróbál kielégítő 
válaszokat adni. 

 Gönczi András
 Kunhegyesi Gazdakör elnöke

11-én 14.00 Baba mama klub – Védőnői szolgálat 
rendezvénye

 Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtás – 
Patkóné Hegedűs Anetta, a Vöröskereszt 
munkatársa

12-én 10.00 Mese Mátyás Királyról – zenés mesejáték a 
Tihanyi-Tóth Vándorszínpad előadásában

 Belépőjegyek ára: 500 Ft.
13-án 10.30 Városi ünnepség - az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc emlékére a Kossuth 
Tagintézmény rendezésében

16-án 17.00 HANGÁK termékismertető előadás
17-én 15.00 TOTYOGÓ zenés foglalkozás babás 

mamáknak
17-én 17.30 Tupperware Főzőklub foglalkozása
20-án 17.00 Oriflame 
23-án 17.00 Hormon egyensúly – Valkovszki Noémi 

előadása
26-án 14.00 7 mérföldes csizmában heted 7határon át 

Országos Mesevetélkedő 2014/2015.  
területi döntője

27-én 17.00 Dózsa gála

Április előzetes:
3-án 14.00 Húsvéti Büttykölde – hímes tojások készítése 

változatos technikákkal
 Belépő 300 Ft. és kukó
3-án 16.00 D Szabó Miklós Pró Urbe és Pro Cultura 

Kunhegyes díjas, nyugalmazott újságíró 
írásaiból szerkesztett könyv bemutatója

10-én 10.00 Városi Szavalóverseny
15-én 10.00 Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony c. 

mesejáték a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház előadásában

 Belépőjegy ára: 500 Ft.

11-én 14.00 Baba mama klub – Védőnői szolgálat 
rendezvénye

 Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtás – 
Patkóné Hegedűs Anetta, a Vöröskereszt 
munkatársa

12-én 10.00 Mese Mátyás Királyról – zenés mesejáték a 
Tihanyi-Tóth Vándorszínpad előadásában

 Belépőjegyek ára: 500 Ft.
13-án 10.30 Városi ünnepség - az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc emlékére a Kossuth 
Tagintézmény rendezésében

16-án 17.00 HANGÁK termékismertető előadás
17-én 15.00 TOTYOGÓ zenés foglalkozás babás 

mamáknak
17-én 17.30 Tupperware Főzőklub foglalkozása
20-án 17.00 Oriflame 
23-án 17.00 Hormon egyensúly – Valkovszki Noémi 

előadása
26-án 14.00 7 mérföldes csizmában heted 7határon át 

Országos Mesevetélkedő 2014/2015.  
területi döntője

27-én 17.00 Dózsa gála

Április előzetes:
3-án 14.00 Húsvéti Büttykölde – hímes tojások készítése 

változatos technikákkal
 Belépő 300 Ft. és kukó
3-án 16.00 D Szabó Miklós Pró Urbe és Pro Cultura 

Kunhegyes díjas, nyugalmazott újságíró 
írásaiból szerkesztett könyv bemutatója

10-én 10.00 Városi Szavalóverseny
15-én 10.00 Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony c. 

mesejáték a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház előadásában

 Belépőjegy ára: 500 Ft.


