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Testületi ülésen történt
A 2018. augusztus 29-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város
Önkormányzati Képviselő-testülete:
Hozzájárultak Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi
Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának és
intézményvezetői megbízásának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez 2018. augusztus 31-i hatállyal.
Intézményvezető asszony családjával másik településre
költözik, ahol új munkaviszonyt szeretne létesíteni.
Megköszönték az eddig végzett munkáját és a jövőre nézve sok
sikert kívántak neki. Az álláshely betöltésére – mivel az
magasabb vezetői állás – a törvény alapján pályázatot kell
kiírni, melynek megvalósításáról is döntöttek. A pályázati kiírás
a városi honlapon olvasható.
Határoztak védőnői állásra kiírt pályázati felhívásról.
Almássy Nóra védőnő jelezte, hogy a gyes lejártával
munkaviszonyát meg kívánja szüntetni, az általa ellátott
körzetre vált szükségessé az állás kiírása, mely a
városi
honlapon megtekinthető. Az önkormányzat minden lehetőséget
megragad, hogy a védőnői állás betöltésre kerüljön, a súlyos
szakemberhiány ellenére is.
Elfogadták Kenderes Város Víziközműveinek 2019-2033as évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A napirenddel
kapcsolatban tárgyaltak a telepre történő vízbekötésről, amely
a tűzcsapok vízellátása miatt lenne nagyon fontos, illetve
felvetették a közkifolyókkal kapcsolatos problémákat is.
A testület már egy korábbi határozatában döntött a szociális
tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat beadásáról 2018
évre. Az eddigi években kemény lombos tűzifát igényelt az
önkormányzat. Most olyan tájékoztatást kaptak a NEFAG Zrt.től, hogy - a megnövekedett igények miatt – nem biztos, hogy
tudják biztosítani a megfelelő mennyiségű tűzifát. A
pályázatban szénre is lehetne pályázni. A vélemények
elhangzása után az rajzolódott ki, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan tűzifára adják be a pályázatot. A megvalósításhoz
három cégtől kérnek majd árajánlatot, remélik, hogy a nyertes
pályázó tudja majd biztosítani a megfelelő mennyiségű tűzifát.
Az ülés végén rendezvényekre történő meghívások
hangzottak el.
A 2018. szeptember 5-i rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendet tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított a város
közigazgatási
területén
megvalósítandó
közvilágítás
korszerűsítése tárgyában. 2018. augusztus 28-án kiegészítő
tájékoztatás kérés érkezett az az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben. Tekintettel a kiegészítő tájékoztatásban szereplő
információk fontosságára, az önkormányzat 2018. augusztus
29-i nappal módosította az ajánlatok benyújtási határidejét és a
módosított ajánlattételi határidőt 2018. szeptember 14-én 9
órára tűzte ki. A kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre
adott válaszokat a bírálóbizottság megvitatta, amelyet a
képviselő-testület tagjai megkaptak. A módosítással az első
bírálóbizottsági ülésen megfogalmazott elvek nem sérültek sem
az ár, sem a fényerő, sem a kivitelezés határideje tekintetében.

A „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia
alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő
refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén”
tárgyú közbeszerzési eljárás előterjesztését megtárgyalták és a
Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatás-kérésre
adott válaszokat, valamint az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentáció módosítását jóváhagyták.
Felkérték a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót, hogy
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szükséges
teendőket végezze el.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.

Kedves vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Horthy Miklós
Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem a
Mindenszentek ünnepén is várja látogatóit.
Október 30. (kedd) – november 3. (szombat), a megszokott nyitva tartás szerint, 9-17 óráig látogathatnak
el hozzánk.
Mint minden évben, most is biztosítjuk Önöknek,
hogy leróhassák kegyeletüket a a Horthy család előtt
Mindenszentek ünnepén!
A családi kriptában november 1-2-3-án (csütörtökpéntek-szombat) 10-18 óráig helyezhetik el mécseseiket, virágaikat.

„És egyet gyújtok azokért, kiket a bosszú
bűntelenül akasztófára hordott.
A gyertyák fényében kemény imát mondok,
hogy legyen nyugalmuk csendes, áldott!
Meg nem bocsátok! ... De ma emlék él csak bennem!
Hull a könnyem. Szívem tele malaszttal.
Elsiratom őket és az sem vigasztal:
mellettem áll az Úr, s maga is: s í r!”
(Alföldi Géza)
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Tájékoztató Kenderes Városi Önkormányzat nyertes pályázatairól
Kenderes Városi Önkormányzat az elmúlt évben több
sikeres pályázatot nyújtott be, melyek a megvalósítás
különböző szakaszaiban vannak. Az alábbiakban szeretnénk a
Tisztelt Lakosságot tájékoztatni arról, hogy mely pályázatunk
milyen megvalósítási fázisban van. A Terület-és
Településfejlesztési Operatív Programon belül a következő
nyolc projektünk volt eredményes:
1.

„Komplex
energetikai
fejlesztés
Kenderes
közintézményeiben” című pályázat keretében több
önkormányzati intézmény fejlesztésére kerül sor:
Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Területi Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a
jelenleg használaton kívüli bánhalmi iskola. Az elmúlt
időszakban a tervek elkészültek, a pályázatban benyújtott
koncepcióhoz képest azonban merültek fel módosítások,
például a Családsegítő épülete is akadálymentesen
megközelíthető lesz. A módosítási igény jóváhagyását
követően indulhat a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás.

2. „Élhető Kenderes, Zöld Város” elnevezésű projekt
keretében a város zöldfelületeinek környezettudatos,
család-és klímabarát megújítása történik: többek között a
Szövetkezeti úton és a Horthy-ligetben játszótereket
alakítunk ki, a közösségi rendezvénytéren filagóriák
kihelyezésére, sétaút kialakítására, szabadtéri színpad
fedésére
kerül
sor.
A
városi
zöldfelület
növényállományának rekonstrukciója mellett utcabútorok
beszerzése és a Városháza előtti használaton kívüli
szökőkút felújítása is megtörténik. A Művelődési Ház
melletti területen kap helyet a nyilvános WC. Bővül a
meglévő térfigyelő rendszer is a projekten belül. A
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a
kivitelező a Polyduct Zrt. személyében, a szerződés
aláírására 2018. május 2. napján került sor, a kivitelezés
zajlik, ezen belül a Horthy-ligetben található játszótér
átadása megtörtént. A projekt további elemeinek
megvalósítása folyamatban van, a kivitelezés
véghatárideje a szerződés szerint: 2018. november 30.
3. Az óvoda épületei is megújulnak. A tervezett
felújításokhoz belső átalakítások-korszerűsítések, új
főbejárat, fedett terasz és új udvari térburkolatok is
társulnak. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződést 2018. július
23. napján írtuk alá a Lisznyai Építőipari Kft-vel, a
szerződés szerinti teljesítési határidő: 2018. október 31.
4. A TOP-4.2.1.-es pályázat keretében a Központi Konyha
eszközeit korszerű berendezésekre cseréltük, ezzel
támogatva a folyamatosan magas szintű szolgáltatást.
Szükségessé vált a konyha épületének átalakítása, amely
jelenleg is folyamatban van, a munkák előreláthatólag
2018. október 31. napjáig elkészülnek. A pályázat

keretében további eszközöket is meg szeretnénk
vásárolni.
5. A TOP-2.1.3. pályázat keretében a csapadékvíz-, belvízés a helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árkok
rekonstrukciója, új vízelvezető árok és kapcsolódó
műtárgyak létesítése, a csapadékvíz elvezető rendszer
kialakítása történik. A kivitelező kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a
munkaterület átadását követően a város lakossága
számára lakossági fórumot is tartottunk. A szerződés
szerint a teljesítés határideje: 2019.04.22.
6. Önkormányzatunk Kisújszállás, Berekfürdő és Túrkeve
mellett konzorciumi partnerként csatlakozott Kunmadaras
Nagyközség
Önkormányzatához
a
TOP-1.2.1.
pályázatban, melynek elsődleges célja a Nagykunsági
települések turizmusának erősítése, továbbá törekszünk
arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyére jellemző
műemlékekre, építészeti örökségekre alapozva egy
korszerű infrastruktúrával és magas minőségi színvonalú
komplex turisztikai attrakció létrehozása valósuljon meg.
Önkormányzatunk a pályázat szándékaihoz igazodva a
helyi római katolikus templom felújítását végzi el. Az
első, eredménytelen közbeszerzési eljárást követően újabb
közbeszerzési eljárás lefolytatása következik.
7. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat vezetésével
valósul meg a Tisza-tavi templomok útján II- kulturális
turisztikai desztináció elnevezésű pályázat, melynek
célja,
hogy
a
Tisza-tavi
régió
települései
idegenforgalmának fellendítése érdekében komplex
turisztikai kínálatot biztosítson az érdeklődők számára,
ezen belül új vonzerők létrehozását és a meglévők
fejlesztését
kívánja
elérni.
Kenderes
Városi
Önkormányzat Bánhalmán egy imaház létesítését tervezi
megvalósítani. A beruházás tervei engedélyezés alatt
vannak, a kiviteli tervek készítése folyamatban.
8. A „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése”
című pályázatunk támogatásra került. Ebben a projektben
többek között a helyi ipartelep ivóvíz-, szennyvízhálózatának,
valamint
közlekedőterületek
rekonstrukciója, térvilágítás, térfigyelő rendszer
kialakítása történik. A kiviteli tervek jóváhagyását
követően megkezdődhet a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás. A projekt fizikai
befejezésének határideje a Támogatási Szerződés szerint:
2019. december 31.
További pályázataink:
A KEHOP-2.2.2. azonosító számú projekten belül
megvalósul Kenderes és Bánhalma területén a
csatornahálózat bővítése és a meglévő szennyvíztisztító
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telep fejlesztése. A kivitelező elkészítette a vízjogi
létesítési engedélyes terveket, melyhez szükséges az
üzemeltető
hozzájárulása.
Ennek
birtokában
kezdődhetnek meg a tényleges fizikai munkálatok. A
lakosság tájékoztatása – lakossági fórum keretében –
várhatóan az év végéig megtörténik.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a Vidékfejlesztési
Program keretein belül újult meg. A lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertese, a Kunhegyesi Építők Kft.
a kivitelezési munkákat elvégezte, jelenleg a projekt
zárása történik.
Szintén a Vidékfejlesztési Program keretein belül szeretnénk
megvalósítani a Hosszúháti út útburkolatának
felújítását, melyre az Önkormányzat 88 625 382 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert. A tervek elkészültek,
jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Az Önkormányzat a Kenderes, Dózsa György út 1. szám
alatti ingatlanban 7 fő gyermek számára mini bölcsődét
alakít ki, melyre vissza nem térítendő támogatást kapott.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkák jelenleg is
zajlanak. A beruházás befejezését és az engedélyeztetési
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eljárást követően tudjuk fogadni a 20 hetes kort betöltött
gyermekeket, ezzel is elősegítve az édesanyák mielőbbi
munkába állását.
Önkormányzatunk a Szent István út és a Rákóczi úti
gyalogjárdák felújítására szintén vissza nem térítendő
támogatásban részesült. Jelenleg a közbeszerzési eljárás
előkészítése zajlik.
A 1680/2017. (IX.21.) Kormányhatározat alapján
Kenderesen megújul a Borház, a volt Református Iskola
épülete, a Horthy-liget, a Pádár-ház, valamint a
Városháza. Az előkészítő munka során a tervező
kiválasztása megtörtént, a tervek a rendelkezésünkre
állnak, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.
Ezen pályázatok megvalósulása mind szebbé, élhetőbbé
teszi a településünket, ezért kérem a Tisztelt Lakosság szíves
türelmét és együttműködését a kivitelezések időszaka alatt!
Pádár Lászlóné
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!
A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 projekt azonosító számú, „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése I. ütem” elnevezésű pályázatunk keretében a kivitelezési munkálatokat a Bazaltech Kft. végzi.
Amennyiben a munkálatokkal kapcsolatos kérdésük merül fel, az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a
kapcsolatot a kivitelező képviselőivel:

LAMPRECHT GYÖRGY
Építésvezető +36-70-430-9655
Till László
Építésvezető +36-20-804-5889
Bazaltech Kft.
Írásban:
Nagy Edina: n.edina@bazaltech.hu
A munkálatok idejére szíves türelmüket, együttműködésüket kérjük!
Pádár Lászlóné
polgármester
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Kenderes Város
csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése
I. ütem
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kenderes Városi Önkormányzat a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú,
Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem című projekt megvalósításához bruttó 209 794 022.- Ft vissza
nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott.
A projekt céljai
- A pályázatban lehatárolt akcióterületen a csapadékvíz-, belvíz-, és helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árkok
rekonstrukciója.
- Új vízelvezető árok, és kapcsolódó műtárgyak létesítése, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása.
- Mederburkolatok készítése, átereszek felújítása és létesítése.
A vízgyűjtőterület Kenderes Város belterületén, a települést kettéválasztó Szent István úttól Keletre, a 4. számú főúttól Délre
helyezkedik el. Nagysága 54,8 ha. A város belterületén keletkező csapadék- és belvizek befogadója a XXXII-2 (Kezelő: Magyar
Közút Nonprofit Zrt.), illetve a XXXII. (Kezelő: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) számú belvízcsatornák. Összehangolt és
a város egész területére kiépített vízelvezető árokrendszer nincs. Ugyanez jellemző a tervezési területet érintő vízgyűjtőterületre is.
Az árkok túlnyomórészt földmedrűek, magassági vonalvezetésükben ellenesések találhatóak, valamint vízszállító keresztmetszetük
sem elegendő. A vízgyűjtőterület egyes részein csupán szikkasztó jellegű árkok üzemelnek. A meglévő csőátereszek 20-60 cm
átmérő között változnak. Nagy részük feliszapolódott, illetve összetört, valamint magassági elrendezésük sem megfelelő.
Keresztmetszetük csak a rendszer néhány pontján éri el a megkívánt méretet. Belvizes időszakban az öblözet mélyebben fekvő
területeiről ideiglenes szivattyúállások segítségével juttatják a belvizet a befogadóba. Mindezek miatt a vízgyűjtőn található
árokrendszer nem képes elvezetni a káros vizeket a befogadóban, ezért fejlesztése szükségszerű.

A kivitelezési munkálatok tervezett kezdete: 2018. szeptember 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. április 22.

Az esővíz hasznosítása
A vizek helyben tartása fontos környezetünk védelme érdekében, mint például a csapadékvíz, mely jelentős vízkészlet. Nem
ivóvíz minőséget igénylő, helyi felhasználása ma már egyre inkább elterjedt, és remélhetőleg a jövőben jelentősége csak növekedni
fog.
A település hatékony vízgazdálkodásának megvalósításához a lakosság a következő gyakorlati megoldások bevezetésével,
alkalmazásával járulhat hozzá:
- A szennyvíz- és csapadékvíz-gazdálkodás fenntartható gyakorlatának elérése érdekében célszerű a különböző minőségű
vizeknek a keletkezés helyén történő szétválasztása. Ez nem csupán javítja a tisztítás hatásfokát, de hatékonyabb újrahasznosítást
is lehetővé tesz.
- A csapadékvíz, mely ellentétben a felszín alatti vízzel, nem köztulajdon, alkalmas különböző háztartási és ház körüli vízigény
kielégítésére, és mivel kezelése nem igényel különleges képzettséget, alternatív vízkészletet jelenthet az ingatlan tulajdonosa
számára. A házi ciszternákban tárolt csapadékvíz kertöntözési és háztartási vízként hasznosítható.
- A létrehozott és létrehozandó csapadék elvezetési infrastruktúra fenntartásánál fontos a magántulajdonú ingatlanok előtt az
árkok tisztítása.
Megértésüket, türelmüket és támogatásukat előre is tisztelettel megköszönjük.
Köszönettel és tisztelettel:
Pádár Lászlóné
polgármester s.k.
Kenderes Városi Önkormányzat
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Kérdőív
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú,
Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése I. ütem című projekthez

1. Az Ön lakóingatlana területére hulló csapadékvíz csatornán keresztül összegyűjtésre, vagy
szabadon elvezetésre kerül?

q összegyűjtés
q szabadon elvezetés
2. Stabil csapadékvízgyűjtő létesítmény van-e az ingatlan területén?

q igen
q nem
Ha van, akkor milyen jellegű? (ciszterna, tartály, egyéb)
Mekkora a térfogata? (…. m3)
3. Az összegyűjtött csapadékvizet mire használja?

q háztartási vízhasználat
q öntözés
q egyéb
q semmire
4. A lefolyó csapadékvíz okozott-e már valamilyen problémát az Ön lakóhelyén?

q igen
q nem
Ha igen, akkor milyen jellegű?

q belvíz
q pinceelöntés
q vízmosás
q egyéb
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5. Az utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
megfelelően kiépített-e az Ön lakóhelyén?

q igen
q nem
6. Víztakarékos technológiát, gépet alkalmaz-e az Ön
háztartásában?

q igen
q nem
Ha igen, milyen fajtát?
7. Ismeri-e a csapadékvíz hasznosítás céljából történő összegyűjtésének módszereit?

q igen
q nem
8. Szeretne-e megismerkedni, vagy amennyiben ismeri, többet megtudni a gyűjtési és
hasznosítási módokról?

q igen
q nem
9. Vett-e már részt csapadékvíz hasznosításával, víztakarékossággal, vizek helyben tartásával
kapcsolatos előadásokon, rendezvényeken?

q igen
q nem
10. Részt venne-e a közeljövőben hasonló rendezvényeken?

q igen
q nem
Segítségét előre is köszönjük!
Tisztelettel: Pádár Lászlóné
polgármester s.k.
Kenderes Városi Önkormányzat
Kérjük, legyen segítségünkre és kitöltött kérdőívét az alábbi elérhetőségek egyikére juttassa el:
Cím:
Kenderesi Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Koncz Éva aljegyző E-mail: aljegyzo@kenderes.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ
A „KENDERESI IPARTELEP INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”
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A Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó - parancsnokság közleménye
Fűtéssel kapcsolatos jó tanácsok, hogy
ne egy lakástűz miatt legyen melegünk…
A tüzelő-, fűtőberendezések, az
égéstermék-elvezető
és
szagelszívó
rendszerek meghibásodása, valamint a
helytelen műszaki megoldások tűzesetet,
robbanást, füstmérgezést vagy szénmonoxid-mérgezést okozhatnak. Ezek a
tragédiák
egy
kis
odafigyeléssel
elkerülhetőek lennének.
Általános
szabály,
hogy
csak
kifogástalan
állapotú
tüzelőés
fűtőberendezést, kályhát (tűzhelyet)
csatlakoztassunk a kéményhez, hiszen
használat közben nemcsak a füst áramolhat
ki a réseken, hanem a szikra is kipattanhat.
Fontos a kémények ellenőrzése. Ezt ma
már a tulajdonosnak, használónak magának
kell kérnie az 1818-as hívószám 9.1-es
menüpontjában és a lakosság részére
díjmentes. A zárt égésterű gázzal üzemelő
berendezések kéményeit 2 évente, a szilárd
vagy olaj tüzelésű berendezések kéményeit
évente felül kell vizsgáltatni.
Jó ha tudjuk: ez csak az egylakásos
ingatlanokra vonatkozik, a társasházakra
vagy cégek telephelyeire nem!
Még most sem késő átvizsgáltatni a
különböző tüzelő-fűtő berendezéseket,
mivel a gázfűtéses lakásokban a
visszaáramló légnemű égéstermék is
tragédiát okozhat. A fél éve nem használt
tüzelőberendezésekben meglazulhatnak a
tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek,
ezért célszerű használat előtt megfelelő
képesítésű szakemberrel átvizsgáltatni
őket.
Sok helyen fűtenek vegyes tüzelésű
kazánnal. Ebben az esetben nem elég
csupán a kémény, hanem ajánlott a
berendezés
átvizsgálása
is.
Veszélyforrásként
jelentkeznek
a
tüzelőanyagok is, ha nem megfelelően
tárolják azokat. Mindenképp biztosítani
kell a kazán és a tüzelőanyag közötti
távolságot, továbbá el kell távolítani a
felhalmozott éghető anyagokat is a
fűtőberendezés környezetéből.
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő
fűtőberendezés
begyújtásához
ne
használjunk tűz vagy robbanásveszélyes
éghető
folyadékot.
A
füstcső
hézagmentesen illeszkedjen, mert a
visszaáramló füst mérgezést, a széteső cső
pedig tüzet okozhat. A füstcsövet 1,5
méterenként – de legalább egy helyen –
fémbilinccsel az épületszerkezethez kell
rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen

csatlakoztatni. A koromzsák- és tisztítóajtót
tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A
padlástérben a kémény legalább egy
méteres környezetében éghető anyagot ne
tároljunk.
Sokan választják manapság a korszerű,
jobban záródó nyílászárókat, azonban ne
felejtkezzünk el arról, hogy ezek a veszélyt
is fokozzák, főleg ahol a nyílt égésterű
berendezések (bojler, kéményes konvektor,
kazán) elszívhatják az oxigént. Megoldást
jelenthet a problémára a szabályozott
szellőző-berendezés, valamint a rendszeres
szellőztetés. A szén-monoxid –elkeveredve
a levegővel – belélegzés esetén fulladást
okozhat. A gázkészülékekkel ellátott
helyiségekben érdemes lehet szénmonoxidjelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek
elkerülése céljából.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak”
nevezett szén-monoxid veszélyessége
abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan,
szervezetre gyakorolt hatásai könnyen
összetéveszthetőek
más
betegségek
tüneteivel. Ez a gáz az otthonokban
leggyakrabban előforduló toxikus gáz,
amely meggátolja a véráramban az oxigén
szállítását. Ha a baj mégis megtörtént, jó
tudni, hogy a mérgezés tünetei
jelentkezhetnek hirtelen vagy fokozatosan
is. E tünetek a következők lehetnek:
szédülés, nehéz légzés, fejfájás, émelygés,
hányinger, gyengeség, súlyos esetben
ájulás. Ha ezek közül valamelyiket, vagy
egyszerre
több
tünetet
tapasztal,
szénmonoxid-mérgezésre gyanakodhat,
ezért azonnal menjen friss levegőre és
hívjon orvost!
Amennyiben szén-monoxidot észlel,
nyissa ki az összes ablakot és ajtót, hogy a
gáz kiszellőzhessen, és azonnal kapcsolja
ki a tüzelő-berendezést, ha lehetséges!
Hagyja el az épületet, és addig ne is menjen
vissza, amíg fennáll a mérges gáz kritikus
koncentrációjának veszélye! Azonnal
kérjen orvosi segítséget, és addig ne
használja újra a tüzelő-/fűtő-berendezést,
amíg
a
szükséges
engedélyekkel
rendelkező szakember át nem vizsgálta azt
és meg nem javította a hibákat!
Baj esetén azonnal hívják a 112 központi
segélykérő, vagy a 105 telefonszámot!
(Amennyiben ismerik a helyi/legközelebbi
tűzoltóság közvetlen telefonszámát oda is
jelezhetik az esetet a központi szám hívása
után, ez Kenderesen a 06-59-520-620
telefonszám.)
Czókoly Viktorián
ny. tűzoltó őrnagy parancsnok
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TRÜKKÖS
TŰZIFA
ÁRUSOK!
Az ősz beköszöntével közeleg a
fűtési szezon, sokan pedig már ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőkről. A
házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig vannak
olyanok, akik különböző módszerekkel igyekeznek megkárosítani a
gyanútlan vásárlókat.
Újsághirdetés útján, vagy házaló
árusoktól való vásárláskor nagyobb
az esélye annak, hogy csalás áldozatává válik!
Megrendeléskor előre egyeztessék
a kiszállítás időpontját és lehetőleg
kérjék olyan családtag, vagy szomszéd segítségét a lerakodáshoz, aki
jártas a tüzelőanyagok vásárlásában!
A kiszállításkor idegeneket ne
engedjen be a házba!
Lehetőleg csak telephellyel és
hiteles mérleggel rendelkező cégtől,
vállalkozástól vásároljon tüzelőt!
A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál
jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolja meg! Kérje szakember segítségét!
Csak akkor fizessék ki a fát, ha
megnézték, hogy olyan minőségű,
amelyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az átadott
mennyiséget!
Ha nem ismeri jól a vállalkozót,
céget, előre ne utaljon, és ne adjon át
pénzt!
Mielőtt megérkeznek a szállítók
készítsék elő a megbeszélt vételárat,
ne a szállítók szeme láttára vegye elő
az összes megtakarított pénzét!
Írja fel a jármű rendszámát aki az
árut szállította, kérjen tőle igazolványt, nevét írja fel, az átadás-átvétel
időpontját rögzítse, számlát kérjen az
áruról.
Ha a fentieket betartják vélhetően
Önök nem válnak jogsértés áldozatává!
Tisztelettel:
Boda Andor r. százados
őrsparancsnok
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Tanévkezdés az iskolában
Szeptember 3-án Veni Sancte szentmisével és tanévnyitó
ünnepéllyel indult iskolánkban a 2018/2019. tanév. E nap
különösen jelentős kis elsőseink életében, akiket most is műsorral
és apró ajándékkal köszöntöttek hatodikosaink Boda Zoltán tanár
úr segítségével.
A közösségi fórumon A keresztény értékrend a
gyermeknevelésben című előadást hallgathattuk meg Gulyás
Zsolt atya, Karcag város plébánosa előadásában. Köszönjük az
érdeklődő szülők részvételét, akik egy tanulságos, minden
generációt érintő témáról hallhattak ezen a délutánon.
A Szívesség csere programunk legfontosabb alapelve a
felajánló és az igénybe vevő kölcsönös tisztelete egymás iránt,
valamint az önkéntesség. Szereteten és bizalmon alapul, ennek
jegyében készítettek ajándékot és adtak műsort negyedikes
diákjaink az idősek napközi otthonában és a plébánián idősek
napja alkalmából Vízi Jánosné tanító néni közreműködésével.
A megalakult diákönkormányzat Oros-Rázsó Katalin tanárnő
vezetésével több programot is szervezett, szeptemberben
gesztenye- és hulladékgyűjtési akciót hirdettek. A lelkesen gyűjtő
gyerekek mellett a szülők segítségét is köszönjük, két konténer
telt meg papírral és pet palackkal.
A zene világnapján alsósaink közös énekléssel kezdték a napot.
A diákönkormányzat is közös éneklésre, zenélésre hívott
diákokat, pedagógusokat, szülőket. A fellépők sorát
énekkarosaink nyitották, majd Pádár Szonja és Andrási Szabolcs
gitározott. Attila atya, Misi testvér és Csörögi Gábor hitoktató
gitárral kísért keresztény énekei a muzsika szépségén keresztül
vezettek minket közelebb Istenhez. Végül hetedikeseink léptek
fel, köszönjük Szilágyi Jánosnak és feleségének a közreműködését
a gyerekek műsorában.
Az alsósok író-olvasó találkozón vettek részt a könyvtárban,
majd az állatok világnapján Bordás Józsefné tanító néni kisállat
bemutatót szervezett nemcsak alsósoknak. Tanulóink
megmutatták házi kedvenceiket, és a legtöbb szavazatot kapott
kiskedvencek díjazásban is részesültek. Köszönjük Tóth
Edinának, hogy kecskefogatával eljött hozzánk nagy sikert aratva
gyerekek és felnőttek körében egyaránt.
Nagyné Lenge Margit
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Rendhagyó születésnap!
Bizonyára sokakat meglep a cím, hiszen nem egy személy
születésének dátuma a mai, hanem egy közösségi csoport
megalakulásáé.
Immár két éve annak, hogy megalakult a Kenderesi Idősek
Klubja, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-, és
Gyermekjóléti Szolgálat égisze alatt.
Méltóképpen szerettük volna megünnepelni. Vendégeket is
hívtunk a jeles eseményre, hogy részesei legyenek örömünknek.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Gaszparjan Karen
jegyző úr.
Viszonozva a Kisújszállási Nappali klub előzőekben adott
meghívását, eleget téve kérésünknek, nagy létszámú lelkes
csoporttal látogatta meg rendezvényünket.
Nagy volt az igalom mindenki részéről, a készülődés során. A
klubtagok közül, volt, aki alapanyagot hozott, volt, aki pogácsát
sütött a „nagy eseményre”.
Mi dolgozók sem maradtunk ki, a készülődésből. Saját
konyhánkban, az otthoni jól bevált receptek alapján, sok fajta
süteményt készítettünk el.
Rengeteg sós-, édes sütemény gyűlt össze. Lehetett válogatni,
kóstolni belőlük. Aki megszomjazott, azok számára ásványvíz
és kávé állt rendelkezésükre. Színes, színvonalas kulturális
műsort is állítottunk össze. Klubtagunk Erdei Józsefné Piroska
néni szívből jövő szavalata, mindenkit meghatott.
Ezt követően az általános iskola tanulója, Ratkai Rita verssel
köszöntötte a vendégeket. Az ünnepséget nagy örömünkre
megtisztelte jelenlétével a TOPOGÓK tánccsoport is.
Színvonalas műsoruk, tovább emelte a délután fényét.
Meglepetésként, Bodor Anrásné Ica néni egy szép szavalattal,
lepte meg a jelenlévőket. Külön köszönjük!
Bánhalmai Asszonyok részéről, vendégünk Kovács Józsefné
Ancsi néni, „Mosoly” című intelemmel látott el bennünket.
Jelenlétük külön örömünkre szolgált, továbbra is számítunk
rájuk.

EON - Áramszünet értesítő

Az ünnepséget a tombolahúzás zárta. Ez szintén osztatlan
sikert aratott a jelenlévők körében.
Már hetekkel megelőzve az eseményt gyűjtögettük össze az
ajándéktárgyakat, a klubtagjainkkal együtt.
Jó volt látni a szemekben az izgalmat, a várakozást, és az
örömöt a megnyert ajándék miatt.
Remélem nem csak számunkra, de minden jelenlévőnek
örömére szolgált, a közös együttlét. Szeretnénk, ha hagyomány
teremtődne a közös programokból.
Köszönjük a megjelenését:
• a Kisújszállási Idősek klubjának
• a Bánhalmai asszonyoknak
• a TOPOGÓK tánccsoportnak
• és nem utolsósorban Ratkai Rita tanulónak
Köszönjük a Kenderesi Néptánc Hagyományőrző egyesületnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a táncházat.
Kenderes, 2018. szeptember 8.
Orosné Andrási Edit
intézményvezető helyettes

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Kárfelvevő, kárügyintéző (Kisújszállás),
Szociális munkás és tanácsadó
(Kunmadaras),
Nevelő (Kisújszállás),
Host, hostess (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor
(Karcag),
Hírlapkézbesítő (Kisújszállás),
Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás
(Karcag, Kisújszállás),
Szakács (Kisújszállás),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
Halász (Karcag),
Forgácsoló (Kunmadaras),
Kőműves (Karcag),
Villanyszerelő (Karcag),
Gépi varró (Kisújszállás),

Szabász (Kisújszállás),
Szennyvíztelep kezelő (Karcag),
Ivóvíz hálózat karbantartó (Karcag),
Növénytermesztő gépész (Karcag),
Futár (Kisújszállás),
Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású- egyszerűsített foglalkozás
(Karcag, Kisújszállás),
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozásegyszerűsített foglalkozás ( Eger).
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúállatgondozó (Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
(Berekfürdő),
Irodavezető (Kisújszállás).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók
a Virtuális Munkaerőpiac Portálon:https://vmp.munka.hu/
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Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
és átfogó egészségfejlesztési
programsorozat megvalósítása a
Karcagi járásban
Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
és átfogó egészségfejlesztési
programsorozat megvalósítása a
Karcagi járásban
Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság!
Kedves Betegeink!
A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ betegklubot szervez
Kenderesen cukorbetegek és családtagjaik részére.
Mottónk: „Közösen könnyebb!”
A program célja, hogy kéthetente egyszer, 6 alkalmas
foglalkozás keretén belül a résztvevők szakemberek
segítségével ismeretet szerezzenek:
– a cukorbetegség lényegéről, a kezelés,- gondozás
céljáról,- fontosságáról,
– a szövődményekről, társbetegségek kialakulásáról,
lélektani hatásokról.
A résztvevők életmódbeli, táplálkozási – dietetikai
tanácsadásban is részesülnek.

A Kátai Gábor Kórház
Egészségfejlesztési
Iroda- Lelki Egészség Központ
„Együtt, biztonságban”
címmel az alábbi programot szervezi
Kenderesen:
Baba-mama klub: - kisgyermekes édesanyák
részére hat alkalmas foglalkozás, kéthetente
egyszer, 10 fős csoportokban.
A program ingyenes, előzetes bejelentkezés
szükséges.
A foglalkozásokra 10 fős csoportokban kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!
ELSŐ FOGLALKOZÁS:

2018. OKTÓBER 26. 10.00 óra

A programot vezeti:
- Kovácsné Oszlánczki Judit – Diabetológiai
szakápoló
- Dánielné Nagy Ildikó – Klinikai szakpszichológus
A betegklub ingyenes.
Helyszín: Városi Könyvtár Kenderes
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Helyszín:

VÁROSI KÖNYVTÁR
KENDERES
A program időpontjáról,
helyszínéről érdeklődhet:
Mikola Istvánné
Tel.: 06-59-328-366

Jelentkezni lehet:
Mikola Istvánné
Tel.: 06-59-328-366
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