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A hagyományos téli tájékoztató, ismeretterjesztő előadás-
sorozatunkat ezévben is megszerveztük.

Az előadások a Művelődési Központban lesznek megtartva, 
az alábbiak szerint:

1. 2019. január 18.-án, pénteken 14.00 órai kezdettel: 
Vízgazdálkodással kapcsolatos általános tájékoztató (belvíz, 

öntözés, stb.)
előadó: Herceg János területi igazgató

2. 2019. január 25.-én, pénteken 8.00 órai kezdettel
Növényvédelmi zöldkönyves megújító tanfolyam – 

önköltséges, jelentkezés hivatali időben, a falugazdász irodában 
január 20-ig, tanfolyamot vezeti: Hajdú Csilla a Növényorvosi 
Kamara tagja

3. 2019. február 1.-én, pénteken 14.00 órai kezdettel: 
A vetőmagok szerepe, a kiválasztás szempontjai; azok 

kihatásai az eredményességre, stb.
előadó: Bosnyák Imre, DATE kutatóintézet munkatársa

4. 2019. február 8.-án, pénteken 14.00 órai kezdettel:
Baktériumos talajerő- és tápanyag-utánpótlás; a jövő egyik 

legtermészetesebb, környezetbarát útja 
előadó: Bosnyák Tamás a NaturAgro képviselője

5. 2019. február 15.-én 14.00 órai kezdettel:
A GMO mentesség és élelmiszerbiztonság előírásainak 

betartása terén várható szigorítások kiterjesztése
előadó: Hajdú Csilla a Növényorvosi Kamara tagja

Nagy tisztelettel várjuk Gazdatársainkat valamennyi 
előadásunkra. 

Az előadásokat követően lehetőség lesz konzultációra.
A témával kapcsolatos kérdéseiket előzetesen írásos 

formában is beadhatják, melyre a választ az előadó az 
előadásába beépít. Határidő az előadást megelőző 5. napig. 

Nagy tisztelettel:
 Gönczi András
 Gazdaköri elnök

Felhívás
Gazdálkodók részére

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

Január 28. kezdőnappal 80 órás zöldkönyves tanfolyamot 
indít kellő létszámú jelentkezés esetén Kunhegyesen, míg 
e n ne k  h i á ny á ba n  Ke n de r e s e n  a  M e z őg a z da s á g i 
Szakközépiskolában lesz megtartva. A tanfolyam díját és más 
díjakat a helyszínen készpénzben kell leróni.

Jelentkezni név, pontos cím és telefonszám megadása mellett
2019. január 20-ig lehet. 

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. 

   Gazdakör elnöksége

Növényvédelmi
zöldkönyves

megújító tanfolyam

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
büféjének esetenkénti üzemeltetésére, a rendezvényekhez 
igazodóan, kereskedelmi tevékenység folytatására szóló 
engedéllyel rendelkező vállalkozó jelentkezését várjuk. 
Érdeklődni személyesen az intézmény vezetőjénél lehet.

FELHÍVÁS


