
A cultura latin szó, művelést,
megművelést, szántást-vetést jelent. Cato
a De agri cultura című híres írásában még
csak földművelésről, olajfák műveléséről
beszél, amikor a kifejezést használja.
Háromszáz évvel később Cicero már a
szellem művelésére érti a fogalmat.  A
felvilágosodás kora használja először
átvitt értelemben a kultúra-fogalmat, mely
az azóta kialakult és általánosan elterjedt
felfogás szerint emberi ismeret,
meggyőződés és magatartás összefüggő
elemeiből kialakult rendszert jelöl.
Magában foglalja a nyelvet, az eszméket,
hiedelmeket és szokásokat, tabukat és
szabályokat, kódokat, intézményeket,
eszközöket, technikákat, művészeti
alkotásokat, rituálékat, szertartásokat,
illetve az ezekhez kapcsolódó elemeket.
Mindent tehát, amit a közösség
társas/társadalmi szokások alakjában
története során kifejlesztett. Melvill
Herskovits, amerikai szociológus
definíciója: A kultúra a világ ember által
alkotott része. Amikor tehát kultúráról
gondolkodunk, a legalapvetőbb emberi
feladatunkról és lehetőségünkről teszünk
megállapításokat: beilleszkedésünkről a
világba, illetve a világ számunkra élhetővé
és élvezhetővé alakításáról. 

A kultúra alapvető tulajdonsága a
fejlődés, ami abból fakad, hogy az ember
tanulni tud, át akarja adni az ismereteit a
következő nemzedékeknek, a kultúra
fogalmába tehát alapvetően beletartozik a
tanulás, illetve az ismeretek közvetítése, a
tanítás.  

A magyar kultúra gyökerei messzire
nyúlnak vissza időben és térben is. A
kezdet homályba vész, és mindmáig
egymásnak ellentmondó nézetek terjednek
és léteznek róla. Jelenkorunk pedig
valamennyiünk által ismert, vagy
ismertnek vélhető. Figyelmünket a
Magyar Kultúra Napján természetesen
jelenkori kultúránk állapotára, illetve a
benne végbemenő jelentős változásra kell

fordítanunk.  A magyar kultúra
napjainkban hihetetlenül fontos és létét
meghatározó, létformáját jelentősen
módosító, illetve forradalmian átalakító
paradigmaváltáson megy keresztül. Ezt
pedig a világháló megjelenése okozza, a
számítógépes-internetes rendszerek
kultúra-át(és fel-)váltó térhódítása. Kettős
folyamat ez, mely egy időben zajlik le:
részint egy világkulturális terjeszkedésről
beszélhetünk, másrészt a nemzeti kultúrák
nyitottabbá válásáról. Megérthető azoknak
az aggodalma, akik féltik a nemzeti
értékeket, de elsősorban a nemzeti jelleget
egy globálisabb rendszer átmosásától.
Ugyanakkor megérthető azok törekvése is,
akik a magyar kultúra világba kilépését
csakis a világkultúrához csatlakozással
képzelik megvalósíthatónak. Ez a
folyamat, mivel benne vagyunk, mégpedig
a legközepében, egyelőre kiszámíthatatlan
hatásában és eredményében. 

Nem fedheti el azonban a nagyszabású
változás-folyamat a kultúra napi gondjait.
És itt jeleznünk kell, hogy ebben a
pillanatban a kultúrára mint a tudományok
és művészetek összességére gondolunk, és
a gondok fölemlítésekor a kultúra ezen
intézményeinek az ellehetetlenülésétől
félünk. Amíg a rendszerváltozásig egy
idegen kultúra erőszakos térhódításától, a
magyar kultúra idegen elemekkel kívülről
végbevitt feltöltésétől riadoztunk és
irtóztunk, ma a pénzpiac kultúra-alakító
hatalma ijeszt bennünket. Senki sem
tagadja, hogy a kultúrába a magasabb
kulturális szinten elhelyezkedő értékek
mellett beletartoznak a populáris kulturális
termékek, értékek és nézetek. Alapvető
azonban, hogy ne ez utóbbiak határozzák
meg annak a jellegét, illetve fejlődési
irányát. Ostobaság lenne tehát például a
szappanoperák vagy a szenzációhajhász
riportázsok eltávolítását követelni a
kultúrából, de nagy szégyen lenne, ha ezek
jelentenék mai kultúránk hivatkozási
szintjét. 

A Magyar Kultúra Napján tehát öröm és
aggódás kell vegyüljön bennünk. Öröm,
mert a magyar kultúra nagyot lép előre
évről évre, termékei egyre ismertebbek és
keresettebbek a nagyvilágban, kulturális
életünk mozgása egyre harmonizálóbban
kapcsolódik a világkultúra mozgásaihoz,
részeként annak, de önálló entitásként
abban. Ugyanakkor aggódnunk kell azon,
hogy sikerül-e a szabad társadalomban
hirtelen hihetetlen tágassá szétszaladt
megnyilvánulási tereken megőrizni a már
megszerzett kulturális értékeinket, azaz
hagyományainkat, népszokásainkat,
történelmünket és a történelmünk során
felhalmozott gazdagságunkat művészeti
termékekben, tudományos
eredményekben, meg tudjuk-e tartani a
gyökereinket, és azok táplálják-e majd
tovább a legújabb hajtásokat a metaforikus
kultúra-fán – vagy új időszámítás
kezdődik a harmadik évezredben, melyben
a kiindulópont a világháló első elküldött
üzenete lesz. 

Kis nép vagyunk, esélyeink arra, hogy a
világ számoljon velünk, hogy meg- és
fennmaradjunk újabb évezredeket, csakis
kultúránk függvénye, eredménye, áldozata
lehet. Amikor tehát a magyar kultúráról
beszélünk, óhatatlanul a fennmaradásunk
kérdéseit fogalmazzuk meg. Kívánom
magunknak, hogy a magyar kultúra – mely
nem rajtunk kívüli jelenség, mindenki
betölt benne ugyanis valamilyen szerepet,
létrehozóként vagy fogyasztóként, de
mindkét funkcióban alakító szereppel – ne
okozzon csalódást számunkra, és
beteljesítse mindazon feladatait, de
lehetőségeit is, amelyek e lassan eszmélő
és emelkedő ország további reményeit
szolgálják. Soha nem voltak aktuálisabbak
Vörösmarty Mihály reformkori mondatai:
Mi dolgunk a világon? küzdeni, / És tápot
adni lelki vágyainknak, / ember vagyunk,
a föld s az ég fia, / lelkünk a szárny, mely
ég felé viszen… 

Bodor Tamás
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A Magyar Kultúra Napja január 22.  
Mi dolgunk a világon?



A 2016. november 30-án tartott rendes, nyílt testületi
ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta Kenderes Város
Képviselő-testülete:

Első napirend keretében előterjesztést tárgyaltak és fogadtak
el a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) rendelet
módosításáról, amelyben a 2016. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatait változtatták meg.

Második napirendben döntöttek Kenderes Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének harmadik
negyedéves végrehajtásáról. Megállapították, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
időarányos, az alábbiak szerint alakul:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása:    374 810 150 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 23 603 715 Ft
Közhatalmi bevételek: 75 273 646 Ft
Működési bevételek: 171 009 769 Ft
Felhalmozási bevételek: 5 390 329 Ft
Bevételek összesen: 650 087 609  Ft  

Kiadások
Személyi juttatások:  310 319 928 Ft
Munkaadókat terhelő járulék: 66 356 567 Ft
Dologi kiadások: 168 891 085 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása: 16 934 700 Ft
Egyéb működési kiadások: 30 882 148 Ft
Beruházások: 48 227 359 Ft
Felújítások: 4 571 559 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 570 000 Ft
Kiadások összesen: 646 933 346 Ft

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. A
Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettsége 7 314
706 Ft + kamat. Bíznak abban, hogy felelős és szigorú
gazdálkodással a költségvetés végrehajtása az év hátralévő
részében teljesülni fog.     

Képviselői kérdésre válaszolva elmondták, hogy  a Kenderes
Városgazdálkodás tulajdonát képező Toyota Hilux típusú
gépkocsit 3  millió Ft + ÁFA, összesen 4. 250 ezer Ft összegért
értékesítették. Szintén képviselői kérdés merült fel arról, hogy
milyen mennyiségű mart aszfaltot vásárolt az önkormányzat,
mekkora összegért. A polgármester válaszában elmondta, hogy
nem került sor mart aszfalt vásárlására, mivel azt csak nagyon
magas áron és gyenge minőségben tudták volna beszerezni.

Harmadik napirendben módosították azt az előterjesztést,
amely az építészeti örökség helyi védelméről szól.
Településünk olyan építészeti örökségek birtokában van,
amelyek sem helyi, sem országos védettséget nem élveznek.
Ezek az épületek, építmények méltók arra, hogy az
önkormányzat védelem alá helyezze őket, mutatva ezzel a
lakosságnak, hogy múltunk értékei mindenki számára fontos
szerepet töltenek be mindennapjainkban.

Helyi védelem alá helyezett épületek, településrészek és
egyéb védett értékek

1. Helyi kiemelten védett épületek:
a) Horthy-kripta hrsz.:1029/3
b) I. világháborús emlékmű hrsz.: 1079/1
2. Helyi védelem alá helyezett épületek:
a) II. világháborús emlékmű hrsz.:1291/1
b) 56-os forradalom és szabadságharc emlékműve hrsz.:5/11
c) a Nemzet Székelykapuja hrsz.:1212
d) Vasútállomás hrsz.:0550/10
e) Horthy Miklós Tengerészeti- és Néprajzi Kiállítóterem
hrsz.:1213
f) Emlékoszlop Bánhalmán hrsz.:0280
g) Postahivatal (Szent István út 19.) hrsz.: 770
h) I. számú Általános Iskola (Szent István út 36.) hrsz.: 935
i) III. számú Általános Iskola (Szent István út 39.) hrsz.: 1212/2
j) Városháza (Szent István út 56.) hrsz.: 1148
3. Helyi védelem alá helyezett településrészek:
a) Horthy-liget hrsz.:1079/1
b) Szent István utat övező védett fasor hrsz.:888

4. Helyi védelem alá helyezett egyéb érték:
Rákóczi út macskakővel kirakott burkolata hrsz.:1078

A rendelet tervezetet elfogadták azzal a kiegészítéssel, hogy
a „Bánhalma Sóút” elnevezésű helyi érték is kerüljön be  a
védett értékek közé.

Negyedik napirend keretében módosították azt a helyi
rendeletet, ami a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és
belépődíjainak megállapításáról szól. Ezek a változások
2017. január 1-től lépnek hatályba:

- a Képviselő-testület döntése alapján, a Horthy-túra (Horthy-
kastély, Horthy-kripta, római katolikus templom, református
templom, Tengerészeti- és Néprajzi Kiállítóterem) belépőjegy
árai a következőképpen változnak:

• teljes árú belépőjegy: 1.400 Ft/fő
• kedvezményes árú belépőjegy (nyugdíjas, diák, csoportos):

800 Ft/fő
A belépőjegy ára tartalmazza az összes emlékhely megtekin-

tését, vezetéssel és fotójeggyel együtt.
A nyári nyitva tartás április 1. – augusztus 31. közötti idő-

szakra, a téli nyitva tartás szeptember 1. -  március 31. közötti
időszakra vonatkozik. 2017-től, ezzel is tisztelegve Horthy
Miklós kormányzó előtt, június 18-án minden érdeklődő
díjmentesen látogathatja a Horthy emlékhelyeket. 

A következő napirendben a szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó támogatásról szóló rendeletet fogadták el. Jegyző
úr elmondta, hogy a beterjesztett rendelet részletesen tartal-
mazza a támogatásban részesíthetők körét, valamint a juttatás
feltételeit. A kérelmet mindenki beadhatja, amely a rendeletben
foglaltak szerint lesz elbírálva. Azok a kérelmek, amelyek nem
felelnek meg a feltételeknek, elutasításra kerülnek. A kérelmet
december 5 – 16 között lehet benyújtani, az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon.   A tűzifát január 31-ig
tervezik szétosztani. 

Folytatás a 3. oldalon

Testületi ülésen történt ...
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Folytatás a 2. oldalról

Hatodik napirendben új rendeletet alkottak, a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről elnevezéssel. A
kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a
készpénzkímélő fizetési módokat, de vannak olyan esetek,
amikor nem kerülhető el a készpénzben történő teljesítés, amely
eddig a Pénzkezelési Szabályzatban került szabályozásra. Erre a
szabályozásra kellett most rendeletet alkotni.

Következő napirendekben módosították Kenderes
Városgazdálkodás és a Kenderesi Gondozási Központ,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát.
Jogszabály módosítás miatt 2017-től az önkormányzati
konyhák szakfeladatként nem működhetnek, ezért hozzá kell
kapcsolni  azokat egy költségvetési szervhez. Esetünkben ez az
intézmény a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat, amelynek alapító okiratát módosítani
szükséges a fentiek miatt. A Központi Konyha az intézmény
telephelyeként fog 2017. január 1-től működni.

Kilencedik napirendben a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletet alkották meg.  A Kenderesi
Gondozási Központ, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
gazdálkodásának és feladatellátásának ellenőrzését az év elején
a belső ellenőrzés elvégezte, melynek során felhívták a
figyelmet arra, hogy a szociális ellátások térítési díjának
befizetése során az adott hónap 10. napjáig történő befizetés
nem tartható, mivel az ellátottak a térítési díjat a nyugdíj, vagy
egyéb ellátás átvételét követően tudják kifizetni. A tapasztalatok
alapján döntöttek arról, hogy a szabályozást úgy kell alakítani,
hogy minden hónap 15. napjáig kerülhessen sor a befizetésre. 

Tizedik napirendben  tulajdonosi hozzájárulásukat adták a
Kenderes közigazgatási területén a 3070/1 helyrajzi számú
önkormányzat tulajdonát képező terület mobil
adathasználatot biztosító antennatartó torony építés céljára
történő igénybevételhez a budapesti székhelyű DIGI Kft.-nek.
A bérleti díjat évi 500.000 Ft-ban határozzák meg. A szerződés
aláírásával megbízták Pádár Lászlóné polgármestert.

Tizenegyedik napirendben elvi hozzájárulásukat adták két
nyolcadik évfolyamos tanuló továbbtanulásához, akik Kenderes
település képviseletében részt vesznek az Arany János
Tehetséggondozó Programban. A támogatás  kizárólag elvi,
anyagi támogatást nem tud nyújtani az önkormányzat számukra.  

A továbbiakban Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat
bíráltak el, mely során döntöttek arról, hogy  10 fő
felsőoktatásban résztvevő kenderesi fiatal számára nyújtanak
havi 5000 Ft önkormányzati ösztöndíjat.

Döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti ingatlant
részuletekben értékesítik rászoruló  magánszemély részére.
Felhatalmazták Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi
eljárás lebonyolítására. A magánszemély továbbá
térítésmentesen lemond a tulajdonát képező Kenderes, Árpád út
7. szám alatti ingatlanról az önkormányzat javára, melyet az
elfogad.

Elfogadták a  Kenderesi Polgármeseri Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervét, melyet „A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló”
kormányrendelet alapján határoztak meg. 

Határozatot hoztak  Terebesi János Lajosnénak, a  Kenderesi
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, mivel
egészségi állapotára való tekintettel 2016. november 30.
napjával lemondott tisztségéről. 2016. december 1-től 2021.
november 30-ig Knoch Ferencnét bízták meg az ügyvezetői
feladatok ellátásával.  

Döntés született a Bánhalmán és Kenderesen is
megrendezésre kerülő „Mindenki karácsonya”, valamint a
„Betlehemi láng átadási ünnepség” helyszíneiről és
időpontjairól. A rendezvények költségeit Kenderes Városi
Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítják.

A továbbiakban a következő közérdekű bejelentések
hangzottak el:

Jegyző úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szolnoki
Megyeházán részt vett a Szupergyors Internet Program
keretében megvalósuló szélessávú fejlesztésekről szóló
konzultáción. A rendezvényen elhangzott, hogy a
beruházásokban leginkább érintett szereplők tájékoztatása,
igényeinek felmérése céljából tárgyalnak a fejlesztésben érintett
települések vezetőivel, hogy a sikeres együttműködés
eredményeképpen a hamarosan jelentős méreteket öltő
szélessáv fejlesztések tervezési és kivitelezési munkái minden
szempontot kielégítően, gyorsan és eredményesen
zárulhassanak.

Megtárgyalták azt a pályázati előterjesztést, amelyet a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum írt
ki. Ennek keretében az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a Horthy kriptában található I. világháborús hősi
halotti sír környezetének rendbetételére. A munkálatok
összköltsége 391 ezer Ft + ÁFA.

Tájékoztatást kaptak továbbá arról is, hogy a Települési
Értéktár Bizottság november 23-i ülésén 18 települési érték
került be az „Értéktárba”, egy részük a „Megyei Értéktárba”
is. Ezen túlmenően további 15 települési érték Értéktárba
történő felvételének előkészítésén dolgozik a bizottság.

A Kenderesi Gondozási Központ Család – és Gyermekjóléti
Szolgálat havonta egy alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást
tart Bánhalmán.  A hideg idő beálltával szeretnék kérni, hogy
a fogadó helyiséget ezeken a napokon fűtsék fel.  Ígéretet
kaptak ennek megvalósítására.

A 2017. évi „Start programok” (”Mezőgazdasági földutak
karbantartása”, „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás”,
„Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása”,
„Belvízelvezetés”, „Belterületi közutak karbantartása”,
„Mezőgazdaság”) benyújtásához kapcsolódóan határoztak
arról, hogy pozitív elbírálás esetén, vállalják az esetlegesen
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. A pályázatok
benyújtásához továbbá szükségessé vált az önkormányzat
tevékenységi kódjainak kiegészítése, melyet ezen az ülésen
megtettek. Felkérték Dr. Gaszparjan Karen jegyző urat arra,
hogy gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson
történő átvezetéséről.

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évre történő biztosítására 2017.
évi költségvetésének terhére 500 ezer Ft-ot különít el.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei a www.kenderes.hu

honlapon  megtekinthetőek.
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Diánál járt a TV2 MoKKA ANgyAlA

Karácsony táján az emberekben fel-
erősödik a vágy, hogy másoknak örömöt
szerezzenek. Így tett  a Tv2 Mokka An-
gyala is. Lehetőséget adtak, hogy talál-
kozhassak egy általam választott híres-
séggel. 

Szüleim régóta, gyermekkoruk óta is-
merték és szerették az EDDA Művek
dalait. Engem előző évben vittek el egy
koncertjükre Kisújszállásra, ahol nagyon
megtetszettek a számaik.  Azóta minden
vágyam az volt, hogy találkozhassam Ve-
lük. Élve a TV2 által felajánlott   lehető-
séggel, - mely szerint létrejöhet a talál-
kozó - Pataky Attilát, az együttes énekesét
jelöltem meg. Mikor hívtak, hogy talál-
kozhatok vele, nagyon megörültem. Még
az sem zavart, hogy nagyon korán kellett
kelnem,  ugyanis élő műsor volt, reggel 8
órakor Budapesten. Attila is nagyon
elfoglalt volt azokban a napokban, késő
estékig próbált, mert a forgatás napjának
estéjén  egy nagy karácsonyi koncerten
működött közre Szombathelyen, de sze-
rencsére tudott rám időt szakítani. Már a
stúdió várójában találkoztunk egymással
és nagy  meglepetésemre magával hozta
fiát  Gergőt is, aki szintén zenész,   a
Pataky Művek énekese .

A műsorban én igaz, hogy keveset
beszéltem, de előtte és utána sok mindent
megtudtam az együttesről. Többek között
azt is, hogy Attila nagyban segíti fia kar-
rierjét is, a két együttes közösen turnézik. 

Nagyon közvetlenek voltak mindket-
ten, ajándékot is kaptam tőlük, EDDA
pólót, cd-ket,  köztük egy könyvet, mely-
ből munkásságuk 42 évének történetét
ismerhetem meg. Valamint meghívtak
egy tavaszi koncertjükre is, ahol közvet-

lenül a színpad közeléből láthatom majd
őket.

Az EDDA nagyon népszerű zenekar,
bármely  korosztályban könnyű találni
olyan embereket, akik ismerik és szeretik
zenéjüket, dalaikat.

A zene hatalmas dolog. Egy dal meg-
változtathatja a kedved. A szomorú zene
is alkalmas arra, hogy jó kedvre derítsen,
emléket teremtsen.

Végül a  stúdióban előadták nekem „A
kör” című daluk refrénjét. Attila gitáro-
zott és mindannyian - a műsorvezetők
(Demcsák Zsuzsa és Szebeni István) is -
vele énekeltünk, majd közös fotózáson
vettünk részt. Én is megajándékoztam
Attilát egy Kenderes látképes bögrével,
aminek nagyon örült és megígérte, hogy

a téli hideg napokon ebből a bögréből
fogyasztja majd kedvenc teáit. 

Számomra ez a találkozás egy életre
szóló élmény volt! 

Mivel kerekesszékben ülök, vannak
számomra nehezen megközelíthető
helyek. Azért remélem, hogy minél több
koncertjükön részt tudok venni. Jó lenne,
ha Kenderesen is fel tudnának  lépni, így
megismerhetnék a barátaim is a
zenéjüket!

"Zene nélkül nincs élet, 

engem is ez éltet, 

Nem számít, hogy mosolyra 

vagy sírásra késztet."

(Majki Andrea) 

(A műsor megtekinthető a Mokka
Facebook oldalán.)

Mile Diána

Polgárőr, rendőrök és rokonok segítségével estére már fűthetett
otthonában a kenderesi idős férfi.

Egy kenderesi polgárőr tájékoztatta a rendőrséget 2017. január 8-án délelőtt,
miszerint tudomást szerzett arról, hogy egy kenderesi lakos otthonában nincs
fűtés. A rendőrök megállapították, hogy az egyedül élő idős férfi családi
házában valóban nincs olyan berendezés, amivel fűteni lehetne. Tekintettel arra,
hogy az épületben nagyon hideg volt és a bácsi reszketett, hozzá azonnal mentőt
hívtak. A mentőszolgálat munkatársai további vizsgálatok végett kórházba
vitték a férfit. Eközben a Kenderesi Őrs parancsnoka a helyi körzeti megbízottal
felkutatta az idős ember egyik rokonát és az általa felajánlott kályhát
beszerelték a házba. A rendőrök visszavitték otthonába a 73 éves férfit, aki
azonnal begyújtott és megköszönte a segítséget.                     (www.police.hu)

Rendőrségi hírek

A képen 

Dia látható 

Pataky Attilával 

és Pataky Gergővel



• Ha szembetalálkozik munkagéppel,
csökkentett sebességgel haladjon el mellette,
így elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb
sószemek kárt okozzanak az autójában, és
biztonsággal kerülheti ki az ekéző jármű
méretén túlnyúló ekeszárnyat!

• Kerülje az elakadást! Kezdődő hófúvás,
intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott
hely elérésekor helyezze biztonságba
gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét
járható! Az elakadt járművek akadályozzák a
hó eltakarítását, és a legnagyobb gondosság
esetén is kárt okozhatnak bennük a
munkagépek vagy a ráekézett hó.

• Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja
egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor
értesítési helyet és módot jelöljön meg
feltűnően látható helyen!

Ha hóvihar miatt a kocsiban reked
• Húzódjon le az autópályáról! Kapcsolja be a

veszélyhelyzeti villogókat!
• Maradjon a járműben! Ne szálljon ki

gyalogolni, kivéve, ha lát egy épületet a
közelben, ahol menedéket találhat! Legyen
óvatos: a hulló hó esetleg eltorzítja az épület
valódi távolságát: közelinek látszik, de túl
messze van ahhoz, hogy a mély hóban oda
lehessen sétálni.

• Járassa a motort és a fűtést kb. 10 percig
óránként, hogy melegen tartsa! Amikor jár a
motor, nyissa ki az egyik ablakot a szellőzés
végett! Ez megvédi az esetleges szén-
monoxid-mérgezéstől. Időnként tisztítsa meg
a hótól a kipufogócsövet!

• Mozogjon, hogy a testmeleget megtartsa, de
ne erőltesse túl magát!

• Felváltva aludjanak! Egy személy mindig
legyen ébren, hogy figyelje a mentőcsapatok
érkezését!

Tanácsok szülőknek
A tragédiák elkerülése érdekében az
otthonukban a gyújtóeszközöket zárják el, és
hívják fel a gyermekek figyelmét a
veszélyforrásokra! Magyarázzák el, mit kell
tenniük, ha mégis bekövetkezik egy nem várt
esemény!
Írják ki a telefon közelébe azokat a segélyhívó
számokat, amiket a gyermeknek is jó tudni!
Amennyiben mégis tűz keletkezik az
otthonukban, azt azonnal jelezzék a
tűzoltóságra, majd fizikai és egészségi
állapotuknak megfelelő mértékben
igyekezzenek megakadályozni a lángok
elterjedését!

Központi segélyhívó: 
112

Rendkívüli téli időjárás,
tartós hideg, intenzív havazás

Magyarország kontinentális időjárásából
adódóan nem ritkák a nagy nyári hőségek,
valamint a szeszélyes zord és enyhébb téli
hőmérsékletek. Erős téli lehűlés, intenzív havazás

idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással
fel lehet rá készülni.
Várható következmények:
• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása,

jégréteg kialakulása miatt fennakadások
lehetnek a (közúti, vasúti, légi)
közlekedésben. 

• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az
alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi
ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek
beszerzése. 

• A hófúvások településeket zárhatnak el a
külvilágtól, járművek akadhatnak el az
utakon. 

• Az elakadt járművekben az utasok
testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási
sérüléseket szenvedhetnek. 

• A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes
gázellátás ideiglenesen leállhat. 

• Az elektromos áram felhasználásának
növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt
átmeneti zavarok keletkezhetnek az
áramszolgáltatásban. 

• A hó súlyától az épületek tetőszerkezete
károsodhat.

• Tartós és intenzív ónos eső idején
villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is
letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.

Ha van idő felkészülni
• Folyamatosan figyelje a híradásokat, időjárás-

jelentéseket!
• Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes

rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket!
• A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be

tartalék akkumulátort!
• Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem

romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből!
• Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet

és tűzhelyet!
• Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból!
• Egyen rendszeresen és fogyasszon bőségesen

folyadékot, de kerülje a koffeint és alkoholt
tartalmazó italokat!

A hóvihar alatt
• Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket,

csukja be a spalettákat!
• Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és

meleg italokat!
• Ne végezzen megerőltető fizikai és

kockázatos tevékenységet!
• Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj!
• Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp

öltözzön fel vastagon és rétegesen, viseljen
sapkát!

• Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól,
értesítse a hatóságokat, akik a segítségére
sietnek majd, és készüljön fel az esetleges
hosszabb benntartózkodásra!

Átmeneti áram- illetve energia-kimaradás
esetén

• Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló)
használata esetén különös figyelemmel kell
lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. 

• Azokat a PB gázzal üzemelő
fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a
kéménybe kötve, vagy az égéstermékek
szabadba történő kivezetése más módon nem
megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan

zárt térben! A helyiség nagyságától és a fűtési
fokozattól függően legalább egy-másfél
óránként szellőztetni kell a helyiséget,
ellenkező esetben a felgyülemlő
égéstermékek mérgezést okozhatnak. 

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása
esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék
elzárócsapját! 

• Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről
(pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról
működtethető gázlámpa, elektromos lámpa)!

• Tartson üzemképes állapotban egy elemről
működtethető rádiót, és biztosítson hozzá
tartalék elemeket!

• Tároljon otthonában egy hétre elegendő
élelmiszert az egész család számára!

• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek,
kötszerek, ha csecsemő van a családban,
számára tápszerek!

• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat
bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben
résztvevőknek van szüksége! 

Utazáshoz
• Mielőtt útnak indul, tájékozódjon az

útviszonyokról (tv, rádió stb.) körültekintően
és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind
gyalogosan, mind gépjárművel! 

• Téliesítse az autóját! Csak a téli közlekedésre
felkészített jó műszaki állapotú járművel
induljon el, különös tekintettel a gumik
állapotára!

• A kocsi üzemanyagtartályát tartsa tele, és
útközben időben gondoskodjon az
üzemanyagról, mert a gépkocsi fűtésekor több
üzemanyagot használunk el!

• Havas időszakban nem árt, ha van az autóban
hólapát, vonókötél, alkalmanként kis
mennyiségű érdesítőanyag. Rendkívüli hideg
esetén indulás előtt ellenőrizze az
akkumulátort, legyen fagyásgátló, téli
szélvédő-mosó folyadék, esetleg hólánc az
autóban!

• Ha hosszabb útra indul, készítsen „téli
csomagot”. Legyen benne: víz, vagy meleg
tea, élelem, tartalék ruha, sapka, takaró,
kesztyű, meleg, kényelmes cipő, szélvédő
kaparó, elemlámpa, elemes rádió, lapát!

• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen
arra, hogy a gépkocsiból nem mindig
észlelhetők a lokálisan lefagyott területek!

• Tartson biztonságos követési távolságot,
vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.

• Ne kockáztasson az előzésnél!
• A munkagépek mögött síkos az útszakasz,

mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az
ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat.
Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek
megpillantásakor már fokozatosan vegye
vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre, és gyakori féklámpa-
villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt
követő járművet is!

• Lemaradva kövesse a munkagépet, és ne
próbálkozzon az előzéssel, hiszen nem
tudhatja, milyen az út állapota a munkagép
előtt!

Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2017. január 5. oldalKENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Hasznos tanácsok téli időjárás esetére



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA6. oldal 2017. január

Adamecz József
Andrási Mihály
Andrási Miklós
Andrássy Sándor
Antal Ferenc
Antal József
Antal Károly
Ács István
Balassa Kálmán
Bana Dániel
Bana László
Barabás Gyula
Barabás Lukács
Barabás Zsigmond
Barna Zsigmond
Bauer József
Bende Miklós
Bihari Ferenc
Bíró János
Bogdán Imre 
Bogdán László
Bódi Imre
Budai Lajos
Budai Sándor
Bukó János
Czakó István
Czebe István
Csillag Imre
Csúr Sándor
Darvas Károly
Darvas Lajos
Demeter József
Dikovics Antal
Dobos János
Donkó István
Eperjesi Zsigmond
Erdei Ferenc
Erdei József
Fagyal Sándor
Farkas Mihály
Farkas Sándor

Fazekas István
Fekete Balázs
Ferencz János
Ferenczi István
Ferenczi János
Ficzere Ferenc
Földi Gyula
Füleki Imre
Gombás Sándor
Göncző József
Gruber Keresztély
Hajnal Sándor
Báró Hellenbach
Gottfriedné
Herczeg Antal
Vitéz Nagybányai 

Horthy István
Horváth János 
Józsa János
Juhász Ferenc Géza
Kender István
Kéki Mihály
Kinczel Ferenc
Kiss Mihály
Kiss Pál
Koczó István
Koczó Mihály
Kolláth Mihály
Koncz Antal
D. Kovács Ferenc
V. Kovács Gyula
Kovács Sándor
V. Kovács Tamás
Kozák Imre
Kozák József
Körtvélyessi Lajos
Kun Sándor
Ladányi Péter 
Lévai Lajosné
Lévai Mihály
Lévai Miklós

Losánszky Mihály
Lómen Géza
Lukács Bálint 
Majzik Lajosné
Makai Béla 
Makai Simon
Márkus János 
Melczer Géza
Mészáros József 
Mikola János 
Molnár István 
Molnár Lajos 
Molnár Sándor 
K. Nagy Ferenc
Nagy Károly
Nász Gábor 
Nász János
Nász József 
Nász Mihály
Nász Miklós 
Nász Pál
Németh András 
Németh Miklós 
Nyitrai Ferenc
Patkó Julianna 
B. Pádár Mihály
Nász József
Pál Kálmán
Pomaházi Gáborné
Pólyik Lajos 
Ratkai János
Ratkai József
Ráday József
Rózsa Gyula
Rózsa József
Ruskó István
Sebe Anna 
Sebők Lajos 
Serege Andrásné
Serege Mihály
Serege Pál

Somodi Pál László
Susa József 
Süveges György 
Süveges Imre 
Süveges István
Süveges István
Süveges János
Süveges László
Szabó Ferenc
K. Szabó Ferenc
Szabó Ferenc
Szabó Gábor
Szabó János
Szabó István
Szabó István
Szarka Lajos 
Szántó Lőricné
Száraz József
Székács Gáborné
Szivák Sándor
Szőlősi Ferencné
Szűcs István
Szűcs Kálmán 
T. Szűcs Kálmán
Szűcs Mihály
Szűcs Zsigmond 
Takács Géza
Tamaskovics Antal
B. Tóth Imre
Tóth János
Tóth Lajos
Vadicska Gyula
Vadicska János
Vadicska Kálmán
Varga Ferenc
Varga Pál
Veress Ambrus
Veress Iván
Vincze Sándor 
Vitai István

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek,
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld, 
Szívetek őrízzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.”

(Keresztury Dezső)

A II. világháború  kenderesi áldozataira 
kegyelettel emlékeznek a hozzátartozók, és Kenderes Város Önkormányzata.

Emlékezés Kenderes 
II. világháborús hősi halottaira
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Véradó időpontok Kenderesen 
2017. évben:

(Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési
Ház, Kenderes, Szent István út 33.) 

2017. március 28. (kedd) 8.00 –  12.00

2017. június 27. (kedd) 8.00 – 12.00

2017. szept. 27. (szerda) 13.00 – 17.00

2017. december 12. (kedd) 8.00 – 12.00

KENDERESEN 
EGYRE KEVESEBB A VÉRADÓ!

Önök szoktak vért adni? 

Ha nem, sebaj, sosem késő elkezdeni!

Egy nemrégiben megjelent tanulmány
szerint azon túl, hogy a véradással akár
életeket is menthetünk, még az egészségünket
is óvjuk. Mivel készüljünk, hova kerül a vér,
hányszor adhatunk egy évben? A
legfontosabb kérdéseket válaszoljuk meg!

A legalapvetőbb tudnivalók

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65
év közötti egészséges felnőtt ember, a férfiak
pedig akár 5-ször,  a nők maximum 3-szor
adhatnak vért egy évben. Két teljes véradás
között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie.
Minden véradást orvosi vizsgálat előz meg, a
véradásra való alkalmasságot jelenleg
Magyarországon mindig orvos dönti el, a
leendő véradó részletes kikérdezése - korábbi
és jelenlegi betegségeiről, egészségi
állapotáról -, és fizikális vizsgálata után. Az
orvosi vizsgálat vérnyomásmérésből, a szív
és a tüdő meghallgatásából, a nyaki
nyirokcsomók tapintásából, a látható
nyálkahártyák megtekintéséből áll. Megnézik
a vér hemoglobin (vérfesték) koncentrációját
is (első véradóknál az előzetes vércsoport-
meghatározás megtörténik). Ha a vizsgálat
során eltérést találnak, akkor időlegesen vagy
véglegesen kizárják a donort a véradásból. 

Időleges kizárást alkalmaznak például a
kívánatosnál (férfi: >135 g/l; nők: >125 g/l)
alacsonyabb hemoglobinszint, nátha,
torokgyulladás, herpesz esetén, kis- és
nagyműtétek után stb., és végleges kizárást
jelentenek egyes fertőző megbetegedések (pl.
HIV-veszélyeztetettség, egyéb vérrel átvihető
fertőzések kockázata), a vérképzőszervi
betegségek és a kezeletlen magasvérnyomás-
betegség is. 

A vérellátó munkatársai aztán szóban
tájékoztatják az érintetteket - akik
alkalmasnak bizonyultak - a véradás teljes
folyamatáról.

Lehet-e enni, alkoholmentes folyadékot
inni a véradás előtt?

Igen, lehet enni, sőt kell,  de lehetőleg ne
zsíros, nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy
elegendő folyadékot igyon a donor. Ha ezt
nem tette meg, akkor célszerű a véradás előtt
a véradóknak kikészített folyadékból
hozzávetőleg fél litert elfogyasztani. Ha nem
evett, akkor néhány darab kekszet is célszerű
enni. 

Milyen iratokat, okmányokat kell
bemutatni?

Fényképes igazolványt kell bemutatni az
adatok felvételéhez, pl. személyigazolvány,
diákigazolvány, jogosítvány, útlevél valamint
a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is vinni kell. 

Mennyi vért gyűjtenek a vérvétel során,
és ez mennyi ideig tart?

Alkalmanként 450 ml és még három
kémcsőnyi vér (utólagos ellenőrző
vizsgálatokhoz) levételére kerül sor. Steril,
egyszer használatos, műanyag zsákba,
vérvételi rázómérleg segítségével gyűjtik a
teljes vért. Ideális esetben kb. 5-10 perc az
egész folyamat, a teljes procedúra sincs több
fél óránál, és érdemes 5-10 percet pihenni,
ülni utána, és a folyadékot pótolni (fél
liternyit még a helyszínen). 

Mit jelent az irányított véradás, hogy
tudok úgy vért adni, hogy az általam
megjelölt személynek adjam?

Mindig van lehetőség arra, hogy a hozzá-
tartozóink gyógyulásához szükséges vért a
családtagok, barátok adják. A véradásra való
jelentkezéskor jelezni kell ezt a szándékot. Az
irányított véradásra jelentkezőknek ki kell
tölteniük egy nyilatkozatot, amely tartalmazza
annak a nevét, akinek szánjuk, születési
idejét, TAJ számát, vércsoportját és az ellátó
kórház-, osztály nevét, ahol tartózkodik.
Amennyiben a véradomány szakmai
szempontok alapján megfelelő és a
gyógyításához szükséges, akkor azt a
megjelölt személynek biztosítani fogják.
Eltérő vércsoport esetén a leadott vér a többi
beteg gyógyulását szolgálja. Irányított
véradásra bármely vérgyűjtési helyszínünkön
lehet jelentkezni. Az irányított véradásra
jelentkezők személyi igazolványukat, lakcím-
és TAJ kártyájukat feltétlenül hozzák
magukkal! 

Milyen jótékony egészségügyi hatása
van a donorra a véradás?

A véradás amellett, hogy másokon segíthet,
csökkenti a szívinfarktus és a rák
kialakulásának kockázatát. A szakemberek
úgy gondolják, hogy ez a csökkent

vasszintnek tudható be, mivel minél
magasabb koncentrációban találhatók meg a
vörösvértestek, a vér viszkozitása annál
"masszívabb". Emellett a magas vasszint
felgyorsítja a koleszterin oxidációs
folyamatait, ami hatással lehet a vér
sűrűségére, tömörségére, így ezáltal nagyobbá
válik a súrlódás, ahogy az az ereken áthalad,
emiatt pedig a vörösvértestek nagy mértékben
deformálódhatnak. 

A Journal of the American Medical
Association megjelent tanulmányban be is
bizonyították a véradás pozitív hatását,
ugyanis azoknál a 43-61 éveseknél, akik
félévente "megcsapoltatják" magukat,
jelentősen - 88 százalékkal - csökken a
szívinfarktus és a stroke kockázata. 

A Journal of the National Cancer Institute-
ban megjelent másik tanulmány szerint a
véradásnak ezen kívül van még egy jó hatása,
mégpedig az, hogy csökkenti a daganatos
megbetegedések kialakulásának kockázatát.
Ugyanis a magas vasszintet a rákkal is
összefüggésbe hozták, mégpedig azért, mert a
túl sok vas megnöveli a szabadgyökök
mennyiségét a szervezetben, ami pedig
különböző daganatok megjelenéséhez
vezethet. 

(Készült a Trombózisközpont sajtóanyagá-

nak, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat

anyaginak felhasználásával.)

JUBILÁLÓ VÉRADÓK 
KENDERESEN 2016-ban

Száznégyszer nyújtotta karját véradásra:
Papp Imre Kenderes, Rózsa út

Hetvenötszörös véradó:
Molnár János  Kenderes, Szent István út 

Hetvenszeres véradók:
Hangyási Ferenc  Kenderes, Hunyadi út 
Tóth Julianna Kenderes, József Attila út 

Hatvanszoros véradó:
Lipcseiné Nagy Andrea Kenderes, Dobó út 

Harmincszoros véradók:
Váradi József Kenderes, Arany János út 

Molnár István Kenderes, Bocskai út 
Vígh Ágnes Kenderes, Toldi út 

Tízszeres véradók:
Barabás Tibor Kenderes, Ady Endre út 

Tóth Tamás Kenderes, Füleki A. út 

A VÉRADÓK HŐSÖK!
Hálánkat fejezzük ki eddigi példamutató

tetteikért, melyre a továbbiakban is
számítunk! 

Nagyon jó egészséget  kívánunk
Önöknek!

MiNDeN csepp száMíT!
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Immár 5 éve, hogy a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium 14.A osztálya megmérette magát.

Megmérette összefogásból, lelkesedésből, kitartásból…
Összefogtak, hogy olyat tegyenek, mit az országban, sőt a nagyvilágban még

senki. Lelkesedtek egy olyan célért, amit csak együtt tudtak megvalósítani,
végigcsinálni… egy olyan ötletért, amit sokan nem értettek… nem értettek,
miért…?!

Kitartottak, s megcsinálták!
Hogy mi volt ez? Tanultak! Tanultak folyamatosan órarend szerint 4 nap, 3

éjjel, azaz 79 órán keresztül!
Megmutatták, hogy a tanulásnak is lehet bérértéke, tanulással is be lehet

kerülni újságba, rádióba, tv-be. Nem lehettek „celebek”, nem ismerték fel őket az
utcán, de kis közösségünkben el tudtuk mondani: „Ez igen! Ez szép munka volt!”

Keményen küzdöttek, dolgoztak tanáraikkal, segítőikkel, bíztatva egymást… s
végigcsinálták, elérték a célt!

Igaz, a teljesítményük (elveszve a bürokrácia útvesztőiben) nem került be a
Guiness Rekordok nagykönyvébe, de ezt a teljesítményt a mai napig nem tudta
(akarta?) utánunk csinálni senki! Nem vagyunk benne a rekordok könyvében igaz,
de a szívünkbe minden tanuló beírta a nevét, s ez a teljesítmény, eredmény a 14.A
vendéglős osztály nevéhez fűződik.

Hogy kik voltak ezek a tanulók? 

Íme a névsor: Antal Erika, Bacsa Alexandra, Berczi Enikő, Berényi Marianna,
Fodor Imre, Göblyös Fruzsina, Hubai Gergő, Molnár Alexandra, Molnár Renáta,
Papp Zita, Pintér Martin, Ruska Róbert, Szilágyi Dóra, Varga Zsolt.

Ők voltak azok a diákok, akik 2012. január 20. (péntek) 08.00 órától január 23.
(hétfő) 15.05 óráig tanultak! Folyamatosan… 79 óra 5 percig… órarend szerint!

Tóth Tiborné 
volt osztályfőnök

EPILÓG:
Hogy kivel mi történt az elmúlt 5 évben? Íme néhány sorban. Ebből is látszik,

tanulni mindig érdemes!

Antal Erika: 
Ausztriában volt házvezetőnő, majd itthon családot alapított. Jelenleg GYES-

en van 16 hónapos Eszter lányával.
Bacsa Alexandra:
Törökszentmiklóson dolgozik 3,5 éve dohányboltban, boldog párkapcsolata

van Ruska Róberttel.
Berecz Enikő:
Diákétkeztetésben dolgozott, majd pultosként Tihanyban. Jelenleg sport- és

gyógymasszőr tanfolyamra jár, júliusban vizsgázik.
Berényi Marianna: 
Tiszagyendán dolgozik a községi önkormányzatnál.
Fodor Imre:
Mezőkövesden dolgozik, már 5 éve vendéglátózik.
Göblyös Fruzsina:
Az elmúlt 5 évet végigvendéglátózta, jelenleg Törökszentmiklóson 100

forintos boltban dolgozik. Párjával családalapítás előtt állnak.
Hubai Gergő:
Jelenleg Szandaszőlősön konyhavezető. Boldog párkapcsolatban él.
Molnár Alexandra:
Kecskeméten él barátjával. Egy presszóban és egy műkörmös szalonban

dolgozik. Tavaly jogosítványt szerzett.
Molnár Renáta:
Kecskeméten borozóban dolgozik, mellette egy ingatlan irodában vevő

referens. Jogsit szerzett, angolt tanul, 3 éve él barátjával.
Papp Zita:
Iskola után dolgozott, jelenleg GYES-en van 3 éves lányával, júniusra várják a

második babát (kisfiú), s saját vállalkozásukban dolgozik.
Pintér Martin:
Végigvendéglátózta az 5 évet, külföldön is. Jelenleg szakács a Hotel

Kirchentwirt Lackenhof-ban.
Ruska Róbert:
Németországban dolgozik (bár nem vendéglátásban). Bacsa Szandival már

több mint 6 éve alkotnak egy párt.
Szilágyi Dóra:
Végigvendéglátózta az 5 évet, 1 hónapos kisfiának boldog anyukája.
Varga Zsolt:
Cipruson, Londonban vendéglátózott. Jelenleg Németországban szakács.

Képek a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola, Liliom Óvoda és Egységes 

Óvoda-Bölcsőde életéből 

5 éve történt

Pásztorjáték

PáterRock koncert

A karácsony hangjai rendezvény iskolás szereplői
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A decemberi hónap mind a vállalkozások,
mind a családok körében az év záráshoz
kapcsolódó lázas készülődés jegyében zajlik.
Az iskolában ráhangolódunk az ünnepekre és
már novemberben megkezdődnek a
szalagavató ünnepségünk próbái. Tanulóink
közül sokan jelentkeznek táncolni, hiszen a
lányok szívesen bújnak a „hercegnő” ruhába
és az „üvegcipellőbe”. 

A végzős diákok életének egyik korszaka
lezárul, belépnek a felnőtt lét előcsarnokába
és kipirult arccal, kisebb-nagyobb
lelkesedéssel fordulnak a jövő felé. A szülők
számára is örömteli esemény a szalagtűző.
Ekkor tudatosul bennük, hogy a minap még

totyogó gyermekük fiatal férfivá vagy nővé
serdült, aki hamarosan – részben az ő
támogatásuknak köszönhetően – egy
szakmunkás- vagy érettségi bizonyítvánnyal
gazdagabban indul el a felnőtt élet útján.

Végzős osztályfőnökként büszkeséggel tölt
el, hogy ezek a csintalan, rakoncátlan, olykor
fiatalosan slampos tanulók ezen a napon
„hattyúvá” válnak és szépen felöltözve,
csillogó szemmel várják, hogy feltűzzem
nekik az iskolával, az osztálytársakkal való
összetartozást jelképező szalagot.  

A szalagtűzőt követő családias hangulatú
állófogadáson nemcsak a szülőkkel való
kötetlen beszélgetésre nyílt alkalom, hanem

felelevenítettük az elmúlt évek legszebb
pillanatait is. Külön öröm számomra, hogy a
vendégek körében évről évre feltűnnek a
régebben végzett diákjaink, akik mindig
szívesen látogatnak vissza egykori
iskolájukba, s boldogan osztják meg volt
tanáraikkal életük, pályafutásuk sikereit. 

Összességében a szalagavató ünnepségünk
meghitt és felemelő volt.

Veressné Nagy Margit

„Kint is bent is nagy vacogás,

ringassuk hát a Gyermeket,

nem válthat meg már semmi más,

csak a jóság, a szeretet.

Szép hitedet ne veszítsd el,

nem élhetünk üres szívvel!”

(Csukás István)

Tisztelt Nagylelkű Adományozók!

A Kenderesi Gondozási Központ Család-
és Gyermekjóléti Szolgálata, továbbá az
általunk ellátott valamennyi gyermek és
az idősek klubja nevében fogadják szív-
ből jövő, hálás köszönetünket, amiért ön-
zetlen, jótékony adományaikkal hozzájá-
rultak karácsonyi rendezvényünk sikeres
lebonyolításához, nagy örömet és felejt-
hetetlen élményt adva ezzel a gyerme-
keknek és idős ellátottjainknak egyaránt!

Életükben minden szépet és jót, mun-
kájukhoz további sikereket kívánok.

Majzikné Hanyicsa Valéria

intézményvezető

Adományozók: 
Római Katolikus 

Egyházközség hívei
Coop Star Kereskedelmi Zrt. 

-  kenderesi Coop Szuper 
Herczeg Éva

Csáthy Zoltán
ifj. Hodosi Iván

Darmosné Örökös-Tóth Edit
Koncz Éva

Lakatos Tímea
Balog Károlyné
Kovács Józsefné 
Koszta Ketrin

Szilágyiné Borók Anita

Ez történt a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban

A Kenderesi Gondozási Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatának hírei

A képeket Hermann Viktor készítette
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Téli tanácsok gyerekeknek

Gondolkozz!
Tájékozódj!

Nézz utána!
Készülj fel!

Központi segélyhívó:

112

Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

HASZNOS TANÁCSOK
téli időszakra

Kedves Gyerekek!

A tél sok örömet tartogat, de egyúttal
számos veszélyt is rejt. Ezúttal a téli
balesetek elkerülése, illetve a biztonságos
sportolás érdekében gyűjtöttünk össze
nektek néhány hasznos tanácsot.

Biztonságos sportolás, a jégen tar-
tózkodás szabályai

Tartós hideg hatására kellően megvas-
tagodnak az élővizek jégtakarói. A sza-
bad vizek jegén tartózkodni csak akkor
szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem
olvad, illetve nem mozog. A szabad vizek
jegén tartózkodni csak azokon a helyeken
szabad, amelyek nem esnek tiltó rendel-
kezés alá.

TILOS a szabad vizek jegén tartóz-
kodni:

Állóvizeken:
• éjszaka és korlátozott látási viszo-

nyok között,
• járművel, a biztonságos munkavégzés

kivételével,
• kikötők és veszteglőhelyek területén.
Folyóvizeken.
A jégen mindenki csak saját felelős-

ségére tartózkodhat!
Hogyan válasszuk ki a korcsolyázás,

fakutyázás helyét?
• A jégre lépés előtt vizsgáljátok meg

annak minőségét! A legbiztonságosabb a
jól átlátszó, homogén állapotú jég. Ke-
vésbé biztonságos a hójég, amely nem
átlátszó, a hóba esett eső vagy az olvadás
során rétegesre fagy, kásásnak tűnik. A
legbizonytalanabb az üreges jég, amely
lehet ugyan átlátszó, de a jég belsejében
jól látható légbuborékok képződtek.
Ennek a legkisebb a teherbírása.

• A part közelében a jég rendszerint
vékonyabb, néha üreges, ezért könnyeb-
ben törik.

• Beszűküléseknél áramlatok gyöngít-
hetik a jeget.

• Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb,
mint a hómentes helyeken.

• Legalább 8 cm-es jégtakaró szüksé-
ges a biztonságos téli jeges sportoláshoz,
de 12 cm-es jégvastagság esetén már
biztonságban érezhetjük magunkat.

• A jég a tavakon, nyílt vizeken soha
nem egyforma vastag, ezért ne kísérel-
jünk meg rajta átkelni!

Fontos tanácsok
• Soha ne egyedül menjetek a jégre

kikapcsolódni! Legalább ketten, optimá-
lis esetben hárman együtt sportoljatok,
így tudtok egymásra figyelni, illetve
egymáson segíteni baj esetén!

• Fontos a ruházat helyes megválasz-
tása. Testhez simuló több rétegű, lehető-
leg kis nedvszívó tulajdonságú (termo,
orkán, pamut) ruhákat válasszatok! Ezek
lassan engedik át a vizet, így ha vízbe
esünk, nem nagy súllyal húznak és las-
sabban hűl ki a testünk.

• A jégen nyugodtan és egyenletesen
lépkedjetek, ha elesnétek, az fokozza a
jég beszakadásának esélyét! Síbottal
vagy bottal ellenőrizzétek az előttetek
lévő jég vastagságát, szilárdságát!

Mit tegyünk, ha beszakad
alattunk a jég?

A jég jól hallható recsegése, ropogása
biztos előjele annak, hogy bármelyik
pillanatban beszakadhat. Ha ilyet hallo-
tok magatok alatt, azonnal feküdjetek
minél nagyobb testfelülettel a jégre és
próbáljátok meg a legközelebbi biztos
pontot hason csúszva elérni!

Ha beszakad alattatok a jég, tárjátok
szét karjaitokat és ejtsétek magatokat
előre! Próbáljátok megakadályozni, hogy
a jégfelület alá csússzatok, vagy lemerül-
jetek a vízbe! Próbáljatok meg nyugodtak
maradni és kimászni a jégfelületre, majd
hason kúszni a part felé! Kerüljétek a
felesleges mozdulatokat, megőrizve így a
ruházatban lévő szigetelő légréteget! Ha a
jég újból és újból beszakad, vágjatok ma-
gatoknak utat a part felé addig, amíg ki
nem értek a partra, vagy teherbíró jégfe-
lülethez nem értek!

Hogyan nyújthatunk segítséget má-
soknak?

Hason csúszva közelítsétek meg a jég
közé került személyt, de ne menjetek
egészen a beszakadásig! Az utolsó sza-
kaszt hidaljátok át segédeszközökkel
(hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrág-
szíjjal - esetleg többet összekötve - vagy
ruhadarabokkal)!

Ha több segítőtárs van a helyszínen,
alkossatok láncot úgy, hogy mindenki
hason fekve az előtte lévő lábát fogja! Az
odanyújtott segédeszközökkel húzzátok
ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a
partra!

A jeges vízből mentett embert azonnal
ne vigyétek túlfűtött, meleg helyre!
Miután a jeges ruházatától megszabadí-
tottátok, dörzsöléssel próbáljátok a vér-
keringését beindítani! Az ilyen személyt
minden esetben, orvosi elsősegélyben,
orvosi ellátásban kell részesíteni!

Ha van mobiltelefonotok, azt mindig
feltöltött állapotban vigyétek magunkkal,
így azonnal tudtok segítséget hívni!

Érdemes figyelembe venni, hogy a mo-
biltelefon akkumulátora nagy hidegben
hamarabb lemerülhet.

Baleset bejelentése
Bejelentéskor mondjátok el nevete-

ket, telefonszámotokat valamint, hogy
hol és mi történt!

Ha körültekintőek vagytok, a nyílt vizek
lehetséges téli veszélyeit ismeritek és be-
tartjátok, akkor a jeges sport egészséges
kikapcsolódást és nem szomorúságot
okoz.
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Az őstermelői igazolványok elektro-
nikus cseréje, illetve igénylése 2016-
ban megtörtént. A termelők nagy-
többsége a plexi elektronikus kártyákat
megkapta, illetve a legyártása folya-
matban van. A kártya hatályossága 5
év!

Felhívom a figyelmüket azonban,
hogy a kártya csak abban az  esetben
érvényes, ha érvényes betétlappal is
rendelkezik a termelő! (Ez a kártya
hátlapján olvasható!)

NÉBIH információ alapján Kenderes
városban lévő őstermelő igazolvá-
nyok érvényessége többségében
2016. 12. 31-én lejárt! Ezek alapján
az igazolványok érvényesítése, a 2017-
es betétlapok, illetve a kártyák frissí-
tése szinte mindenki kivételével szük-
ségeltetik!

Kérem a termelőket, hogy igazol-
ványukat 2017. 03. 21. határideig
érvényesíteni szíveskedjenek!

Gördülékeny ügyintézéshez szüksé-
ges dokumentumok:

- plexi őstermelői igazolvány
- 2016. évi papírdokumentumok
- 2017. évi vetésszerkezet 

(Mit vetnek idén?)
Előreláthatólag februárban EMVA

Monitoring adatszolgáltatásra köte-
lezettek lesznek azok az ügyfelek, akik
korábban is azok voltak. Általában
ezek az ügyfelek azok, akik korábbi
MVH fejlesztési támogatást igényel-
tek és támogatási szerződésben vagy
támogatási jogszabályban 5 éves be-
számolási kötelezettséget vállaltak. (Pl.
Géptámogatás, Natura, AKG, öntözés-
fejlesztés, stb.., területalapú támogatás
az NEM)

Falugazdász iroda 
nyitvatartási ideje és helye:

szerda-csütörtök: 08:00-16:00
Móricz Zsigmond  Művelődési Ház

Nagy László
helyettesítő falugazdász

Neve: Polly,  Kora: 2 év
Fajtája: keverék, Neme: szuka
Alkata: közepes testalkatú (kopó féle)

Jellemzői: barátságos, kedves, ragasz-
kodik az emberi társasághoz

Kérjük, hogy aki látta vagy hallott róla
valamit, mindenképp jelezze nekünk a
06-30/638-7751-es telefonszámon!

Szilveszter éjszaka eltűnt Pumukli
nevű, 4 hónapos, szuka, puli-pumi
keverék kiskutyánk. Már mindenhol
kerestük, de sajnos nem találtuk meg.

Így utolsó reményünk az, hogy egy
kenderesi állatbarátnál talált menedékre.
Ha Ön az, aki befogadta, vagy esetleg
tudja, hogy hol lehet, akkor kérjük, jelezze
nekünk a 06/59 328 325-ös telefonszá-
mon, vagy az óvodában Eszteró
Imrénének, illetve a Tengerészeti
Kiállítóteremben Eszteró Dórának!

Pumukli fekete színű, imád ugrálni és
mindent szétrágni. 

A becsületes megtaláló, vagy nyom-
ravezető, pénzjutalmat kap!

Köszönjük a segítségét! 

Falugazdász hírek elTŰNTeK!
KeRessÜK

ŐKeT!

Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
Épületvillany-szerelő (Kenderes),
Kisállat-gondozó (Kisújszállás),

Kőműves (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/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS 2017. ÉVBEN

január 23. február 27. március 27.
április 24. május 22. június 26.
július 24. augusztus 28. szeptember 25.
október 24.(kedd) november 27. december 04. (hétfő)

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Barbara Erskine: A végzet folyója 
Zoë és Ken - menekülve a nagyváros
zajától és forgatagától - a suffolki Deben
folyó partján kezd új életet egy kényelmes
családi házzá alakított egykori pajtában,
melynek alapjait még az angolszász
időkben vetették meg. A ház falai közt
azonban évszázados titkok kísértenek. A
fiatalok a külvilág szemében tökéletes
párnak tűnnek, ám valójában minden
nappal távolabb kerülnek egymástól.

Birgit Piefke-Wagner: Pons nyelvtan 3
lépésben: angol
Számos életszerű gyakorlat megoldással,
áttekinthető felépítés, részletes
magyarázatok, nyelvtani témák három
nehézségi szinten, példamondatokkal és
hasznos tippekkel, mindez a jól bevált
módszer szerint: fedezze fel - értse meg -
gyakorolja be.

Borsa Brown: Az Arab lánya: első rész
Gamal, a szaúdi királyi család tagja,
megkapja élete legnagyobb feladatát: fel
kell nevelnie magyar szerelmétől született
gyermekét, Annát - nem is akárhol: saját
hazájában, Szaúd-Arábiában. A család nem
nézi jó szemmel a házasságon kívüli
kislány érkezését. De ha ez nem lenne elég,
a sors még egy megoldhatatlannak tűnő
kihívást küld Gamalnak.

Duff Mc Kagan: It’s so easy…és más
hazugságok
A Guns N’ Roses és a Velvet Revolver

alapító tagjának története arról, miként
jutott a csúcsra, hogyan küzdött az
alkohollal és a drogokkal, hogyan omlott
össze és végül hogyan állt újra talpra. Az
író élvezetes stílusban tárja az olvasó elé a
földkerekség talán legmegátalkodottabb
zenekarának kulisszatitkait éppúgy, mint
saját életének fontos és tanulságos
pillanatait. „Mellébeszélés nélkül a
rocknroll igazi pokláról és
mennyországáról.”

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány
történetei
1735. Az utolsó nagy boszorkányüldözési
hullám Magyarországra is elér. Az
esztergomi pékmester tizenöt éves lánya,
Sárosi Felícia végignézi, ahogy szeretett
nagynénjét meghurcolják, majd kivégzik.
Halála előtt a szép Sárosi Kata súlyos titkot
bíz a lányra: a boszorkányok örökségét.

Egy meszely az fél icce: Szabó Magda ízei
Szabó Magda hagyatékából előkerült két,
kézzel írott, recepteket tartalmazó
füzetecske. A megsárgult lapokon található
ételek sokszínűsége és érdekessége csupán
kultúrtörténeti szempontból is kiadásra
érdemesíti őket, ám ezen felül olyan
emlékekről van szó, amelyek számos
szálon kötődnek Szabó Magda életéhez és
írói világához, és ahhoz a miliőhöz, amely
a hétköznapokban körülvette őt.

J. K. Rowling: Harry Potter és az
elátkozott gyermek
Harry Potter élete sosem volt könnyű, és
most sem az, amikor a Mágiaügyi
Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként,
férjként és három iskolás korú gyermek
apjaként kell helyt állnia. Miközben Harry
a múlttal viaskodik, ami nem hagyja magát
eltemetni, legkisebb fiának, Albusnak meg
kell küzdenie a reá nehezedő családi
örökséggel.

Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan:
ahogy a gyerekeimnek elmesélem
Jakupcsek Gabriella bensőségesen
társalog, kérdez és válaszol – ám ez
alkalommal, oly sok emlékezetes talkshow
után, ő a mi vendégünk! Megosztja velünk
azokat a történeteket, melyekkel munkája
során találkozott, és amelyeket ő maga élt
át.

Marie Kondo: Rend a lelke mindennek:
a varázslatos japán módszer, amellyel
örökre száműzheted a rendetlenséget az
otthonodból
Az írónő ötéves kora óta bújja a
háziasszonyoknak szóló magazinokat. Már
ekkor rabul ejtette a jól szervezett terekben
rejlő rend és szépség, majd tizenöt évesen
úgy döntött: komolyabban is
tanulmányozni fogja a rendrakás

művészetét. A saját hálószobájával kezdte,
majd a testvérei szobájával folytatta. Ma
már rendkívül sikeres üzleti vállalkozása
van Tokióban, amely abban segít az
ügyfeleknek, hogy zsúfolt otthonaikból
szemet gyönyörködtető, harmonikus,
ihletet adó lakótereket varázsoljanak.

Mary Alice Monroe: Nyárutó
Mary Alice Monroe szívmelengető
regényében folytatódik a Nyári emlékek és
a Nyári fuvallat című kötetekben
megismert három nővér története, amely
jól példázza, hogy a feltétel nélküli szeretet
megtapasztalása alapjaiban formálhatja át
életünket.

Müller Péter: Aranyfonál. Kapcsolat a
szellemvilággal
„Szellemhazánkkal akkor is kapcsolatban
állunk, ha ez egyáltalán nem tudatosul
bennünk. Összeköt minket az Aranyfonál.
Tudom, hogy nincs halál. Átutazó vagyok
ezen a válságban levő Földön. A lelke
mélyén mindenki tudja, hogy halhatatlan.
Csak rá kell ébrednie.” (részlet a könyvből)

Rosie Thomas: A kasmírkendő
1941 elején a friss házas Nerys Watkins
elhagyja Nagy-Britannia vidéki életét,
hogy elkísérje misszionárius férjét a távoli
India egzotikus városába, Szrinagárba,
missziójuk kijelölt helyszínére. Mire újra
csatlakozik hozzá a férje, Nerys már
teljesen más asszonnyá válik.

Stephenie Meyer: A vegyész
Stephenie Meyer a Twilight kötetek és A
burok óriási nemzetközi sikerei után most
egy kemény, de annál elragadóbb
főhősnővel tér vissza. A váratlan
fordulatokban gazdag regényével ismét
megmutatja, hogy miért ő ma a világ egyik
legnépszerűbb írója.

Ugron Zsolna: Erdélyi mennyegző
Ugron Zsolna első történelmi regényében a
17. század egyik leghírhedtebb,
legtitokzatosabb alakját, a bűbájos
boszorkányt, Báthory Annát idézi. A
körülrajongott és gyűlölt Báthoryak
világát, ahol az árulások, parancsszóra
elhált szerelmek, és politikai gyilkosságok
közepette egy asszony boldog akart lenni.

Új könyveinkből ajánljuk


