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Megroppant a gabona töve, itt az aratás
Az aratás évszázadokon keresztül
a parasztember életének egyik legnehezebb, de egyben a legtöbb örömet
hozó eseménye is volt. Az új lisztből
készült kenyér mindig reményt hozott,
túlélést jelentett.
Mi magyarok az aratással kapcsolatban nemzedékről nemzedékre megannyi szokást, hiedelmet örökítettünk
át. Már a napját is gondosan megválasztották. Újholdkor nem kezdtek
hozzá, de Illés napját sem tartották
szerencsésnek, nehogy a villám beléjük
csapjon. Ha éppen péntekre esett volna
az aratás első napja, akkor már csütörtökön levágtak egy kévére valót, hogy a
szerencsétlennek tartott napon ne kelljen a betakarítás legnagyobb munkájához hozzáfogniok.
A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték, a föld szélén letérdeltek, keresztet vetettek. Az
eszközöket a templom falához tették,
amelyet a pap megszentelt. Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének,
az elsőnek learatott búzaszálaknak.
Ennek betegségelhárító szerepét vélték
(pl. az arató a derekára kötötte, hogy ne
fájjon), de adtak belőle a háznál tartott
baromfiknak is, egészség- és termékenységvarázsló céllal.
Az aratókat elsőként meglátogató
gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, s csak

Július áldó, forró melegében
az aratásra érett a kalász,
a szívünk csendes, tiszta belsejében
megérti, s teszi az Úrnak szavát.
„Urunk, köszönjük Isteni felséged,
amellyel megáldottad a vetést
és adtál nekünk igaz békességet
s az elhintett mag ím, kalászba ért…
(Kárász Izabella: Arassatok)

akkor engedték szabadon, ha borral, vagy
pénzzel kiváltotta magát. Főként az
uradalmakban vagy ahol nagyobb létszámú arató dolgozott, az aratás kényszerszüneteiben különféle maszkos játékokkal szórakoztatták egymást, pl. álesküvő, a marokszedők búcsúja, medvetáncoltatás került bemutatásra.
Régen az aratás legfőbb eszköze a
sarló volt, amellyel a nők és asszonyok
végezték a betakarítást, ők vágták le a
gabona szárát, a férfiak pedig kaszákkal tették ugyanezt. Az arató asszonyok
az egyik kezükkel a gabona szárából
egy maroknyit fogtak össze, majd azt
alulról felfelé irányuló mozdulattal levágták. A levágott kévéket aztán férfiak
kötötték össze, ők rakták csomóba a levágott gabonaszárakat és lovas fogatokkal hazahordták a tarlóról. A mag
kicséplését a döngölt padlójú csűrben

vagy a gazdaság udvarán végezték.
Nyomtató lovakkal tapostatták, vagy
cséphadaróval püfölték a kalászokat,
míg abból teljesen ki nem hullott a
gabonamag. Ezután a kicsépelt gabonát
kiterítették száradni és időnként szórólapáttal forgatták. Miután megfelelően
kiszáradt bezsákolták, és csak arra várt,
hogy jó szél fújjon és elvihessék a
legközelebbi szélmalomba őröltetni.
A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. Egy kis darabon
talpon hagyták a gabonát, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen.
Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú, amit általában a földesúrnak
készítettek, de az utolsó kalászokból egy
kis csomót mindenki hazavitt és különféle magyarázatokkal az őszi vetőmag közé elegyített. Az aratás befejezésekor rendszerint aratóünnepet tartottak, a módosabb gazdák megvendégelték munkásaikat.
Napjainkban igaz, hogy már csúcstechnológiás gépekkel történik a gabona betakarítása, de ne feledjük el azt,
hogy az emberi kezek irányítása is elengedhetetlen hozzá.
Hálával kell tartoznunk azoknak a
magángazdáknak, cégeknek, akik termőföldjeiket olyan növények termesztésére hasznosítják, melyekből élelem
kerülhet asztalainkra!
Forrás: Internet
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Testületi ülésen történt
2016. május 25-én rendes, nyílt ülést
tartott Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Első napirendben tárgyalta és elfogadta azt a beszámolót, amelyet a város közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről készített a
rendőrség. Megállapították, hogy a 2015.
évi feladatokat a rendőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez
igazodva végrehajtotta. A további eredményes munkavégzés érdekében szükségesnek látják a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség támogatásával, együttműködésével. A napirend tárgyalása után
megköszönték Sebők Zoltán őrsparancsnok munkáját, aki a jövőben máshol teljesít szolgálatot, majd köszöntötték Hugyi
Viktor rendőr törzszászlós urat, aki átveszi a Kenderesi Rendőrőrs vezetését.
Második napirendben beszámolót vitattak meg és fogadtak el a Városi Polgárőrség Kenderes 2015. évi tevékenységéről. Czakó István a polgárőrség elnöke megköszönte a rendőrség segítő közreműködését, amelyet a polgárőrség működéséhez nyújtottak. A polgármesterasszony és
a képviselőtestület pedig köszönetet mondott Czakó Istvánnak a kitartó munkájáért.
Az „Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016 (II.16.) rendeletének módosításáról” nevű napirendet elnapolták,
mivel ahhoz nem állt rendelkezésre a Magyar Államkincstár jóváhagyása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.
Negyedik napirend keretében megvitatták és megalkották az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló rendeletet (mely a krónika
előző számában teljes terjedelemben kihirdetésre került). Ezzel új támogatási formát valósítottak meg, amellyel lehetőséget adnak a kenderesi fiatalok lakáshoz
jutásához. Ezután véleményezték a szociális ellátásokról szóló 8/2016. (V.26.)
rendeletet tervezetet, amelyben az óvodai
- és iskolakezdési támogatás feltételei között szerepel, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző évben folyamatosan rendezett kenderesi lakcímmel
kell rendelkezni. Ennek a feltételnek a beépítésére azért volt szükség, hogy megakadályozzák azt, hogy a gyerekeket a támogatás igénybevétele után átírassák másik település oktatási intézményébe. A

Szociális és Kulturális Bizottság előzetesen tárgyalta a rendeletet és javasolta a
testületnek, hogy újabb bekezdésként kerüljön be a rendeletbe, hogy az egy év folyamatos rendezett lakcím elvárás alól a
képviselő-testület kérelem alapján, egyedi döntésével felmentést adhat. Ezzel a
kiegészítéssel a jelenlévők egyhangú szavazatával a rendeletet megalkották.
A következő előterjesztést, amely a civil
szervezetek és sportegyesületek részére
nyújtandó pályázatok elbírálásáról szólt
volna, elnapolták későbbi időpontra.
Hetedik napirendben döntöttek arról,
hogy pályázatot nyújtanak be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által
hirdetett önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. Nyertes pályázat esetén a Szent István úti gyalogjárda térkövezését szeretnék megvalósítani a Néprajzi Kiállítóterem és a Posta
közötti szakaszon. A következő cél tekintetében az orvosi rendelő épületének felújítását tervezik (akadálymentesítést, hőszigetelést, ultrahang szoba bővítést). A
Szent István úti gyalogjárda térkövezésére a pályázati támogatás 12.713.471 Ft
(85%), az önerő nagysága 2.243.554 Ft
(15%), míg az orvosi rendelőnél a pályázati támogatás 22.063.187 Ft (95%), az
önerő pedig 1.161.221 Ft (5%).
Nyolcadik napirendi pontban előterjesztést tárgyaltak „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártamatlanítása” tárgyú, szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadására és
ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról. A Képviselő testület az árajánlattételre a Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.-t, a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.-t, az MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft.-t és a karcagi Nagykunsági
Környezetvédelmi Kft.-t kéri fel. A bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen
jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi
Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályvezetőt, valamint Bakos Lászlót az
eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.
Utolsó napirendben döntöttek arról,
hogy a magánszemély által felajánlott
Kenderes, Pipacs út 6/a szám alatti ingat-

lant 630.000 Ft vételárért megvásárolják,
mellyel később olyan dolgos, igyekvő fiatalok lakáshoz jutását kívánják elősegíteni, akik a lakás vételárát több részletben
tudnák megfizetni. Szintén magánszemély
ajánlotta fel megvételre a Kenderes, Honvéd út 14. szám alatti lakóházat az önkormányzat számára 1,5 millió Ft összegért.
Az ingatlant szakértők megtekintették, és
megállapították, hogy állapota igen leromlott, tetőszerkezete megszakadt, felújításra szorulna, ezért úgy döntöttek, hogy a
felajánlott ingatlant nem kívánják megvásárolni.
Határoztak továbbá arról, hogy a közmunka program keretén belül vásárolt
pótkocsi üzembentartási feladatait a jövőben átadják a Kenderes Városgazdálkodás nevű intézmény számára.
Egyebek napirendben ismét szóba került a bánhalmi Középtiszai Mezőgazdasági Rt. területén lévő, volt óvoda helyének értékesítéséről. A testület további
egyeztetéseket lát szükségesnek a megnyugtató megoldás érdekében.
Végül a háziorvosok és a fogszakorvos
támogatásával kapcsolatban vetődött fel
az a kérdés, hogy míg az OEP részéről a
háziorvosok részesülnek támogatásban,
addig a fogászatok nem. A 2015. évi zárszámadás elfogadása után fognak dönteni
Dr. Ila Erzsébet fogszakorvos kérelméről,
amelyben az iskolafogászathoz és a szűrővizsgálatok végzéséhez kér támogatást.
2016. június 15-én rendkívüli, nyílt ülésre
került sor, amelyen „Az önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, valamint orvosi
rendelő épületének felújítása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által
közösen kiírt pályázati alapból” nevű pontot tárgyalták. A 2016. május 25-i ülésen
már döntöttek a fenti pályázat benyújtásáról, viszont abban módosítást kellett
eszközölni, mert az ultrahangos szoba kialakítása nem lehet a pályázati igény része
(abban bővítés nem szerepelhet). Mivel a
pályázati cél így módosul, a pályázati
összegek is az alábbiak szerint változnak:
Szent István úti gyalogjárda térkövezése
pályázati támogatás (85%) 12.713.471 Ft,
önerő (15%) 2.243.554 Ft ; az orvosi rendelő
felújítása pályázati támogatás (95%)
17.188.224 Ft, önerő (5%) 904.644 Ft
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a www.kenderes.hu
oldalon.
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Megújult a megye legforgalmasabb, Kenderest átszelő útszakasza

„Ünnepnap ez Jász-Nagykun-Szolnok megyében és az itt élőknek külön öröm, hogy a beruházás Kenderes lakott területét
érinti. A települések versenyképessége, a biztonságos, élhetőbb környezet múlik az utak jó minőségén is. Gyarapodik az
Alföld, a Nagykunság” - hallhattuk Fazekas Sándor ünnepi beszédében.
A komplex útfelújítási program keretén belül megvalósult beruházást, a 4-es számú főút
Kenderest átszelő 2,5 km-es felújított szakaszát, 2016. július 8-án átadták. A városháza
előtti rendezvényen részt vett dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Kállai Mária, megyei kormánymegbízott, Pádár Lászlóné, a település
polgármestere, dr. Nemes-Nagy Tibor a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Puskás
Béla, a Hódút Kft. ügyvezetője.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást indított „Közlekedésbiztonságot
javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk
megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések
megvalósítása uniós forrásból – 6 részben”
tárgyú tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére. Hazai forrásból finanszírozott, mintegy
3,2 milliárd forintos projekt megyénkben 26,6
km hosszan, 6 út felújítását foglalja magába,
melyek között szerepelt a Kenderest átszelő 4-es
főút 2,5 km-es szakasza is, melynek bekerülési költsége bruttó 492.663.480.- Ft volt. A
kivitelezési munkákat a HK Konzorcium vezetőtagjaként a Hódút Kft. végezte.
Az ünnepélyes átadáson a vendégeket Pádár
Lászlóné, a település polgármestere köszöntötte elsőként. Az itt élők nevében is örömét
fejezte ki a munkálatok precíz és gyors elvég-

zéséért. Köszönte a nemzeti ügyek kormányának azt a törekvését, mellyel lehetőséget teremt az infrastruktúra fejlesztésére, új utak megépítésére, felújítására. Köszönet járt a kivitelezőnek, és külön a térség országgyűlési képviselőjének, Fazekas Sándor miniszter támogatásának.
A polgármester elmondta, hogy a kenderesiek már megszokták azt, hogy forgalmas országút szeli ketté a településüket, de a mindennapi élet biztonsága azt kívánja, hogy
szükség van a fejlesztésre, új utak építésére.
Most ennek kell örülni, hiszen biztonságosabbá vált a közlekedé, a kiváló minőségű út
elkészültével. Külön kiemelte a város lakóinak türelmét és megértését.
Pádár Lászlóné utalt az egyéb fejlesztésekre is, hiszen Kenderes erejéhez mérten saját
forrásból is építkezik. Többek között az elmúlt évben elkészült 1300 méter útalap közel
6 millió Ft, 2500 méter járda pedig 7 millió Ft
értékben. Már ebben az évben is történtek útés parkoló felújítások - tájékoztatta a megjelenteket a település első embere, majd hozzátette: a munkát tovább folytatjuk.
- Hivatalosan is birtokba vehetik a felújított
útszakaszt a közlekedők - mondta dr. NemesNagy Tibor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója. Rövid statisztikai adatokkal
támasztotta alá az egész országot érintő útfej-

lesztéseket, felújításokat. 2016-ban 69 milliárd Ft értékben történtek munkálatok, az egész
országban ez 150 útszakaszt érint, köztük belés külterületi utakat.
„Megújult Jász-Nagykun-Szolnok megye
egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb útszakasza a legmagasabb színvonalon
és a legjobb minőségben” - kezdte ünnepi beszédét dr. Fazekas Sándor. Hangsúlyozta, hogy
a nemzeti ügyek kormányának továbbra is az
a szándéka, hogy folytassa a fő- és mellékutak
építését, felújítását. A biztonságos közlekedés, az élhetőbb környezet ma már elengedhetetlen és ugyanúgy megilleti a vidéket, mint
a nagyvárosokat. A szándék, a tervek és a
költségvetés rendelkezésre áll - mondta a miniszter, majd hozzátette: a megyét érintő fejlesztések folytatódnak, hiszen hamarosan kezdődik Fegyvernek belterületi útszakaszának
felújítása.
Az ünnepi beszédek elhangzása után Puskás Béla, a kivitelező részéről hivatalosan
készre jelentette a fejlesztést, majd az ökumenikus avatási szertartás következett: Nt. Cseh
Judit református lelkész és Koltavári Attila
római katolikus plébános megáldotta és megszentelte a felújított utat. Az ünnepség hangulatát emelte Sóki Ferenc tárogató művész
játéka.
Ács Andrea Éva
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Bemutatjuk a „Szerencse fia” kennelt
Bizonyára mindenki ismeri Bana
Istvánt és feleségét Erzsikét, hiszen
városunk köztiszteletben álló vállalkozói. Nap mint nap ellátogatunk üzletükbe friss zöldségért és gyümölcsért.
Azt viszont, hogy ők is azok közé a
kutyatenyésztők közé tartoznak, akik a
magyarországi pekingi palotakutya történelmet írták, kevesen tudják.
Kenneljük tagjai állandó résztvevői és
nyertesei a hazai és nemzetközi versenyeknek, kiállításoknak. Több kutyákkal foglalkozó szaklapban olvashattak
már róluk, most a helyi újság hasábjain
is bemutatjuk tevékenységüket.
Mióta része életüknek a kutyatenyésztés , hogyan kezdődött?
1993 óta végezzük ezt a tevékenységet. Először egy autóban láttunk meg
egy pekingi palotakutyát, ami nagyon
megtetszett mindkettőnknek, majd a
Budapesten rendezett 1993-as Európa
Kutyakiállításon való részvétel után
döntöttük el véglegesen, hogy ezzel akarunk foglalkozni. A kiállítás után megvásároltuk a Mai Ling Classic Peppermint Paddy nevű dán kant és a Tania of
Kings Dream nevű szukát. Azóta Paddy
és utódai mindenhol ott voltak és vannak
a kiállításokon.
Milyen fajtákkal foglalkoznak és
ezeknek melyek a jellemzőik?
Főként pekingi palotakutyákat tenyésztünk, de emellett tartunk papillonokat és bernáthegyiket is. A papillon
kistestű, élénk, értelmes, nagyon ragaszkodó kiskutya, míg a bernáthegyi egy
hatalmas, jószívű óriás, nem igazán
őrző-védő fajta. Jó természetű, nyugodt,
csendes, barátságos, az egyik legkiegyensúlyozottabb fajta. Értelmes és
türelmes. A családjával szemben ragaszkodó, gyakran kimutatja szeretetét,
és nem kedveli, ha valamiből kihagyják.
A pekingi palotakutya keleti származású, régen az uralkodók kedvence volt.
Történetük nagyon régre, Kr. e. 2000-ig
vezethető vissza. Századokon át Kína
templomaiban éltek, ahol a császár közvetlen közelében lehettek. Ha valaki kárt
tett bennük, halál fia volt. Ezek az ölebek mindenféle változatos, tarka színben pompáztak, hogy az ott divatos bő

színes ruhák ujjaiban éppen a megfelelő
színű ebet lehessen hordozni. 1860-ban
Peking kifosztásakor a császár utasítására minden palotakutyát meg kellett
ölni azért, hogy idegen kezekbe ne juthasson. Egy császári hercegnő azonban bár önmagával végzett- a kutyáit megölni nem tudta. Igy az angol királyi udvarba az első példányokat a kínai császári palotából származó zsákmányként
vitték át. Népszerűsége ezután töretlenül
haladt felfelé az egész világon. Magyarországon hobbi célból az 1960-as évektől kezdték tartani. A fajta fő tulajdonságai: szokatlan jellem és egyéniség. Ha
úgy tartja kedve, akkor konok, makacs
és önfejű, a gazdájának sem engedelmeskedik mindaddig, míg saját elképzelését
meg nem valósítja. Ilyenkor nem figyel
ránk, csak szimatol vagy megnéz valamit, de mind emellett a szemét le nem
veszi a gazdájáról. Majd azután, mint
aki jól végezte dolgát engedelmeskedik.
Persze ez nem mindig van így, van,
amikor a legfegyelmezettebb kutya.
minden utasítást végrehajt. Nagyon szereti a kényelmet és a kényeztetést. Más
kutyákkal szemben roppant harciasak
tudnak lenni, nem ismerik a félelmet, az
oroszlán bátorságával rendelkeznek.
Milyen díjakat sikerült elnyerni az
évtizedek során?
Számtalan versenyen vettünk részt
ezen időszak alatt, amelyekből csak a
legjelentősebb eredményeket emelném
ki. 1997-1998 Tim Kolozsvár K I. CAC
CACIB BOB (háromszoros fajtagyőztes), 1998-2000 Sammy Graz – K I. CAC

CACIB BOB. (tizenötszörös fajtagyőztes), 1999-2001 Dani Genova „Fiatal
Európa győztes” (1999), 2002-2003
Amadeus Szombathely K I. CAC
CACIB (kilencszeres fajtagyőztes),
2003-2007 Alfi Tulin K I. CACA,
CACIB, BOB (tizennyolcszoros fajtagyőztes), 2003-2005 Pami Budapest
CACIB-K I. CAC, CACIB, 2004-2005
Kriszi Tiszafüred K I. CAC, 2004-2007
Paddy Tulin Európa Kiállítás K I. CAC,
CACIB (negyvenkilencszeres fajtagyőztes), 2014. Nicolas SZF. ABE Klub
Show K I. CAC, fajtagyőztes „Best in
show” (tizenhétszeres fajtagyőztes),
2016. Melody Szilvásvárad (nagyon
igéretes kölyökkutya ” Best in Show”).
Hogyan történik a felkészülés egyegy versenyre?
Természetesen előtte sokat kell foglalkoznunk velük, hogy mind a küllemük
mind a viselkedésük megfelelő legyen a
versenyen. Az ideális kinézet papíron
meg van határozva, ahol szabályozott a
testsúly, lábak magassága, görbülete, csontozat, izomzat, állkapocs szélesség, fogazat, szemek, orrnyílások, fej, fülek
állása. Legfőbb díszük a szőrük, amely
komoly gondozást igényel. Fontos az
állóképesség, hiszen a kiállításon a kutya több kör megtétele után sem fulladhat ki, nem fekhet le. Szokatni kell őket
emberekhez és más állatokhoz, hiszen a
kiállításon nem zavarhatja meg viselkedésüket mások jelenléte.
Mennyire erős a kötődés a kutyák és
a gazda között?
Mi minden kutyánkat sajátunkként szeretünk, gondozunk, nevelünk. Valljuk,
hogy az igazi tenyésztők így viszonyulnak az állatokhoz, nem csak anyagi érdekeket látnak bennük. A kutyák rengeteg szeretetet tudnak adni az embereknek, mi ezt sokszorosan érezzük, tapasztaljuk a kennelünkben. Mindig nehéz szívvel válunk meg a megvásárolt
kiskutyáktól, mert pár hét alatt is kialakul a kötődés ember és állat között.
Köszönöm szépen az interjút, kívánom, hogy minél több új gazdi lelje örömét a „Szerencse fia” kennel kutyáiban!
Ács Andrea Éva
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A 2015/2016. tanév margójára
Az első tanévet fejeztük be katolikus iskolaként, melynek során elsősorban az óvodások és a
kisiskolások indultak el a keresztény szellemiség
útján. A tanévnyitón főtisztelendő Ternyák Csaba
érsek atya a három „t” – tanterem, tornaterem,
templom – fontosságára hívta fel a figyelmünket.
Arra kérte tanulóinkat, hogy a tanulás mellett
éljenek egészségesen és a lelküket is ápolják.
Sokan igyekeztek megfogadni a tanácsát a tanulást és a mozgás fontosságát illetően, a hitélettel
pedig a hittanórákon, a lelki napokon, az iskolai
misék alkalmával ismerkedtek.
Nézzük először a tanulmányi eredményeket!
Az alsósok közül a 3.a osztályosoknak volt a
legmagasabb az átlaga. A felsősök közül a 6.c és
a 8.e osztály teljesített a legjobban, átlaguk 4,5 és
4,2. Az előző tanévben is ez utóbbi két osztálynak volt a legmagasabb az átlaga. A jövőben is
hasonló kitartást és szorgalmat kívánok nekik.
A tantárgyi dicséretek száma is jelentős, 242.
A tantárgyak közül a hittan és a testnevelés áll az
élen, de sok dicséretet adtunk tanulóinknak történelemből és rajzból is. A legjobb átlaggal rendelkező osztályokban született a legtöbb dicséret, az
első helyen áll az 3.a 56, majd őket követi a 6.c
47 dicsérettel.
8 tanulónknak kell a nyáron javítóvizsgára készülnie egy vagy több tantárgyból, hárman pedig
a nagyszámú mulasztásuk miatt évet ismételnek.
A kitűnő tanulók száma ebben a tanévben 31,

a jelesek száma 2. Gratulálok nekik, büszkék
vagyunk rájuk.
Kitűnő tanulóink:
1.a Szabó Lili Hanna, Szekeres Anna
1.b Farkas Róbert, Jelen Jázmin, Kristóf
Kálmán, Ratkai Nóra, Sajtos Réka
2.a Lakatos Mercédesz
2.b Gaszparjan Ruben, Rabi Fanni, Ratkai Rita
3.a Farkas Gréta, Hangyási Tamás, Pádár
Szonja, Pádár Zsombor
4.a Andrási Panna, Horváth Boglárka
5.a Fedor Emma, Dombi Benjámin
6.b Hudu Dániel, Penti József Nikolász
6.c Andrási Orsolya, Csató Petra, Farkas Réka,
Kota Tímea, Kugler Tamás, Ratkai Réka,
Szpisják Fanni
7.e Korpás Lili, Kun András
8.e Csató Bence, Őrlős Írisz
Egy tárgyból van csak négyesük:
6.c Körmös Renáta
7.e Nádas Dominika
Nyolcadikosainkat 14 féle középiskolába vették fel, jellemzően két kisújszállási iskolát, az
Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskolát és a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot jelölték meg
továbbtanulási célként. A két iskolán kívül szolnoki, debreceni, karcagi, békéscsabai, törökszentmiklósi és kenderesi intézményekbe jelentkeztek
tanulóink.

Az idei tanév is gazdag volt programokban.
Sokan vettek részt különböző délutáni foglalkozáson, járhattak dráma, informatika, kézműves,
kosárlabda, labdarúgó, matematika, rajz, történelem szakkörre, különböző felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozásokra. Megünnepeltük az
édesanyákat, a mikulást, a karácsonyt, a farsangot, megrendeztük a majálist, az osztályok többször indultak tanulmányi kirándulásra. A diákönkormányzat is minden hónapban kínált programot. Az agresszió elleni, a méz-, az almanapon
az egészséges életmód fontosságára hívtuk fel
tanulóink figyelmét.
Most pedig elkezdődött a táborozások időszaka. Öt nyári táborba utazhatnak el a gyerekek, már
lezajlott a hittan, a felsős dráma és az alsós kézműves tábor, július 9-én indult az alsós lelki tábor, illetve augusztusban Erzsébet-táborban tölthetnek el egy hetet diákjaink.
Gőzerővel folynak a nyári felújítási munkák
iskolánkban. Több mint 3 millió forintot költhetünk a nyári meszelésekre, festésekre, mosdó felújításokra, néhány tanteremben parkettacsiszolásra.
Végezetül – tanulóink nevében is – szeretnék
köszönetet mondani pedagógusainknak egész
éves munkájukért, és azoknak a szülőknek, akik
a tanév során segítették programjaink megvalósulását.
Nagyné Lenge Margit

Végzős diákjaink június 18-án rendhagyó
ballagási ünnepségen búcsúztak el iskolánktól. A résztvevők véleménye alapján bizton
állíthatom, hogy a környék legszínvonalasabb, legegyedibb ballagásán vehettek részt

Ballagás

munkáját, a hetedikes és nyolcadikos gyerekek kitartó felkészülését, Futóné Fodor Edit
csodás dekorációját, a szülők fellépését és
segítségét.
Nagyné Lenge Margit

vendégeink. Köszönjük a felkészítő pedagógusok, Oros-Rázsó Katalin és Nagy Csaba

Ismét a Börzsönyben...
A Börzsöny egyik festői szépségű bányászfalujában, Nagybörzsönyben táborozott iskolánk 27 tanulója és 4 pedagógusa. A tábor egy
patakvölgyben található, egy helyi, barátságos
család üzemelteti. Helyben főzött ételekkel
kedveskedtek, melyek az otthoni ízeket idézték: frissen sült kakaós csiga, túrós bukta,
aranygaluska, kemencében sült börzsönylepény és hasonló finomságok.
Pár nap alatt a falu és a környék nevezetességeit próbáltuk bejárni: Gödöllői kastély,
váci Nagyboldogasszony-székesegyház, Szent
István templom a XIII. századból, Bányásztemplom, az egykori bányászélet tárgyaival
berendezett Tájház, Vízimalom, Lekvárház helyben készített különlegességekkel, melyekből kóstolhattunk és vásárolhattunk. Az érintetlen börzsönyi tájban is gyönyörködhettünk
kisvasutazásunk alkalmával.
Túráztunk Kisirtás-pusztára, és sáros cipőinket sikáltuk a patakban. Strandoltunk a szomszédos Kemence falu hűsítő hideg vizes fürdőjében. Vetélkedtünk, drámafoglalkozást tartottunk a tízparancsolattal kapcsolatban. Esténként a Ki mit tud?-ra készülhettek a csapatok.

Szórakoztató produkciók születtek! A záró est
után tábortűznél búcsúztunk egymástól és a
tábortól. Hazafelé a Nógrádi várat néztük meg,
és frissen szedett málnát ehettünk a híres
„málnavidékről”.
Aktív, mégis pihentető és kikapcsolódást
nyújtó táborban vehettünk részt egy hosszú

tanév után. Köszönjük iskolánk alapítványának
a gyermekenkénti 5000 Ft-os támogatást,
Krokavecz Lászlónak a felajánlott zöldségeket
és azt, hogy a szülők lehetővé tették gyermekeik számára ezt a néhány napot.
Oros-Rázsó Katalin
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Kézműves tábor a dinoszauruszok jegyében
Június végén tartottuk meg iskolánkban a
hagyományos kézműves tábort. A héten
velünk „tartottak” a dínók.
Tevékenységeink között szerepelt a tili-toli
játék, a dínó park, a papírsárkány, a frizbi és a
csiki-csuki dínó készítése és kipróbálása.
Meglátogatott bennünket Koltavári Attila
atya, aki énekünket gitárral kísérte. Voltunk
Tiszaderzsen a T-REX parkban, ahol
„találkoztunk” is kedvenceinkkel, sétáltunk a
Tisza parton, Kunhegyesen játszótereztünk,

Túrkevén strandoltunk és lovas kocsival
kilátogattunk a Juhász tanyára. A finom
szörpöket is dínós szívószál segítségével
fogyasztottuk el. Élményekben gazdag hét
volt ez a résztvevő 22 gyermek számára.
A tábort szervezte Király Lászlóné, a
megvalósításban segítettek Futóné Fodor
Edit, az alsós munkaközösség tagjai és a
pedagógiai asszisztensek.
Köszönjük a felajánlásokat és a segítséget
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző

Iskola és Kollégiumnak, a Tehetséges
Kenderesi Gyerekekért Alapítványnak, Kerék
Istvánnak, Juhász Istvánnak, valamint a
következő gyerekek szüleinek, családjának:
Csortos Virág, Erdei Éva, Farkas Róbert,
Forgács Tímea, Gál Géza Gergő, Gaszparjan
Ruben, Hangyási Tamás, Jelen Jázmin, Kis
Petra, Pádár Szonja, Rabi Fanni, Ratkai Nóra
és Rita, Szabó Lili, Szekeres Anna, Szűcs
Roland, Ulveczki Viktória.
Bozsó Györgyné

Lengyelországban jártunk
A magyar-lengyel agrárszakképzési együttműködés megerősítése, futó Erasmus + diák
és szakoktatói Mobilitási programok értékelése is szerepelt Román István Helyettes
Államtitkár és lengyel kollégája Rafal Romanowski megbeszélésén Varsóban.
Az értekezleten részt vettek a magyar Agrárszakképzési Hálózat gyomaendrődi és kenderesi szakoktatói, képzési vezetői, akik egy
hetes szakmai programjukat töltik a Lesna
Podlaska (Bialski járás, Ljublini vajdaság)
mezőgazdasági szakiskolában és hálózati
partneri körében Erasmus + program keretében.
A magyar oktatók tanulmányozzák a lengyel agrár, agroturizmus, lovas képzéseket,
valós gyakorlati tevékenységeket végeznek.
A mobilitási programokat kiemelt figyelemmel kezelik a lengyel járás vezetői, a
Janowi Ménes vezetősége, a lengyel szakiskolák és a projektekben résztvevő (jelenleg
Lengyelországba tartózkodó) francia partnereink is, akik a munkaértekezletek és prog-

ramértékelési megbeszélések során kifejezték
szándékukat az együttműködés kiszélesítésére.
A magyar szakoktatók kint tartózkodása az
Európai Közösség támogatásával valósult meg.

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző
Iskolát és Kollégiumot Virág Dóra mb.
igazgató, Tóth Tiborné, Kerepesi Pál és Földi
Sándor képviselte.
Tóth Tiborné
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Tájékoztató óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú
iskolakezdési támogatások igényléséről
Az Önkormányzat a gyermeket nevelő
családok anyagi terheinek könnyítésére a
tavalyi évhez hasonlóan idén is iskolakezdési, óvodakezdési, illetve közép és felsőfokú iskolakezdési támogatást biztosít.
Az alábbiakban a támogatás igénybevételével kapcsolatos szükséges információkról tájékoztatjuk Önöket.
Pontosan milyen típusú támogatások
vannak?
Háromféle támogatás igényelhető:
· óvodakezdési támogatás,
· iskolakezdési támogatás (általános
iskolás korú gyermekek esetében),
· közép és felsőfokú iskolakezdési támogatás.
Milyen összegű a támogatás és mire
lehet fordítani?
Egyszeri támogatás, aminek összege
gyermekenként 20.000 Ft, amit az oktatási vagy nevelési intézményekben az évkezdéshez szükséges tanszerek, tankönyvek, jegyzetek, ruházat, szemüveg
megvásárlására lehet fordítani.
Kik kérelmezhetik a támogatásokat?
A támogatásokat azok a szülők, gondviselők, törvényes képviselők kérelmezhetik, akik:
· Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkeznek,
· óvodáskorú gyermeküket a kenderesi
óvodába íratták be, illetve ide járatják,
· általános iskolás korú gyermeküket a
kenderesi általános iskolába íratták
be, illetve ide járatják, nappali képzésre,
· gyermekük közép- vagy felsőfokú
tanulmányokat kezd, vagy folytat,
nappali képzésben.
A 18. életévüket betöltött tanulók csak
saját jogon kérhetik a támogatást. A kérelmet nem szükséges személyesen benyújtaniuk, postázhatják is, illetve szülőjükkel is beküldhetik.
Hogyan lehet kérelmezni?
Augusztus 1. után, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályához való bejuttatásával.
A kérelem nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban is lehet beszerezni,
illetve Kenderes város honlapjáról
(www.kenderes.hu) is letölthetők. Ez
utóbbi esetben fontos, hogy elektronikus

úton nem nyújthatók be, csak papírformában!
Az óvodás és általános iskolás korú
gyermekek esetében a kérelem mellé
semmiféle más iratot nem kell mellékelni.
A közép- vagy felsőoktatásban részt
vevő gyermekek esetében a 2016/17. tanévre vonatkozó tanulói jogviszony igazolásáról szóló dokumentumot csatolni kell!
A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. október 1. Az ezután benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.
Az ügyintézés során kérjük, vegye
figyelembe a hivatalos ügyfélfogadási
időt: hétfő: du: 13.00-16.30; szerda: du.
13.00-16.30; csütörtök: de. 08.00-12.00;
péntek de. 08.00-12.00 óra között.
Mit tegyek, ha többféle támogatásra is
jogosult vagyok?
Akiknek a családjában van óvodás
és/vagy általános iskolás korú gyermek,
azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve
igényelhetik meg a támogatást. Ezeknek
a családoknak a nyomtatványokat munkatársaink augusztus első hetétől kezdődően házhoz viszik. Amennyiben azonnal
kitöltik a kérelmet, akkor vissza is küldhetik a kézbesítő munkatárssal. Ha később töltik ki, akkor postai úton, vagy
személyesen kell eljuttatniuk a Polgármesteri Hivatalba.
Amennyiben a családban óvodás és/vagy
általános iskolás korú mellett középvagy felsőoktatásban résztvevő gyermek
is van, úgy két kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges. Az óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekeket az egyiken, a közép vagy felsőfokú oktatásban
részt vevő gyermekeket a másikon kell
feltüntetniük. Ez utóbbi esetben a kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatják meg, illetve kitöltve itt
adhatják le. FONTOS, hogy a tanulói
jogviszonyt igazoló dokumentumot is
mellékeljék!
Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?
Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú oktatásban részt
vevő gyermek esetében a tanulmányi jogviszony fennállását tanúsító igazolással
együtt) beadta a Polgármesteri Hivatalba,
várnia kell. A törvény által megszabott
ügyintézési határidő 21 nap, de munka-

társaink a lehetőségeikhez mérten lerövidítik ezt. Önt a kérelmének elbírálásáról a lakcímére küldött határozattal
fogjuk értesíteni.
Amennyiben a támogatásokra jogosult,
akkor a határozatban feltüntetett összeget
személyesen veheti át a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Amennyiben a kérelme elutasításra kerül és fellebbezni kíván, akkor az elutasító határozatban írt módon élhet jogorvoslati lehetőségével.
Hogyan kell elszámolni a támogatással?
A támogatás összegének folyósításától
számított 30 napon belül kell elszámolnia
úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán bemutatja a
megvásárolt dolgokról szóló számlákat.
FONTOS, hogy csak a 2016. augusztus 1. utáni vásárlásokról kiállított
számlákat lehet elszámolásra benyújtani! Az augusztus elseje előtt keltezett
számlák nem elfogadhatók!
A vásárlások alkalmával NEM a Polgármesteri Hivatalt, vagy Kenderes Város Önkormányzatát kell a számlán feltüntetni, hanem a támogatást felhasználó
saját nevét!
Mit tegyek, ha további felvilágosítást
szeretnék kérni a támogatással kapcsolatban?
Hivatali időben hívja fel a 06 59 328251-es telefonszámot, melyen munkatársaink a szíves rendelkezésére állnak!
Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

TájékozTaTjuk
a kedves érdeklődőket, hogy
a Horthy Miklós Tengerészeti- és
kenderesi Néprajzi kiállítóterem

július 1. - augusztus 31. között
a hét minden napján,
10 – 18 óráig várja vendégeit.
a Horthy – kastély és a Horthy –
kripta is ez idő alatt látogatható!
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Szünidei tanácsok
A nyári szünidő beköszöntének alkalmával
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi
veszély leselkedik a gyermekekre a vakáció ideje
alatt. Ahhoz, hogy a nyár gondtalan legyen, tartsunk
szem előtt néhány tanácsot, elősegítve, hogy az
iskolakezdésnél semelyik diáknak se kelljen
kellemetlen vakációs élményekről beszámolnia!
A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak
szülői kontroll nélkül, ezért is fontos felhívni
figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Sajnos egyre
gyakrabban fordulnak elő - gyerekekre irányuló erőszakos jellegű bűncselekmények, amelyek okait
kutatva előtérbe kerül az egyéni felelősség vagy
felelőtlenség kérdésköre. Nyaranta megnövekszik
az eltűnés miatt körözött fiatalok száma. A
kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran
bűncselekmény a vége.
Ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét az
alábbiakra, illetleg magunk is legyünk tekintettel a
következőkre:
- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa!
- Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyiségű
készpénzt, illetve ne adjunk lehetőséget arra, hogy
ahhoz lakóhelyünkön hozzáférhessen!
- Az utcán ne vegye elő mobiltelefonját,
útközben ne kezdeményezzen, illetve ne fogadjon
hívásokat, ne játsszon a készülékkel, illetve azt ne
adja át semmilyen kérésre!
- A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a nyakában!
- Strandon, napközis táborban pedig ügyeljenek
arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha ne
maradjon szem előtt!
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél
olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek
kiléte és a szülők elérhetősége!

- Tanácsos összefogni rokonokkal, jóbarátokkal,
esetleg szomszéddal, aki segítséget nyújt a gyerekek
felügyeletében, ne hagyják egyedül csellengeni a
kiskorú gyerekeket az utcán, hiszen veszély
leselkedhet rájuk!
- Ha a gyerekek csoportosan utaznak, legalább
egy felnőtt kísérő legyen, tömegközlekedési
járműveket vegyenek igénybe, ne az országút
mellett stoppoljanak!
- Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen késői
időpontban megtartott programon szeretnének részt
venni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt
kíséretében menjenek, és kerüljék a rosszul
kivilágított, elhagyatott helyeket!
- Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha
bármi baja történne, kihez és hová fordulhat
segítségért!
- Mindig legyen információjuk a gyermek
barátairól, hollétéről, mert baj esetén csak ennek
tudatában van mód segíteni!
- Ha idegen, vagy gyanús személyre figyel fel a
szülő, vagy a gyerek környezetében, vagy a lakás
környékén, figyeljék meg őket és jelezzék a
rendőrségnek!
- Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az
idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, a lakásba ne
engedjék be őket!
- Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem
útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne
tartsanak velük, a gépkocsijába ne szálljanak be,
illetve ne fogadjanak el semmit!
Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen
esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek!
- Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban
hagyják el rövidebb-hosszabb időre otthonukat,

A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos
vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges
és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények
(csatornák) vízében (a továbbiakban együtt: szabad
vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek
kijelölt fürdőhelyek, illetve nem esnek tiltó
rendelkezés alá.
Fürdésnek minősül az olyan úszóeszköz
(felfújható játékcsónak, vízibicikli, matrac, stb.)
vízen történő használata is, amely nem tekinthető
csónaknak, vagy vízi sporteszköznek, továbbá
amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási hatóság
által kiadott hajóokmánnyal, vagy a vízi
sporteszközökre előírt típusjóváhagyással.
Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel,
vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz
használata.
A fürdésre lehetőséget biztosító helyek
biztonságosabbak az ismeretlen folyómedreknél és
bányatavaknál, hiszen a biztonságos fürdőzési
övezetet, és annak végét - mély víz - mindig a
fürdést engedélyező tábla, zászló, vagy bója jelzi,
emellett életmentésre kiképzett felügyelő vigyáz a
fürdőzőkre.
• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott
szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés
hatálya alá!
• A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm
méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete
felsőtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér
függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább
50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.
• A kijelölt fürdőhely határát jelzőtáblán kék
mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter,
kilóméter) feltüntetésével van a fürdőhely
hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz
határát tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.
• Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A
fürdőhely területén a fürdési szezonban
horgászni nem szabad!

Vízparti veszélyek, avagy
a fürdőzés szabályai
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Alapvető magatartási szabályok
fürdőzés közben:
Mielőtt bemennél a vízbe, mindig vizezd be
magad! /elsősorban a tarkó, arc és a szív tájékát/
Étkezés után minimum 1, de inkább 2 óráig ne
menjünk vízbe!
Alkoholos, gyógyszeres, illetve kábítószeres
befolyásoltság alatt TILOS a fürdőzés!
Az UV sugárzásról se feledkezzünk meg,
használjunk megfelelő faktorú, jó minségű
napvédő kozmetikumot, alkalmas fejfedőt!
Biztonságos, ha nem napozunk a kritikus
időszakban.
Ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk!
Vihar esetén a fürdőzés életveszélyes és TILOS!
A fürdésre és úszásra nem alkalmas, illetve nem
kijelölt helyeket kerüljük el: ott TILOS a
fürdőzés! /pl. hajózási útvonal, sarkantyúk,
zsilipek, gátak, vízlépcsők, híd-pillérek/
Nyílt vizekben ne becsüljék túl az erejüket és a
tudásukat, különös tekintettel a folyóvizekre!
Ha tehetjük, ne menjünk egyedül fürödni nyílt
vizeken!
Ügyeljünk a többi fürdőzőre, főleg a gyerekekre!
Kisgyermeket csak felnőtt felügyelet mellett
engedjünk fürdeni!
Tilos fürdeni:
hajóútban,
hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,
nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját
nem szolgáló úszóművek 100 méteres
körzetében,
vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak,
vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp-

hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen
esetekben - amikor teljesen magukra maradnak nagyobb arányban ki vannak téve bűncselekmény
elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé
is válhatnak.
- A lelki gondok, a meg nem értés arra indítja a
gyermekeket, hogy elcsavarogjanak otthonról,
illetve egymás társaságában találjanak megértésre.
A csavargás, a bandákba tömörülés több veszélyt is
tartogat.
- Az elkóborolt gyermek bűncselekmény
áldozatává válhat. A nála lévű vagyontárgyakat
ellophatják, elrabolhatják, maga pedig beteges
hajlamú felnőttek áldozata lehet!
- A galeri tagok egymást lopások, rablások
elkövetésére, káros szenvedélyek folytatására
bíztatják.
- Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt,
polgárőrt, ha veszélyben érzik magukat!
- Gyermekünkkel a munkaidő alatt is
rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például
telefonon keresztül előre megbeszélt időpontokban!
Fentieken túlmenően javasoljuk, hogy a
gyerekkel együtt készítsünk programtervezetet a
nyárra! Gondoljuk át, milyen táborozásra,
kikapcsolódásra van lehetőség! Fontos, hogy a
gyermek szabadidejének minél nagyobb részét
töltse
hasznosan,
szervezetten,
érdekes
programokkal, nyári munkával. Ezzel kapcsolatban
adjunk részére programkeresési feladatokat.
Gyermekünk érezze azt, hogy figyelünk rá, mindig
van rá időnk és az problémái fontosak számunkra!
Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!
és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében,
kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt
vízisí és vízirobogó (jetski), valamint egyéb
motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló
pályák, hajóállomások területén,
• egészségre ártalmas vizekben,
• a kijelölt fürdőhelyek kivételével a
határvizekben és a városok belterületén lévő
szabad vizekben,
• vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy
megyéhez tartozó területén, a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó
területén a parttól 500 méternél nagyobb
távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra,
• a Balatonon minden év április 1-jétől – október
31-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző
állomások körbe a Balaton partján 29 (több
irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.
• Megkezdődött a viharjelzés a Tisza-tavon!
A tavon tartózkodók a Rádiós Segélyhívó
Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)
által üzemeltetett BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság fényjelző rendszere segítségével
szerezhetnek tudomást a viharjelzési fokozatról.
Jelenleg a tó körül 5 fényjelző lámpa található, 2 az
abádszalóki-öbölben, 1-1 pedig Újlőrincfalva,
Sarud és Poroszló térségében.
• Az I. fokú viharjelzés – percenként
negyvenötször felvillanó sárga szín fényjelzés
– esetén a parttól 500 méternél nagyobb
távolságra tilos fürödni.
• A II. fokú viharjelzés – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés –
esetén fürödni tilos.
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve, ha a vízfelület megvilágított, ilyenkor is
legfeljebb a mély víz határáig,
• ahol azt tiltó tábla jelzi.

•
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Települési önkéntes mentőcsoport tag toborzó felhívás
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet lehetővé teszi az önkéntes polgári
védelmi szervezetek létrehozását.
Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor
bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni. A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek
segíteni akarása példaértékű volt az egész országban. A megújult Katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a
hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok vállalt feladata, hogy a településükön
a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozzák a katasztrófákkal járó károk kialakulását, vagy ha ez nem lehetséges,
tevékenyen vegyenek részt azok felszámolásában.
Sorra alakulnak a települési önkéntes mentőcsoportok országos szinten. Ezek az önkénteseket tömörítő csoportok a Katasztrófavédelemmel együtt, annak irányításával alkalmazhatóak a védelmi, kárelhárítási munkákra. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazásának feltétele, hogy
a nemzeti minősítést megszerezzék,
ehhez pedig teljesíteniük kell az alkalmazásukhoz szükséges gyakorlati, elméleti feladatokat, így szerezve meg a szükséges szaktudást, mely alkalmassá teszi
őket a kárterületen való munkához.
Milyen előnyei vannak az önkéntes
mentőcsoportok létrehozásának?
A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei
nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.
További előnye, hogy a jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát
és feltételeit maga szabja meg a hatályos
jogszabály alapján. Az előnyök folytatásaként pedig fontos elmondani, hogy lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is kikötnie az önkéntesen jelentkezőnek. Azért, hogy a járás és a települések rendelkezzenek önmentő képességgel, a települések besorolásának figyelembe vételével a területi rendeltetésű
Járási Mentőcsoportok megalakulását
követően önkéntes települési mentőcsoportok megalakítását szorgalmazzuk,
hogy szükség esetén, helyben képesek legyenek reagálni, hatékonyan és gyorsan
kiegészítve a hivatásos erők képességeit.
Ebbe várjuk a segíteni akaró és tudó személyek, valamint az olyan vállalkozások,
szervezetek jelentkezését, amelyek eszközeikkel, gépeikkel is tudják segíteni ezt
a tevékenységet.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban
a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Várjuk a jelentkezőket!
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Közterületek karbantartása, használata
Folyamatosan kell végezni az ingatlanok előtt lévő járda fölé lehajló
faágak legalább 2,5 m magasságig való
visszavágását a zavartalan közlekedés
biztosításának érdekében! A közlekedést
zavaró, útkereszteződés belátását, járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat szintén vissza kell
vágni!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
az ingatlanuk előtt lévő közterület
kaszálását, tisztántartását minden tulajdonosnak, használónak folyamatosan
kell végezni! Különös gondot kell
fordítani a parlagfű mentesítésre, külés belterületen egyaránt mivel az allergiás megbetegedések egyre gyakoribbak!
A vízelvezetés biztosítására a belvízlevezető árkok átereszeit is folyamatosan tisztán kell tartani!
A közterületen tárolt építőanyagot
kérjük a saját ingatlanon elhelyezni, vagy
közterület használati engedélyt kérni
hivatalunktól!
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjárműveket, munka-

gépeket mindenkinek a bejelentett telephelyén kell tárolnia!
A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi a debreceni
ATEV. Kérünk mindenkit akinél állati
hulla és egyéb állati eredetű hulladék
keletkezik azt a szeméttelep végénél lévő
gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni!
A máshol történő elhagyás szabálysértési
bírságot von maga után.
Kérjük, hogy a lakóházak és épületek
szükségszerinti karbantartását, meszelését a tulajdonos végezze el a szebb városkép megőrzése érdekében! A hiányzó
házszámtáblákat és postaládákat is
javasoljuk pótolni!
Közvilágítási hiba bejelentése a
06/80-210-310 ingyenesen hívható számon lehetséges.
Köszönjük minden ingatlan
tulajdonos segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal

2016. július

Tésztaárusítás
A Kenderesi Nonprofit Kft. tésztaüzemében előállított termékek (különböző levesbetétnek és köretnek használhatók) folyamatosan megvásárolhatóak:

a piactéri üzletben szerdán és
péntekenként: 6.30 – 10.00 óráig
Árlista
4 tojásos tészta:
200 gr
104 Ft
250 gr
130 Ft
400 gr
208 Ft
500 gr
260 Ft
1 kg
520 Ft

8 tojásos tészta:
200 gr
156 Ft
250 gr
195 Ft
400 gr
312 Ft
500 gr
390 Ft
1 kg
780 Ft

8 tojásos csigatészta:
200 gr
312 Ft
250 gr
390 Ft
500 gr
780 Ft
1 kg
1560 Ft
Csigatészta készítését vállaljuk rendezvényekre (ballagás, lakodalom, stb.) is,
igényüket kérjük előtte két héttel jelezzék
az üzletben!

Köszönetnyilvánítás
A helyi újság hasábjain keresztül is
szeretném köszönetemet kifejezni
azoknak a kedves, áldozatkész
kenderesi lakosoknak,

akik véradásukkal
hozzájárultak műtétem sikeres
elvégzéséhez.

Állásajánlatok

Köszönettel: Bernáth András
kenderesi lakos
Könyvelő (analitikus) (Kenderes),
Éttermi felszolgáló (Berekfürdő),
Pultos (Karcag),
Szakács (Berekfürdő, Karcag),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
Állat és növény termesztő (Kunmadaras),
Pék, édes iparitermék-gyártó (Karcag),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
Autószerelő (Karcag),
Gépszerelő-mezőgazdasági gépszerelő (Karcag),
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
Varrónő (Karcag),
Vasaló (Karcag),
Kútkezelő (Karcag),

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kisújszállás),
Egyéb takarító, kisegítő (Karcag),
Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás (Kisújszállás),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (mezőgazdasági idénymunka).
Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
Érdeklődni és jelentkezni személyesen
a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.) tel.: (59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Csíkszentmártonban jártunk...
2016. június 9-én testvértelepülésünk,
Csíkszentmárton meghívására öregfiúk
kispályás focibajnokságra érkeztünk
Erdélybe.
A megmérettetésben Csíkszentmárton,
Tusnádfürdő, Mórahalom, a Csíkszeredai
Magyar Konzulátus, Isaszeg és Kenderes
csapatai vettek részt.
A csapatok június 10-én körmérkőzést
játszottak. A kenderesi csapat 8 fővel érkezett. Az esti szíves vendéglátás után másnap kicsit fáradtan, de lelkesen kezdtük a
bajnokságot. A nyitómeccset Kenderes és a
Csíkszeredai Magyar Konzulátus csapatai
játszották, melynek eredménye 0:3 lett.
Ezt követően a kenderesi öregfiúk összeszedték magukat és nemcsak a gyönyörű
erdélyi tájra figyeltek, hanem a mérkőzésekre is összpontosítottak.
Ennek meg is lett az eredménye, mivel a
többi négy meccset megnyerték.
A zárómérkőzést a helyi Csíkszentmárton és a Csíkszeredai Magyar Konzulátus
csapatai játszották.
A kenderesi csapat a döntetlenért drukkolt, mert csak ebben az esetben nyerhettük
meg a tornát. Ennyire még nem örültünk a

csíkszentmártoni és a konzulátusi csapat
góljainak, mivel az eredmény 1:1 lett.
A kenderesi csapat megnyerte a tornát, a
gólkirály címet is elhoztuk.
Köszönet Csíkszentmártonnak és a kenderesi önkormányzatnak!

A bajnok csapat tagjai: Ficzere Zoltán
(gólkirály- 6 gól), Pádár László, Turi János,
Mikes Krisztián, Farkas Péter, Kota Róbert,
Tóth Gábor és jómagam.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző

Szent Iván éj Bánhalmán...
Az év legrövidebb éjszakáján a nyári
napfordulót ünnepeljük. A régi hiedelmek
szerint varázslatos éjszaka ez, amikor
minden megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek.
A Szent Iván napi tűzgyújtáshoz számos hiedelem kapcsolódik. Úgy tartották
a tűz megvéd a betegségtől, a termést védi
a jégtől. Gyógynövényeket, füveket szórtak a tűzbe, koszorút fontak, s ettől remélték az egészséget.
Mi is, akik június 25-én összegyűltünk
Bánhalmán az iskola udvarán, ezen szellem jegyében ünnepeltük első „falunapunkat”.
Koszorúkat fontunk, melyet a meggyújtott tűzben el is égettünk abban bízva,
hogy a rontás így elmúlik rólunk (már ha
van). Kívánsághajót hajtogattunk, melybe
reményteli kívánságainkat írva vízre is
bocsátottunk a „Kakat folyón”.
Megismerkedhettünk különféle gyógynövényekkel, füvekkel, megkóstolhattuk
a belőlük készített főzeteket, teákat.
A vacsora és a tűzgyújtás után vette kez-

detét a tánc. Előbb a néptáncosok vezetésével, majd ki-ki maga örömére, kedvenc
dalára rophatta, amikor elkezdődött a bál.
A sztárfellépő Balázs Pali volt, aki 1
órás fergeteges koncertet adott. A fellépés
után, miközben jóízűen fogyasztotta az
elkészített szendvicseket elmondta, hogy
koncertjein ő nem a mennyiséget, hanem
a minőséget nézi, szereti. A Bánhalmán
megjelent közönség a minőségből jelesre
vizsgázott.
Stílusosan az estét a tűzzsonglőrök folytatták, akik megbabonázták a jelenlévőket
gyönyörű zenéjükkel, s táncukkal.
A kitartóbbak a műsorok után hajnali
1-ig táncolhattak még közösen énekelve,
hogy „az éjjel soha nem érhet véget”…
De véget ért, mint minden egyszer.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítséget nyújtottak, hogy
ez a délután, est létrejöhessen.
Fazekas Sándor miniszter úrnak, Jakab
Sándor, Kolozsvári Gábor, Maróti Imre,
Kerék István vállalkozóknak, akik anyagi
támogatást nyújtottak.

A boltoknak (CBA, Minimax áruház), a
tésztaüzemnek és Földi Sándornak, akik
nélkül nem jöhetett volna létre a vacsora.
A mézeseket megsütő Pifku Istvánnénak, Kocsmár Gyulánénak, Herczeg Józsefnének, Zabolai Károlynénak, Tóthné Herczeg
Brigittának, akik megédesítették az estét.
A városgazdálkodásnak, Ács Andrea
Évának, Bodor Tamásnak, Szűcs Anitának, hogy segítették a munkánkat s nem
utolsó sorban a bánhalmi közmunkásoknak, akik kialakították a szép környezetet, ahol az esténket kellemesen eltölthettük.
És a végén a tanulság, mert tanulság
mindig van: csak az első lépéseket nehéz
megtenni… de ha ez megvan, mindig találunk segítő kezeket, akik jönnek velünk
az úton s már a lépegetés sem olyan nehéz…csak össze kell fogni s egymásra támaszkodni.
Én bízom abban, hogy jövőre újra megismétlődik a Szent Iván éj, a varázslatos
éjszaka Bánhalmán.
Tóth Tiborné
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MEGHÍVÓ

A 2015/2016-os felnőtt bajnoki idény végeredménye Megye II. osztály

A Városi Könyvtár szeretettel vár minden
érdeklődőt
a Balogh Károlyné gyűjteményéből rendezett

MACI KIÁLLÍTÁSRA
A belépés díjtalan!

Megtekinthető június 27-július 27-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

ERDÉLYI
KIRÁNDULÁS
A művelődési ház által 2016. szeptember
15-18. közötti időpontra szervezett erdélyi
kirándulás második részletének befizetési
határideje:
2016. augusztus 11. (csütörtök)
A második részlet összege: 20.000 Ft

SZÍNHÁZBÉRLET
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló,
Pécsi Sándor bérletet újraváltók
bérletfizetési határideje:

2016. augusztus 15.
(hétfő)

A hat előadást tartalmazó bérlet ára:
10.500 Ft, amelyet kérünk befizetni a
művelődési ház irodájában
a fent jelzett időpontig!

PiNgPoNgozz a Művelődési HázbaN!
asztal bérelhető a művelődési ház nyitvatartási ideje alatt! díja: 200 Ft/óra

A kirándulásra még 2 férőhely szabad!
Érdeklődni lehet a művelődési házban
személyesen, vagy az 59/328-141-es
telefonszámon!
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