
A Kunhegyesi Gazdakör ez év vége felé (november körül) a 
gazdatársadalom igényét figyelembe véve különféle képzéseket 
kíván indítani ( ), elsősorban a családi gazdálkodók szervezni
részére.

Információnk szerint ezen kisgazdálkodók javarészt „B” 
kategóriás vezetői engedéllyel végeznek mezőgazdasági 
járművekkel különböző munkafolyamatokat a határban. A terü-
letileg illetékes közlekedésrendészettel informális egyezteté-
sünk alkalmával a jogszabályi előírások szigorú figyelembe-
vételével arra a következtésre jutottunk, hogy a térségben ége-
tően szükség van különböző tanfolyamok, továbbképzések 
szervezésére.

A fentiek figyelembevételével és a helyi oktatási intézmény-
nyel történt előzetes egyeztetés alkalmával a gazdakör vezetése 
úgy döntött, hogy a szervezésben aktívan részt kíván venni.

A fent említett időponttól kezdődően az alábbi továbbképzést 
(tanfolyamot, oktatást) kívánja indítani:

1. Vontatóvezetői tanfolyam (fekete rendszámos járművek 
vezetésére jogosító engedély megszerzése. Új MTZ traktorokat 
már nem vizsgáztatnak le lassú járműnek, csak  enge-külön
déllyel. Az ide vonatkozó előírások betartását a közeljövőben 
szigorítják.)

2. ADR engedélyre jogosító tanfolyam (csak ezen engedély 
birtokában lehet üzemanyagot, műtrágyát és növényvédőszert 
szállítani, a saját gazdaságban történő szállításra jogosít.)

3. Zöldkönyves (80 órás növényvédő) tanfolyam
4. Egy napos lejárt zöldkönyvek érvényességének meg-

hosszabbítását nyújtó továbbképzés
5. Mezőgazdasági munkagép kezelésére jogosító igazolvá-

nyok megszerzését vállaljuk a fenti tanfolyamon résztvevőknek 
ingyenesen, (azon személyek részére, akik megfelelő doku-
mentummal rendelkeznek, melyek megfelelnek érvényes jog-
szabályoknak, melyek jogosítanak ezen igazolványok kiállí-
tására.), – mezőgazdasági erdészeti technikusi oklevéllel ren-
delkezők, mezőgazdasági gépszerelő stb. végzettséget bizo-
nyító eredeti dokumentumok bemutatása mellett

A tanfolyam megkezdése előtt – időben – újabb felhívást 
teszünk közzé a konkrét időpontok ismeretében a jelentkezési 
határidők feltüntetésével. Valamennyi tanfolyam önköltséges 
lesz.

 Széll Imre
 Kunhegyesi Gazdakör alelnöke

Április 8-án a Megyeháza Nagytermében Fazekas Sándor 
Földművelésügyi Miniszter az Év Gazdája címmel a velejáró 
Miniszteri dicsérő oklevéllel ismerte el Házi Tibor családi 
gazdálkodó munkáját. Házi Tibor kunhegyesi gazdatársunk a 
fenti elismerést a hosszan tartó, kitartó, odaadó jó munkájával 
érdemelte ki.

A gazdasága 45-50 hektár szántóból és 80-90 hektár legelő 
területből áll. Az itt termelt termékeket a gazdaságban az 
állatállomány etetésére, almozására használja fel. Az 
állatállomány anyajuh 160 db-ból áll, a húsmarha, mely 56 
anyatehénből áll illetve ezek egyéves szaporulatából. Az ellés 
mutatója, a bárányszaporulat 100%-os, anyatehén esetén 80%-
os. Mindkét állatfaj szaporulatát évenként értékesítik. 
Telephelye a Kolbaszéki Majorság, mely 8 hektárt foglal 
magába, valamint két szociális illetve lakóépülettel is 
rendelkezik. Az istálló két darab 70×10 méteres épület, illetve 
egy ideiglenes magtárépület mely 20×12 méteres. Az 
elismeréshez valamennyi gazdatársunk nevében gratulálunk, 
gazdatársunknak további sikereket, eredményeket és jó 
egészséget kívánunk a gazdaság valamennyi közvetett és 
közvetlen közreműködőjének.

 Széll Imre Gönczi András	
 TÁB elnök Gazdakör elnöke	

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2016/2017-es tanévre a beiratkozás időpontját

2016. április 14., 15. napokra írom ki.
ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE:

 2016. április 14. csütörtök 2016. április 15. péntek
 8  - 19 8  - 1900 00 00 00

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Nagy Kálmán
elnök-lelkész

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2016/2017-es nevelési évre a beiratkozás időpontját 

2016. április 26., 27. napokra írom ki.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJE:

 2016. április 26. kedd 2016. április 27. szerda
 8  - 18 8  - 1800 00 00 00

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az óvodai beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a  gyermek 
lakcímkártyáját), valamint a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni. 
/20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

Nagy Kálmán
elnök-lelkész

Fotó: Mészáros János


