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Az Oltáriszentség – Jézus ma is köztünk él
Eucharisztiának, vagy más néven Oltáriszentségnek nevezzük Jézus Krisztus egy csodálatos
jelenlétét a világban. A mi Urunk ma is velünk
van, ma is eljön hozzánk minden egyes szentmisében, amikor a kenyér és a bor átváltozik az
Ő testévé és vérévé. Mi szemlélhetjük ezt a
csodát valamennyi katolikus és ortodox templomban és hogyha előtte megtisztítottuk a lelkünket a gyónás szentségében, akkor eggyé is
válhatunk Krisztussal.
Jézusnak erről a nagy ajándékáról több helyen
is olvashatunk a Szentírásban. Ott van a János
evangéliumának 6. fejezetében található híres
eucharisztikus beszéd, amelyben Urunk az élet
kenyerének mondta magát. S azt állította, hogy
az Ő teste igazából, valóban étel és az Ő vére
igazából, valóban ital. És aki eszi az Ő testét és
issza az Ő vérét, annak örök élete lesz.
„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet
adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6.51)
Miután Jézus elmondta ezt a beszédet, a
hallgatói közül sokan hitetlenkedni kezdtek:
„Hogy adhatja ez a testét eledelül?” Tették fel a
kérdést, mert kortársai közül sem volt sok
mindenkinek elég hite ahhoz, hogy az Úr ezen
állítását el tudja fogadni.
De Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és
nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De
aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,
annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó
napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a
vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, az bennem marad, én meg
benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek.
Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a
mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az,
amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a
kenyeret eszi, az örökké él” (Jn 6, 53-58).
Ezután a követői közül többen ezt mondták:
„Kemény beszéd. Ki hallgatja?” És elfordultak
Krisztustól, elhagyták Őt.
Az Úr ekkor megkérdezte legközelebb
tanítványait, az apostolokat is: „Ti is el akartok
menni?” Az Ő nevükben Szent Péter válaszolt:
„Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó
tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az
Isten Szentje.”
Az apostoloknak volt tehát hitük. S ezen
jézusi szó, beszéd értelmét, hogy Ő a saját testét
és vérét ételnek és italnak mondja, igazából az
Utolsó vacsorán értették meg.
Ekkor történt meg ugyanis az az eset,
amelyről minden egyes katolikus és ortodox

templomban, miden szentmisén megemlékezünk
és a jelenbe hozzuk. Nevezetesen az, hogy
Krisztus mielőtt elfogták volna, az utolsó evilági
testben eltöltött vacsoráján az apostolai körében,
kezébe vette a kenyeret és azt mondta: ez az én
testem; a borra pedig: ez az én vérem. Az
apostolok ekkor értették meg: Jézus Krisztus
most változtatta át saját testévé és vérévé ezt a
vacsorára felszolgált kenyeret és bort.
Mert Ő ennyire szeret bennünket. Krisztus
tudta azt, hogy nem sokára elfogják, megölik,
evilági emberi testében nem maradhat már
köztünk. De mivel Ő nem egy egyszerű ember,
hanem az emberré lett Fiúisten, ezért megtehette
és meg is tette azt a nagyszerű csodát, amellyel
biztosította, hogy amíg az apostolok, és azok
utódai, akiknek tovább adták a hatalmukat, a
püspökök és a papok jelen vannak a világban,
addig Ő, Jézus Krisztus meglátogathatja az
embereket így is, testben. Eljöhet hozzánk a
kenyér és a bor formájában, „színe alatt”.
Ugyanis ezen átváltoztató csoda közben
Urunk feladatul adta az apostoloknak, hogy: Ti
is „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”.
Hogy ti is változtassátok át a kenyeret és a bort
az én testemmé és véremmé, hogy így minden
kor emberével együtt lehessek.
S az apostolok és utódaik, a püspökök és a
papok azóta, immár csaknem kétezer esztendeje
minden egyes szentmisében engedelmeskednek
Jézus parancsának, és az Ő isteni, teremtő szavai
elismétlésének hatására a kenyér és a bor újra és
újra Krisztus testévé és vérévé lényegül át. Az Úr
ismét eljön közénk. Eljön a mi templomainkba, a
mi közösségeinkbe. És ha megáldozunk, akkor
eggyé is válhatunk Vele.
Mi tehát az Oltáriszentség? Jézus jelenlétének
és a Vele való egyesülésnek egy csodálatos
ajándéka. A kereszténység kétezer éves kincse.
Az idei esztendőben nálunk, Kenderesen is
lesznek gyermekek, akik életükben először
vehetik majd magukhoz Krisztus testét.
Tizenketten fognak elsőáldozáshoz járulni június
3-án, Úrnapja ünnepén, amikor Krisztus Urunkat
dicsőítjük, aki az Oltáriszentségben köztünk él.
Ezzel egy új fejezet, egy új korszak nyílik
meg e gyermekek életében. Persze már korábban
is jelen lehettek a szentmisén, hallgathatták Isten
igéjét, szemlélhették azt a csodát, ahogy Jézus
megjelenik a templom oltárán azáltal, hogy a pap
elismételte az Ő az utolsó vacsorán elhangzott
szavait; de mostantól kezdve már eggyé is
válhatnak Vele. Megáldozhatnak, vagyis
táplálkozhatnak Krisztus szent testével és
vérével. És ha ezt igaz lélekkel teszik, akkor

minden egyes szentáldozás hatására jobban
fognak hasonlítani Jézushoz. Az Ő erejét, az Ő
ajándékát kapják meg.
Két év múlva, 2020-ban Magyarországon,
Budapesten kerül megrendezésre az 52.
Eucharisztikus világkongresszus. Egyszer már,
1938-ban hazánk adott helyet ennek a világra
szóló eseménynek, amelynek akkori fővédnöke
Horthy Miklós kormányzó felesége, Purgly
Magdolna asszony volt. A korabeli írásokban
lejegyezték, hogy a kongresszus 5 napja alatt 33
országból 50 ezer külföldi és több millió magyar
hívő zarándokolt el Budapestre. Voltak olyan
misék, amelyeken több mint félmillióan vettek
részt. A díszkivilágításban megtartott éjszakai
szentségimádásokon pedig százezrek imádkoztak együtt.
2020-ban ismét ezen rendezvény megszervezésén keresztül kapunk egy lehetőséget arra,
hogy újra rácsodálkozzunk Krisztus csodálatos
szeretetének ajándékára, az Oltáriszentségre,
amelyben Ő velünk járja életünk útját, éltető és
tápláló erőnk.
Sok településen heti rendszerességgel szentségimádást tartanak a Krisztus követő emberek.
A templomokban kihelyezik a szentmisében
Jézus testévé átváltozott kenyeret, és Őelőtte,
Hozzá imádkoznak.
Június hónaptól, kedd délutánonként már itt,
Kenderesen is, az 5 órakor kezdődő szentmise
után lehetőség lesz arra, hogy ilyen szentségimádásokon legyünk együtt Krisztussal. A csendes
imában szemlélhetjük Őt, lélekben társaloghatunk Vele.
Hívunk mindenkit ezekre az alkalmakra is,
illetve a szép Úrnapi szentmisénkre is, amikor
Krisztust ünnepeljük és azt, hogy Ő ismét újabb
emberekkel, a tizenkét elsőáldozóval léphet egy
még szorosabb szeretet-közösségre.
Jézus Krisztus nekünk is társunk, nekünk is
táplálékunk. Ő igazából, valóban; nem jelképesen, vagy „bizonyos”, átvitt értelemben, hanem a
szó szoros értelmében, kézzelfoghatóan jelen
van közöttünk a szentmisében átváltoztatott
kenyér és bor formájában.
Éjünk ezzel a nagy találkozási lehetőséggel és
fogadjuk el Jézus felénk nyújtott szeretetének
ezen nagyszerű jelét és megnyilvánulását. Az Úr
azért bízta rá a misézést és az áldoztatást az
apostolokra és utódaikra, mert velünk szeretne
lenni. Nekünk akarja adni magát. Az áldozásban
és a szentségimádásban a Vele való közösség
egy nagyon mély formáját tapasztalhatjuk meg.
Koltavári Attila
plébános
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Országgyűlési képviselők választásának eredményei Kenderesen
(2018. április 8.)
Kenderes 001. számú szavazókör (Szent István út 56., Városháza) egyéni választókerületi szavazás
1.
Kovács Sándor
FIDESZ – KDNP
2.
Dr. Lukács László György
JOBBIK
3.
Bodó Jánosné
DK
4.
Sallai Róbert Benedek
LMP
5.
Mikle Richárd
MOMENTUM
6.
Horváth Sándor
MUNKÁSPÁRT
7.
Balla Leila Klaudia
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
8.
Magyar Ildikó Zsuzsánna
HAJRÁ MAGYARORSZÁG
A többi jelölt nem kapott szavazatot.
Országos listás szavazás
1.
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2.
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
3.
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
4.
LEHET MÁS A POLITIKA
5.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
6.
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
7.
MOMENTUM MOZGALOM
8.
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
9.
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
10.
CSALÁDOK PÁRTJA
11.
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
A többi párt nem kapott szavazatot.
A pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
Kenderes 002. számú szavazókör (Szent István út 60., Óvoda) egyéni választókerületi szavazás
1.
Kovács Sándor
FIDESZ – KDNP
2.
Dr. Lukács László György
JOBBIK
3.
Bodó Jánosné
DK
4.
Sallai Róbert Benedek
LMP
5.
Mikle Richárd
MOMENTUM
6.
Horváth Sándor
MUNKÁSPÁRT
7.
Tóth Dezső
FKGP
8.
Balla Leila Klaudia
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
9.
Csirke Rozália
DEMOKRATA PÁRT
10.
Magyar Ildikó Zsuzsánna
HAJRÁ MAGYARORSZÁG
11.
Turó István
EU.ROM
12.
Zsákai Zsigmond
MIÉP
A többi jelölt nem kapott szavazatot.
Országos listás szavazás
1.
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2.
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
3.
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
4.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
5.
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
6.
LEHET MÁS A POLITIKA
7.
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
8.
MOMENTUM MOZGALOM
9.
TENNI AKARÁS MOZGALOM
10.
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
11.
CSALÁDOK PÁRTJA
12.
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
13.
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
14.
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
15.
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
A többi párt nem kapott szavazatot.
A pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:
Kenderes 003. számú szavazókör (Szent István út 40., Általános Iskola) egyéni választókerületi szavazás
1.
Kovács Sándor
FIDESZ – KDNP
2.
Dr. Lukács László György
JOBBIK
3.
Bodó Jánosné
DK
4.
Sallai Róbert Benedek
LMP
5.
Boros István
ÉRTÜNK ÉRTETEK
6.
Horváth Sándor
MUNKÁSPÁRT
7.
Burai Pálné
IRÁNYTŰ

327 szavazat
162 szavazat
23 szavazat
18 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

331 szavazat
127 szavazat
30 szavazat
22 szavazat
15 szavazat
5 szavazat
5 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
543 szavazat
278 szavazat
159 szavazat
22 szavazat
10 szavazat
5 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

278 szavazat
134 szavazat
20 szavazat
14 szavazat
11 szavazat
7 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
480 szavazat
268 szavazat
124 szavazat
17 szavazat
7 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat

2018. május
8.
9.
10.
11.
12.

Madar Gyula
Magyar Ildikó Zsuzsánna
Mikle Richárd
Tóth Dezső
Turó István
A többi jelölt nem kapott szavazatot.

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA
A HAZA PÁRTJA
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
MOMENTUM
FKGP
EU.ROM

Országos listás szavazás
1.
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2.
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
3.
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
4.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
5.
LEHET MÁS A POLITIKA
6.
CSALÁDOK PÁRTJA
7.
MOMENTUM MOZGALOM
8.
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
9.
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
10.
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
11.
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
12.
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
A többi párt nem kapott szavazatot.
A pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:
Kenderes 004. számú szavazókör (Szent István út 33., Városi Könyvtár) egyéni választókerületi szavazás
1.
Kovács Sándor
FIDESZ – KDNP
2.
Dr. Lukács László György
JOBBIK
3.
Bodó Jánosné
DK
4.
Balla Leila Klaudia
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
5.
Tóth Dezső
FKGP
6.
Sallai Róbert Benedek
LMP
7.
Burai Pálné
IRÁNYTŰ
8.
Magyar Ildikó Zsuzsánna
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
Országos listás szavazás
1.
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2.
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
3.
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
4.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
5.
CSALÁDOK PÁRTJA
6.
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
7.
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
8.
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
9.
LEHET MÁS A POLITIKA
10.
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
A többi párt nem kapott szavazatot.
A pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:
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1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

266 szavazat
90 szavazat
26 szavazat
15 szavazat
9 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
420 szavazat
289 szavazat
86 szavazat
11 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
267 szavazat
72 szavazat
12 szavazat
8 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
368 szavazat

Kenderes 005. számú szavazókör (Akácos út 66., Általános Iskola) egyéni választókerületi szavazás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kovács Sándor
Dr. Lukács László György
Bodó Jánosné
Horváth Sándor
Sallai Róbert Benedek
Magyar Ildikó Zsuzsánna
Mikle Richárd
Tóth Dezső

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
DK
MUNKÁSPÁRT
LMP
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
MOMENTUM
FKGP

176 szavazat
69 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

Országos listás szavazás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
TENNI AKARÁS MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
A többi párt nem kapott szavazatot.
A pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:

168 szavazat
57 szavazat
9 szavazat
9 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
256 szavazat
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Testületi ülésen történt
A 2018. március 21-én tartott rendkívüli, nyílt ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban megválasztották a bírálóbizottság elnökének Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak pedig Süvegesné
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
vezetőjét, Tasy Mihály építőmérnököt, a Katona Mérnöki Iroda
munkatársát és Dr. Halász Erik felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálták Baktai Kálmán települési képviselőt.
Felkérték a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők
teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő képviselőtestületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra: Krupatechnika Kft.
Fegyvernek; MELGAR Tech Kft. Fegyvernek; JUDO Sped Kft.
Tiszagyenda; Szilasi és Társa Kft. Fegyvernek; Rávai és Társai
Bt. Mezőtúr.
Határoztak a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi
Központi konyha részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési
terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési
eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt
gazdasági szereplők kiválasztásáról.
A beszerzés becsült értéke (nettó):
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
Támogatott tartalom vonatkozásában:
45.363.382 Ft
Önerőből finanszírozott projektelemek
vonatkozásában:
1.593.307 Ft
Árubeszerzési tevékenység nettó összesen:
46.956.689 Ft
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
0 Ft
Projekt összes nettó költsége:
46.956.689 Ft
Projekt összes nettó költsége = a beszerzés becsült költsége:
46.956.689 Ft
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja
az eljárásba bevonni: Kappa HV, Szolnok; MLM2001 Bt.,
Kecskemét; ATInox Plusz Kft., Miskolc; ACID-Proof Kft.,
Szolnok.
Határoztak a TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-00008 azonosító
számú, „Élhető Kenderes, Zöld város” című projekt
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének
kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről. A eljárás
nyertese a Polyduct Zrt. Nádudvar nevű cég lett, így ők végzik
el a multifunkciós játszótér kialakítását a Horthy ligetben,
játszótér kialakítását a Szövetkezeti utcában, a zöldterület
rekonstrukcióját a Művelődési Ház környékén, nyilvános
mosdó kialakítását, növényfelület, zöldfelület rekonstrukcióját a
rendezvénytéren, a rendezvénytér fejlesztését, a városi zöld
infrastruktúra rekonstrukcióját, kialakítását: gyomirtást, beteg
fák eltávolítását, ápolási munkákat, növények telepítését,
utcabútorok elhelyezését, szökőkút rekonstrukcióját, térfigyelő
rendszer kiépítését és funkció nélküli üzlethelyiség külső és
belső megújítását. A másik ajánlattevő, Duktil Kft. Miskolc
nevű cég a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így ajánlata

valamennyi ajánlati rész tekintetében érvénytelen. A Polyduct
Zrt. Nádudvar nevű nyertes cég ajánlata a benyújtás során teljes
és hiánytalan, értékelhető volt, mely ajánlat a benyújtott nyilatkozatok alapján valamennyi ajánlati rész tekintetében érvényes.
Hozzájárultak értékpapír számla megnyitásához, illetve
határoztak arról, hogy a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok
megújítása” elnevezésű pályázaton elnyert 1.200.500 ezer Ft-ot,
valamint a TOP-os pályázaton nyert 638 ezer Ft-ot, fél éves
időtartamra értékpapírba fektetik. Az államháztartási törvény
végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak szerint az
így szerzett kamatot csak és kizárólag ahhoz a pályázathoz
tudják majd felhasználni, ahonnan a pénzt lekötötték.
***
A 2018. április 5-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Döntöttek arról, hogy a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvény alapján támogatási igényt nyújtanak be az önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott - települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
***
A 2018. április 18-án tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalták meg:
A március 21.-i testületi ülésen döntött a testület a „Kenderes
város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című
pályázat keretében az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők
kijelöléséről. A bírálóbizottság a teljesítőképesség tekintetében
megvizsgálta az ajánlattevőket és kérték, hogy a testület döntsön új gazdasági szereplők ajánlattételre történő felkéréséről. A
javaslatot a testület elfogadta, és ismét felkérték a bizottságot,
hogy az alábbi ajánlattevők teljesítőképeségét vizsgálják meg a
közbeszerzési eljárásban történő meghívásra: Bazaltech Kft.
Budapest, Biokonti Kft. Budapest, Laczkó Team Kft. Tápióság.
Határoztak a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű támogatás részletezéséről, a következők
szerint: tervezés – 5,5 %, projektmenedzser – 2 %, közbeszerzés –
0,5 %, műszaki ellenőr: 0,5 %, marketing – 1,5 %, felújítás: 90 %
Határozatot alkottak a „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című a
Művelődési Ház energetikai célú felújítása” pályázatnál
szükséges önerő rendelkezésre állásának igazolásáról. A
lezajlott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a képviselőtestület döntött arról, hogy a 28.489 Ft többletfedezetet biztosítja.
Közérdekű bejelentésként hangzott el, hogy a „Közösségi
célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű pályázaton,
valamint a TOP-os pályázaton elnyert összegekből 600
millió Ft-ot, fél éves időtartamra értékpapírba fektetik.
Képviselői jelzés hangzott el arról, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló, a rendezvénytér mellett lévő ingatlan lebontását sürgősen el kell kezdeni, mert életveszélyes állapotban
van.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Kedves szülők, szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik gyermeküket
iskolánkba íratták be. Nagy szeretettel
várjuk a leendő elsősöket szeptemberben!
A költészet napját hagyományos
versmondó versenyeinkkel ünnepeltük
meg a városi könyvtárban. Köszönjük a
könyvtár dolgozóinak közreműködését és
a jutalomkönyveket. Gratulálunk a tehetséges versmondóknak és a felkészítő pedagógusoknak.
Az egészségügyi és katasztrófavédelmi versenyre Barabás Miklósné és
Dömök-Széll Márta tanárnők két csapatot készítettek fel. A térségi fordulón a
hetedikes fiúk első helyezést értek el, így
ők jutottak tovább a katasztrófavédelmi
verseny megyei döntőjébe. Ott is sikeresen szerepeltek, negyedikek lettek. Gra-

tulálunk a felkészítőknek és az öt fiúnak,
Dombi Benjáminnak, Horváth Dávidnak,
Kiss Bencének, Lajkó Norbertnek és
Sajtos Richárdnak.
Gyányi Tímea, Antal István és Boda
Zoltán pedagógusok focistái ismét
Bozsik tornán vettek részt. Ügyesek
voltak a fiúk, négy csapatunkból három
bejutott a területi döntőbe. Szurkolunk
nekik!
Két pályázatot is hirdettünk diákjainknak az elmúlt hónapban. A kiváló kézügyességgel megáldott kisdiákok rajzpályázatra jelentkezhettek, a Diákönkormányzat pedig versírásra hívta a költői
vénával rendelkezőket. Mindkét felhívásra sok-sok kreatív alkotás érkezett,
melyek közül néhányat a Krónika
hasábjain is szeretnénk majd megmutatni.

MLSZ Bozsik utánpótlás
nevelési torna Kenderesen
2018. április 28-án a kunsági csoport tavaszi fordulóját szerveztük a kenderesi SE pályáján, melyen
Kenderes, Kisújszállás, Örményes és Törökszentmiklós csapatai négy korcsoportban mérték össze
tudásukat.
Az őszi és a téli tornák után ebben a fordulóban
dőlt el, ki vehet részt 2018. május 20-án a szolnoki
Tiszaligetben tartandó döntőben, melyre minden
korcsoport első helyezettje jogosult.
Szolnokon iskolánkat a 3-4.,7-8. osztályos fiúk és
a felső tagozatos lányok csapata képviseli, ők lettek
csoportjaik győztesei. Az 5-6. osztályos fiúk csoportjuk 2. helyét érték el, így lemaradtak a döntőről.
Csapataink tagjai:
– 3-4.osztály: Rézműves Roland, Kristóf Kálmán,
Sándor Márkó, Nagy Kevin Zsolt, Rézműves
Kevin, Penti Rikárdó, Kovács Adrián, Kolompár
Olivér.
– 5-6.osztály: Jónás Márió, Lódi Dávid, Fejes
Dávid, Sándor Szebasztián, Baktai István,
Kovács Pál, Penti Erik Rikárdó.
– 7-8.osztály: Völgyi Renátó, Penti Nikolász,
Kolompár Krisztofer, Konczi Róbert, Penti
Olivér, Breznai Zsolt, Horváth Kevin, Nagy
János, Szél Sándor, Ferenczi Márton.
– lányok: Ramos Nikoletta, Kovács Evelin,
Süveges Erzsébet, Koszta Kornélia, Baktai
Zsófia, Koszta Enikő, Béni Boglárka.
Antal István,
Boda Zoltán
felkészítő tanárok

Csatlakoztunk a Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahetéhez tematikus
órákkal, „kihívás” napokkal, nárcisz
futással, E.on-energiakaland bemutató
órákkal. Alsósaink a „Piacon vagy
szupermarketben” témakört járták körbe,
valóban ellátogattak a piacra vagy a
Coop üzletbe, bábot készítettek, játékos
feladatok segítségével ismerkedtek a
vásárlással.
A településszépítő délutánon diákjaink
rendbe tették az udvari játszótereket,
gyomláltak, szemetet szedtek a környező
utcákban, virágot ültettek az iskola, a
plébánia és a templom udvarán. A
virágokat a Lukács kertészettől kaptuk,
köszönjük a felajánlást!
Az osztályprogramokat osztálykirándulás, hulladékgyűjtés, szolnoki mozizás
és játékdélutánok színesítették.
Nagyné Lenge Margit

Élménybeszámoló
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lililom Óvoda I. korcsoportos futballozó
diákjai 2018. április 22-én Bozsik utánpótlás tornán vettek részt Szolnokon, a
Vegyiművek Sporttelepen. A fesztiválon iskolánkból két csoport, 12 tanuló vett részt. A
tornán a megyei körzetből 13 csoport, 6 helyszínen futballozott és végzett
labdatechnikai gyakorlatokat, egy óra hosszán keresztül, a helyszíneket folyamatosan
váltva. A torna felénél energia pótlásként csokit és üdítőt kaptak a résztvevő gyerekek.
A torna végén, a fesztivál zárásaként a nagyon várt érem osztás sem maradt el, ami
igazán nagy öröm volt tanulóink számára. Az I. korcsoportos tanulóknál a futball
megszerettetése, a csapatjáték kialakítása a cél, ezért a tornán szereplő összes gyerek
éremmel térhetett haza. Az időjárás is kedvezett nekünk, egy élményekkel teli délutánt
töltöttünk el, sok testmozgással.

A tornán részt vett tanulók, balról-jobbra: Hangyási Botond, Maróti Milán, Penti
Sándor, Penti Rikárdó, Penti Lajos, Kovács Tamás, Szilágyi János Rómeó, Sánta
Bence, Kovács Károly, Penti Dominik, Penti Noel Tibor, Kerék László.
Gyányi Tímea felkészítő tanító
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A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei
2018. május 4-én tartotta a Kenderesi
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a hagyományos ballagási
ünnepségüket.
Az időjárás kegyes volt mind a diákok,
mind a szülők számára.
A 10 órakor kezdődő városi ballagáson 24
erőgéppel, 1 hintóval s 4 lóval vonultak végig
a diákok a városon, ami már hagyománynak
számít mind az iskola, mind a város életében.
Ebben az évben 90 tanulónak szólalt meg
déli 12 órakor az utolsó csengőszó.
A ballagási ünnepségen Virág Dóra
mb.ig.nő beszédében elmondta, hogy több
szempontból is mérföldkő az iskola életében
ez a tanév.

Ballagás ...
A búcsúzó osztályok közül a 12. ab
(vendéglátó és mezőgazdasági érettségi), a
11. p.(mezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó) kifutó, e képzési vonalon ők az
utolsó osztályok. Természetesen helyükbe új
képzési forma lépett be, mint a családi
gazdálkodó,
valamint
a
kistermelő,
élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó osztály,
akik az országban elsőként kapnak ilyen
jellegű szakmunkás bizonyítványt. Ezen
diákok héliumos léggömböt engedtek fel az
égbe, melybe kívánságaikat írták bele.

A 2017/18-as tanévben iskolánkból két csapat is bejutott az
Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny
középdöntöjébe. A debreceni regionális fordulóba jutott 20 csapat
közül az egyik regionális másodikként jutott tovább az országos
fordulóba, ahová csak a legjobb 10 csapat került be.
A verseny döntőjét Balatonbogláron rendezték meg. A gyönyörű
szállónk a Balaton partján volt található, így a verseny előtt volt
időnk gyönyörködni a tájban.
A verseny napján egy kisebb megnyitó után két részes versenyben mutatták meg magukat a tanulók. Először egy közismereti
tárgyakból összeállított kérdéssort kellett megválaszolni, majd a
szóbeli feladatnál a jövő szakemberét kellett bemutatniuk. A csapat választott szakmája a mezőgazdasági gépész szakma volt,
melynek prezentálására előadással és egy bemutatóval készültek.
A nap végére a fiúk kitartó munkája meghozta gyümölcsét,
és országos 6. helyen végeztek. A csapat tagjai: Cser László,
Emődi Zoltán, Kiss Tamás.
Gratulálunk!
Immár 3. alkalommal került megrendezésre Bánhalmán a Kakat-Kupa.
Az összejövetel célja, hogy fiatal, idősebb
mind együtt rúgja a bőrt. A korcsoportonként
összeállt csapatok neve is ezt tükrözi:
"Fiókák", "Suhancok", "Tapasztaltak",
"Veteránok". Kenderesről is érkezett egy csapatnevezés, ők a "Bundász
Liga" nevet választották.
Az időjárás kedvezett a sportnak, pikniknek, gyerekjátékoknak
egyaránt. A csapatok a "bemelegítést" zsíros deszkával kezdték, s
délben a levezetést babgulyással folytatták. A jó hangulatú játékra
sokan voltak kíváncsiak, hisz sokan családostól érkeztek. A legifjabbak
sem unatkoztak, hisz amíg "apa" focizott a kicsik festhettek,
rajzolhattak, tetoválást csináltathattak, esetleg virágot gyárthattak.
Sokan jelentkeztek az egy személyes megmérettetésre is, a 7-es
rúgó versenyre.
A délutáni eredményhirdetés után kicsit megpihenhettek a fáradt
izmok rövid időre, de csak rövid időre, mert este folytatódott a buli a
"Legendák éjszakájával", egy jó hangulatú, fergeteges diszkóval.
Bánhalma ismét megmutatta, hogy személyes segítségekkel,
összefogás eredményeként milyen jó rendezvényt lehet tartani. Épp
ezért nem is szeretnék külön senkit kiemelni, mert mindenki abban
segített s azzal, amivel éppen tudott... lehet, hogy csak lelkesedéssel, de
ez is nagyon fontos!

Azt, hogy mennyi tehetséges fiatal jár
iskolánk falai közé mi sem bizonyítja jobban,
mint a sok jutalom, dicséret, melyet személyre szabottan vehettek át a diákok az
ünnepségen.
Egy megszívlelendő idézettel búcsúzok én
is a végzősöktől:
„Mindenki képes elérni a célokat. Ne
hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor
szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül
használjátok ki, hogy fiatalok vagytok. Akkor
is ragaszkodjatok álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik.”
– Scot Jurek –

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 10.F (gazda) tanulója Pintér Béla sikeres elő- és középdöntő után bejutott a Mezőgazdasági Verseny Országos Döntőjébe.
Az országos döntő 2018. április 27-28-án került megrendezésre az FM
DASZK Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziumban Szentlőrincen. 120 versenyzőből 15 fő jutott be a döntőbe.
Az országos verseny két vizsgafeladatból állt: 60 perces írásbeli – a
korszerű növénytermesztés-,állattenyésztés- és tartástechnológia, precíziós mezőgazdasági gépészeti megoldások és a környezettudatos mezőgazdasági gazdálkodás témaköréből.
A második vizsgafeladat: kiselőadás bemutatása – PPT – környezettudatos mezőgazdasági technológiák témában. Pintér Béla a megújuló
energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta. Bemutatta az
energiafűz termesztésének gyakorlatát. Témaválasztását ihlette a Kenderes határában létesített energiafűz ültetvény. Munkáját segítette a Kenderes Városgazdálkodás intézmény vezetője, Süveges Lajos.
Az országos versenyen Pintér Béla 4. helyezést ért el. Felkészítő
tanára Czakó Sándorné. Gratulálunk, büszkék vagyunk tanítványunkra.
1 éve annak, hogy hivatalosan is megalakult s működik Bánhalmán a
Bánhalmai SE Asztalitenisz Szakosztály.
A székhely a volt iskolában van, elég
puritán körülmények között, de az elhivatottak még azt sem bánják, ha mínusz fokban
pattogtathatják a labdát...fűti őket a lelkesedés...a lelkesedés, kitartás
pedig eredményekhez vezet.

BÁNHALMA
SPORTHÍREK

XII. Volán Kupa Szolnok, "B" kategóriában Jakus Patrik 3.
helyezést ért el.
Területi Bajnokság, Bánhalma: 1. hely: Lipcsei Ferenc
2. hely: Jakus Patrik
3. hely: Lipcsei Péter
Csapat versenyben is megmérettettek a fiúk. Megye II-ben első
győzelmüket Túrkeve ellen aratták. A csapat: Jakus Patrik, Lipcsei
Péter, Kiss Zoltán és Szerencse Balázs.
Bebizonyosodott, hogy létjogosultsága van a szakosztálynak, ezért a
jótékonysági Kakat-kupa bevételét a ping-pongot népszerűsítő és
szerető fiatalok kapták meg, hogy ha összejönne rá a pénzük egy újabb
asztalt tudjanak vásárolni.
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Riport Pólyik Bettinával
A kenderesi származású Pólyik Bettina Budapesten él, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karának hallgatója.
Kedvtelésből szabadidejében Synna néven
alkot szebbnél szebb rajzokat. Már gyermekkora óta ragad kezébe ceruzát, több művészeti
iskolai kiállításon találkozhatott a közönség
munkáival és az Új Néplap egyik pályázata
alapján bekerült azon kiválasztottak közé,
akiknek az alkotása egy mesekönyv illusztrációi között szerepelhetett.
Mikor kezdtél el komolyabban foglalkozni a rajzolással, milyen indíttatásból?
Tanultad vagy autodidakta módon sajátítottad el?
Számomra a rajzolás mindig is hobbi volt,
olyan ami néha nagyon előtérbe került, néha
háttérbe szorult – főként a szabadidőm terjedelmétől függött. Ez az az elfoglaltság, ami a
dolgos napjaimon a leginkább ki tud kapcsolni, akár több órára is. Sokszor csak munka
előtt vagy éppen után egy kis relaxációként
használom, de ha időm engedi, akár órákat is
el tudok tölteni vele. Kisgyermekként az általános iskola mellett különböző grafikai foglalkozásokra jártam, ilyen volt például néhány
évig a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti foglalkozása. Úgy gondolom az alapok főként ebből az időszakomból származhatnak. Ma már viszont abszolút
autodidakta módon történik a különböző technikák elsajátítása, az egyszerűbbeket főként
gyakorlással, a bonyolultabbakat pedig az internet segítségével és még több gyakorlással
szoktam a leghatékonyabban elsajátítani.
Milyen témákat rajzolsz szívesen, honnan meríted őket? Milyen technikákat
alkalmazol?

mozog, de emellett rengeteg vázlatom és
elkezdett, de még be nem fejezett alkotásom
van. Az utóbbi időben igyekszem arra szoktatni magam, hogy egyszerre csak ez rajzon
dolgozzam és azt be is fejezzem, hogy ne
borítsanak el a vázlathalmok. Néha a publikált
munkáim jóvoltából megkeresnek egy-egy
rendeléssel is, ezek többségét természetesen
el szoktam vállalni, ha egyezik az elképzelésünk a megrendelőével. A családom és a
párom támogatását is élvezhetem az alkotói
munkásságomban. A párom is imád rajzolni, ő
szokta első körben látni és véleményezni a
munkám, így benne vagyok a legbiztosabb.
Rengeteg hasznos tippje van, hogy mivel
lehetne még szebbé tenni egy-egy rajzom,
illetve az új technikák kipróbálására is
gyakran biztat.

A témáim nagyon szerteágazóak, igazából
azt rajzolok, amihez éppen kedvem van és
szinte bármiből tudok ihletet meríteni. Mostanában a leggyakoribb témám a képregény
figurák, és ebből is főként a Marvel Univerzum alakjai, az ami a kedvencem. Ezekből már
egy egész kis sorozatom van. De emellett sok
film- és mesejelenetet is rajzolok. Technikailag az utóbbi időben nagyon egy síkon mozgom, főleg egyszerű grafit munkáim vannak.
Ez számomra a legegyszerűbb technika, ami
biztos sikert hoz. Ha viszont kísérletezni
támad kedvem, nagyon szívesen nyúlok a
színes ceruzákhoz és az akvarellekhez is. A
kész munkáim száma kb. 30-35 darab körül

A „Synna” alkotói név, hogyan keletkezett?
Az alkotói nevem még évekkel ezelőtt
keletkezett, ez alatt publikálom a munkáimat.
Tizenévesként elhatároztam, hogy megismerkedem a DeviantArt elnevezésű művészeti
honlappal. Ez egy nemzetközi, internetes művészeti publikációs helyként, ismeretségi
hálózatként és webshopként egyszerre működő honlap, az egyik legnagyobb online alkotóközösség. Minden egyes nicknév - amivel
próbálkoztam regisztrálni - már foglalt volt.
Igy rákerestem egy nicknév generátorra az
interneten, ami többek között kidobta a Synna
nevet is, amivel végül sikerült regisztrálnom.
Végül annyira megtetszett és megszoktam,
hogy a mai napig ezt használom, illetve az
elkészült munkáimat is ezzel szignózom.
A munka és a rajzolás mellett egyetemi
tanulmányokat is folytatsz. Hogyan vezetett idáig az utad és melyek a jövőbeni
terveid az életben?
Az alapfokú tanulmányaimat Kenderesen
az Apáczai Csere János Általános Iskolában
végeztem el, középiskolába pedig Törökszentmiklósra jártam a Bercsényi Miklós
Gimnáziumba. Ez után tettem egy rövid
kitérőt, a budapesti Magyar Üzletemberképző
Szakközépiskola grafikai karára, de sajnos
nem azt a színvonalat adta amit vártam, így
félbeszakítottam az ottani tanulmányaimat.
Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán tanulok egy kétéves alapképzésen, mielőtt belevágok a tényleges jogi tanulmányokba. Most legfőbb célom az egyetem elvégzése és a jogi diploma megszerzése.
A rajz valószínűleg továbbra is fontos hobbiként tölti majd ki s szabadidőmet.
Gratulálunk eddigi munkáidhoz és kívánjuk, hogy teljesüljenek jövőbeli elképzeléseid!
Ács Andrea Éva
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Költészet napja

11. oldal

Értesítés

A költészet a lélek ünnepe.
A szabadság végtelenje. Csoda és titok.
(Simai Mihály)
Már hagyomány, hogy a helyi általános iskolával
együttműködve közös rendezvénnyel emlékezünk a
Költészet napjára. Április 11-én a felső tagozatosok,
16-án az alsósok szavalóversenye zajlott a könyvtárban.
A színvonalas rendezvényen sok szép verset hallottunk a klasszikus és a kortárs költészetből egyaránt.
Helyezések
alsó tagozat 1-2. osztályos korcsoportban:
1. Lakatos Natália 1.b
2. Hangyási Botond 1.a
3. Andrási Zalán 2.a
A különdíjat Ladányi Jázmin 1.b, a Katolikus
Egyház díját Lólé Dorina 2.a és Szekeres Anna 3.a
osztályos tanuló kapta.
3-4. osztályos korcsoportban:
1. Gaszparjan Ruben 4.b
2. Jelen Jázmin 3.b és Ratkai Rita 4.b
3. Kiss Balázs 4.b és Ratkai Nóra 3.b
A különdíjat Lakatos Mercédesz 4.a osztályos tanuló.
Jutalomban részesültek Mészáros Adorján 2.a, Baktai
Orsolya 3.a, Szabó Lili 3.a, Balázs Patrícia 4.b, Nagy
Milán 3.a, Zabolai Milán 1.b osztályos tanulók.
Helyezések felső tagozat
5.-6. osztályos korcsoportban:
1. Pádár Szonja 5.a
2. Pádár Zsombor 5.a
3. Farkas Gréta 5.a
Különdíj: Andrási Szabolcs 5.a
7.-8. osztályos korcsoportban:
1. Csató Petra 8.c,
Kugler Tamás 8.c, Ratkai Réka 8.c
2. Andrási Orsolya 8.c
3. Kota Tímea 8.c
Különdíj: Hudu Dániel 8.b
Felkészítő pedagógusok: Barabás Miklósné, Baranyiné
Molnár Erika, Bordás Józsefné, Bótáné Veisengrúber
Edit, Bozsó Györgyné, Ladányiné Oros Ibolya, OrosRázsó Katalin, Szabóné Bóta Henrietta, Vízi Jánosné .
Kedves gyerekek és felkészítő pedagógusok!
Köszönjük ezt a színvonalas, szép délutánt!
Mikola Istvánné, Deák Alexandra

I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET
RENDELÉSI IDEJE
Településünkön 2018. május 2-től
az I. számú háziorvosi szolgálati körzeti állás
betöltésre került.
Az I. számú körzet rendelési ideje
a következőképpen alakul:

Rendel: Dr. Szabó Zoltán
A rendelés helyszíne: Kenderes, Szent István út 59.
Telefonszám: 06/20 – 924 – 5451
Rendelő száma: 06 – 59/328 - 052

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12 – 15 óra
8 – 11 óra
8 – 11 óra
12 – 15 óra
8 – 11 óra

Rendelési időben a rendszeresen szedett gyógyszer íratására
nincs lehetőség.

12. oldal
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Aktuális tudnivalók!
A közterületen lévő fák gallyazását a járda fölé lehajló faágak
legalább 2,5 m magasságig való visszavágását a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében el kell végezni.
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, melynek ellenőrzése augusztus hónapban történik.
A belterületi ingatlanok gyommentesen tartása is a tulajdonosok, használók kötelessége!
A száraz növényzet tűzveszélyt jelent!
A bel és külterületi ingatlanokon, földeken a parlagfű kaszálását,
irtását a tulajdonosnak el kell végezni!
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjárműveket,
munkagépeket mindenkinek a bejelentett telephelyén kell tárolnia!
A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Az év második felében beindulnak a szennyvízcsatorna építési
munkák. A közterületen tárolt gépeket, autókat, építési anyagot
kérjük elszállítani! Aki a felhívásnak nem tesz eleget annak
elszállítását a tulajdonos költségére az önkormányzat elvégezi,
melyet a tulajdonosnak kell megfizetni.
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.
Közvilágítási hiba javítását jelenleg az EC-Energie Investment
Kft. végzi.
Az észlelt közvilágítási meghibásodásokat az alábbi
elérhetőségeken is bejelentheti:
Telefon: 06-23/540-430,
E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu, vagy a Polgármesteri
Hivatalban az 59/328-106, 59/328-251 telefonszámon.
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal

2018. május

HÍREK EGYESÜLETÜNK
HÁZA TÁJÉKÁRÓL
Az „Együtt lenni, együtt tenni jó!” elmélet jó gyakorlattá
vált a 2018. 04. 29-én Székházunkban, az első egyesületünk
által rendezett majálison. Tizenöt szervezet képviselte magát a rendezvényen
és 10 féle étel került az asztalra a szeretetlakomához. Áldott volt a napunk,
gyönyörű idő volt és fergeteges hangulat. Választottunk majális királyát,
királynőjét, hercegét és hercegnőjét, akik méltón jutottak ehhez a címhez.
Különböző ügyességi feladatokkal kellett megbirkózniuk a végső
győzelemhez. Egy évig jogosultak a trónra, jövőre újra lehet próbálkozni
másoknak is. A közösen állított májusfára 15 színű szalagot kötöttek fel a
résztvevő csoportok képviselői. Köszönjük azoknak, akik megtisztelték a
rendezvényünket és legközelebb várjuk még melléjük azokat, akik most nem
tudtak velünk kikapcsolódni. Jövőre legyen még színesebb a fánk!
Kedves Érdeklődő Gyerekek, Szülők!
Örömmel fogadtuk, hogy a Kenderesi Krónika áprilisi számában
megjelent TÁBORI FELHÍVÁSUNK, több olvasónak felkeltette az
érdeklődését.
A tábor időpontja: 2018. 07. 02. - 07. 06.
Helyszín: az Egyesület Székháza
Programok: tánctanítás, kézműves foglalkozások, kirándulás a környéken,
háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
A tábor díja: 7000.- Ft/ gyermek
Nem elvárás a „táncos előképzettség”, minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Jelentkezési lapot Lukácsné Németh Editnél (Edit óvó néni) keressék, vagy
érdeklődhetnek a +36/709428202 telefonszámon.
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