
Minden szakma képviselője örül a
megbecsülésnek, örül annak, ha mun-
káját elismerik, tudván, szakértelmére
szüksége van a társadalomnak, fontos
mindennapi tevékenysége, amely mások
javát szolgálja.

A július, mint hónap bővelkedik efféle
ünnepekben. Az egyház, Sarlós Boldog-
asszony Napjának keresztelte a hónap
elejét, ekkor kezdődött az aratás, a ga-
bonák begyűjtése, a jövő esztendő ele-
ségének megteremtése. Köztudott, hogy
az antik időkben sarlóval dolgoztak a
földművesek, majd később, amikor el-
terjedt a kasza, már azzal aratták az élet-
hez, kenyérhez elengedhetetlen gabona-
féléket.

De ez a kánikulában oly "gazdag" hó-
nap ünnepli a köztisztviselőket, a
Semmelweis napot, a kéményseprőket,
valamint a modern kor egyik szakmá-
jának, az informatikának művelőit is.
Népi hiedelmek sokasága is kapcsolódik
a júliushoz, ilyenkor áldották meg a
szerszámokat, s úgy vélték, hogy a sze-
dett gyógynövények is szenteltnek szá-
mítanak.

Július elseje, a magyar EGÉSZ-
SÉGÜGY legnagyobb ünnepe. Sem-
melweis Ignác e napon született, s az
anyák megmentőjeként emlegetett kiváló
orvos tiszteletére alkották meg az egész-
ségügy területén munkálkodók emlék-
napját. Akik rendkívüli módon megér-
demlik az elismerést, legyenek orvosok,
nővérek, ápolók, mentősök, vagy tar-
tozzanak a technikai-műszaki személy-
zethez. Minden elismerést és köszönetet
megérdemelnek azok, akik életeket
mentenek, s nem hagyták el az országot
egy nagyobb jövedelem reményében. 

Sokszor és sokan bírálják a magyar

egészségügyet, amelyben bizonyára van
némi igazság. De mindenki számára
elérhető az alapellátás, szemben nyugati
országokkal, vagy éppen a tengeren
túliakkal, ahol rögtön kiszámlázzák a
borsos összeget, ha nincs megfelelő
biztosítása a betegnek. 

Több, mint száz esztendeje alakult
meg hazánkban a VÉDŐNŐK alkotta
szervezet, amely a világban is szinte
egyedülálló intézményként teszi a dol-
gát. Finnországban van hasonló intéz-
ményrendszer, amely segíti a kisma-
mákat, végigkíséri a csecsemők fejlő-
dését, tanácsokat adnak, látogatásukkal
biztosítják azt, hogy a tanácstalan, első
gyermekes kismamák magabiztosab-
bakká váljanak.

Itt Kenderesen is kiválóan működik a
védőnői hálózat. Sokat dolgoznak annak
érdekében, hogy levegyék az orvosok
válláról azt a terhet, mellyel ők kiválóan
megbirkóznak. Többször hallottam kis-
mamáktól, kisgyermekes anyukáktól,
hogy milyen nagyszerű tanácsokkal,
ötletekkel gazdagították a védőnők őket,
s fedeztek föl olyan betegségeket, defor-
mációkat, melyekből a babák tökélete-
sen kigyógyultak. 

Polgármesterként köszönöm munká-
jukat, s reménykedem, hogy hosszú
esztendőkön át óvják még a város gye-
rekseregét.

A KÖZTISZTVISELŐK is e hónap
ünnepeltjei. Ők azok, akik - mások
mellett - résztvevői az állami és önkor-
mányzati rendszernek, megtestesítői a
hatályos törvény betartásának minden
szinten.  Munkájuk speciális, folyamato-
san figyelniük kell a jogszabályok vál-
tozását, s annak érvényesítése - például
önkormányzati szinten - is az ő kompe-
tenciájuk. Ők találkoznak a lakossággal

elsősorban, ügyes-bajos dolgaik elinté-
zése a feladatkörükbe tartozik.

Nincsenek könnyű helyzetben, hiszen
minden esetben szem előtt kell tartaniuk
a jogszabályban foglaltakat, ugyanakkor
a lakosság kéréseit, igényeit is szeretnék
messzemenően figyelembe venni, azt
maradéktalanul teljesíteni. Ám a jogsza-
bályok nem mindig adnak erre lehető-
séget, így gyakran őket hibáztatja a
lakosság azért, mert a jogszabályt be kell
tartaniuk, ugyanakkor az emberség mást
diktálna. De meg szokták keresni és ta-
lálni azt az arany középutat, amely tör-
vényt sem szeg, s az emberek érdekeit is
figyelembe vehetik.

Volt egy nap, amely munkaszünettel
jutalmazta a köztisztviselői ténykedést.
Ezt - sajnos - megszüntették, ugyanis az
állampolgárok nem vették jó néven, hogy
például a kormányablakban dolgozó
ügyintézők "szabadságon" voltak. Igaz,
a jogszabály rugalmas, amennyiben a
munkáltató úgy látja, hogy nem okoz
fennakadást a köztisztviselői nap kiadá-
sa, módja van ezt megtenni.

Polgármesterként, köszöntöm minden
szakma képviselőjét, - azokét is, akiknek
nincs sem hazai, sem világot átölelő
ünnepnapjuk, - Juhász Ferenc csodála-
tos soraival, amely mindent kifejez:

„... Te ekével, te kalapáccsal, tollal,
a rózsa, amely a kórházak udvarán

terem,
igen, a rózsa illatával...

teljes erejéből,
ki ekével, ki kalapáccsal, tollal,

építve, építve, építve ezt a hazát!"

Pádár Lászlóné
polgármester
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Testületi ülésen történt…

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
május 11-én tartott rendkívüli, nyílt ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalta:

A  2017. évi járási Start munka mintaprogram – Kenderes -
eszközbeszerzése nevű közbeszerzési eljárásban kiválasztották a
nyerteseket. A program keretében 20 ajánlati részre kértek
árajánlatokat. A bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata
alapján a fenti elnevezésű közbeszerzési eljárás egyes részeinek
nyertesei a következők:
– Mezőgazdasági program kis értékű tárgyi eszközök 

Füredi – Tajta Kft. Tiszafüred
– Közút program útépítési anyagok STRAVIA KFT. Budapest
– Közút program nagyértékű tárgyi eszköz      

Füredi - Tajta Kft. Tiszafüred
– Helyi sajátosságok program útépítési anyagok                 

Bodrogi Bau Kft. Hódmezővásárhely
– Helyi sajátosságok program kis értékű tárgyi eszköz        

Wetex Kft. Budapest
– Helyi sajátosságok program nagy értékű tárgyi eszközök  

Tisza Consult Bt. Tiszaföldvár
– Földút program építési anyag CÉLBETON KFT. Kenderes
– Földút program kis értékű tárgyi eszköz                           

Füredi – Tajta Kft. Tiszafüred
– Belvíz program építési anyagok CÉLBETON KFT. Kenderes
– Belvíz program kis értékű tárgyi eszköz WETEX Kft. Budapest
– Illegális hulladék program kis értékű tárgyi eszköz          

Füredi - Tajta Kft. Tiszafüred
– Hagyományos közfoglalkoztatás útépítési anyag             

CÉLBETON Kft. Kenderes
– Hagyományos közfoglalkoztatás kis értékű tárgyi eszköz 

WETEX Kft. Budapest   
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződések
megkötésére. 

A „Mezőgazdasági program vetőmagok”, „Mezőgazdasági
program üzemanyag, kenőanyag”, „Közút program üzemanyag”,
„Földút program üzemanyag”, „Belvíz program üzemanyag”,
Illegális hulladék program üzemanyag”, és a „Hagyományos
közfoglalkoztatás üzemanyag” elnevezésű részek eljárása
eredménytelen volt.

Megtárgyalták a Tiszamenti Regionális Vízművek kérelmét,
amelyben tájékoztatták az önkormányzatot arról, hogy a Kenderes
szennyvíztisztító présházban üzemelő MONO gyártmányú
szivattyú meghibásodott, pótlása nem megoldott, új beszerzése
szükséges. A testület hozzájárult a fent említett csigaszivattyú
beszerzéséhez, amelynek kicserélése a biztonságos üzemeltetés
miatt vált indokolttá. A beszerzés költsége 392.700 Ft + ÁFA, mely
a 2017. évi bérleti díj terhére történik kiszámlázásra.

Határoztak arról, hogy támogatási igényt nyújtanak be a
2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.

Döntöttek a Kenderes 0541 hrsz.-ú XXVI. számú csatorna
kezelői jog átadásáról, mely jelenleg az önkormányzat tulajdona,
jelenlegi kezelője a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat. A
vonatkozó jogszabály alapján a víztársulatok üzemeltetésében lévő
csatornák a törvény erejénél fogva a működési terület szerinti
vízügyi szakigazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek. A
csatorna üzemeltetésével kapcsolatban a Közép – Tiszavidéki –
Vízügyi Igazgatóság levélben megkereste az önkormányzatot,
amelyben kérte, hogy a csatorna a KÖTIVIZIG részére kerüljön

ingyenes vagyonkezelésbe. A csatorna 2013. évben került az
önkormányzat tulajdonába a vonatkozó jogszabályok szerint, előtte
a termelőszövetkezet kezelésében volt. Az önkormányzatnak a
külterületi csatornák üzemeltetésére anyagi források nem állnak
rendelkezésre, így azt átadják ingyenes kezelésbe a KÖTIVIZIG
részére.

2017. május 22-én rendkívüli, nyílt ülést tartott a képviselő-
testület, az alábbi napirendek megtárgyalásával:

Az elmúlt testületi ülésen döntöttek a Start mintaprogramhoz
kapcsolódó közbeszerzésekről. Az akkor érvénytelen ajánlati
részekre – üzemanyag, illetve a vetőmagok beszerzésére –
egyszerű beszerzési eljárást folytattak le. A megadott határidőig hat
cégtől kértek ajánlatokat az előterjesztésben foglaltak szerint.
Üzemanyag vonatkozásában a Kerék-Pár Üzemanyag Bt.
Kenderes, vetőmag és növényvédő szer vonatkozásban a
Nagybánhalmai Mg. Kft. Bánhalma adta a legkedvezőbb ajánlatot,
így ők az eljárás nyertesei az adott részekben. A témával
kapcsolatban elhangzott az a képviselői kérdés, hogy milyen
mennyiségű gázolaj beszerzésére irányult az ajánlatkérés. Aljegyző
úr válaszában elhangzott, hogy 18 ezer liter üzemanyagra kérték az
ajánlatot. A hozzászóló képviselő szerint sok ez a mennyiség,
fontosabb lenne a belvízelvezetést és az átereszek cseréjét is
megoldani az összegből. Polgármester asszony és jegyző úr
válaszában elmondta, hogy egyetértenek azzal, hogy az átereszek
cseréje, pótlása jelentős probléma, de mivel a jelenleg tárgyalt
beszerzés mezőgazdasági programra vonatkozik, ezt nem lehet
belvízelvezetésre fordítani. Közfoglalkoztatási programban
átereszeket abban az esetben tudnának vásárolni, ha ahhoz önrészt
biztosítana az önkormányzat, amelyre jelenleg nem ad lehetőséget
a költségvetés. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére, amelyen több, mint 200
millió Ft-ot nyertek. A pályázat megvalósításával lesz lehetőség az
átereszek cseréjére is.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes, optimális
nonprofit kialakítása érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodás
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2016-ban elkezdte a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítását. Az elvárt
üzemméret és a célok megvalósítása érdekében a kisebb
közszolgáltatók által ellátott területek önkormányzatainak
integrálódnia kell az egységes regionális rendszer kialakításához.
Az NHKV Zrt.-vel folytatott egyeztetés alapján célszerű további
önkormányzatok részére üzletrész értékesítése a Karcag Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészből. Az előzetes
egyeztető megbeszélések alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás jogalkotó elvárt regionális ellátásához szükséges
integráció megvalósítására a Karcag Városi Önkormányzat a
tulajdonában lévő 2.800.000 Ft névértékű üzletrészből értékesíteni
kíván. Az értékesíthető üzletrész minimális értéke nem lehet
kevesebb 100 ezer Ft-nál. A Társaság jelenlegi további tulajdonosai
az előzetes egyeztetések alapján nem kívánnak élni az elővásárlási
jogukkal, a további tagok belépését elfogadják.  Mindezek
értelmében döntöttek arról, hogy a Karcagi Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Karcag
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészből 100.000
Ft névértékű üzletrészt vásárolnak az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére. Így a Társaságban az önkormányzat
üzletrésze 3,33 % lesz. Felhatalmazták a polgármestert a szükséges
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üzletrész átruházási szerződés aláírására és a szükséges intéz-
kedések megtételére, különösen az ezzel kapcsolatos taggyűlési
határozat hozatalban történő részvételre, a cégeljárással kapcsola-
tos dokumentumok elfogadására, aláírására. 

2017. május 31-én rendes, nyílt ülés keretében a következő
napirendeket tárgyalta a képviselőtestület:

Megvitatták a Kenderes város közrendjének és közbizton-
ságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót.  

Képviselői hozzászólások történtek az alábbi témákban:
- A településen nagyon nagy számú a magára hagyott, üresen

álló ház, amelyet ismeretlenek rövid idő alatt elkezdenek
bontani. Érdeklődtek, hogy ilyen jellegű bejelentések érkeznek-e a
rendőrség felé?

A válaszban elhangzott, hogy ha ezt valaki észleli és jelzi, azt a
rendőrség ugyanúgy kezeli, mint a lopásokat. Sok esetben nehéz a
tulajdonosokat, illetve a sértetteket felkutatni, mert nem helybeliek.

- A temetői lopások elég fajsúlyosan jelen vannak a településen.
Ilyen jellegű jelzések érkeznek-e a rendőrséghez, és tudnak-e ezzel
bármit is kezdeni?

A temetői lopásokkal kapcsolatban várják a lakosság jelzéseit,
mivel csak abban az esetben tudnak intézkedni, ha bejelentést
kapnak.

- Sajnálattal tapasztalható, hogy nőtt a településen élő fiatalkorú
és középkorú kábítószerfogyasztók száma. Volt-e nagyobb
drogfogása a rendőrségnek? 

Nemrég fejeztek be egy kenderesi illetőségű kábítószer terjesz-
tővel szembeni nyomozást. Nem volt egyszerű feladat, majdnem
egy évig tartott a nyomozás a szakértői vélemények beszerzése
miatt. A kábítószer fogyasztás és terjesztés komoly probléma a
városban és országosan is. A megelőzésre nagy hangsúlyt kell
fektetni.

- A határra történő vezénylés mennyire befolyásolja az itt
maradottak munkavégzését?

A migrációs helyzet rányomja a bélyegét a létszámviszonyokra,
amelyet túlórákkal tudnak kompenzálni. 

Összegezve megállapították, hogy a közrend, közbiztonság hely-
zete konszolidálódott az utóbbi években. Megállapították, hogy a
2016. évi feladatokat a rendőrség a rendelkezésre álló lehetősé-
gekhez és feltételekhez igazodva végrehajtotta. Köszönetüket
fejezték ki a karcagi, kisújszállási és kenderesi rendőrörs dolgo-
zóinak munkájáért. A további eredményes munkavégzés érdekében
a képviselőtestület szükségesnek látja a folyamatos rendőri jelenlét
biztosítását az önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség
támogatásával, együttműködésével. 

Következő napirendben beszámolót tárgyaltak meg a Városi
Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről. Javaslatként hangzott el,
hogy időszerűnek tűnik a polgárőrségnél tagrevíziót végezni, mert
olyan tag is van soraikban, aki ellenük dolgozik. Rövid időn belül
szükséges a közgyűlés összehívása, ahol ki kell zárni azokat a
tagok sorából, akik nem polgárőrhöz méltó magatartást tanúsíta-
nak. Ajánlatos lenne a polgárőrség létszámát is növelni, hogy minél
hatékonyabban tudjanak a rendőrségnek segíteni, de sajnos
tapasztalat, hogy sokan nem szívesen áldoznak szabadidejükből
ilyen feladatokra. Megköszönték a polgárőrség áldozatos munkáját,
akik segítik a rendőrséget, ugyanakkor jelenlétükkel
biztonságérzetet adnak a lakosságnak is.

Szintén beszámolót vitattak meg a Tiszementi Regionális
Vízművek Zrt. Kenderesen nyújtott 2016. évi tevékenységéről.
A testületi ülésen részt vett Szabó Péter, a TRV Zrt. osztályvezetője.
Több képviselő és polgármester asszony is jelezte felé, hogy több
alkalommal volt lakossági panasz az ivóvíz íze, szaga, és szemmel
látható összetétele miatt, valamint több alkalommal kérte az

önkormányzat a szolgáltatót, hogy a havi vízminta vizsgálati
eredményeket juttassa el hozzá, de ez egyszersem történt meg, ezért
az önkormányzat nem tudott a lakosság felé semmiféle infor-
mációval szolgálni. Továbbá éredeklődtek, hogy a közelmúltban
leszerelt közkifolyók leszerelése előtt megbizonyosodtak-e a
szakemberek arról, hogy a jogszabályban előírt feltételeknek
minden esetben megfelelően történt a leszerelés. Az osztályvezető
elmondta, hogy a szolgáltatási területen 2016-ban a TRV Zrt.
viszonylag nyugodt évet zárt, amely nem azt jelenti, hogy nem
voltak lakossági panaszok, de szerencsére kirívó esemény nem
történt. A településen az ivóvíz szolgáltatásban nem volt 6 órát
meghaladó üzemszünet. Kintlévőségeik csökkentésére folyama-
tosan tesznek erőfeszítéseket. A víz minősége a jogszabályban
előírt feltételeknek megfelel, az ivóvízminőség javító program
során megvalósított technológiával európai uniós követelmé-
nyeknek kell megfelelniük az arzéntartalmat illetően. A vizsgálati
eredmények központi honlapjukon megtalálhatók, illetve az
illetékes népegészségügyi intézethez is megküldésre kerülnek,
amelyek nyilvános adatként szerepelnek. Nem látja akadályát
annak, hogy megküldjék az önkormányzat számára a vizsgálati
eredményeket. A közkifolyók leszerelése kapcsán elmondta, hogy a
leszerelések a képviselő-testület döntését követően történtek.
Hozzájuk nem érkezett panasz arra vonatkozóan, hogy a leszerelés
miatt vízszolgáltatás nélkül maradt volna valaki. Polgármester-
asszony kérte, hogy a jövőben a kommunikáció terén lépjen előre a
szolgáltató. A rendszer javítási, mosatási munkálatokról időben
tájékoztassák az intézményeket és a lakosságot megfelelő for-
mákban, hogy ne forduljanak elő ebből kifolyó kellemetlenségek.
Az osztályvezető ígérete szerint ügyelni fognak az ilyen jellegű
problémák megakadályozására. A Zrt. szervezeti átalakítása során
létrejött az Önkormányzati Kapcsolattartó Osztály, amelynek
feladata lesz a folyamatos kapcsolattartás.

Beszámolót tárgyaltak meg a Kenderesi Nonprofit Kft. 2016.
évi tevékenységéről. A Kft. 2016-ban és jelenleg is üzemelteti a
piacot, amely egyetlen bevételét is jelenti. Tárgyalásokat folytatnak
egy cég képviselőjével, aki bérelni szeretné a piac területén lévő
üzleteket. Az ügyészség vizsgálatot folytatott, mivel a városi
honlapon néhány hiányos adatot talált a Kft.-re vonatkozóan, ezt
rövid időn belül pótolni fogják. Adóbevallások is hiányoznak,
amelyért késedelmi bírságot szabott ki a hatóság. A bírság
méltányosságból történő elengedését fogják kérni, mivel az előző
ügyvezető betegsége miatt nem készültek el a bevallások.   

Megtárgyalták és elfogadták a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi
ellenőrzési jelentését. Képviselői kérdésként hangzott el, hogy a
Központi Konyhánál tartott ellenőrzés összefügg-e azzal, hogy a -
közétkeztetésen kívüli- rendezvényekre történő főzést nem vállalja
a Központi Konyha. A belső ellenőr válaszában elmondta, hogy a
korábbi formában működő rendszert nem lehet a jövőben folytatni.
Szigorú előírások vannak, amelyeket be kell tartani. Jogszabályi
rendelkezésre a Központi Konyha a Gondozási Központhoz került.
Veszteségesen nem működtetheti az önkormányzat az intézményt.
Rendezvények étkeztetését akkor bonyolíthatja a konyha, ha annak
költsége teljes mértékben megtérül. Költségvetési szerv esetén
állami támogatásból nem finanszírozhatók a civil szervezetek által
szervezett rendezvények.

Elbírálták a civil szervezetek támogatására 2016. évre kiírt
pályázatokat. Az igényelt összegek jóval magasabbak, mint a
kiosztható támogatás összege, amely 1.500.000 Ft.

Folytatás a 2. oldalról

Folytatás a 4. oldalon
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A döntés értelmében az alábbi civil szervezeteket támogatja az
önkormányzat a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló
összegből:
Lovas Baráti Kör 117.000 Ft
Városi Polgárőrség Kenderes 200.000 Ft
Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány 66.000 Ft
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány 200.000 Ft
Mozgássérültek Kenderesi Csoportja 100.000 Ft
Keviföld Alapítvány 500.000 Ft
Kenderesi Vöröskereszt 50.000 Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítványa 30.000 Ft

A Kéviselő-testület a kiosztásra nem került összeget, 237.000 Ft-
ot a 2017. évi általános tartalékba helyezi.

A testület a római katolikus egyházat 200.000 Ft-tal támogatja
2017. évben.

A Középtiszai MEDOSZ SK 600.000 Ft támogatásban részesül,
ugyanakkor természetbeni támogatásként 786.000 Ft-ot
biztosítanak számukra.

A kiosztásra nem került összeget, 400.000 Ft-ot a 2017. évi
általános tartalékba helyezték.

A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület részére
237.000 Ft, míg a Bánhalmi Sportegyesület részére 400.000 Ft
támogatást biztosítanak a 2017. évi általános tartalék terhére.

Rendeletet alkottak a köztisztaság fenntartásáról, valamint a
közösségi együttélés alapvető szabályairól. Az önkormányzat
már rendelkezett ezzel a rendelettel, amely felülvizsgálatra, illetve

aktualizálásra került. A most elfogadott rendelettel új lehetőséget
kap a Polgármesteri Hivatal, amellyel közigazgatási eljárást
indíthat indokolt esetben, viselkedési, illetve magatartási szabályok
megsértése esetén. A rendeletben olyan szabályokat állapítottak
meg, amelyek betartása, illetve betartatása elősegíti a város
köztisztasági állapotának javulását és biztosítja annak fenntartását.
Képviselői kérdésként hangzott el, hogy a tűzgyújtással
kapcsolatos szabályozás került-e be a rendeletbe. Jegyző úr
válaszában elmondta, hogy mivel az önkormányzat rendelkezik
külön rendelettel a tűzgyújtással kapcsolatos szabályozásról, így az
nem került bele jelen rendeletbe.

Egyebek napirend keretében tárgyalt a képviselőtestület a
Kenderes, Szövetkezeti út 1/a szám alatt lévő üzlethelyiség további
sorsáról.   

Döntöttek arról, hogy Kenderes Városi Önkormányzat 2017.
június 1- től kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.

Határoztak arról, hogy a Bánhalmán, 2017. június 24-én
megrendezésre kerülő Szent Iván éji rendezvény költségeihez
400.000 Ft-tal járulnak hozzá a 2017. évi költségvetés terhére. 

Végezetül polgármester asszony gratulált az általános iskolás
gyermekeknek, akik országos versenyen kiváló eredményeket értek
el. 

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban. 
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A 13 éves kenderesi Farkas Réka
otthonról, a szülői háztól kapta a lovak
iránti szeretetét, jelenleg is több nemes
állat lakója istállójuknak. Hat évesen
pattant először nyeregbe, három éve
pedig már versenyszerűen űzi a sportot,
sikeres díjugratóként Johnny nevű saját
lovával.  

- Mikor és hogyan ismerkedtél meg a
sportággal?

Az általános iskola első osztályában
szervezett lehetőség volt arra, hogy a
helyi középiskolában kipróbálhassuk a
lovaglást. Utána magánúton is oda
jártam, ahol Nagy Miklós lovasoktató
segítségével ismerkedtem a sporttal.
Később pedig már saját lovon folytattam
a gyakorlást otthon, jelenleg pedig
Békéscsabára járok edzeni. 

- Milyen sikereket értél el? Mesélj
arról, hogy hogyan zajlik le egy-egy
verseny?

Májustól szeptemberig zajlanak a
versenysorozatok. Én részt veszek a Jász-
Nagykun- Szolnok  és a Békés megyei
sorozatokon is, mert ott van az edzőm. A
versenysorozatban évi 7 állomás van,
amely a  végén   egy összesítéssel zárul.
Ebben tavalyi évben  nehéz kategóriában
5. helyezést (itt alacsonyabbak 70-80 cm-
esek az akadályok), nyitott kategóriában
pedig 6. helyezést értem el. (Itt magasabb
80-90 cm feletti akadályokat kell meg

ugrani és több, akár rajtengedéllyel is
rendelkező komolyabb versenyző  is
indul a kategóriában.) Az idén is
elkezdődött már a versenysorozat, ahol
eddig egy első, egy harmadik, negyedik
és egy ötödik hellyel büszkélkedhetem.

Tizenkét akadályból áll a pálya, egy-
szeri összevetéssel történnek az értéke-
lések. Ez azt jelenti, hogy akik hibátlanul
végig mennek az összes akadályon, részt
vehetnek a következő körön. Itt kijelölik
azokat az akadályokat, amik beleszámíta-
nak az új körbe, ezeken kell a lehető
legrövidebb idő alatt végigmenni. 

A versenyek nem pénzdíjasok, kupák-
kal és érmekkel, valamint ajándékokkal
díjazzák a versenyzőket. Iskolámban a
tanáraim és a diáktársaim is örülnek a
sikereimnek, mindig gratulálnak az
eredményeimhez.

- Mennyi időt töltesz edzéssel?
Hogyan jut idő emellett a tanulásra?

Heti 6 napon keresztül napi 1,5 órát
töltök lovaglással általában otthon. Az
edzések típusai változóak, nem minden
nap csak az ugratásról szól. A verseny-
szezonban a lovammal együtt Békés-
csabán tréningezünk Bán Nikolett lovas-
oktatóm irányítása mellett, aki egyben a
példaképem is. Ilyenkor a lovamat el-
szállítjuk Békéscsabára, így ő akkor is
tréningelve van, ha mi pl. nyaralunk. Én
általában busszal járok el versenyszezon-
ban edzeni és előfordul, hogy ott is
alszom. A fizikális felkészülés mellett
lelkileg is edzenem kell magam, mert
izgulok a versenyek előtt. Szerencsére ez
a lovamra nem jellemző. A szüleim min-
den tőlük telhető segítséget megadnak
ahhoz, hogy minden körülményem bizto-
sítva legyen a  felkészüléshez, ha néha
holtponton vagyok, ők segítenek tovább-
lendülni, erőt és bíztatást adnak a folyta-
táshoz. Apukám is versenyzett díjugrató-
ként, így ő sok tanáccsal ellát. A nagy-
szüleim is örömmel járulnak hozzá a te-
vékenységemhez egy-egy öltözék, kiegé-
szítő beszerzésével és természetesen ők
is nagyon büszkék rám. Ezenkívül sze-
rencsére szüleim baráti köréből is szpon-
zorálnak.    

A versenyszezon után már nem ilyen
kötött edzésterv van, szeptembertől janu-
árig csak heti 1-2 alkalommal lovagolok
itthon, így jut idő az iskolai felkészülésre.
Versenyszezonban a napi időbeosztásom
tervezésénél nagyon  oda kell figyelnem,
hogy mindenre jusson elegendő idő, de
ezt eddig még mindig sikerült megolda-
nom.

- Milyen terveid vannak a jövőre
nézve a sport és a továbbtanulás terén?

Szeretnék lovagolni  amíg csak lehet-
séges, ha nem is versenyszerűen, de
hobbiszinten mindenképpen. Az általá-
nos iskola befejezése után Debrecenben a
Tóth Árpád Gimnáziumban szeretnék
tanulni, emelt magyar – történelem sza-
kon, majd jogi tanulmányokat folytatnék
szívesen.

Szívből kívánom Neked, hogy válja-
nak valóra a terveid, legyen erőd, egész-
séged és kitartásod a megvalósításukhoz!

Ács Andrea Éva 

FARKAS RÉKA – Ifjú kenderesi tehetség a díjugratásban
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Vízparti veszélyek avagy a fürdőzés szabályai
A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások,

holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak),
továbbá vízi létesítmények (csatornák) vízében (a továbbiakban
együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad,
amelyek kijelölt fürdőhelyek, illetve nem esnek tiltó
rendelkezés alá. 

Fürdésnek minősül az olyan úszóeszköz (felfújható
játékcsónak, vízibicikli, matrac, stb.) vízen történő használata
is, amely nem tekinthető csónaknak, vagy vízi sporteszköznek,
továbbá amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási hatóság
által kiadott hajóokmánnyal, vagy a vízi sporteszközökre előírt
típusjóváhagyással. 

Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel, vagy más
módon meghajtott vízi sporteszköz használata. 

A fürdésre lehetőséget biztosító helyek biztonságosabbak
az ismeretlen folyómedreknél és bányatavaknál, hiszen a
biztonságos fürdőzési övezetet, és annak végét - mély víz -
mindig a fürdést engedélyező tábla, zászló, vagy bója jelzi,
emellett életmentésre kiképzett felügyelő vigyáz a fürdőzőkre. 
• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a

fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá! 
• A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér

alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló
táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger
alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal van megjelölve. 

• A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér
nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a
fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát
tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.

• Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely
területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad! 

Alapvető magatartási szabályok fürdőzés közben: 

• Mielőtt bemennél a vízbe, mindig vizezd be magad! /első-
sorban a tarkó, arc és a szív tájékát/ 

• Étkezés után minimum 1, de inkább 2 óráig ne menjünk vízbe! 
• Alkoholos, gyógyszeres, illetve kábítószeres befolyásoltság

alatt TILOS a fürdőzés! 
• Az UV sugárzásról se feledkezzünk meg, használjunk

megfelelő faktorú, jó minőségű napvédő kozmetikumot,
alkalmas fejfedőt! Biztonságos, ha nem napozunk a kritikus
időszakban. 

• Ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk! 
• Vihar esetén a fürdőzés életveszélyes és TILOS! 
• A fürdésre és úszásra nem alkalmas, illetve nem kijelölt

helyeket kerüljük el: ott TILOS a fürdőzés! /pl. hajózási
útvonal, sarkantyúk, zsilipek, gátak, vízlépcsők, híd-
pillérek/ 

• Nyílt vizekben ne becsüljék túl az erejüket és a tudásukat,
különös tekintettel a folyóvizekre!

• Ha tehetjük, ne menjünk egyedül fürödni nyílt vizeken! 
• Ügyeljünk a többi fürdőzőre, főleg a gyerekekre! 
• Kisgyermeket csak felnőtt felügyelet mellett engedjünk

fürdeni!

Tilos fürdeni: 
• hajóútban, • hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,

nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló
úszóművek 100 méteres körzetében, • vízlépcsők és vízi
munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi
műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében,
• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és
vízirobogó (jetski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz
közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén, •
egészségre ártalmas vizekben, • a kijelölt fürdőhelyek
kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő
szabadvizekben, • vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy
megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém
és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra, 

A Balatonon minden év április 1-jétől – október 31-ig
viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások körbe a
Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen vannak
elhelyezve. 

• Megkezdődött a viharjelzés a Tisza-tavon! A tavon
tartózkodók a Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos
Egyesület (RSOE) által üzemeltetett BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fényjelző rendszere
segítségével szerezhetnek tudomást a viharjelzési fokozatról.
Jelenleg a tó körül 5 fényjelző lámpa található, 2 az
abádszalóki-öbölben, 1-1 pedig Újlőrincfalva, Sarud és
Poroszló térségében. 

- Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször
felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos fürödni. 

- A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer
felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos. 

Tilos a fürdőzés éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, ilyenkor is
legfeljebb a mély víz határáig.
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A második tanévet fejeztük be katolikus iskolaként, melynek
egyházmegyei mottója: hit, hűség, hivatás volt. Ennek
szellemében neveltük fiataljainkat, hogy képesek legyenek
másokért élni, bekapcsolódni a helyi egyházközség életébe, és
természetesen tartsák fontosnak hivatásukat, a tanulást.

Tanévzáró Te Deum Egerben

Nyolcadikosainkkal - több mint 1600 diákkal, tanárral
valamint lelkipásztorral együtt - az egri bazilikában zártuk a
tanévet június 13-án. Az ünnepségen 115 tanuló vagy közösség
kapott kitüntetést, aki az elmúlt tanévben magatartásban,
tanulmányi eredményben vagy közösségi szolgálatban
kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Iskolánkból Korpás Lili
Virág vehetett át oklevelet Ternyák Csaba főpásztortól. Lili
nyolc évig kitűnő tanuló volt, viselkedése és szerepe az iskolai
életben példaként állt társai előtt.

Év végi eredményeink

Ebben a tanévben az alsósok közül a 2.b osztály, a felsősök
közül a 7.c osztály teljesített a legjobban, átlaguk 4,4. Jövőre is
hasonló kitartást és szorgalmat kívánok nekik. A tantárgyi
dicséretek száma is jelentős, 257 dicséretet kaptak tanulóink,
jóval többet, mint az előző tanév végén. Legtöbb tantárgyi
dicsérettel a 2.b, a 7.c és a 4.a osztály rendelkezik. 35 tanulónk
teljesített kiválóan, 22-en kitűnő és 13-an jeles bizonyítványt
szereztek.

Kitűnő tanulóink:
1.a Banya Rikárdó Milán, Bende Henrietta, Lólé Dorina,

Rostás Gábor
2.b Farkas Róbert, Jelen Jázmin Tamara, Ratkai Nóra
3.a Lakatos Mercédesz
3.b Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita
4.a Demeter Míra, Farkas Gréta, Pádár Szonja
6.a Fedor Emma Boglárka
7.c Andrási Orsolya, Csató Petra, Farkas Réka, Kiss

Boglárka, Kugler Tamás, Ratkai Réka, Szpisják Fanni
8.e Korpás Lili Virág

Egy tárgyból van csak négyesük:

2.a Szabó Lili Hanna, Szekeres Anna
2.b Kovács Tamara, Kristóf Kálmán, Nagy Kevin Zsolt
4.a Hangyási Tamás, Pádár Zsombor
5.a Ábrahám Sára, Andrási Panna
6.a Dombi Benjámin
7.c Kota Tímea, Kovács Noémi
8.e Kun András

A kitűnő és jeleseken kívül ismét jutalmazta
Önkormányzatunk azon tanulókat is, akiknek eredménye elérte
a 4,5 átlagot:
1.a Andrási Zalán, Baktai János Krisztofer, Kőházi Kevin,

Maróti Milán Imre, Mészáros Adorján, Nagy Jázmin
2.a Baktai Orsolya Ilona, Balogh Ernő, Gál Géza Gergő,

Lólé Olívia
2.b Kovács Adrián
3.a Szőke Jázmin Julianna
3.b Adamecz Anna Janka, Erdei Éva, Rabi Katalin Fanni,

Ulveczki Tamás
4.a Andrási Szabolcs, Szűcs Roland
5.a Horváth Boglárka
7.b Hudu Dániel Attila, Penti József Nikolász
7.c Andrási Ferenc
8.e Hangyási Dávid, Kovács Viktória Katalin, Nádas

Dominika

Köszönjük Pádár Lászlóné polgármester asszonynak és
Kenderes Város Önkormányzatának, hogy anyagilag is
támogatták a legkiválóbb helyben tanuló általános iskolás
gyermekeket, illetve azokat a diákokat és felkészítő nevelőiket,
akik az előző Krónikában felsorolt országos és megyei
versenyeken előkelő helyezést értek el. Valamennyi diákunknak
hasonló sikereket kívánok a következő tanévre is!

Köszönöm pedagógusaink egész éves munkáját, a szülők és
valamennyi partnerünk támogató segítségét.

Nagyné Lenge Margit

A  Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és
Egységes Óvoda – Bölcsőde hírei

HIRDETÉS MEGJELENTETÉSI LEHETŐSÉG 
KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJÁBAN

1 oldal (A/4-es nagyság) 20.000,- Ft
1/2 oldal 10.000,- Ft 
1/4 oldal (9x13 cm) 6.000,- Ft
1/8 oldal (9x6,5 cm) 4.000,- Ft
1/16 oldal (4,5x7 cm) 2.500,- Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetését leadhatja a Móricz Zsigmond Művelődési Ház irodájában, minden hónap 10. napjáig. Az összeget a hirdetés megrendelését követően kell befizetni
a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
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Június 26-án lelkes csapat gyülekezett az iskola előtt… 23 tanuló
indult táborozni Telkibányára, a Zemplénbe. Volt közöttük ötödikes,
hatodikos, hetedikes és nyolcadikos is. A kisebbek tele várakozással... A
nagyobbak elégedettséggel telve, hiszen mindannyiuk felvételt nyert
abba a középiskolába, ahová jelentkezett. A debreceni Tóth Árpád
Gimnáziumba, a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, karcagi, kisúji,
szentesi gimnáziumokba. Pedig itt tanultak Kenderesen 8 tanéven át. Sőt,
két tavaly végzett tanuló is visszatért, hogy együtt táborozhasson velünk,
Tóth Árpád gimnazista az egyik,”székácsos” a másik….

Szóval remek társaság indult útnak! Lillafüreden megnéztük a
vízesést, majd „birtokba vettük” a tábort. Másnap megnéztük a helyi
múzeumot, mely bemutatta nekünk maketten a régi bányászatot, érdekes
és szép ásványokat, a Zemplén állatvilágát, megtudtuk, hogy viperával is

ta lá lkozhatunk
sétáink során.
Délután Sárospatakon jártunk, a Rákóczi vár és a Református Kollégium volt utunk célja.
A sárospataki Bazilikában is elmélkedhettünk séta közben. A következő napon
Füzérradványon néztük meg a Károlyi kastélyt és a rendezett parkjában a híres 294 éves
platánfát. Majd Pálházától Kőkapuig kisvasutaztunk. pihiztünk, hűsöltünk, patakoztunk. A
vállalkozóbbak túráztak is. A
következő napokban
drámafoglalkozáson vehettünk
részt, amely egy helyi
b á n y á s z s z e r e n c s é t l e n s é g
történetét dolgozta fel Tompa
Mihály: Verespatak című írása
alapján. Saját kezűleg

gyűjthettünk ásványt, bár nem volt kis munka a helyszínt megközelíteni. Vizsolyban is
jártunk, megtekinthettük a Károli Bibliát, és hallhattunk nyomtatásának történetéről.
Játékos vetélkedőn is szórakoztunk. Utolsó este táborzárás volt, melyre csoportokban
készültünk humoros előadásokkal. Ajándékokat kaptunk a különböző versenyekért,
például a szobák közötti tisztasági versenyért. Hazafelé Boldogkő Várában részesei
lehettünk a lovagi fegyverzet bemutatójának. Tokajban élőben láthattuk a Bodrog és a
Tisza összefolyását.

Gazdag program, érdeklődő, jó gyerekek… Köszönjük a szülőknek, az alapítványunknak, a gyógyszertárnak a támogatást! További szép
nyarat, pihenést kívánunk!

Oros-Rázsó Katalin  táborszervező pedagógus

Telkibányán táboroztunk…
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2016-ban került először megrendezésre településünkön
Bánhalmán, a Szent Iván éji vigadalom azzal a céllal, hogy
hagyományt teremtsünk belőle. Ebben az évben június 24.
szombatra esett, így a „napján” ünnepelhettünk, gyűlhettünk
össze egy kellemes estére. 

Az időjárás kedvezett, sőt 23-án péntek este még szúnyog-
gyérítésre is sor került. A tavalyi évből okulva, későbbre tettük
a kezdés időpontját a hőség miatt, de még így is sokan csak
később csatlakoztak hozzánk. A folyamatosan működő népi
játékok oly annyira lekötötték a gyerekeket, fiatalokat, idő-
sebbeket egyaránt, hogy amikor Pádár Lászlóné polgármester
asszony köszöntötte a megjelenteket, s bejelentette a tűz gyújtá-
sának az országos tilalom miatti elmaradását, mindenki tudo-
másul vette azt. 

A vacsorát Földi Sándor készítette, melyből az is kiderült,
hogy a serpenyős burgonya nem más, mint a jó hagyományos
paprikás krumpli füstölt kolbásszal. Az íze azonban még a
csalódottakat is kárpótolta, mert  nagyon finomra sikeredett, s
aki úgy érezte, még repetázott is. Már a vacsora előtt is közked-
velt volt a gyógynövényes pavilon, a jó hideg limonádé, de a
finom étek még szomjasabbá tette az odalátogatókat. Köszönet
érte Balogh Károlynénak, aki fáradhatatlanul készítette az
italokat!

A kiírt programok időben elkezdődtek, így 20 órakor lépett
színpadra Aradszky  László, aki bebizonyította,  hogy  „ nem
csak a 20 éveseké a világ…” A több mint 80 éves művész úr
korát meghazudtolva, fiatalos lendülettel adta le műsorát, ahol
együtt énekelt fiatalokkal, idősekkel. 21 órától a Hórihorgas

Hujákolókkal közösen elevenítettük fel történelmünk csodás
regéjét, melyet gyönyörű dallamok, énekek, tüzes jelenetek
tettek emlékezetessé. 22 órakor húztuk ki értékes tombolatár-
gyainkat, melyet adakozó vállalkozók ajánlottak fel. A tombo-
lahúzás után lépett színpadra a Dogs zenekar, akik fergeteges
koncertet adtak a jelenlévők nagy örömére, hisz együtt éne-
kelhették az ismert slágereket a zenészekkel. Akik még mindig
bírták, s bizony sokan voltak, nagyon várták az éjfél után szín-
padra lépő Csáthy Zoltán discóját, hogy régi és új slágerekre
még táncolni tudjanak. Hajnali fél 3-kor csendesedett el a zene,
ekkor ért véget a II. Szent Iváni éji vigadalom…

Ahhoz, hogy ez az esemény létrejöhessen, sok segítség
érkezett a következő segítőktől, adományozóktól: Kenderes
Városi Önkormányzat, Móricz Zsigmond Művelődési Ház –
Kenderes,  Kumánia Gyógyfürdő - Kisújszállás, Nefag, Kiss
Zoltán, Tóth Bálint,  Ábrahám János, Tóth Zoltán, Szűcs Anita,
Maróti Imre, Kerék István, Kolozsvári Gábor, Jakab Sándor,
Fehér András, Kunné Piroska, Barabás Edit, Kenderes Szak-
iskola, Pádár Lászlóné, Ács Éva, Bodor Tamás, Veressné Nagy
Margit, Kocsmár Gyula, Bsomogyierta  Csilla, Kenderesi Nép-
tánc és  Hagyományőrző Egyesület, bánhalmi közmunkások
csapata, Polgárőrség, Kenderes Városgazdálkodás      

Köszönöm a segítségüket!
Bár az idén elmaradt a tűzgyújtás, koszorúfonás rontáslevé-

telhez, kívánsághajók eleresztése a Kakaton…, de majd
JÖVŐRE pótoljuk!

Tóth Tiborné
alpolgármester

FELHÍVÁS

Kedves kenderesi és bánhalmi lakosok! 

Településünkön ebben az évben augusztus 25-26-án 
kerül megrendezésre a III. Vadgesztenye fesztivál. 

Ez alkalomból nem csak színpadi produkciók, vásári kirakodás és 
kézműves foglalkozások várják a résztvevőket, 

hanem a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 2. számú épületének udvarán kialakított 

„Halat, vadat, s mi jó falat...” elnevezésű
Főzőudvar is (aug. 26.). 

Magánszemélyek, egyesületek, intézmények, szervezetek, baráti társaságok 
(NEM CSAK KENDERESIEK) készíthetik el étkeiket,

NEM VERSENYSZERŰEN! 

A főzőudvar célja, hogy a társaságok jó hangulatban töltsenek el egy napot!
A főzés kellékeit mindenki magának biztosítja (gázpalack, bogrács stb.).

Előzetes jelentkezésre az udvar korlátozott befogadóképessége miatt szükség van!

Ezt megtehetik a Művelődési Házban személyesen vagy a 0659/328-141-es telefonszámon!

Találkozzunk augusztus 26-án a Főzőudvarban!
Szervezők

SOPRONI
KIRÁNDULÁS

A Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház által 

2017. szeptember 14 – 17. közötti
soproni kirándulás részvételi díj

második részletének (20.000 Ft/fő)
befizetési határideje:

2017. augusztus 10. (csütörtök)

* * *

SZÍNHÁZBÉRLET
A szolnoki Szigligeti Színházba
szóló, Pécsi Sándor bérletet

újraváltók bérletfizetési határideje:
2017. augusztus 11. (péntek)
A hat előadást tartalmazó 

bérlet ára:
10.500 Ft, amelyet kérünk befizetni

a művelődési ház irodájában.
A fenti határidőig be nem fizetett

bérleteket továbbértékesítjük!

Szent Iván éji vigadalom
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Új könyveinkből ajánljuk!
Ayse Kulin: Aylin. Egy rendkívüli nő élete: líbiai hercegnő, pszichiáter,

világmegváltó hippi és az amerikai hadsereg ezredese
A regény főszereplője elit iskolákban tanul, majd egy váratlan párizsi útja

során találkozik egy arab herceggel, aki megkéri a kezét. Hercegnő lesz, de nem
tart sokáig a boldogsága. 

Négyszer megy férjhez, számos szeretője van, és mindemellett nagyon szépen
ível felfelé az orvosi, pszichiáteri karrierje. Pácienseit egyedi módszerekkel
kezeli, sokszor minden szabályt áthágva. Bejárja a fél világot, még a hadseregbe
is belép, hogy orvosként mentálisan sérült katonákat gyógyíthasson. 

B. A. Paris: Összeomlás
A szerző újabb, meglepő fordulatokban bővelkedő pszichológiai thrillerét az

olvasó garantáltan nem tudja majd letenni!
Bagdi Emőke, Buda László, Kádár Annamária, Pál Ferenc: Fejben dől el?

Ami rajtunk múlik - és ami nem
"Minden fejben dől el!" - szokták mondani. Talán egyetértünk ezzel, de az is

lehet, hogy némi ingerültséget kelt bennünk ez a mondat, annyiszor hallhattuk az
elmúlt évek során olyan értelmezésben, hogy elegendő "pozitívan gondolkodni",
s önmagában ettől majd jól mennek a dolgok. Az élet nem ennyire egyszerű, s ha
ezt már magunk is megtapasztaltuk, akkor fenntartásokkal fogadhatjuk a hasonló
kijelentéseket.

Bartos Erika: Brúnó Budapesten. Buda tornyai
Bartos Erika, a Bogyó és Babóca sorozat írója és rajzolója, akinek

munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el, most a fővárost
mutatja be a legkisebbeknek. Az építészmérnök végzettségű meseíró egy, az
óvodások számára jól érthető történet és saját, részletgazdag rajzai segítségével
kalauzolja végig a kis olvasót Budapest nevezetes helyszínein.

Bud Spencer: Különben dühbe jövök: önéletrajzom első része
Meghökkentően őszinte önéletrajz a hagymásbab és a pofonok

nagymesterétől. Bár westernfilmek hőseként ismerte meg a nagyvilág, Carlo
Pedersoli sokkal több ennél: forgatókönyvíró, producer, úszóbajnok, olimpikon. 

Irwin Shaw: Gazdag ember, szegény ember
Az író nagysikerű regénye a Németországból Amerikába bevándorló apa és az

árvaként felnőtt anya három gyermekének történetét meséli el, akik a második
világháború utáni évtizedekben keresik az útjukat, és próbálják megvalósítani a
saját amerikai álmukat.

Irwin Shaw: Pap, katona, kondás
A Szegény ember, gazdag ember című regényből megismert család története

folytatódik: a három testvér boldog egymásra találását a francia Riviérán tragikus
fordulat szakítja félbe…

Laurent Gounelle: A nap, amikor megtaláltam a boldogságot
A kötet San Franciscóba kalauzolja el olvasóit. Jonathan, a főhős az exével

dolgozik együtt, ami frusztrálja. Cégtársa felajánlja, hogy megvásárolja tőle az
egész üzletet, mely elgondolkodtatja. Ekkor találkozik egy cigányasszonnyal, aki
azt jósolja neki, hogy meg fog halni.

Lerner Balázs: Híres keresztény zarándokhelyek
A könyv rendhagyó föld körüli utazásra invitálja az olvasót: azokat a

zarándokhelyeket és zarándokutakat mutatja be, amelyek a legtöbb látogatót
vonzzák napjainkban. 

Louise Jensen: Az ajándék
Jenna már nagyon beteg, amikor megkapja egy lány szívét. Vajon ki volt a

donor, és hogyan halt meg? Elhatározza, hogy utána jár a dolognak.
Louise Jensen: A nővér
Egy pszichológiai thriller egy olyan briliáns csavarral, amit az olvasó el sem

tud képzelni!
Müller Péter: Részeg józanok: ötven év múltán
A történet egy paraszti mélynyomorból fölkerült, önpusztító sorsot élt színész

zseninek és orvosnőjének szenvedélyes szerelméről, és halálba rohanásáról szól.
Pál Ferenc: Természetes spiritualitás. Meghittségben Istennel
„Feri atya” a tőle megszokott színes, olvasmányos stílusban, számos történettel

fűszerezve mondandóját, az elméleti megalapozottság mellett gyakorlatias
megközelítéssel vezeti az olvasót.

Rachel Abbott: Aludj jól!
Aludj jól - ha tudsz. Sosem tudhatod, ki figyel.  A sötétség titkokat rejt. Krimi

a javából!
Rupáner-Gallé margó. Rupáner-konyha 2. Újabb bögrés finomságok!
A Rupáner-konyha az a hely, ahol hipp-hopp ebédet varázsolhatunk az

asztalra, puha vajas kifliket, édes kakaós csigát süthetünk fél óra alatt, ahol az
aranygaluska nem ördöngösség, puha a puszedli és a pogácsa, omlós a linzer és
pehelykönnyű a kuglóf.

Sophie Jackson: Egy lépés feléd

A börtönviselt nehézfiú öt év után mindent hátrahagyva hazautazik, hogy
helyrehozza a kapcsolatát a családjával. Eközben felejteni próbál, hiszen a hosszú
börtönéveket egy lányról álmodozva volt képes túlélni, aki egykor a világot
jelentette neki, és aki soha nem lehet már az övé.

Sophie Jackson: Egy csepp remény
Grace lelkébe égett a seb, amit az a férfi ejtett, aki felesküdött, hogy tisztelni

és védelmezni fogja. A lány messzire menekül, és titkait mélyen magába zárja. Az
egyikük érezni akar, a másik elrejtőzik az érzések elől. Melyikük lesz elég erős,
hogy a szerelem erejével átüsse a falat?

Szabó Magda: örömhozó, bánatrontó
Ebben a páratlan kis gyűjteményben új oldaláról ismerhetjük meg Szabó

Magdát, Évuka macska gazdáját és magyar hangját. A minden élőlényhez
együttérzéssel forduló szerző ezúttal sziporkázó humorú, játékos
magánemberként mutatkozik be.

Szabó Magda: Zeusz küszöbén
Szabó Magda friss humorral idézi fel egy kispénzű magyar turista

viszontagságait, akit ráadásul még a bosszúálló Apollón isten is kipécézett
magának.

Tasmina Perru: Ház a Naplemente-tónál
Elvesztett szerelem és rég eltemetett titkok... Tökéletes nyári olvasmány.

Városi Könyvtár hírei

Gépészmérnök, tervezőmérnök (Kisújszállás),
Gépésztechnikus, technológus (Kisújszállás),
Fogászati asszisztens (Karcag),
Biztosítási értékesítő, tanácsadó (Karcag),
Könyvelő-analitikus (Kisújszállás),
Készlet –és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
Vendéglátó-pari alkalmazott (Berekfürdő),
Pultos (Karcag),
Növénytermesztő-traktorvezető- egyszerűsített foglalkozás
(Berekfürdő),
Hegesztő, lángvágó (Karcag),
Gépszerelő -mezőgazdasági gépszerelő, autószerelő (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás -betonminta-vételező
(Karcag),
Betanított varrómunkás-varrodai kisegítő, szálazó, bontó, gőzölő
(Karcag),
Kútkezelő (Karcag),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője-
gépszerelő, gépkezelő (Kisújszállás),
Targoncavezető (Karcag),
Gyorséttermi eladó (Szajol),
Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás-sertésgondozó (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag, Kenderes),
Egyszerű ipari foglalkozás- egyszerűsített foglalkozás (Karcag,
Győr),
Juhász- egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő),
Nevelőszülő (lakóhely szerint).

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/

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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