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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a 
Gazdafórum tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.
A csoportos tájékoztatás helyszíne:
Kunhegyes Művelődési Központ Pódiumterme 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
A csoportos tájékoztatás időpontja: 2018.12.17. 15:30 - 16:30
Előadó: Túri Emese
Témák:

- Egységes kérelemhez kapcsolódó aktuális tudnivalók
- Helyszíni ellenőrzések tapasztalatai
- egyéb aktuális tudnivalók

Megtisztelő jelenlétére számítok!
Tisztelettel:

Túri Emese
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Cím: Telefon: +  1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.  36 1 802 6100
E-mail: Honlap: ugyfelszolgalat@nak.hu  www.nak.hu

A megyei növényorvosi kamara január 
25-én 1 napos 8 órás növényvédelmi 
zöldkönyv megújító tájékoztatót tart. 

Január 28.  kezdőnappal  80 órás 
zöldkönyves tanfolyamot indít kellő 
létszámú jelentkezés esetén Kunhegyesen, 
míg ennek hiányában Kenderesen a 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában lesz 
megtartva. A tanfolyam díját és más díjakat a 
helyszínen készpénzben kell leróni. 
Jelentkezni név, pontos cím és telefonszám 
megadása mellett  lehet. 2019. január 20-ig

Jelentkezni a falugazdásznál (Piac utca 8.) 
személyesen hivatali időben, vagy az alábbi 
telefonszámon: 30/642-9363 lehet. 

A jelentkezőket telefonon, vagy más 
módon értesítjük a részletekről. 

A 2019. évi téli továbbképzésekről 
tájékoztatás a december 17. –i falugazdász 
fórum alkalmával, azt követően lesz.

  Gazdakör elnöksége

Gazdatájékoztató

Köszönetnyilvánítás
A Kunhegyesi Polgárőr Egyesület vezetése, a teljes tagság nevében, idén is szeretné megköszönni támogatóinak: Kunhegyes 

Város Önkormányzatának, Kunság Népe Zrt.-nek, Mikroagro Bt.-nek, Sziki Bt.-nek, Globus Bt.-nek, Kutyuli Food Kft.-nek, Tür-
Plast Kft.-nek, Kolozsvári Gábornak, Fehér Gábornak, id. Berényi Károlynak, az egyesület részére nyújtott anyagi hozzájárulást.

Támogatóinknak Kellemes Karácsonyi ünnepeket, Békés, Biztonságos Új évet kívánunk! 
 Polgárőrség

Fehér Sándor

Szenteste...
Zöldellő fenyőerdőt szeretnénk ma díszíteni,
minden fának ágaira színes gömböt tenni.
Lennének rajta cikornyák, és káprázatos díszek,
kis csengők és apróságok, abból minden színek.

Holnap karácsony, csak halkan, a szeretet ünnepe,
elfeledve minden rosszat, hisz szent ez az este!
Új ruhába öltöztetjük minden fenyő ágát,
így köszöntjük minden évben, urunk Jézuskáját.

házak ablakaiból kiszűrődő, távoli fények,
csillagszóró szórja csillagát e szentséges éjnek!
Decembernek legszebb, magasztos ünnepén,
de szép a karácsony, mikor minden fehér!


