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Karácsony éjszakáján Jézus Krisztusnak, a
közénk eljött, emberré lett Fiúistennek, a Szent-
háromság második személyének az evilágra
születését ünnepeljük. A karácsony éjjeli, éj-
féli miséknek régi hagyománya van Egyhá-
zunkban. Ennek az az oka, hogy a Szentírás-
ban azt olvashatjuk, hogy Jézus éjjel született
meg, a pásztoroknak éjszaka szólt az angyal,
hogy menjenek el és keressék meg a kisdedet,
aki egy barlang istállóban fekszik, s ott talál-
hatják meg Őt az édesanyjával és annak je-
gyesével, Máriával és Józseffel együtt.

Hogy miért is éjszaka született a Megváltó?
A Jóisten ezzel is tanít bennünket. Felhívja a
figyelmünket egy fontos dologra. Arra, hogy a
világ Krisztus születése előtt sötétségben volt.
S amikor Ő eljött hozzánk, amikor a Fiúisten
emberré lett, akkor Isten szeretete, az Ő embe-
rek életét boldoggá tenni akaró jósága ragyo-
gott rá a Földre. Jézus Krisztus a mi Megvál-
tónk, aki nekünk örök életet ajándékozott. E
miatt, az Ő születése miatt van okunk örven-
dezni, van okunk boldognak lenni.

2013-ban Ferenc pápa kiadott egy encik-
likát – egy pápai, mindenkihez szóló körle-
velet – amelyet még elődje XVI. Benedek
pápa kezdett el írni, s aminek az a címe, hogy
Lumen Fidei, vagyis a Hit Világossága. Ebben
fogalmazzák meg többek között azt, hogy
nagyon régen, Jézus születése előtt voltak
olyan vallások, amelyek a Napot istenítették.
Mert tudták az akkor élők, hogy a fényre az
embernek szüksége van. E nélkül az élet nem
lehetséges. A Nap pedig fényt tud adni. De
egy idő után nagyon sokan rájöttek arra, hogy
a Nap mégsem lehet Isten, már csak azért sem,
mert nem tud mindenhová bevilágítani. Van-
nak árnyékos helyek is a földön. És ugyanígy
nekünk embereknek, a mi életünkben is van-
nak árnyékos részek. Amelyek közül a legsö-
tétebb a halál. A valódi Istent pedig onnan
lehet felismerni, hogy Ő le tudja győzni még
ezt a legnagyobb sötétséget is. Be tudja azt
ragyogni. Meg tud bennünket szabadítani az
örök halál fogságából. 

Amikor Jézus kisbabaként erre a világra
született, akkor ebből észrevehettük azt, hogy
az Isten nem hagy bennünket magunkra. Jézus
Krisztus egész üzenete arról szól, hogy van
értelme az életünknek, van értelme jó ember-
nek lenni, van értelme harcolni a jóért, mert

Isten végtelenül szeret minket. És azzal, hogy
az Atya az Ő Fiát nekünk ajándékozta, ben-
nünket is gyermekévé fogadott és nekünk is
életet adott. Hiszen a karácsony éjjelén meg-
született Jézus volt az, aki aztán majd később,
a húsvéti feltámadásával örök életet szerzett
nekünk embereknek.

Ezért furcsa dolog, hogy eltelt már kétezer
esztendő Jézus születése óta, az Isten Igéjé-
nek, Örömhírének eljövetele óta és mégis
milyen sok olyan ember van, akinek az életé-
ben ez a fényesség, ez a világosság még most
sincs jelen. Nem látják a boldogságot, az élet
értelmét, hanem lelki sötétségben élnek. Mi
lehet ennek az oka? 

Először is azt kell hogy tudjuk, hogy Isten
nem erőszakolja ránk az akaratát. Ő felkínálja
minden embernek a hit ajándékát. Megszólít
valamennyiünket. Azt szeretné, hogy boldo-
gok legyünk. Kivétel nélkül mindnyájan. Vi-
szont az, hogy elfogadjuk-e az Ő meghívását,
az már rajtunk áll. Ma Magyarországon azért
a legtöbb ember hall Jézusról. Hiszen a Krisz-
tus által alapított, az Ő tanítását hirdető Egy-
ház itt van, nem csak hazánkban, hanem szinte
a világ minden részén. Hirdeti az evangé-
liumot, az örömhírt. Hogy van értelme élni és
jó embernek lenni. És mégis milyen sokan
vannak, akik ezt nem hallják meg, akiket nem
érdekel Krisztus üzenete és nem hajlandóak
az Ő tanítása szerint irányítani – s ha kell –
átformálni az életüket. 

Igazából itt van a probléma. Isten hiába hív
meg minket magához, ha mi nem hallgatunk
az Ő tanítására, hogy hogyan éljünk, hogy ne
keserítsük meg egymás életét, meg a sajátun-
kat se, ha nem fogadjuk el az Ő kincset, az Ő
fényét, akkor továbbra is sötétség lesz az
életünkben. 

Hogy miért van az, hogy a világ, hogy oly
sok ember nem foglalkozik Jézus Krisztussal?
Hogy távol tartják magukat Tőle? Talán az
egyik válasz erre a kérdésre a kényelmesség.
Nézzük meg, hogy régebben, amíg nem volt
TV, meg számítógép, meg okos telefon, az em-
berek sokkal többet jártak össze, sokkal fon-
tosabb volt számukra a közösségi élet. Mosta-
nában viszont sokan csak úgy elvannak otthon
maguknak. Egy virtuális világban élnek,
élőben nem is nagyon beszélgetnek egymás-
sal. S emiatt is van az, hogy templomba se
jönnek el. 

Vagy ott van a másik dolog, ami szintúgy
elválaszthat, távol tarthat minket Istentől: a
pénznek, az evilági kincseknek a hajszolása.
Ezekből valamennyire szükségünk van ahhoz,
hogy meg tudjunk élni ezen a világon. De ha
valakinek ez válik az istenévé, ha ez számára
a legfontosabb, ha inkább megy a pénz után,
mint hogy Isten szeretetét, az Ő törvényeit be-
fogadná, vagyis mint hogy jó ember, becsüle-
tes ember lenne, az már nagyon rossz. Mert
boldogságot a közösség tud adni: ha közös-
ségben, szeretetben vagyunk egymással, mi
emberek; és mindenek előtt egy belsőséges sze-
retetkapcsolatban vagyunk az Istennel. Ezt
sem a TV, sem a pénz nem pótolhatja.

A földi bálványaink sem tudnak értelmet
adni az életünknek. Isten üzenetét emberi okos-
kodás nem tudja helyettesíteni. Mert az em-
beri bölcselkedés egy ponton véget ér. Egy
valaki van, aki életünk minden területén bol-
dogságot tud adni: a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus. A közénk eljött Fiúisten. 

Fogadjuk be Őt mi is az életünkbe, Őt a
mindenség fényét. És ezt tegyük meg úgy,
hogy szóba állunk Vele. Hogy elgondolko-
dunk, elmélkedünk Krisztus üzenetén. És a
karácsony lényegén: azon, hogy az Isten eljött
közénk. Ez a kisded Megváltó – aki később
felcseperedik, tanít, rengeteg csodát tesz,
meghal értünk a kereszten és végül feltámad
és felmegy a mennybe a Szentháromságba –
akkor tudja megváltoztatni a mi életünket is,
ha mi ezt hagyjuk neki. És őszintén úgy aka-
runk élni, mint ahogy Ő azt tanította. Ha ezt
megtesszük, akkor Krisztus csodát fog tudni
tenni a mi életünkkel, a mi családjainkkal is.

Koltavári Attila plébános

Karácsony: Isten fényének ünnepe
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Testületi ülésen történt 

2017. október 19-én tartott rendkí-
vüli, nyílt ülésén az alábbi főbb napiren-
deket tárgyalta meg Kenderes Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete:

Előterjesztést vitattak meg a „Tele-
pülésképet meghatározó épületek re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című, VP6-7.2.1 –
7.4.1.1-16 kódszámú felhívás kapcsán”
a Támogatói okirat szerint, a kenderesi
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
energetikai célú felújítása tárgyú köz-
beszerzési eljárásban az eljárás nyer-
tesének kiválasztásáról, a többletforrá-
sok biztosításáról és az eljárás ered-
ményességéről. Öt ajánlattevőnek került
megküldésre az anyag, melyből három
ajánlat érkezett vissza. A határozati javas-
latban az a Kunhegyesi Építők Kft. nevű
ajánlattevő szerepelt nyertesként, aki a
legkedvezőbb árajánlatot adta. A Bíráló
Bizottság a közbeszerző jelenlétében vá-
lasztotta ki, illetve javasolta a kivitele-
zésre ezt a céget. A Kunhegyesi Építők
Kft.-nek már vannak referenciái a tele-
pülésen is, ők végezték a rendőrség, az
iskola, a kiállítóterem felújítását és a
piactér építését. A Képviselő-testület a
Bíráló Bizottság döntési javaslatát elfo-
gadta, ez alapján a fenti elnevezésű köz-
beszerzési eljárást eredményesnek ítél-
ték, az eljárás nyerteseként megjelölték
és kiválasztották a Kunhegyesi Építők
Kft.-t. A rendelkezésre álló források mér-
tékére és az eljárás nyertesének pénzügyi
ajánlatára való tekintettel nettó 28.489 Ft
többletforrást biztosítanak. Felhatalmaz-
ták a polgármestert a szerződés megkö-
tésére. 

Előterjesztést tárgyaltak meg és hatá-
rozatot hoztak a TOP-3.2.1 – 15 – JN1 –
2016–00053 azonosító számú „Komp-
lex energetikai fejlesztés Kenderes
közintézményeiben” elnevezésű pro-
jekt beszerzései tekintetében áraján-
lattételre felkértekről. 

A műszaki ellenőri tevékenységre az
Archilak Kft. (Szolnok), a Fegyverneki

Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda
Kft.(Fegyvernek) és a Katona Kft. (Szol-
nok) nevű cégeket; projektmenedzsmenti
tevékenységre a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. (Szolnok), a Szolnoki Vá-
rosfejlesztő Nonprofit Zrt. (Szolnok) és a
Heves Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft. (Eger) nevű cége-
ket; közbeszerzési szakértői tevékeny-
ségre a Melzs Kft. (Tiszaszentimre),
Bakos László (Fegyvernek), Kár-Mentor
Kft. (Szolnok) nevű cégeket; a kötele-
zően előírt nyilvánosság biztosításának
ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Területfejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. (Szolnok), a Szolnoki Város-
fejlesztő Nonprofit Zrt. (Szolnok), és a
Heves Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft. nevű cégeket kér-
ték fel. 

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy az
önkormányzat képviseletében egy képvi-
selő részt vett Molnár Lajos, a Kisújszál-
lási Önkormányzati Tűzoltóság elhunyt
parancsnokának végtisztelet adásán, va-
lamint azon az elnökségi ülésen, ahol
kinevezték az új parancsnokot, Czókoly
Viktorián személyében. 

2017. október 26-án rendkívüli, nyílt
ülésén az alábbi főbb napirendeket tár-
gyalta meg Kenderes Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete:  

Előterjesztést tárgyaltak a TOP-3.2.1-
JN1-2016-00053 „Komplex energetikai
fejlesztés Kenderes közintézményei-
ben” című pályázat keretében megva-
lósítandó közbeszerzői tanácsadói fela-
datokat ellátó nyertes ajánlattevő kivá-
lasztásáról. A testület legutóbbi ülésén
döntött az árajánlattételre felkért cé-
gekről. Az ajánlatok beérkezésének ha-
tárideje 2017. október 25-én 16 órakor
járt le. Kiválasztották a pályázat kereté-
ben megvalósítandó közbeszerzési ta-
nácsadói feladatokat ellátó nyertes aján-
lattevőt, Bakos László (Fegyvernek) sze-
mélyében, aki a legkedvezőbb összegű
ajánlatot 1.450.000 Ft + 391.500 Ft ÁFA

adta. A kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításával összefüggő feladatokat el-
látó nyertes ajánlattevő  a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft. (Szolnok) lett, a
legalacsonyabb összegű 290.000 Ft +
78.300 Ft ÁFA összeggel. A projektme-
nedzsmenti feladatokat ellátó legalacso-
nyabb árajánlatot 3.500.000 Ft + 945.000
Ft ÁFA adó Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Területfejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. (Szolnok) lett.  A műszaki elle-
nőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő
pedig szintén a legalacsonyabb árajánla-
tot 1.450.000 Ft+391.500 Ft ÁFA adó
Fegyverneki Területfejlesztő Központ és
Mérnökiroda Kft. (Fegyvernek). A szer-
ződések megkötésével megbízták a pol-
gármestert.

Hatályon kívül helyezték a hulladék-
gazdálkodással összefüggő intézkedé-
sekről szóló határozatot. A hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás tekinteté-
ben az országos hulladékgazdálkodási
rendszer integrációja elkezdődött. A fo-
lyamatos közszolgáltatás biztosítása ér-
dekében a Képviselő-testület júliusban
határozatban döntött a hulladékgazdál-
kodással összefüggő intézkedésekről és
kinyilvánította azon szándékát, hogy hul-
ladékgazdálkodási feladatainak ellátását
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás útján látja el. A polgármester a
múlt testületi ülésen tájékoztatta a tes-
tületet arról, hogy a karcagi kistérségen
belül a tiszafüredi hulladéklerakó rendel-
kezik engedéllyel. Az önkormányzat a
továbbiakban Karcagra kívánja hordani a
hulladékot, amely a tiszafüredi hulladék-
lerakó alvállalkozója. Ez a megoldás sok-
kal költségtakarékosabb, mintha Szol-
nokra szállítanák a hulladékot.

A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu honlapon, az
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek

menüpontban. 

„az  Ige testté lőn és közöttünk lakozék” (Jn 1,14), 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKEREKBEN, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN ÖNÖKNEK

A KENDERESI GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁD –ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
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Kenderestől  Newcastle-ig…
Riport Barabás Enikővel

Decemberi lapszámunk riportalanya
egy tehetséges kenderesi fiatal lány,
Barabás Enikő, aki az angliai Newcastle
Northumbria University nevű egyetemen
nemzetközi gazdálkodást tanul francia
nyelvvel. Ez Anglia egyik legkedveltebb
hallgatói városa és egyeteme, melyet
1992-ben alapítottak, hallgatóinak száma
30 000 fő, melyből 4000 hallgató a világ
többi tájáról érkezett. Nívóját és fejlődő-
képességét bizonyítja megannyi ranglis-
tás helyezés, továbbá pl. a Times Higher
Education ranglistája által az egyetemnek
ítélt „Business School of the Year” („Az
év üzleti iskolája”) cím. Nagy hangsúlyt
fektetnek az üzleti tanulmányokra, az
egyik legelismertebb képzést nyújtják.
Az egyetem az utóbbi években sok pénzt,
időt és energiát fektetett a képzés fejlesz-
tésébe és a kampusz újjáépítésébe.  Mot-
tójuk is – „We are global” – („Globálisak
vagyunk”) jelzi, hogy nagy hangsúlyt fek-
tetnek a nemzetközi kapcsolatokra, ez
partnercégeik sokszínűségében, tanári
gárdájukban és diáknépességük összeté-
telében  is egyértelműen tapasztalható. 

- Mesélj a kezdetekről, honnan  indult
Newcastle-ig az út? Mikor és milyen
indíttatásból döntötted el, hogy ezt az
iskolát,  és ezt a szakirányt választod
hivatásodul?

Tanulmányaimat Kisújszálláson, az
Arany János Általános Iskolában kezd-
tem, majd a Debreceni Ady Endre Gim-
náziumban tanultam öt évig dráma tago-
zaton, és érettségiztem 2017 tavaszán.
Jelenleg, 2017 szeptemberétől kezdve
nemzetközi gazdálkodást tanulok franciá-
val Newcastleben, egy városban Anglia
észak-keleti részén. Először körülbelül
három éve fogalmazódott meg bennem,

hogy szeretnék külföldön tanulni. A főbb
okok között szerepelt az angol nyelv el-
sajátítása magasabb fokon, az egyetem
által biztosított széles körű lehetőségek,
valamint az, hogy szeretek külföldiekkel
angolul beszélgetni és minél többet meg-
tudni a kultúrájukról és az országról, ahon-
nan származnak.

-  Néhány gondolatban mutasd be az
olvasók számára, hogy pontosan mit
takar a képzés, amelyben részt veszel? 

A szak, amit választottam nagyon gya-
korlatias, hasonló feladatokat kapunk,
mint amilyenekkel majd a munkánk so-
rán is találkozni fogunk. Például külön-
böző projekteken kell dolgoznunk csapa-
tokban valódi megrendelők számára,
akik akár fizetnek is a munkánkért, ami
nagyon életszerű. A gazdasági tantárgyak
mellett a francia nyelvet is magas szinten
tanulom. Különböző órák más és más
nyelvi készségeket fejlesztenek, például

a magnóhallgatást, az olvasást és a szö-
vegértést, a társalgást és a fordítást. 

- Mennyire támogatott a családod
abban, hogy ezt az  egyetemet, pályát
válaszd?

A szüleim az első perctől kezdve támo-
gatták az ötletem, amiért nagyon hálás
vagyok, hiszen nélkülük nem lehetnék itt.
A szakom kiválasztásával is elégedettek
voltak. A véleményüket mindig elmond-
ták, de szerencsére sosem akartak rám
erőltetni semmilyen hivatást vagy meg-
mondani, hogy mit válasszak.

- A tanulás mellett jut-e idő kikap-
csolódásra, mivel töltöd szívesen a sza-
badidőt? 

A tanulás mellett sokat kirándulok,
szórakozom a barátaimmal. Sok egyetemi
klubhoz is csatlakoztam, például a tánc, a
sport és az önkéntes klubhoz.

- A tanulás és a munka területén
milyen jövőbeni terveid vannak? Ma-
gyarországon vagy külföldön képzeled
el a jövődet, itthon vagy külföldön van-
nak nagyobb lehetőségek az ilyen irá-
nyú munka végzésre?

Ami a rövidtávú céljaimat és a tervei-
met illeti,  szeretnék minél jobban teljesí-
teni az egyetemen, de azt még nem tudom,
hogy mit és hol szeretnék dolgozni. Sok
új dologgal fogok még találkozni a tanul-
mányaim során és rengeteg tapasztalatot
kell még szereznem, így nem tudom még
mit hoz a jövő.

Terveid és céljaid eléréséhez nagyon
sok erőt és kitartást kívánunk Neked a
jövőben! Köszönöm az interjút!

Ács Andrea Éva 

A KIÁLLÍTÓTERMEK KÖZLEMÉNYEI
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem 2017. december 19-től,

2018. január 8-ig zárva tart.
A kiállítóterem dolgozói és a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány nevében, Wass Albert idézetével kívánok régi és leendő látogatóinknak

áldott, békés karácsonyt és minden jóban gazdag boldog új esztendőt!

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd
el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak
is elég az estéje.”

Bodor Tamás
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Kenderes Város Települési Értéktár
Bizottságának legutóbbi ülésén újabb
értékek kerültek be a települési érték-
tárba, így helyi értékeink száma 56-ra
nőtt. 

Az értéktár folyamatosan bővül,
kérjük, amennyiben Önnek is van ja-
vaslata, juttassa azt el az értéktár
bizottságnak a horthytura@gmail.com
email címre vagy írásban a kiállító-
terem, a  művelődési ház vagy a könyv-
tár dolgozóinak!

Legutóbb a következő értékekkel
bővült értéktárunk:

- Dr. Kormos László
- vitéz nagybányai Horthy Miklós

kormányzó
- vitéz nagybányai Horthy István

kormányzóhelyettes
- özv. Horthy Istvánné szül. gróf

Edelsheim Gyulai Ilona
- Király László gyűjteménye
- Borház
- Jégverem
- Szent Anna kápolna
- Horthy Miklós lisszaboni sírköve
- Dr. Horthy Szabolcs
- Knipfel Ferenc
- Makra Endre

- Kiss Ferenc
- Római katolikus templom mellék-

oltárának festménye
- Jókai úti motívumos lakóház
- Kakat ér
- Kenderes Város címere
- Egykori református iskola épülete
- Egykori katolikus fiúiskola épülete
- Koronadomb a rácdúlás áldoza-

tainak emlékére, a református temp-
lomkertben

- Református templomdomb
- Kocsányos tölgyfa a Toldi M. és a

Rákóczi út kereszteződésében
- Városi Könyvtár épülete
- Horthy Miklós mellszobra a Horthy

kastély parkjában
- Horthy kastély körparkjában talál-

ható tiszafa növénycsoport
- Feszület a Petőfi út és a Szent

István út kereszteződésében
- Feszület a Bocskai út és a Deák F.

út kereszteződésében
- Feszület Bánhalmán a Sóút mellett
- Feszület a Horthy ligetnél
- Feszület a régi temetőben
- Harangjáték a Városháza oromza-

tán
- Pádár kastély a Somogyi B. úton
- Nemes kastély Bánhalmán
2017. december 1-jén 9 órakor az

értéktár bizottság elnökeként, egy be-
mutatót tartottam a helyi Szent Imre
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos
tanulói részére, a település értékeiről. A
PPT bemutató előtt ismertettem a diá-
kokkal a helyi értéktár megalakulásá-
nak idejét, célját, működését, majd egy
rövid ismertetőt tartottam a Hungariku-
mokról.

A települési értékek bemutatója játé-
kos, majdhogynem vetélkedő formájá-
ban zajlott, hiszen a diákoknak fel
kellett ismerni a kivetített épületet,
szobrot és rövid jellemzést kellett róla
mondaniuk. 

A bemutató sikeres volt, meglepő
módon a végzős diákok sok olyan
információ birtokában vannak, amelyek
a település történelmi gyökereihez nyúl-
nak vissza.

A diskurzus végén az aktív és jól
szereplő gyerekek ajándékkönyvben
részesültek, ami a település történetét
és híres embereit mutatja be.

A jól sikerült bemutató adta az ötle-
tet, hogy a felső tagozat minden osztá-
lyában kell egy-egy ilyen bemutató és a
felsősök között egy honismereti vetél-
kedő megrendezésére is szükség van.

Bodor Tamás 

Újabb értékekkel bővült a kenderesi Települési Értéktár
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Itt a december, s mindenki izgatott készü-
lődéssel várja a karácsonyt, szilvesztert. Az
ünnepek a szereteten és az ajándékozás örö-
mén kívül a rengeteg sütésnek-főzésnek, ottho-
nunk feldíszítésének és a fűtésnek köszönhe-
tően nagyobb tűzkockázatot is jelentenek. 

Ahhoz, hogy a veszélyforrásokat minimá-
lisra csökkenthessük, érdemes megfogadni
pár jó tanácsot. Különösen figyeljünk oda az
ünnepi dekorációkra, illetve azok elhelyezé-
sére! A gyertyákat, mécseseket, illatosító illó-
olajokat tartsuk távol a dekorációktól és más
gyúlékony anyagoktól! Égő gyertyát, mécsest
ne hagyjunk felügyelet nélkül és oltsuk el,
mielőtt elhagyjuk a szobát vagy lefekszünk!
Csak olyan égősorokat és elektromos dekorá-
ciókat, berendezéseket helyezzünk el ottho-
nunkban, melyeket akkreditált vizsgáló inté-
zet megfelelőnek minősített! Alaposan vizs-
gáljuk át a korábban vásárolt berendezéseket,
nem kopott-e vagy sérült a vezetéke, nem
lazult-e meg az izzó! Ne terheljük túl az áram-
ellátást biztosító hosszabbító zsinórokat,
elosztókat! 

Hogyan válasszunk biztonságos
karácsonyfát?

A  karácsonyfák nedvességtartalma már a
kivágásuk előtt is alacsony lehet, ezért vá-
sárlásukkor győződjünk meg róla, hogy érin-
téskor nem hullatja a levelét! Otthonunkban
helyezzük vízbe, és naponta gondoskodjunk
megfelelő vízmennyiségről! A karácsonyfát
stabilan, minden hőforrástól, éghető bútortól,
függönytől legalább 2-3 méter távolságban
helyezzük el, úgy hogy ne zárja el a kijáratot!.
Lehetőség szerint ne használjunk nyílt lánggal
égő gyertyadíszítést a karácsonyfán! Az égő-
sort és az elektromos dekorációkat mindig
kapcsoljuk le, mielőtt elmegyünk otthonról
vagy lefekszünk! A csillagszórókat kellő kö-
rültekintéssel helyezzük el, ne érjen a tűleve-
lekhez, díszekhez! Körülbelül egy héttel
karácsony után, már egyáltalán ne használjunk
nyílt lángot a fán!

Szilveszteri veszélyforrások
Szilveszter közeledtével egyre gyakrabban

találkozhatunk petárdákkal, tűzijátékokkal,
amelyek a kellemetlen, fülsiketítő hangjuk
mellett komoly tűzveszélyt is jelenthetnek. A
felrobbant petárdák, tűzijátékok izzó, égő
darabjai elszóródva könnyen meggyújthatják
az éghető anyagokat. A szabad terekből vagy
veszélyeztetett helyekről az éghető anyagokat
távolítsuk el vagy nem éghető anyaggal
takarjuk le!

Konyhai veszélyek
A bekapcsolt tűzhelyen felügyelet nélkül

hagyott étel az egyik vezető otthoni tűzokozó.
Az olajféleségek a tartós hőterhelés hatására
gyorsan lobbanáspontjuk fölé emelkednek és
meggyulladnak. A tűzhelyen kigyulladt ételfé-
leségek legegyszerűbb oltása a főzőlapról

való eltávolítás és fedővel, vagy más takaró-
eszközzel történő lefedés.

E célra tökéletesen megfelel egy nedves
törölköző vagy a konyhában gyakran kéznél
lévő liszttel is leszórhatjuk a tüzet.

Gondoskodjunk gyermekeink
kioktatásáról is!

Magyarázzunk el gyermekeinknek  hogy a
tűz nem játék, illetve, hogy milyen veszélye-
ket rejt magában a nyílt lánggal, csillagszó-
róval való játszadozás a kiszáradt karácsony-
fa, vagy a lakás egyéb éghető anyagai közelé-
ben! Oktassuk ki őket, hogy melyek a helyes
viselkedés szabályai tűz esetén !

Ha mégsem voltunk kellően körültekintőek
és kigyullad a karácsonyfa, ne legyezgessük,
azzal csak szítjuk a lángokat! Ilyenkor azon-
nal borítsuk le és dobjunk rá egy vagy két
szétnyitott takarót! Ezért fontos, hogy két-
három méteres körzetben ne legyen éghető
bútor, függöny, stb. A szétnyitva rádobott
takaró megfojtja, illetve nem engedi tovább-
terjedni a lángokat. Ha van az otthonunkban
tűzoltó készülék, akkor azt használjuk! A víz-
zel való oltás is lehetséges, de előtte az elektro-
mos berendezéseket, izzósorokat  áramtalanítani
szükséges. A fentiekben összegzett tanácsok,
biztonsági rendszabályok betartásával, esetle-
gesen tűzoltásra alkalmas eszköz (tűzoltó-
készülék, takaró) készenlétben tartásával
jelentősen csökkenthetjük a tűz kialakulá-
sának, továbbterjedésének lehetőségét ottho-
nunkban.

Ha mégis bekövetkezik a baj:
A tűz észlelésével és az oltás megkezdé-

sével egy időben értesítsük a tűzoltóságot, a
105-ös vagy a 112 – es telefonszámon! Az
általunk eloltott tüzet is jelentsük a tűzoltó-
ságnak, mivel a későbbiekben hasznos lehet a
biztosító felé történő kárigényünk benyúj-
tásakor!

Fontos, hogy az esetlegesen bekövetkező
tűzesetekre legyünk felkészülve. Előre gon-
doljuk át, hogy mit fogunk tenni, hová tesszük
az oltásra alkalmas eszközöket, és ezt tudas-
suk a családtagokkal is! Érdemes ezt a kérdést
közösen megbeszélni. Ha gondolatban felké-
szültünk, sokkal hatékonyabban tudunk fel-
lépni a tűz ellen és így az ünnepeink is "gond-
talanok" lehetnek.

A csúszós út veszélyei
A téli hónapokban van a legtöbb csonttörés

és zúzódás. Lassabban kell a járműveinkkel
közlekedni, de a gyalogosoknak is vigyázniuk
kell, hiszen megváltoznak az útviszonyok,
csúszóssá válik az út. Ha nem muszáj, az idős
emberek ne menjenek ki az utcára, amikor
jegesek a járdák, hiszen az ő reflexeik már
lassabbak, csontjaik gyengébbek, törékenyeb-
bek, egy-egy esés akár végzetes is lehet szá-

mukra. Fontos feladata minden ingatlantu-
lajdonosnak a hó eltakarítás és síkosság men-
tesítés, lehetőleg környezetbarát anyaggal. A
téli sportok szerelmesei is kellő körültekin-
téssel végezzék kedvelt elfoglaltságaikat,
alkalmazzanak biztonságos felszereléseket
tevékenységük során és minden esetben kös-
senek balesetbiztosítást!

Ne feledkezzünk meg háziállataink
nyugalmáról, biztonságáról sem

Szilveszter és újév idején nagyon fontos,
hogy ne feledkezzünk meg hálás négylábú-
inkról sem, akiknek ez a nap ugyanolyan,
mint az összes többi! Azonban amikor éjfélt üt
az óra és átlépünk az új esztendőbe, akkor
több petárda, illetve tűzijáték indul útjára.

A hatalmas hanghatások, iszonyatosan
rémisztőleg hatnak kutyáinkra, így azok meg-
vadulhatnak, rosszabb esetben meg is szök-
hetnek. Miután nagy valószínűséggel mi
emberek nem mondunk le a tűzijáték örömé-
ről, kénytelenek leszünk a kutyáink számára
humánus megoldást keresni. Az év utolsó
napja a féktelen mulatozásé. Azonban egy
felelős kutyatartó ekkor sem hanyagolja el
kutyáját és gondoskodik annak biztonságáról,
jó közérzetének lehetőség szerinti megtartá-
sáról szilveszter éjszakáján. A sok tűzijáték
egy percen belül olyan égi háborút hoz létre,
amelyre a kutyák nagyon érzékenyen reagál-
nak. 

Ennek kezelésére többféle megoldás is létezik: 
- Vigyük be a házba legkésőbb 20 órakor a

kutyákat!
- Kössünk a kutyák nyakába címmel,

telefonszámmal ellátott nyakörvet! Ezt kiváltja
a mikrochip, de sajnos hazánkban az elter-
jedése nagyon nehézkes, bár a legbiztosabb
megoldás kóbor állatok gazdáinak felkuta-
tására.

- Ha esti órákban sétáltatunk, kizárólag
pórázzal tegyük azt!

- Érdemes kikérni az állatorvosunk taná-
csát, aki a kutya fajtájának ismeretében, akár
javasolhat nyugtatószert is.

Sajnos az óvintézkedések ellenére is
előfordulhat, hogy a kutyánknak nyoma vész.
Az elkóborolt ebekről a környező  települések
menhelyein lehet telefonon érdeklődni vagy a
honlapjukat felkeresni. Főként forgalmas
csomópontokban, utak mellett találnak rá
kóbor ebekre, akár több kilométerre a
lakóhelytől, ezért lényeges az információval
ellátott nyakörv. Így az ünnepek tájékán a
menhelyek a civilek összefogását is kérik.
Egy-egy  menhelynek már nincs kapacitása az
állatokat ellátni, ezért kérik, hogy ha valaki
rémült, sérült ebet lát az utcán, az ha teheti, ne
hagyja ott. A kutyák többsége általában
néhány napon belül visszakerül gazdájához.

Katasztrófavédelem

Legyenek „biztonságosak” az ünnepek
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Versenyek
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a

kisújszállási Móricz Gimnázium vetélkedőt hirdetett, melyre a
szomszédos települések és a kisújszállási általános iskolák 7-8.
osztályos diákjai nevezhettek. Iskolánkat a 8.c osztály 4 fős
csapata képviselte: Andrási Orsolya, Csató Petra, Kugler Tamás
és Ratkai Réka. Gratulálunk nekik, hisz mind az írásbeli, mind
a szóbeli fordulóban nagyszerűen szerepeltek, a 13 induló
csapat közül az előkelő 2. helyet szerezték meg. A gyerekek
osztályfőnöke: Antal István tanár úr.

Farkas Réka 8.c osztályos tanulónknak is gratulálunk, aki a
debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanulmányi versenyén indult
magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Szoros versenyben
szerezte meg a 3. helyet (a 2. helyezettel azonos pontszámmal),
melynek eredményeképpen mentesül magyarból a gimnázium
szóbeli felvételi vizsgája alól. A 8.c-sek magyartanára Oros-
Rázsó Katalin tanárnő.

Diákjaink ebben a hónapban a helyesírási és az angol nyelvi
verseny iskolai fordulójára készültek. A legjobban sikerült
munkákat beneveztük a megyei fordulóra.

A mesemondó versenyre a Mikulásról és a karácsonyról szóló
mesékkel lehetett nevezni. Ezen a délutánon 17 tehetséges alsó
tagozatos kisdiák előadása bűvölte el a közönséget és a zsűri tagjait.

Helyezettek:
1-2. évfolyam:
1. helyezett: Ladányi Jázmin 1.b
2. helyezett: Bucsi Krisztina 1.b
3. helyezett: Hangyási Botond 1.a
3-4. évfolyam:
1. helyezett: Gaszparjan Ruben Bálint 4.b
2. helyezett: Jelen Jázmin Tamara 3.b
3. helyezett: Ratkai Rita 4.b
A könyvtár különdíjában részesült:
Lakatos Natália 1.b
Gál Géza Gergő 3.a
A katolikus egyház különdíjában részesült:
Bende Henrietta 2.a
Szabó Lili Hanna 3.a
A mesemondókat felkészítette: Baranyiné Molnár Erika,

Bordás Józsefné, Bótáné Veisengruber Edit, Bozsó Györgyné,
Ladányiné Oros Ibolya és Vízi Jánosné tanító néni. Köszönjük
a könyvtár dolgozóinak a felajánlott jutalomkönyveket és azt,
hogy évek óta méltó környezetben tarthatjuk mesemondó
versenyeinket.

Programok
A szolnoki Kaméleon társulat tagjai – amatőr színjátszó létük

ellenére is profi módon – kreatívan, sok humorral jelenítették
meg a gyerekek által mesélt történeteket, rámutatva arra, hogy a
hétköznapok történései is lehetnek szórakoztatóak. Köszönjük
nekik az egy-egy óra vidámságot és az önfeledt hangulatot.

A Zöldjárat program előadója kísérletekkel és interaktív
elemekkel gazdagított rendhagyó előadásában a megújuló
energiaforrásokkal ismertette meg tanulóinkat.

Az egészségnevelési délutánon alsósaink videót tekintettek
meg, majd feladatlapokat oldottak meg a témával kapcsolatban.
Felsőseinknek Tóth-Bojté Anikó védőnő tartott előadást. A
DÖK versenyt is hirdetett ez alkalommal; az osztályok plakátot
készítettek, igyekeztek a legnagyobb rendet tartani
tantermükben, majd feladatlappal is összemérték tudásukat. A
jutalom természetesen csupa egészséges étel és gyümölcs volt.
A verseny eredménye a következőképpen alakult: 3. helyezett a
8.c, 2. helyezett a 6.a és elsők lettek az 5.a osztályosok.

Az alsósok játékdélutánokat tartottak, a Vigadóban
hangversenyen, Szolnokon színházban jártak, ahol Süsü
kalandjairól láttak előadást. A délutáni kézműves foglakozáson
a karácsonyra készülődtek, a 3.a-sok pedig maci
szépségversenyt rendeztek.

Nyolcadikosaink a pályaválasztásra készülve a Móricz
Gimnázium programjába kapcsolódtak be, illetve a Helyi
Értéktár elemeiről hallhattak érdekes előadást Bodor Tamástól,
a Települési Értéktár Bizottság elnökétől.

Különleges vendég, egy rendőrrobot segítségével
ismerkedtek alsósaink az egyenruhások mindennapi
munkájával, emellett a biztonságos közlekedés alapvető
szabályairól is sokat megtudhattak a nem mindennapi program
keretében.

Pályázat
Az iskolánkban folyó pályázat keretében több programot is

megvalósítottunk. Ellátogatott hozzánk dr. Kádár Annamária
pszichológus, aki az érzelmi intelligenciáról tartott előadást.
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik elfogadták
meghívásunkat, később is szeretnék hasonló hasznos,
ugyanakkor igazi élményt nyújtó előadásokat szervezni.

A 3 generációs találkozóra intézményünk és az egyházközség
tagjait, fiatalokat és idősebbeket egyaránt meghívtunk. A közös
ebéd után a Sound of Spirit Énekegyüttes fellépése, a fiatalok
gyönyörű hangja ejtett ámulatba bennünket. A délután további

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
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része kötetlen beszélgetésre, a generációk közötti kapcsolatok
mélyítésére teremtett alkalmat. 

Mikulásajándékként az Egyszervolt Mesezenekar érkezett
alsósainkhoz és nagycsoportos óvodásainkhoz gyermeknek,
felnőttnek egyaránt élvezetes műsorukkal. Koncertjüket
óriásbábokkal tették attraktívvá a nézősereg nagy örömére.
Köszönjük a művelődési ház dolgozóinak e két utóbbi program
megvalósításához nyújtott segítségüket.

Most már nagyon közel van a karácsony! S ezt mi sem
bizonyítja jobban, hogy a nagyobbak Koltavári Attila atya, a
kisebbek Törőcsik János hitoktatónkkal együtt gyújtották meg
az adventi koszorú első gyertyáját iskolánkban.

Az ünnepek közeledtével köszönetet mondok mindazoknak,
akik segítették munkánkat, támogatták intézményünket. A
gyerekek és dolgozóink nevében Pál apostol korinthusiakhoz írt
1. levelével kívánok áldott karácsonyt és szeretetben gazdag új
évet:

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.”

Nagyné Lenge Margit
(További fotók rendezvényeinkről: kendereskatisk.hu,

facebook.com/kendereskatisk)

Karácsonyi vásár

December 5-6-7-én délután iskolánkban Futóné Fodor Edit,
Ladányiné Oros Ibolya és Kis Nóra pedagógusaink és Vincze
Rita szülőnk egyedi kézműves termékeiből válogathatott, aki
támogató jegyet vásárolt alapítványunk javára. Az ajándék-
tárgyak, mécsesek, asztali díszek a karácsony meghitt hangu-
latát idézték. Reméljük, hogy a választott ajándéktárgyakkal
hazavitték azt a szeretetet, amivel készültek, így részesei
lehetünk sok kenderesi család meghitt ünnepének. Köszönjük a
Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány nevében a
támogatást!

Áldott karácsonyt kívánunk!

Oros-Rázsó Katalin
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A Magyar Vöröskereszt szere-
tettel köszönti a Véradók Napja
alkalmából többszörös jubiláló
véradóit. Kívánunk nekik jó egész-
séget, és a közeledő ünnepekre
való tekintettel áldott, békés Kará-
csonyt és Boldog Új Évet!

Kenderesen jubiláló véradók:

Tízszeres véradók:

Hetrovicz Zoltán
Koncz Éva

Kovács Dániel
Tóth István
Vízi János

Huszonötszörös véradók:

Barabás Miklósné
Nagy Gábor Tibor

Harmincszoros véradók:

Koltavári Attila
Magyar Istvánné

Ratkai Imre

Negyvenszeres véradók:

Kazinczy Zoltán
Lipcsei János
Farkas Imre

Ötvenszeres véradók:

Bartha Irén Mária
Szendrei Sándor

Hetvenszeres véradó: 

Balázsi Endre

Hetvenötszörös véradó:

Barabás Imre

„A tánc nekünk életérzés-nélküle létezni
reménytelen.”

Ezt vallják azok a gyermekek, akik
évek óta, vagy épp csak pár hónapja, de
a kenderesi művelődési ház egyik
emeleti termét töltik be tánccal és
zenével, minden péntek délután!

Segítőjük /edzőjük Kovács Zoltán,
aki próbálja a maximumot kihozni
mindig a gyerekekből, figyelembe
véve adottságaikat, képességeiket!

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy
ebben a tanévben már két ver-senyen is
bizonyíthattak a gyerekek, nem is
akármilyen eredménnyel:

Október 15-én Abonyban minősítő
versenyen jártunk, ahol 2. és 3.
csoportunk arany minősítéssel, míg a
legnagyobbak felnőtt kategóriában,
bronz éremmel tértek haza.

(2.csoport: Milák Judit, Veres Ágota,
Szél Hanna, Jámbor Bence

3.csoport:Veres Emese, Jakobicz
Anna, Andrási Panna, Szabó Tamara
Zsuzsa  és Cs. Kiss Zsófia Panna)

Múlt hét szombaton, a Szolnokon
megrendezésre kerülő MIKULÁS
KUPÁN, két ezüstérmet szereztek
alsós tagozatosaink (Milák Judit, Veres
Ágota, Szél Hanna, Jámbor Bence).
Milák Judit és Jámbor Bence duója 4.
helyen végzett, míg Bence szólóban
bronz érmet kapott!

Mazsoretteseink arany érmet kaptak
az ország legjobbjai között Mazsorett-

Silver-Serdülő-Modern Botos-Formá-
cióban,  a kunhegyesi csapattal kiegé-
szülve (Andrási Panna, Szél Panna,
Veres Emese, Jakobicz Anna)

A nagyok csapata fantasztikus
teljesítménnyel, Gold felnőtt kategóri-
ákban két aranyérmet szerzett, Farkas
Emese szólója bronzéremmel lett díjaz-
va.(Farkas Emese, Szél Panna, Szarvas
Anna, Jámbor Imre és Kovács Zoltán)

Áprilisban indult új ovis csoportunk,
jelenleg 5 mini manó jár hozzánk, akik
már a Városi  Gyermeknapon és az
augusztusi Gesztenye Fesztiválon is
bátran kiálltak a közönség elé!

Ovis csoportunk tagjai: Mikola Dóra,
Kis Bodza, Gönczi Csenge, Nagy Ber-
nadett és Turi Lotti Jázmin, valamint a
3-as csoport új tagja Szpisják Gitta, aki
nagyon ügyesen felzárkózott a többi-
ekhez, így a következő megmérette-
tésen már ő is bizonyíthat!

Egy szuper kis karácsonyi műsorral,
december 19-én 18 órai kezdettel vá-
runk minden kedves kenderesi és kör-
nyékbeli lakost a művelődési házban
tartandó Adventi Gálánkra, melyre a
belépés ingyenes.

„Ha hiszel az álmaidban, és nem
félsz  tenni is érte, akkor számodra
nincs lehetetlen!”

Jámborné Gyolcsos Brigitta
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Karácsonyi ünnepre várva

Emlékezetes hétvége

Emlékszem gyerekkoromban alig vártam
azokat a meglepetéssel teli karácsony reg-
geleket. Testvéremmel kíváncsian, határtalan
örömmel bontogattuk a nekünk szánt aján-
dékokat. A nagyszülők finom ebédjének ízét
még ma is a számban érzem, az asztal köré
gyűlve ünnepeltünk, de egy szomorú napon a
nagypapa és nagymama elköltözött, s az idilli
kép emlékké fakult. Felnőttünk, családot

alapítottunk és az otthon melegét egy újabb
fészekbe vittük át. A készülődés napjaiban
annyi mindenre szeretnénk több időt fordí-
tani, hiszen a szülők, a gyerekek és még oly
sok minden más, mind-mind ezért az egyért
könyörög. Közeledve a szeretet ünnepéhez
meg tudunk-e állni néhány kedves meleg
emberi szóra, s kívánunk-e békés karácsonyt
a temetőben nyugvó halottainknak? A várva
várt szentestén a lángok mindannyiunkért
égnek, képzeletben körénk gyűlnek szerette-
ink, barátaink, rég elfeledett hozzátartozóink. 

Akármilyen fenyőfa díszítse is lakhelyün-
ket, az édes fészek melegébe mindig vissza-
vágyunk. Bárhol legyünk is a szeretet ünne-
pén, gondolatban hazavándorol csapongó
lelkünk, újra otthon vagyunk szeretteinkkel, s
a gyertyák fényében kívánunk egymásnak
meghitt, békés boldog karácsonyt.

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket,
örömökben és egészségben gazdag Boldog
Új Esztendőt kívánok mindenkinek, és ami a
legfontosabb nagyon jó egészséget.

Szeretettel: Erdei Józsefné
nyugdíjas klub vezető

A Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyug-
díjas Klub tagjai nagy lelkesedéssel és
izgalommal várták november 25-ét, ugyanis
akkor tartottuk a már hagyománnyá vált
Katalin napi rendezvényünket.

Az én korombeliek bizonyára emlékez-
nek még rá, hogy a Katalin nappal kez-
dődik a báli szezon.

Rendezvényünkön 203-an vettek részt,
Kisújszállásról, Kunhegyesről, Kunmada-
rasról, Abádszalókról, Tiszagyendáról,
Tiszaszőlősről és Bánhalmáról. Természe-
tesen voltak kenderesi vendégeink is, akik

ugyan nem tagjai a nyugdíjas klubnak, de
szívesen jönnek közénk.

Köszönöm a klubtársaimnak is a rész-
vételüket, segítségüket, odaadó munkáju-
kat, hisz tudjátok, hogy nélkületek ez a
rendezvény sem jöhetett volna létre.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
támogattak bennünket, és bármilyen formá-
ban hozzájárultak a rendezvény sikeres
lebonyolításához.

Tisztelettel:   Erdei Józsefné
nyugdíjas klub vezető és a tagság

ÁLLÁSAJÁNLATOK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály

aktuális állásajánlatai:

Autóértékesítő (Karcag),
Családgondozó (Kunmadaras), 
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Gyermekvédelmi felügyelő
(Kunmadaras),
Kereskedelmi ügyintéző (Kisújszállás),
Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
Könyvelő- analitikus (Kisújszállás),
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
(Túrkeve),
Szakács (Karcag),
Cukrász (Karcag),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
Gyermekgondozó-nevelő –általános
kisegítő-(Kunmadaras),
Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és
tenyésztő (Tiszagyenda),
Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
Nyomdász (Karcag),
Ács (Karcag),
Villanyszerelő (Kenderes),
Tetőfedő, bádogos (Karcag),
Faipari gyári munkás (Kisújszállás),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági,
növényvédő gép kezelője-takarmányos
traktoros és sertésgondozó (Kenderes),
Konyhai kisegítő (Karcag).

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/

ADATKÉRÉS A 2018. ÉVI VÁROSI ESEMÉNYNAPTÁR ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

A Szociális és Kulturális Bizottság éves munkatervében meghatározott feladatokra hivatkozva, tisztelettel kérem  városunk
intézményeit és civil szervezeteit , hogy 2018. évi tervezett programjaikról  (időpontokról és helyszínekről) szíveskedjenek
tájékoztatást nyújtani 2017. december 22-ig (péntek), az alábbi formák valamelyikén:

telefonon vagy személyesen:      Móricz Zsigmond Művelődési Ház       59/328-141
e-mailen: muvhazkd@gmail.com
Mivel az adatokat a 2018. évi városi eseménynaptár elkészítéséhez kívánjuk felhasználni, kérem, hogy ne csak a művelődési

házban tartandó programjaikról értesítsenek!
Adatgyűjtésünkkel célunk továbbá a város intézményi/szervezeti programjaiknak koordinálása, amellyel az esetleges

programütközéseket kívánjuk elkerülni.

Köszönettel:  Ács Andrea Éva intézményvezető  
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BABA-MAMA KLUB
2018. január 19-én (péntek) 14.00 órakor

tartjuk következő foglalkozásunkat.
Vendégünk Ilyés Annamária, IBCLC

laktációs szaktanácsadó védőnő.

Szeretettel várjuk 
az anyukákat és gyermekeiket! Baba Mama Mikulás 2017. 12.05. Fotó: Nagy Gábor

Gyermekirodalom
Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: mese az
elveszett nyusziról
Bartos Erika: Brúnó Budapesten: Buda
hegyei
Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédmama?
Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédpapa?

Szórakoztató-és szépirodalom
Abbi Waxman: Új örömök kertje
Arany János: Józan, okos mérték: Arany
János füveskönyve
B. A. Paris: Összeomlás
B. Czakó Andrea: Hervadhatatlan
Brittainy C. Cherry: Csendfolyó: Az vagy
nekem
C. W. Gortner: A királynő esküje
Carole Matthews: A Csokiimádók diétája
(amikor az élet kemény, a kemény csajok
csokit esznek)
Carole Matthews: A Csokiimádók Klubja (a
csokoládé a legjobb barátnőd)
Carole Matthews: A Csokiimádók karácsonya
(a csoki olcsóbb, mint a terápia- és még be
sem kell jelentkezni)
Cat Winters: Fekete madarak árnyékában
Colleen Hoover: Maybe someday: egy nap
talán
Daisy Goodwin: Viktória
Daróczi Erzsébet: Karcag ma is a szívünk
csücske
Diane Chamberlain: Egyetlen nővérem
Dinah Jefferies: A teafaültetvényes felesége
Ed Falco. A Corleone család 
Elizabeth Enslin: Amíg az istenek aludtak
Federico Axat. Öld meg őt is!
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha:
karácsonyi elbeszélések
George R. R. Martin: Álomdalok: a

homoksirályok és más elbeszélések (a Trónok
harca sikerszerzőjének új kötete)
Gillian Mcallister: Bármit, csak ne az igazat
Guzel Jahina: Zulejka kinyitja a szemét
Ian McGuire: Északi vizeken
Jakupcsek Gabriella: És te hogy vagy?
Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél
Jókai Anna: Átvilágítás
Karen Dionne. A lápkirály lánya
Karina Halle: Bűnbe született
Kathryn Croft: A nő, aki máshol ébredt
Kazuo Ishiguro: Ne engedj el…
Lakatos Levente: Szigor 3. rész
Lőrincz L. László: Matrjoska és az őrült
szerzetes 1-2. rész
M.R. Carey: A Fellside börtön
Náray Tamás: Zarah
Natasa Dragnic: Minden nap minden
órájában
Nicholas Sparks: Szerencsecsillag
Nora Roberts: Az éj leple alatt
Rachel Abbott: Aludj jól!
Rachel Abbott: Idegen gyerek
Rejtő Jenő: Konzílium az őserdőben
Robin Cook: Jótékony halál
Rosamunde Pilcher: Nyáridő
Stephen King: 11.22.63 A múlt, ha változtatni
akarnak rajta, harap
Stephen King: Rémálmok bazára
Szvetlana Alekszijevics: Utolsó tanúk:
gyermekként a második világháborúban
Tan Twan Eng: Az esti ködök kertje
Tormay Cécile: Boldogasszony Arkádiában:
nagy novelláskönyv
Tormay Cécile: Korinthoszi szerelem
Tormay Cécile: Hordozom azt is, ami
másoknak fáj: Tormay Cécile füveskönyve
Tormay Cécile: A művészet földjén
Tormay Cécile: Magyar legendárium
Trisha Ashley: Karácsonyi szerelem

WM. Paul
Young: A viskó
Wilbur Smith: A
vadász végzete
Wilbur Smith: Háború

Szakirodalom:
Arnóczky Mátyás Pál: Egy szívvel két
hazában: rendületlenül 1956  igazságáért
Catherine Horel: Horthy
Fördős Zé: Megúszós kaják
Gy. Stefanik Krisztina: Csillagbusz: mese
Dorkáról, Misiről és az autizmusról
Menczer Gusztáv: A gulág rabtelepei: a
bolsevizmus népírtásának színtere
Michael Feeney Callan: Robert Redford
Szlovákia útikönyv
Szlovénia útikönyv
Tony Iommi, T. J. Lammers: Iron Man: A
Back Sabbath útja mennyen és poklon át
Úton-útfélen: Franciaország. Festői utak,
barátságos szállások, igazi helyi ételek
Úton-útfélen: Németország. Festői utak,
barátságos szállások, igazi helyi ételek
Úton-útfélen: Spanyolország. Festői utak,
barátságos szállások, igazi helyi ételek
Vági Attila, Nagy Vilmos Márton, Király
Péter: Kidolgozott emelt szintű történelem
érettségi tételek 2017
Velence útikönyv
Zetényi Csukás Ferenc: A Horthy-család:
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós felmenői,
testvérei, felesége és leszármazottai
Zetényi Csukás Ferenc: In memoriam: Vitéz
nagybányai Horthy Miklós kormányzó (1868-
1957) halálának 60. évfordulójára és Vitéz
nagybányai Horthy István kormányzó
helyettes (1904-1942) halálának 75.
évfordulójára

Új könyveinket ajánljuk
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