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Testületi ülésen történt
A 2018. július 30-án tartott rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Döntöttek a folyószámlahitel 30 millió Ft-ra történő
emeléséről, mellyel az átmeneti likviditási problémákat kezelik. A
hitel végső lejárata: 2018. december 28. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel kamatát és járulékos
költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésbe.
Nyertes ajánlattevőt választottak, a Központi Konyha gép,
eszköz beszerzés kapcsán szükséges konyhatechnológiai
átalakítás keretében megvalósítani kívánt építési beruházás
tárgyában. A fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb
összegű ajánlatot (nettó: 9.998.205 Ft + 2.699.515 Ft ÁFA =
12.697.720 Ft) adó Lisznyai Építőipari Kft., Túrkeve székhelyű
céget választották ki.
Határoztak a VP6-7.2.1 – 7.4.1.1 -16 kódszámú, „A kenderesi
Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”
című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti
feladatok tekintetében árajánlattételre felkértekről, az alábbi
cégek
személyében:
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Szolnok; Szolnoki
Városfejlesztő Nonprofit Zrt., Szolnok; Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Eger.
Határoztak a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út
útburkolatának felújítása” elnevezésű projekt beszerzései
tekintetében árajánlattételre felkértekről. A műszaki ellenőri
tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kérik fel: Marosi Csaba,
Szolnok; Hubai Sándor, Kisújszállás; Karancsi Szilárd,
Törökszentmiklós. Projekmenedzsment tevékenységre a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft., Szolnok; Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt., Szolnok;
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Eger
székhelyű ajánlattevőket kérték fel.
Határoztak a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 kódszámú
„Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című projekt
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok megfelelőségére
vonatkozóan. A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési
javaslatát elfogadta, azzal azonos tartalommal döntött. A Bazaltech
Kft., Budapest nevű ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.
Határoztak a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia
alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő
refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról,
a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a
fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok
elfogadásáról, a bevonni kívánt gazdasági szereplők
kiválasztásáról és az eljárás ütemezéséről. A beszerzés becsült
értéke összesen: 34.655.000 Ft. A testület az alábbi gazdasági
szereplőket kívánja az eljárásba bevonni: EC Energie Investment
Kft., Budapest; Kirmer-Vill. Kft., Kaposvár; MA-FA Elektro Bt.,
Enying; Barnucz és Társa Kft., Balatonszabadi; Magyar és Társa
2000 Kft. Enying.
Módosították a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok
megújítása” elnevezésű támogatás részletezéséről szóló
határozatot, az alábbiak szerint: az elnyert támogatásból a
projektmenedzseri díj összegét 2 %-ról 1,5 %-ra módosították. A
projekten belül a felszabaduló 0,5 % megnevezése - a
Belügyminisztérium jóváhagyását követően – kerül megnevezésre,

amelyből a hatósági eljárási díjak, illetékek, ingatlan vásárlás
költsége, illetve egyéb költségek kerülnek finanszírozásra.
Hozzájárultak a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál a 2018. július 16-tól engedélyezett
egy fő 6 órás házi gondozói álláshely 8 órásra történő
módosításhoz 2018. szeptember 1-jei időponttal.
Végezetül tájékoztatás hangzott el a játszótér építésének
készültségéről, illetve olyan elszomorító és felháborító esetekről,
amelyek ott történtek. Sajnos naponta előfordulnak olyan esetek,
amikor nem rendeltetésszerűen használják a játékokat. A jövőben a
szabálytalankodókkal szemben el fognak járni.
A 2018. augusztus 9-i rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Határoztak a „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN12016 azonosító számú projekt keretében Kenderes város
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési
feladatainak ellátására” című projekt közbeszerzési eljárásban
az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás
eredményességéről. A testület a bírálóbizottság javaslatát
elfogadta, a közbeszerzési eljárást eredményesnek ítélte. Nyertes
ajánlattevőnek a Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft., Budapest
székhelyű céget választották ki. Az ellenszolgáltatás összege: nettó
143.067.147 Ft.
Nyertes ajánlattevőket választottak ki a „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és
munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú,
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat
keretében, az alábbiak személyében:
- kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására a JNSZM
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Szolnok székhelyű
céget választották ki. ( nettó: 275.000 Ft + 74.250 Ft ÁFA = bruttó
349.250 Ft)
- felelős, akkreditált közbeszerzői feladatok ellátására Bakos
László, fegyverneki egyéni vállalkozót választották (nettó 470.000
Ft + 126.900 Ft ÁFA = bruttó 596.900 Ft)
- műszaki ellenőri feladatok ellátására Hubai Sándor, kisújszállási
egyéni vállalkozót választották ( nettó 680.000 Ft + 183.600 Ft ÁFA
= bruttó 863.600 Ft)
- projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Jász-NagykunSzolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,
Szolnok székhelyű céget választották ki.
Minden esetben a legalacsonyabb összegű árajánlat került
kiválasztásra.
Nyertes ajánlattevőt választottak ki a „Településképet
meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, a „Kenderesi Móricz Zsigmond
Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat
kapcsán, proketmenedzsmenti feladatok ellátására, a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonproft
Kft., Szolnok székhelyű cég személyében. (nettó: 860.000 Ft +
232.200 Ft ÁFA = 1.092.200 Ft) Ennél a pályázatnál szintén a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó ajánlattevőt választották ki.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a Kenderes, 1320 hrsz.-ú
Kenderes, Bacsó B. út 7. szám alatti belterületi ingatlanra
vonatkozóan a Kenderes Városi Önkormányzat javára
bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.
Határoztak az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes,
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1871 hrsz.-ú 1811 m2 kivett közterület, mobil adathasználatot
biztosító antennatartó torony építés céljára történő
igénybevételhez a felek közötti érvényes bérleti szerződés
módosításáról. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező 1871 hrsz.-ú, 1811 m2 kivett közterület
szükséges részét bérbe adja a szerződésben szereplő 1872 hsz.-ú
terület helyett a DIGI Kft. , Budapest székhelyű vállalkozás részére.
A tervezési eljárás során megállapításra került, hogy az 1872 hrsz-ú
területre tervezett telepítést a szomszédos közterületen lenne
célszerű elvégezni, ezért vált szükségessé a szerződés módosítása.
Határoztak az önkormányzat tulajdonát képező, 474 hrsz.-ú,
Kenderes, Magyar út 18. szám alatti ingatlan magánszemély
számára történő értékesítéséről. Az ingatlanhoz az önkormányzat
ajándékozás címén jutott, annak hasznosításával sem rövid sem
hosszútávon nem terveznek, így hozzájárultak az értékesítéshez. A
vételárat 360.000 Ft-ban határozták meg.
Döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be a települési
önkormányzatok számára kiírt szociális tűzifa beszerzésére. A
pályázat önerejét 635.000 Ft-ot és a szállítási költséget 971.550 Ftot, összesen bruttó 1.606.550 Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítják. Nyertes pályázat esetén a tűzifa térítésmentesen kerül
kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra rendszeresített
nyomtatványon beadott igények elbírálása után. A kiosztásra 2019.
február 15 – ig kerül sor.
Az ülés további részében tájékoztatás hangzott el arról, hogy
2018. augusztus 10-én megnyílik a pályázati lehetőség az MLSZ
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Országos Pályaépítési Program következő ütemére. Az MLSZ
országos Pályaépítési Programjának keretén belül az
önkormányzatnak lehetősége nyílik pályaépítésre pályázni. A
beruházás teljes bruttó költségéből 30 % önrészt kell biztosítania az
önkormányzatnak, valamint 70 % nettó TAO forrásra kell
közvetítenie az MLSZ felé olyan céget, aki a pályaépítéshez fel
tudja ajánlani társasági adóját. Az MLSZ vállalja a teljes beruházás
lebonyolítását, valamint a TAO forrással történő elszámolást.
Különböző pályatípusokra van lehetőség pályázni, többek között
műfüves, élőfüves, grundpályákra. Célszerű lenne megvizsgálni a
pálya Bánhalmán történő megépítésének lehetőségét, abban az
esetben, ha a szükséges önerőt vállalkozók vagy cégek biztosítani
tudnák, mivel az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges
pénzösszeggel.
Végezetül a pénzügyi osztály vezetője tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2019. évi
költségvetést. Az önkormányzatoknak a jövő évben sem jut több
támogatás, mint az idei évben. Az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni a Központi
Konyha felújításánál jelentkező, több mint 10 millió Ft-os, valamint
a többi, most folyó beruházás – jelenleg még nem ismert többletköltségének biztosítását is.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.

Vöröskeresztes tábor
A Magyar Vöröskereszt Karcag Területi
Szervezete 2018. 08. 06—tól 10-ig
50
gyermeket táboroztatott a területet érintő
városokból, mint Berekfürdő, Karcag,
Kisújszállás, Kenderes, Túrkeve. A tábor
helyszíne ebben az évben Kisújszálláson a
Móricz Zsigmond Református Gimnázium
Széchenyi úti kollégiumában volt.
A
megvalósításban, a gyermekek felügyeletében
1 fő munkatárs és 4 fő önkéntes vett részt. Az
MNB támogatáson kívül a Cargill Zrt.
támogatásával és a célzottan kihelyezett
perselyes gyűjtésből, valamint vállalkozók
adományaiból sikerült az egész tábort
megvalósítani. Kenderesről összesen 14
tanuló vett részt a táborban. A vöröskeresztes
alapfeladatok, mint pl.: az elsősegélynyújtás,
katasztrófavédelem megismertetésén kívül
további programok is megvalósításra
kerültek. Ellátogattunk
Szolnokra a
Polgárvédelmi múzeumba, REPTÁR-ba,
Tiszaparti Moziba, Karcagon a Lombkoronasétányhoz
és
a
Katasztrófavédelmi

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
a
zöldhulladékok tekintetében minden
hónap harmadik pénteken végez
gyűjtést a tájékoztató szerinti napokon!
Kérjük
Önöket,
hogy
az
összegyűjtött zöldhulladékot ne a
közterületen tárolják! A korábban
kirakott zöldhulladékok a közterületet
engedély
nélkül
foglalják. Az

Kirendeltséghez.
Esténként
volt
bátoságpróba, grillezés, zenés-táncos buli, Ki
Mit Tud, lövészet stb. Kisújszálláson első nap
a Morgóban várt ránk egy kis csapatépítő
játék, este a Vígadóban bowlingozás. Utolsó
nap pedig a Kumánia Gyógy és
Strandfürdőben zártuk a tábort. A résztvevő

A zöldhulladék
gyűjtésről
elszállítását a tulajdonos költségére
önkormányzatunk kezdeményezheti.
Zöldhulladékaikat az eddig szokásos
módon (egyértelműen azonosítható

gyerekek ismeretekben és élményekben
gazdagodva térhettek haza a táborunkból.
Bízunk benne, hogy jövőre hasonló
feltételekkel, csak más helyszínen ismét
sikerül majd megszerveznünk a tábort.
Orvos Anetta Csilla
Területi vezető

módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat
1 méternél nem hosszabb kötegekbe
összekötve) gyűjtést megelőző, vagy a
gyűjtési napon, reggel 7 órára
helyezzék ki az ingatlanjaik elé!
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos
segítő együttműködését!
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató
MAMMOGráFIAI
EMLőSZűréSrőL
2018. október 12. és 25-e között ismét kihelyezett lakossági
emlőszűrés lesz Kisújszálláson. A mobil szűrőbusz a kisújszállási Városháza mögötti új, Nyár utcai parkolóban várja a
hölgyeket.
A mammográfiás szűrővizsgálat segítségével elérhető a korai
felismerés és kezelés.
A készülék nagy felbontású, korszerű technikával működik,
ezért a legkisebb elváltozásokat is feltünteti a rtg képen. A
képet a memóriájában tárolja, így a következő szűréskor már
nem kell az előző leletet magával hoznia a páciensnek. A
kiértékelés két szakorvos által történik, a felvételek digitális
úton kerülnek továbbításra a szakorvosokhoz. Nagyon érzékeny készülék, minimális a mellre gyakorolt nyomás, ezért
mondhatni fájdalommentes a vizsgálat.
A kétévenkénti emlőszűrésben a 45-65 év közötti nők érintettek.
A szűrésért nem kell fizetni, a költségeket az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állja. Az érintetteket levélben értesítik a
szűrés időpontjáról. Amennyiben a vizsgálat ideje nem felel meg, új
időpont kérhető személyesen, a szűrőbusz felkeresésével vagy a
szűrőbusz telefonszámán.
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Ebek veszettség elleni
védőoltása
értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy városunkban
a 2018. évi veszettség elleni szervezett eboltásra az
alábbi időpontokban kerül sor:
Szeptember 17. (Hétfő)
Szeptember18. (Kedd)
Szeptember 19. (Szerda)

15 - 18 óráig
15 - 18 óráig
15 - 18 óráig

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal udvara.
Bejárat a rákóczi út felől.
BáNHALMA:
Szeptember 20. (Csütörtök)
Helyszín: CBA bolt mellett

Pótoltás:
Kenderes: Szept. 24. (Hétfő)
Bánhalma: Szept. 27. (Csütörtök)

16.30 - 18 óráig

15 - 18 óráig
17-17. 30 óráig

A vizsgálatra a névre szóló meghívólevelet, a társadalombiztosítási kártyát és a korábbi mammográfiás felvételt és leletet el kell
vinni. Aki volt 2014-2017 között szűrésen, annak nem kell a
korábbi mammográfiás leletét magával hoznia. A vizsgálaton azok
is részt vehetnek, akik egy éven belül nem voltak hasonló vizsgálaton, a 40. életévüket betöltötték, panaszmentesek és érvényes
háziorvosi beutalóval rendelkeznek. Nekik előzetesen időpontot
kell egyeztetniük a szűrőbusz telefonszámán.
Időpont egyeztetése azok számára, akik nem kaptak meghívót: személyesen a szűrőbusznál vagy telefonon a 06-30/2572836-os számon. (Kérjük, hogy ezt a telefonszámot csak október 12-étől hívják.)
A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló meghívólevelet, a
társadalombiztosítási kártyát, a korábbi mammográfiás felvételt és
leletet.

Az oltás díja 3.500,- Ft/eb + a féreghajtó tabletta 120
Ft/testsúlytömeg/10kg.

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Dr. Tóth István
hatósági állatorvos

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. 01. 01től az ebek mikrochipes megjelölése kötelező. Veszettség
elleni védőoltást csak az ilyen módon megjelölt eb kaphat.
Amennyiben mikrochippel megjelölt eb nem várakozik
oltásra, lehetőség van az oltást megelőzően a helyszínen
is chipezés elvégzésére. (3.500,- Ft/eb)
Az ebek oltási könyvét hozzák magukkal! Új oltási
könyv kiállítása 200,-Ft/db.
Kenderes, 2018. szeptember

2018. szeptember

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

5. oldal

Tájékoztató
óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatások igényléséről
Kenderes Városi 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 kapcsolatban szükséges információkról
tájékoztatjuk Önöket.
Pontosan milyen típusú támogatások vannak?
Háromféle támogatás igényelhető:
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás (általános iskoláskorú 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 iskoláskorú 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?
Szeptember 10. napjától, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályához való bejuttatásával.
A kérelem nyomtatványokat a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalban 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 iskoláskorú gyermekek esetében a
kérelem mellé semmiféle más iratot nem kell mellékelni.
A közép- vagy felsőoktatásban részt vevő gyermekek
esetében a 2018/19. tanévre vonatkozó tanulói jogviszony
igazolásáról szóló dokumentumot csatolni kell.
A kérelmek benyújtásának határideje 2018. október 1. Az
ezután benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.
Az ügyintézés során kérjük, vegye figyelembe a hivatalos
ügyfélfogadási időt:
hétfő: de: 08.00-12.00; szerda: du. 13.00-16.30; csütörtök:
de. 08.00-12.00; péntek de. 08.00-12.00 óra között.

Mit tegyek, ha a többféle támogatásra is jogosult vagyok?
Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános iskoláskorú gyermek, azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve
igényelhetik meg a támogatást. Postai úton, vagy személyesen
kell eljuttatniuk a Kenderesi Polgármesteri Hivatalba.
Amennyiben a családban óvodás és/vagy általános iskoláskorú mellett közép- vagy 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 Kenderesi 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 Kenderesi Polgármesteri Hivatalba, várnia kell. A törvény által megszabott ügyintézési határidő 8 nap, de munkatársaink 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 Kenderesi 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 Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán bemutatja a megvásárolt
dolgokról szóló számlákat.
FONTOS, hogy csak a 2018. augusztus 1. utáni vásárlásokról kiállított számlákat lehet elszámolásra benyújtani!
Az augusztus elseje előtt keltezett számlák nem fogadhatók
el!
A vásárlások alkalmával NEM a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalt, hanem a Kenderes Városi Önkormányzatát kell a
számlán feltüntetni!
Mit tegyek, ha további felvilágosítást szeretnék kérni a
támogatással kapcsolatban?
Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-251-es telefonszámot,
melyen munkatársaink szíves rendelkezésére állnak.
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály
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Tisztelt Kenderesi Ügyfeleink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön 2018. évben mely napokon történik az elkülönítetten gyűjtött
szelektív és a zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása.
A gyűjtési nap mind a szelektív, mind pedig a zöldhulladékok tekintetében minden hónap harmadik péntek!
Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a szelektív és a zöldhulladékaikat az eddig szokásos
módon (szelektív hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld hulladékokat egyértelműen
azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) az alábbi napokon,
reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjaik elé:

szelektív hulladék gyűjtési napok

zöldhulladék gyűjtési napok
2018. szeptember 21.
2018. október 19.
2018. november 16.

2018. december 21.

nincs gyűjtés

2018. december hónapban zöld hulladék gyűjtés már nem lesz!
Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük: NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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Tisztelt lakosság, kedves szülők!
A gyermekek legnagyobb bánatára
véget ért a nyári szünidő és újra
becsengettek a tanintézményekben, újra
megkezdődött a gyermekek és szüleik
számára a bölcsődei, óvodai, iskolai
időszak. Reggelente ismét iskolába
igyekvő diákok népesítik be az utcákat,
utakat. Ebben az időszakban mindig
megnövekszik a gyermekbalesetek
kockázata, hiszen a nyári pihenés után a
gyermekeknek vissza kell rázódni a tanév
ritmusába.
Az alábbi tanácsokkal a biztonságos
és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk
segítséget nyújtani a szülőknek.
Szabályos közúti közlekedés:
Mielőtt együtt útnak indulnak,
beszéljék, illetve ismételjék át az alapvető
közlekedési szabályokat! Hívják fel a
gyermekeik figyelmét a gyalogjárdán való
közlekedésre, az úttesten történő
szabálytalan közlekedés helyett!
Tervezzék meg, járják be közösen a
legbiztonságosabb útvonalat – ami nem
biztos, hogy a legrövidebb – és
menetközben hívják fel a figyelmet a
lehetséges veszélyforrásokra!
Kérem a szülőket, hogy ha tehetik,
kisebb gyermekeiket néhány hétig
kísérjék el az iskolába!
Gépjármű vezetőjeként, oktatási
intézmény közelében vezessenek még
körültekintőbben és számítsanak az
úttesten figyelmetlenül áthaladó diákokra!
értékek védelme:
Ragaszkodjanak
hozzá,
hogy
gyermekeik
csak
a
tanításhoz
nélkülözhetetlen eszközöket vigyék
magukkal az iskolába!
Ne hordjanak drága ékszereket, ne
vigyenek nagyobb mennyiségű készpénzt,
okostelefont, táblagépet az iskolába, de ha
már megtették, ne kérkedjenek vele, és ne
hagyják azt őrizetlenül!
Személyes biztonság:
Hívják fel gyermekük figyelmét, hogy
útközben ne álljanak szóba idegenekkel,
ne üljenek be ismeretlenek autójába és ne
fogadjanak el tőlük semmit!
Alakítsanak ki őszinte kapcsolatot
gyermekeikkel,
hogy
baj
esetén
bizalommal fordulhasson a gyermek a
szüleihez, tanáraihoz, osztályfőnökéhez,
vagy akár az iskola rendőréhez!

Amennyiben mégis bekövetkezik nem
várt esemény:
Jó, ha már az egészen kicsik is tisztában
vannak vele, hogy probléma esetén bátran
fordulhatnak az egyenruhás rendőrhöz és
fontos, hogy ismerjék az ingyenes 112-es
segélyhívó telefonszámot.
Mi az, amit a szülőknek is tudnia
kell?
Amennyiben gyermeke sérelmet
szenved, és azt elmondja, a sérelem
mértékét figyelembe véve tájékoztassa
osztályfőnökét és/vagy a rendőrséget!
Mindig beszéljék meg, hogy gyermeke
hová, kivel megy, mikor ér haza!
Ismerje a barátait és az ő szüleinek
nevét, lakcímét, telefonszámát!

Vigyázat, kábítószer!
Abban az esetben, ha az utcán, az
iskolában, vagy annak közvetlen
közelében valakinek ismeretlen eredetű,
alakú, formájú tablettát, port, gyanús
édességet, vagy cigarettát ajánlanak
kipróbálásra, azt haladéktalanul jelezze
egy ismerős felnőttnek (szülő, pedagógus,
rendőr)! És ne fogadja el! A dílerek (akik
gyerekeknek kábítószert ajánlanak
kipróbálásra) elsődleges célja az, hogy a
gyerekeket a kábítószer fogyasztásra
rászoktassák. Ezért a rendőrségnek őket a
lehető leghamarabb el kell fognia, amihez
a lakosok bejelentése nagy segítséget
adhat.
Tisztelettel: Boda Andor r. százados
Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka
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Visszatekintés az elmúlt 90 évre
– riport Juhász Teréz védőnővel –
A kenderesi Juhász Terike nénit a
napokban ünnepélyesen köszöntötték 90.
születésnapja alkalmából városunk vezetői
és egészségügyi dolgozói, és átvehette azt a
Magyarország
Kormánya
által
adományozott okiratot is, amellyel a
szépkorúakat köszöntik. Nemrégiben egy
másik örömteli eseményen is résztvehetett,
ugyanis
júniusban
átvehette
a
vasdiplomáját, amelyet a diplomaszerzése
65. évfordulója alkalmából kapott. Ezen
események kapcsán kerestem fel az újság
szerkesztősége nevében, hogy riportot
készítsek vele. „Terike védőnéniként”
sokak számára ismerős , hiszen több ezer
csecsemő és kisgyermek „védelméért” volt
felelős Kenderesen munkássága során.
Találkozásunk számomra feledhetetlen
élmény marad, mert még ma is hihetetlen
életöröm árad belőle és tele van tervekkel.
Fogadják szeretettel a vele készített
anyagot!
Meséljen nekünk az életútjáról! Hogyan indult és zajlott a
pályafutása?
1928-ban születtem Karcagon. Gyermekkoromban néhány
évig Nádudvaron éltünk, majd jött a háborús helyzet és
idekerültünk, először a Juhász nagyapám tanyájára, majd
Bánhalmára a Horthy tanyára, ahol édesapám gépészkovács
volt. Az 5. osztálytól kezdve a kakati iskolába jártam és itt
végeztem el az akkor bevezetésre kerülő 8. osztályt is.
Édesapám tervei szerint kereskedésbe szánt dolgozni, vagy
fodrásznak. Viszont jött egy váratlan lehetőség arra, hogy varrni
tanuljak, így 1943/44-ben ezt a szakmát sajátítottam el. Jött a
háború így a varrástanulás abbamaradt. 1945-ben beköltöztünk
Kenderesre, édesapám itt alakított ki magának kovácsműhelyt.
Sajnos ő 1947-ben meghalt, két testvéremmel félárván
maradtunk. El kellett mennem dolgozni, hogy segíthessek
eltartani édesanyámnak a családot. Ismét a varrás felé terelődött
az életem, állami gondozott gyerekeknek készítettünk ruhákat
édesanyámmal együtt, szervezett keretek között. Közben Fontos
doktorúr, településünk orvosa fiatal fiúkat és lányokat képezett
ki „egészségőrnek”, egy tanfolyam keretében. Ő édesapám
barátja volt, így bekerültem én is a képzésbe. Itt vizsgáztunk és
kaptunk róla tanúsítványt is, hogy elvégeztük. 1949-ben a TBC
felszámolásakor mi végeztük a szűrést, segítettünk felmérni,
hogy mennyire fertőzött a lakosság. A másik feladatunk az volt,
hogy az akkori jegyrendszerhez (csak így jutottak az emberek
akkoriban kenyérhez, liszthez, zsírhoz, szappanhoz) mértük fel,
ki mennyire rászoruló. 1951-ben újságban hirdette a szegedi
védőnőképző, hogy a 18. éven felüliek felvételizhetnek, így két
másik kenderesi lánnyal megpróbáltuk és bejutottunk. Itt úgy
képeztek ki minket, hogyha háború lesz, betudjanak vonni
minket az egészségügyi ellátásba. Két és fél év volt a képzési
idő, melynek keretében az általános tantárgyakon kívül szakmai
tantárgyakat, pl.: járványtant, szülészetet, ápolástant,

gyermekgyógyászatot, sebészetet, TBC gondozást, szemészetet,
bőrgyógyászatot, anatómiát, gyógyszertant, stb. tanultunk és
részt is vettünk a kórház ezen osztályainak munkájában. A
gyakorlat mellett dolgoznunk is kellett az ápolók mellett a
kórházban. Békéscsabán három hónapos műtői gyakorlaton
vettünk részt. A végzés után hat hétig vettem részt gyakorlaton
Apcon és Abádszalókon, itt már konkrét védőnői munkát
gyakoroltunk. Miután leállamvizsgáztunk (szociális védőnői és
ápolónői képesítést kaptunk) a minisztérium jelölte ki
számunkra a munkavégzés helyét, nem mi választhattuk ki azt.
Én elkerültem a Dunántúlra, a csornai járásba,
Győrsövényházára, ahol 12,5 évet töltöttem. Itt nem volt
egészségház, nem volt védőnő és még másik két település is
tartozott az ellátási területéhez. Nem volt egyszerű a helyzetem,
nekem kellett kialakítanom mindent. Volt, hogy a posta
épületében kaptunk egy szobát a vizsgálatokhoz és postai
mérlegen mértem a babákat. A Ratkó korszakban rengeteg
gyermek született, így nagyon sok munkám volt. Az anyáknak
kötelező volt a védőnői szolgáltatást igénybe venni, mert csak
így kaphattak ingyenes babakelengyét és a gyermekgondozási
pénzt. Igényelték is az anyák a gondozást, mert régen jóval több
veszély leselkedett a kismamákra és a gyermekek táplálása sem
volt ilyen egyszerű, nem voltak tápszerek és járványveszély is
nagy volt, pl. kanyaró, skarlát, bárányhimlő, rózsahimlő.
Ezekre akkoriban még nem volt védőoltás. Nagyon magas volt
a csecsemőhalálozás, gyermekbénulás és a koraszülés, ezek
miatt is jött létre az egészségvédelmi szolgálat. 1966-ban
sajnos édesanyám megbetegedett, ezért közelebb kellett
költöznöm, Abonyba kerültem, körzeti védőnőként dolgoztam
1970-ig, amikor is Kenderesre kerültem, Szentes doktorúr
jóvoltából. A kettes körzetben dolgoztam, amihez Kenderes
fele, Bánhalma és az egész tanyavilág tartozott. 1978-ig vittem
ezt a körzetet. Akkoriban évente 60-80 gyerekem született,
végül már Bánhalmán is 28 gyermek született. Jeleztem a
megyei szervnek, hogy nem győzöm a munkát, így ekkor
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levették Bánhalmát és külön körzetet alakítottak ki. Ekkorra
szerencsére lezajlottak a járványok és már folyamatosan
oltásokkal látták el a gyermekeket, nem csak a csecsemőknél,
hanem az iskolásoknál is. Feladatunk volt még a
szűrővizsgálatok végzése is óvodában, iskolában, ahol látás és
hallásvizsgálatot, vérnyomásmérést, tisztasági vizsgálatokat
végeztünk. 1980-ban végeztem el a Védőnői Főiskolát
Budapesten, munka mellett. Oktató védőnői tevékenységet is
végeztem, ez azt jelenti hogy frissen végzett védőnők töltötték
gyakorlati idejüket a kezeim alatt. 1985-ben vonultam
nyugdíjba, de utána még visszahívtak dolgozni 1987-től 1996ig, mert védőnőhiány volt akkor is.
Mi a véleménye a jelenlegi védőnőhiányról? Mivel
lehetne motiválni a fiatal lányokat, arra, hogy ezt a szakmát
válasszák?
Szerintem a védőnőhiánynak több, összetett oka van. Sokan
tartanak a vidéki élettől, pedig ott is van arra lehetőség, hogy az
ember megtalálja a kikapcsolódási lehetőséget. Emellett sajnos
a fizetés is alacsony, annak ellenére, hogy mostanában többszöri
emelésre is sor került. Sokaknak pedig a nyelvvizsga
megszerzése ütközik nehézségekbe, és addig nem kapnak
diplomát a kezükbe, amíg azt nem szerzik meg. Mindezek
ellenére én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy bátran
jelentkezzenek a lányok védőnőnek, mert rengeteg szépsége van
a szakmának, ha újra kezdeném is ezt a hivatást választanám.

9. oldal

Engem mai napig megállítanak sokan felnőtt emberek, akiknek
annak idején a védőnője voltam, és érdeklődnek, hogy hogy
vagyok, emlékeznek rám ennyi idő után is. Ez szívmelengető
érzés. Én minden „védettemet” fiamnak, gyerekemnek hívok.
Hogyan telnek a nyugdíjas évek? Mivel foglalja el magát
szabadidejében?
Nagyon szeretek kézimunkázni, kedvenc elfoglaltságom a
csipkeverés, már kiállítás is volt a munkáimból. Ajánlani tudom
mindenkinek mert nagyszerűen kikapcsolja az agyat,
megnyugtat. Még gyermekkoromban tanultam meg ezt a
tevékenységet, de még mai napig is sajátítok el új motívumokat.
A nagykunsági csipkeverésről írt egy ismerősöm, - Fejesné
Koppány Gabriella, aki csipkekészítő népi iparművész könyvet. Az ő közbenjárására a vert csipke bekerült a Magyar
Nemzeti Értéktárba. Én is közreműködtem az ajánlásban.
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy mindig legyenek terveik.
Nekem mindig vannak, hol a házat újítgatom, ha kell még a
saját kezemmel is. A kertben is sokat tevékenykedem, sokszor
elkel már a segítség. Szerencsére vannak jóravaló emberek
körülöttem, akik hadra foghatóak ha valamivel nem boldogulok.
Kedves Terike néni! Jó egészséget és további tartalmas
nyugdíjas éveket kívánok az újság szerkesztősége nevében!
Köszönöm az interjút!
ács Andrea éva

65 éves osztálytalálkozó – 2018. augusztus 18.

A képet Mészáros Tamás készítette.

A 65 éve 1953. júniusában Kenderesen végzett osztály

„Találkoztunk, ó de jó volt,
S lettünk újra gyerekek,
felidéztük sok kis csínyünk,
és mindenki nevetett.”
(Szepesi Zsuzsanna)

alsó sor (balról – jobbra):
Kovács Irmuska, Szűcs Juncika, Tóth Mária, Dankó Vali, Bodó Margit, Csillag Éva (Irén)
középső sor: Hanyecz Imre, Takács Irén, Végh Károly, Ulveczki Mihály, Kinczel Éva, Nász Piroska, Dienes Eszter
felső sor: Herczegh Ignác, Nagy Rózsika, Vitai László, Dr. Pataki Csaba, Czifra Iván
Reméljük, még több életünket színesítő közös percet töltünk el itt a Földön! Hálás köszönet a Popeye Pizzériának
az osztálytalálkozónk lebonyolításáért és Ulveczkiné Kinczel Évának a szervezésért!

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

10. oldal

MOZGáS KLUB
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MEGHÍVÓ

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
és átfogó egészségfejlesztési
programsorozat megvalósítása
a Karcagi járásban

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
és átfogó egészségfejlesztési
programsorozat megvalósítása
a Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

Tisztelt mozogni vágyó Kenderesi Lakosok!
A karcagi Egészségfejlesztési Iroda – Lelki Egészség Központ
(EFI-LEK) szervezésében rendszeres, életvitelszerű testmozgást
ösztönző közösségi programok indulnak.

Mottó: „A sport MINDENKIé!”
Az Önök részére 10 alkalommal speciális GYÓGYTOrNA
foglalkozásokat kívánunk megrendezni.
A részvétel INGYENES, előzetes jelentkezés szükséges.
A foglalkozások témáját (gerinc-, váll-, alsóvégtagi torna stb.)
az Önök igényeinek megfelelően, előzetes állapotfelmérés után
állítjuk össze.
Az órákat 20 fős csoportokban tervezzük indítani, hetente 1
alkalommal.
Jelentkezni lehet:
- Mikola Istvánné, Tel.: 06/59-328-366
- A helyi klubok, szervezetek, egyesületek vezetőinél.
A gyógytorna foglalkozásokat tartja:
Kátainé Nyakó Edit
EFI-LEK munkatárs, gyógytornász
Tel.: 06-30/894-7265

MEGHÍVÓ

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda – Lelki Egészség
Központ

„Együtt, biztonságban”

címmel az alábbi programokat szervezi Kenderesen:
– Szülésre felkészítő tanfolyam: várandós édesanyák részére hat
alkalmas foglalkozás, hetente egyszer, 10 fős csoportokban
– Baba masszázs tanfolyam: kisgyermekes édesanyák részére
hat alkalmas foglalkozás, hetente egyszer, 10 fős csoportokban
– Baba-mama klub: kisgyermekes édesanyák részére hat alkalmas foglalkozás, hetente/kéthetente egyszer, 10 fős csoportokban
A programok ingyenesek, előzetes bejelentkezés szükséges.
A foglalkozásokra 10 fős csoportokban kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!
A program időpontjáról, helyszínéről érdeklődhet:
- A helyi védőnői szolgálatoknál
- Mikola Istvánné, Tel.. 06-59-328-366
- Pesti Csaba Barnabásné (EFI munkatárs)
Tel.: 06-30-864-45-28

A kenderesi Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt
2018. október 1-jén 10.20 órakor kezdődő

ÍrÓ-OLVASÓ TALáLKOZÓrA
Sárkányhegedű és Boldogságcseppek
címmel.

Vendégünk: Hajdú Katalin meseíró
„Természetesen nekünk, szülőknek az a legfontosabb, hogy a mesék
teremtette bizalmi, szeretetteljes légkörrel megteremtsük a gyermekünkkel
való örömteli kötődést, amely a serdülőkori nehézségeken is átsegít. A
gyermeki boldogság – az én leiratomban – nem csupán a szülő részéről
történő feltétlen szeretetet jelenti, hanem a nyugodt, harmonikus családi
légkörön belül a szülői következetességet, játékosságot, a közösen együtt
töltött minőségi időt és beszélgetéseket.”
(Hajdú Katalin)

2018. szeptember
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló,
Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők
első előadása:
2018. október 17. (szerda)
Bernard Slade:

Jövőre veled ugyanitt
– romantikus vígjáték –
Kertész Marcella és Mihályi Győző nagyszerű páros, ezúttal ebben a legendás, szórakoztató darabban. A férfi és a nő egy
szállodai szobában találkoznak évről
évre…
rendezi: Balázs Péter
Indulás:
Kenderesről:
17.45-kor a művelődési háztól
Bánhalmáról: 18.00-kor
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

ADJ VÉRT
ÉS MENTS MEG
HÁROM ÉLETET!
VÉRADÁS
2018. szeptember 19. (szerda)
8.00 – 12.00 óráig
a művelődési házban.
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak,
olyan gesztus, amely mindenképpen
megbecsülést érdemel!.
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