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A naptári év ünnepei közül megérint mindannyiunkat a
Karácsony misztériuma, varázsa:

ez a titkokkal körülvett, megható nap, amely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett
hit összemberi ünnepe is.

Erre készülve kétszeres okunk van, hogy összegyűljünk,
és egymás közelségében derűs, vidám hangulatban felme-
legítsük szívünket. 

Az ünnep várásának ez a legfontosabb üzenete. Mert
minden ünnep nyugalmát, meghittségét elsősorban ma-
gunknak kell kialakítani – körülöttünk is harmóniát,
békességet teremtve a családban és a nagyobb közösségben
egyaránt.

A Karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbólum-
rendszerrel: a remény, az újjászületés, az örömet hozó Fény
ünnepe. A betlehemi Gyermek születése a zord, sötét tél
idején –  mint a fény az éjszakában – a reménység megtes-
tesítője a reménytelenség komoly mélysége felett.

Az új élet fakadása – mint ezt az újszülött csodája mutatja
– megnyílás egy jobb, emberibb lehetőség felé, amely meg-
szabadít a gyöngeség, a korlátozottság, a sikertelenség bék-
lyóitól.

Az újszülött gyermek bátorságot ad az élethez, erőt tá-
maszt, tettekre serkent, örömet fakaszt a jövő szolgálatához.

A felsíró csecsemő az életre kelés, a folytatás, a győzelem
szimbóluma minden elmúlás és veszély felett. Amint a
világosság legyőzi a sötétséget, az újszülött egyszerű
létezésével legyőzi a teremtett világ megsemmisülés miatti
félelmét.

A világosság még nem ragyogott be minden sötét sa-
rokba. Ezért kell még kétezer év után is szünet nélkül azért
fohászkodnunk, hogy egyre nagyobb legyen a világosság a
földön és az emberi lelkekben. A félelem az emberben annál
erősebb, minél rövidebbek és sötétebbek a nappalok.

A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú lemorzsolódá-
sának és halálos fáradtságának kellős közepén kiáltja oda a
Karácsony az emberiségnek: Van fény! Van öröm! Olyan
ragyogó a szeretet bent a szívekben, és annyi szépség van
kint a világban!

Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más,
csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. Legyen kö-
zöttünk egy kapocs, és ez nem más, mint a szeretet.

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával
ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tisztele-
tünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi
üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is.

Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül
akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi,
lelki és szellemi feltöltődéshez.  

Kedves kenderesi és bánhalmi lakosok!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet

mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették telepü-
lésünk fejlődését és az önkormányzat munkáját.

Segítő közreműködésükre a jövőben is számítok.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évek

kívánok mindenkinek.
Pádár Lászlóné  polgármester 

Karácsonyi köszöntő

Szilágyi Domokos sorait idézem:

„Mint szomjazónak a pohár víz
úgy kell egy kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és hogy szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban
ne ünnepi foszlós kalácson
ne díszített fákon, hanem
A SZÍVEKBEN LEGYEN KARÁCSONY.”
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Karácsonyt a legtöbb ember nagyon fontos ünnepnek tartja.
Még azok is, akik nem vallásosak, talán nem is hisznek Istenben,
nem hisznek Jézus Krisztus istenségében; mégis, megérinti az Ő
szívüket is ennek a napnak az üzenete, ami nem más, mint a
szeretet. 

Ez alapnak jó, de azért az is fontos, hogy rácsodálkozzunk
ennek a szeretetnek a nagyságára és arra, hogy honnan jön: mi,
pontosabban ki a forrása. 

Ha önmagában azt állítjuk, hogy a karácsony a szeretet
ünnepe, azzal egy részigazságot már kimondtunk. Azért csak
részigazságot, mert ez a nap nem csak abból áll, hogy megaján-
dékozzuk egymást, meg finomakat eszünk. Hiszen ezek a lé-
nyeghez képest csak mellékes dolgok. Jelképek, jelképes csele-
kedetek, amik a legfontosabbra irányítják rá a figyelmünket. S
hogy mi ez a lényeg? Az, hogy karácsonykor az Istent ünne-
peljük, aki maga a szeretet. S azt, hogy ekkor kaptuk meg tőle a
legnagyobb kincset, amire a mi egymásnak átadott ajándékaink
is emlékeztetnek bennünket. Őt magát, a második isteni személyt,
Jézus Krisztust. 

Hogyha ez a legfontosabb gondolat elvész a karácsonyra való
készületünkből, akkor az könnyen kiüresedhet, vagy éppen a
visszájára fordulhat. Ahelyett hogy békét hozna a szívünkbe,
inkább csak egyfajta feszültséget, zaklatottságot fog. Mint ahogy
ez sokak esetében sajnos így is történik. Ez az ünnep igazából
arra kell, hogy ráébresszen bennünket, hogy mi mindnyájan a
Jóisten által végtelenül szeretett és nagyon értékes lények vagyunk. 

Karácsony éjszakáján ugyanis az Isten maga lépett be az
emberek világába, hogy megmentsen minket és hogy örökké,
boldogan élhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus bő kétezer
esztendővel ezelőtt erre a világra született és az egész minden-
ségnek ezzel nagy fényességet ajándékozott. Az éjszakába jött a
fény, a boldogtalanságban élő embereknek, világnak jött a meg-
váltás, az Isten emberré lett. 

A karácsonyi történetet, Jézus evilágra születésének történetét
jól ismerjük. Hiszen minden esztendőben meghallgathatjuk,
elolvashatjuk, megnézhetjük filmen a bibliai leírást, hogy Mária
és József elindulnak Názáretből Betlehembe, ahol megszületik a
szegény kis barlangistállóban a Messiás, az emberiség, a világ
Megváltója. 

A Szentírás egy-egy történetét azért is jó, és azért is kell újra
és újra elolvasni, mert annak minden szakaszában az ember
mindig újabb és újabb igazságokat, részleteket tud felfedezni. 

Nézzük meg például a pásztorok esetét. Akik ott az éjszakában
őrzik a nyájukat, s aztán egyszer csak megszólítja Őket az an-
gyal: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az
lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában.”(Lk. 2,10-11.) S Ők erre
elindulnak, hogy tiszteletüket tegyék a mindenség közénk eljött
királya előtt. 

A pásztoroknak ez a tette azt mutatja meg, hogy az Ő szí-
vükben ott volt a vágy az Isten felé. Szerették volna, hogy a világ
sora jobbra forduljon. És tudták azt, hogy Isten ezt el tudja érni,
meg tudja tenni. Hogy eljön az, aki szabadulást tud hozni a
mindenségnek. És amikor az angyal közölte velük a nagyszerű
hírt, hogy a várakozás véget ért, mert a Megváltó nem messze
tőlük megszületett, akkor azonnal útra is keltek, hogy köszönt-
sék Őt. 

Ezek a pásztorok tanítanak bennünket. Arra, hogy merjünk mi
is elindulni a Jóisten felé. Hogyha eddig sötétségben is telt az
életünk, hogyha még nem fogadtuk be Isten szeretetét, akkor is
merjünk végre elindulni feléje, Jézus felé. 

Érdekes megfigyelni, hogy a pásztorok nem kérni akartak
Istentől, Jézustól, hanem épp ellenkezőleg, Ők vittek neki aján-
dékot. A maguk egyszerű, szegény kis tárgyait. Azt amijük volt.
Ezt látva elgondolkodhatunk azon, hogy mi milyen sokszor csak
kéregetünk Teremtőnktől. Hogy mi adjunk neki valamit, az
eszünkbe sem jut. A pásztorokban egyáltalán nem ez a lelkület
élt. Ők a szeretetüket a maguk kis ajándékaival akarták kifejezni
az Úr felé. Ebben mi is bölcsen tesszük, ha követjük Őket. 

Hogy mi mit tudunk adni az Istennek? Hát a jó szándékunkat,
a jóságunkat, mindazokat a jó cselekedeteinket, amelyeket az
embertársainkkal megteszünk. Az egymásra való odafigyelésün-
ket. S ha ezt végrehajtjuk, hogyha így élünk, akkor Jézusnak a
békéje a mi életünket is át tudja formálni, úgy, mint ahogy a
pásztorokéval is megtette.

Megindító a karácsony története? Az a szegény kis istálló,
amelyhez ezek a jószándékú emberek elzarándokolnak, azért
hogy ott az éjszakában megszülető kisbabának kifejezzék a
tiszteletüket, szeretetüket? Igen megható. És szép. És ha mi is
jók vagyunk egymáshoz és mi is meg akarjuk ajándékozni az
egymás felé sugárzott szeretetünkkel a Jóistent; vagy mond-
hatjuk úgy is, hogy az eredetileg is az Istentől kapott aján-
dékainkat: a képességeinket, a tehetségünket vissza akarjuk adni
Teremtőnknek az által, hogy azokkal egymásnak jót teszünk, az
is ennyire megható és ugyanígy örömet tud adni a világnak. 

Karácsony éjjelén az Isten emberré lett. A szabadító, akire oly
régóta várt a világ, végre eljött közénk. Jézus már velünk van, és
soha nem hagy el bennünket. Köszönjük meg ezt a nagy aján-
dékot a Jóistennek, ne csak a szavainkkal, hanem a cseleke-
deteinkkel is. Hogy így a karácsony öröme tényleg át tudja
formálni a mi életünket és a környezetünkben élő embertár-
sainkét is. 

Koltavári Attila 
plébános

A pásztorok tanítása
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A 2018. október 17-én tartott rendkívüli,
nyílt ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta
meg Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete:

Nyertes ajánlattevőt hirdettek ki a „Köz-
világítás korszerűsítése LED technológia
alkalmazásával, az elért költségmegtakarí-
tásból történő refinanszírozással Kenderes
város közigazgatási területén” tárgyú köz-
beszerzési eljárásban, a Prime Energy Mana-
gement Kommunális Energiarendszereket Üze-
meltető Korlátolt Felelősségű Társaság szemé-
lyében. A nyertes ajánlattevő által megajánlott
7.547.14 nettó Ft/év beruházási költséget a
„Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása” költségvetési sor forrás terhére
biztosítják. 

Határoztak arról, hogy pályázatot hirdetnek a
Védőnői Szolgálat védőnői munkakörének be-
töltésére. 

Döntöttek támogatás megelőlegezési köl-
csön igénybevételéről. Az önkormányzat
24.171.034 Ft összegű támogatás megelőle-
gezési kölcsön felvételét határozta el egy 2018.
februári határozatával, a „Településképet meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója, több-
funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése elnevezésű beruhá-
záshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére,
amelyből már 10.274.720 Ft elszámolásra került.
A fennmaradó 13.896.314 Ft kölcsön végső
lejárata: 2019. június 30. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállalt arra, hogy a kölcsön teljes
futamideje alatt a kölcsönt, kamatát és járulékos
költségeit a költségvetésbe beépíti, illetve
hozzájárultak ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt.
óvadékot alapítson  Kenderes Városi Önkor-
mányzat fizetési számlájára, valamint a helyi
adó és a gépjárműadó fogadására szolgáló
számlákra. 

A Kenderesi Gondozási Központ, Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői
állására pályázó személyek meghallgatására
háromtagú bíráló bizottságot hoztak létre,
Bodor Tamás, Nagyné Lenge Margit és Gyulai-
Farkas Edina személyében.    

Határoztak a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kód-
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapot-
javításához, karbantartásához szükséges erő-
és munkagépek beszerzése” elnevezésű pá-
lyázathoz önerő biztosításáról, 9.847.272 Ft
összegben. A projekt megvalósítási helyszínei:
Kenderes külterület 0232 hrsz., 0542 hrsz., 0430
hrsz., 0244 hrsz.  A projekt támogatási kérelem
szerinti összköltsége: 109.272.741 Ft, a projekt
támogatói okirat szerinti összköltsége:
98.472.654 Ft. Az igényelt támogatás összege a
támogatási kérelem benyújtásakor: 98.345.467
Ft A támogatói okirat szerinti támogatás
összege: 88.625.382 Ft 

Hozzájárultak elidegenítési tilalom bejegy-
zésének törléséhez a Kenderes, 1093/2/A/1
hrsz.-ú, Kenderes, Kossuth Lajos út 41. szám
alatti ingatlanra vonatkozóan.  

A Kenderes, Árpád út 27. szám és a
Damjanich út 11. szám alatti ingatlanokat

tulajdonosaik  térítésmentesen fel szeretnék
ajánlani az önkormányzat számára. A testület
úgy döntött, hogy mindkét ingatlan esetében az
önkormányzat műszaki szakemberek vélemé-
nyét kérje azok állapotáról, és majd a vélemény
ismeretében döntenek az elfogadásról. 

Határoztak az önkormányzat tulajdonát
képező, 1723/1 helyrajzi számú, Turgonyi út
18. szám alatti ingatlan  magánszemély
számára történő értékesítéséről. A telekre
családi házat szeretnének építeni.

Döntöttek  a Középtiszai Mezőgazdasági
Zrt. részére küldendő levélbeli megkeresésről.
Azzal a kéréssel fordulnak a Zrt. vezetőjéhez,
hogy a Bán Tibor út és a Dékány József utakat
összekötő 2133 hrsz.-ú bekötő út önkormányzati
tulajdonba kerülhessen. A fenti ingatlanok
önkormányzati tulajdonba történő átadásával
egy időben az önkormányzati tulajdonú 2135/1
számú területrész átkerülne a Középtiszai
Mezőgazdasági Zrt. tulajdonába. A képviselő-
testület a fenti egyezségen túl, a teljes
területrendezés érdekében kéri a 2154 hrsz.-ú és
2156 hrsz.-ú területek önkormányzati tulajdonba
adását is. A Dékány József út végén lévő hat
lakás kijárási lehetősége közel két évtizede a
2134 hrsz.-ú – a Zrt. tulajdonát képező
ingatlanon valósul meg - a gépkocsi tárolók is
úgy épültek, hogy erről a területről közelíthetők
meg. Erre való tekintettel a Képviselő-testület 3
méter szélességű terület biztosítását kéri az
önkormányzat számára. A 34. számú főút felől
tervezett beléptető rendszerrel kapcsolatosan a
Képviselő-testületnek az a kérése, hogy az a
víztoronynál legyen felállítva, ezzel a gép-
kocsitulajdonosoknak továbbra is lehetőséget
biztosítanak a térítésmentes út használatára.
Felhatalmazták a polgármestert a levél meg-
írására és a további egyeztetések lefolytatására. 

Tárgyaltak a szociális tűzifa kiosztásával
kapcsolatos észrevételekről, kérdésekről.

Határoztak feladatellátási szerződés  meg-
kötéséről az I. számú háziorvosi szolgálat
működtetetésére. Kinyilvánították azon szándé-
kukat, miszerint a praxisjog megszerzését
követően, az ÁNTSZ működési engedélyének
kibocsátása után, 2018. december 1-től kezdő-
dően, minimum hat éves időtartamra feladat-
ellátási szerződést kívánnak kötni a NEVO SPA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (képviseli:
Dr. Szabó Zoltán ügyvezető), az I. számú
háziorvosi körzet feladatainak ellátására. 

Határoztak 20 millió Ft összegű folyó-
számlahitel igénybevételéről, mellyel az
átmeneti likviditási problémákat kezelik 2019.
január 1-től. A hitel végső lejárata: 2019.
december 28.  Kötelezettséget vállaltak arra,
hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt beépítik a költség-
vetésbe. 

Végezetül tájékoztatás hangzott el arról, hogy
a közelmúltban olasz testvérvárosunkból
Predappióból fogadtak vendégeket települé-
sünkön. 

Tisztelt Olvasó! Testületi ülésen történt

Az esztendő végéhez közeledve számba
vesszük, mit végeztünk el a mögöttünk lévő
időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok
várnak ránk a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal-
ban is. 

A 2010-ben megkezdett modernizációs
folyamat eredményeként megyénkben is egy
szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony
és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult
ki és egy egységesebb, koncentráltabb, átlát-
hatóbb feladatellátás jött létre. Az ügyfelek
megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy
helyen több ügy is elintézhető. A megyében
14 integrált ügyfélszolgálat várja az állam-
polgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám né-
hány éven belül 18-ra emelkedne. 

A tervek között szerepel egy kormányablak
busz beállítása is, amely ugyanolyan szolgál-
tatást nyújt, mint az integrált ügyfélszolgálat.
Lényegében egy mozgó kormányablakról van
szó.

Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre
kevesebb idő alatt érjék el az ügyintézési pon-
tokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a
közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az
emberekhez. 

Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A
kormány célul tűzte ki, hogy húsz-harminc év
múlva Európa egyik legélhetőbb államává
váljon Magyarország. Ehhez több területen
várhatók újabb döntések, mint pl. a családtá-
mogatások rendszerének erősítése, a
gazdaság-fejlesztés és a versenyképesség
növelése, a bürokrácia további csökkentése.
Fontos terület a nemzeti identitás, a kultúra,
illetve az oktatás erősítése. Mindez azért
lényeges, mert a közigazgatásnak támogatnia
kell ezeket a törekvéseket. A megyei kor-
mányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek
a kihívásoknak, és biztos vagyok abban, hogy
így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk
ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettsé-
géhez. 



A 2018. november 14-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalták meg:

A „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező
épületek és park felújítása” elnevezésű projekt keretében
megvalósítandó műszaki ellenőri feladatok ellátására
kiválasztották a nyertes ajánlattevőt, a legalacsonyabb összegű
ajánlatot (nettó 4.725.000 Ft + 1.275.750 Ft ÁFA (27%)= bruttó
6.000.750 Ft) adó Fegyverneki Területfejlesztő Központ és
Mérnökiroda Kft. (Fegyvernek) személyében.

Határoztak arról, hogy az 1680/2017. (IX.21.) Kormány-
határozat alapján megvalósuló, az önkormányzat tulaj-
donában álló egyes ingatlanok felújítására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás projektmenedzsmenti feladatait – a Belügy-
minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának tájékoz-
tatása alapján – a hivatal nem vezető köztisztviselői  látják el meg-
bízási szerződés alapján.    

A „Horthy-liget megújítása” elnevezésű projekt keretében
megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság
elnökének megválasztották Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt,
tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgaz-
dálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost, Turján Csaba
tervezőt, Dr. Kui Gábor közbeszerzési szakjogászt, Monokiné
Székely Zsuzsanna felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót és
Bakos László műszaki ellenőrt. A bírálóbizottságba tanácskozási
joggal delegálták Baktai Kálmán települési képviselőt.  Továbbá
felkérték a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők telje-
sítőképességét  vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi
ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolják a közbeszerzési
eljárásban történő meghívásra: Gesztelyi Zrt., Budapest; Berorgép
Kft., Budapest; Fauna-Duó Kft., Budapest; Creo-Team Kft.,
Budapest; Mpaladin Kft., Budapest; iFlat Property Kft., Gyöngyös

A „Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása” elnevezésű
projekt keretében  megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság elnökének megválasztották Dr.Gaszparjan
Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi
és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét,  Fodor Imre főtanácsost,
Turján Csaba tervezőt, Dr. Kui Gábor közbeszerzési szakjogászt,
Monokiné Székely Zsuzsanna felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadót és Bakos László műszaki ellenőrt. A bírálóbizottságba
tanácskozási joggal delegálták Baktai Kálmán települési képvi-
selőt.   

Nyertes ajánlattevőt választottak ki az „Eszközbeszerzés
megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére – II.” című
pályázat keretében felelős akkreditált közbeszerzői
szaktanácsadói feladatok ellátására, a legalacsonyabb összegű
ajánlatot (nettó 250.000 Ft + 67.500 Ft ÁFA (27%)=317.500 Ft)
tevő Bakos László egyéni vállalkozó személyében. Szintén ezen
pályázat keretében  megvalósítandó közbeszerezési eljárásban
a bírálóbizottság elnökének megválasztották Dr. Gaszparjan
Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi
és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét,  Knoch Ferencné
konyhafőnököt és Bakos László közbeszerzési tanácsadót. A
bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálták Baktai Kálmán
települési képviselőt.  Egyúttal felkérték a bírálóbizottságot, hogy
a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a
következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket
javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra: Kappa
HV, Szolnok; ATInox Plusz Kft., Miskolc; ACID-Proof Kft.,
Szolnok

A „Kenderes, Hosszúháti út útburkolat felújítása”, valamint
a „Szent István és Rákóczi úti gyalogjárdák felújítása”
elnevezésű projektek keretében megválasztották a közbe-
szerzési bírálóbizottság elnökének Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt
(jogi végzettség), tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét (pénzügyi
felsőfokú végzettség), Hubai Sándor egyéni vállalkozót (műszaki
ellenőr), Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálták
Baktai Kálmán települési képviselőt. Egyúttal felkérték a
bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképes-
ségét vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre az
alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban
történő meghívásra: Népszer Kft., Karcag; 4ÉK Kft., Kunhegyes;
Kunhegyesi Építők Kft., Kunhegyes; Duba-Sped Kft., Egyek;
Gozsovics János ev. Kunmadaras; Józsa Kft., Tiszafüred A Szent
István úti járdafelújítás a székelykaputól a postáig tartó szakaszon
valósul meg.

Módosították a helyi közművelődésről szóló önkormányzati
rendeletet, amelyet felsőbb szintű jogszabályváltozás tett
szükségessé.  

Elfogadták Kenderes Város Sportkoncepcióját (2018-2023),
melynek célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján gazdaság
és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően  megfogalmazza a
város sportéletének jövőképét. 

Megbízták Moldvai Ilonát (Kisújszállás) a Kenderesi
Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. december 1. és
2023. november 30. közötti időszakban.   

Határoztak a Kenderes, Turgonyi út 18. számú építési telek
magánszemélyek számára történő  értékesítéséről. Az ingatlan
vételára 368.000 Ft, amely az ÁFA-t is tartalmazza. Az
önkormányzat a vételárat 50 %-kal csökkenti oly formában, hogy
a vevő az ingatlan vételárának 50 %-át, azaz 184.000 Ft-ot az
adásvételi szerződés aláírásával egy időben köteles a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. A vevő kötelezettséget
vállal arra, hogy az ingatlanra az adásvételi szerződés aláírásától
számított három éven belül lakóházat épít és a használatról szóló
hatósági bizonyítványt az önkormányzat számára bemutatja. 

Határoztak a Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
lévő üzletrész (3,33 %) Nagykunsági Környezetvédelmi,
Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
részére történő  értékesítéséről. Az üzletrészt névértéken, azaz
100.000 Ft vételárért értékesítik.

Döntöttek arról, hogy megbízzák a Dr. Tóta Ügyvédi Irodát
(Szolnok), hogy a Bánhalma, Bán Tibor út és Dékány József
úttal kapcsolatos 1990. évben készült dokumentumok alapján
az önkormányzati jogok érvényesítéséhez vizsgálja meg az
ügyet és ha szükséges, bírósági úton érvényesítse az
önkormányzat jogait. A megbízási szerződés költségét a 2019.
évi költségvetés terhére biztosítják.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek

menüpontban.
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Testületi ülésen történt



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2018. december 5. oldal



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA6. oldal 2018. december

Nemrégiben hatalmas elismerést kapott
a bánhalmai Fenyves Otthon filmes
csoportja, ugyanis a IV. Magyar Speciális
Független Filmszemlén megnyerték a
szemle „Arcaink” Nagydíját. A csoport
tagjai Nyíri László (operatőr, forgatókönyv-
író, szereplő), Ivánfi Tibor (szereplő, fotós,
forgatókönyvíró, vágásban segít), Tóth Mária
(forgatókönyvíró, szereplő, operatőr), Rácz
János (forgatókönyvíró, szereplő), Rácz József
(szereplő), Bényei Kálmán (forgatókönyvíró,
szereplő), csoportvezetőjük és segítőjük a
kenderesi Tóthné Nagy Ágnes. Riportunkban
őt kérdeztük a csoport munkájáról, és a
filmszemlén való szereplésről.

Mikor alakult a filmes csoport az intéz-
ményben, mesélj a kezdetekről! 

2016 decemberében már a huszadik évfor-
dulója volt annak, hogy a Fenyves Otthonban
dolgozom foglalkoztatóként a mentálhigiénés
csoportban. Az újszerű technikai eszközök
iránt mindig is nyitott voltam, így amikor
megkaptuk az intézetbe az első Hi8-as
videókamerát, – a 2000-es évek elején –
szívesen rögzítettem rá a lakók tevékenységét.
Nagy öröm volt számomra, amikor láttam a
boldog arcukat, ha viszont látták magukat a
„TV-ben”, a tévé képernyőjén. Amikor pedig
azt tapasztaltam, hogy szívesebben nézik
ezeket a felvételeket, mint bármi mást a
televízió műsorai közül, már  láttam, hogy
nagy jelentőséggel bír az ő életükben, hogy
újra megnézik saját és társaik szereplését, ez
által a tanulási folyamatot is megerősítve és
önismeretüket fejlesztve. A művészeti nevelés
csoportjainak kialakítása is akkor indult az
otthonban, amikor beléptünk a Magyar Spe-
ciális Művészeti Műhely Egyesület tagjainak
sorába. Először tánc és színjátszás, majd
később a néptánc foglalkozások is elindultak.
A Zsirán elkezdődött filmes mozgalomról mi
is hallottuk, de a nagy távolság miatt nem
tudtunk eljutni ezekre a rendezvényekre. A
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egye-
sület által szervezett egri továbbképzésekre
rendszeresen jártunk felváltva a kolléganőim-
mel, de először 2015-ben adódott rá lehető-
ség, hogy a filmezést válasszam. Ez a lehe-
tőség pont jókor jött, hiszen már évek óta ter-
vezgettem, hogy jó lenne egy filmes csoportot
alakítani Bánhalmán a Fenyves Otthonban is,
mert ekkor már több ilyen csoport is mű-
ködött az országban. A továbbképzés előtt
elolvastam Fábián Gábor Álmodtam egyet
című könyvét, amely a speciális filmezésről
és saját tapasztalatairól szólt. Ez még jobban
megerősített az elhatározásban, hogy egy
kisebb csoporttal elkezdjük a munkát. A
továbbképzésen Fábián Gábortól személyesen
is meghallgattuk a tapasztalatait, amit az
értelmi akadályozottakkal kapcsolatban szer-

zett a filmezés során. Ezután a filmkészítés
gyakorlati részébe is betekintést kaptunk.
2015 áprilisában volt a filmes csoport első
szakköre, ahol a továbbképzésen elkészített
vizsga filmünk megnézésével kezdtünk, ez-
után elmondtam lakóinknak, hogy mit
tanultunk, és szeretném, ha el tudnánk indí-
tani a filmezést is egy új művészeti csoport-
ként. A kezdetkor  hatan voltak  a filmes cso-
portban. A témától függően, a csoportta-
gokon kívül más lakótársakat is szerepel-
tetünk a filmekben, ha a forgatókönyv úgy
kívánja. Két éve az Emlék-képek című film-
ben pl. tizenegy szereplő volt.

Hogyan működik a csoport? Milyen
rendszerességgel vannak a foglalkozások?
Hogyan zajlik a filmkészítés menete?

A csoport foglalkozásai általában heti
rendszerességgel kerülnek megtartásra, de ha
határidős munkák vannak pályázatra vagy a
filmszemlére, akkor  több napon keresztül is a
film felvételével és összeállításával foglalko-
zunk. Először mindig témát választunk.
Eleinte még nem nagyon volt ötletük, de most
már egyre többel keresnek meg lakóink, hi-
szen semmi nem lehet rossz, mindent megbe-
szélünk. Ha meg van a téma, amit szeretnének
filmre vinni, kiválasztjuk a szereplőket és  az
adott emberrel kidolgozzuk képkockánként a
történetet. (Mit veszünk fel, milyen képkivá-
gásokkal). Ezeket lejegyzeteljük, amiben még
én segítem őket, hiszen itt rajzolni és írni
egyaránt kell. Lépésről-lépésre haladunk, az
adott személy tempójának megfelelően. Ezek
után jön a történet kidolgozása, forgató-
könyvírás. 

Sok segítő kérdést teszek fel, úgy hogy ne
térítsem el saját gondolatvilágától az alkotót. 

Fábián Gábor szavaival élve:

„Mi segítők nem azért vagyunk itt, hogy
megvalósíthassuk elképzeléseinket, hanem
azért, hogy az ideig-óráig ránk bízottak azt
tehessék, amit szeretnek.

A csoda akkor van jelen, ha a kettő
találkozik.”

(Fábián Gábor, Álmodtam egyet 2014. p. 7.)
Beszerezzük a szükséges eszközöket, majd

elkezdődik a forgatás, melyet  az utómunká-
latok, a film vágása zár le.

Néhány gondolatot ossz meg velünk
magáról  a filmszemléről is! 

A  Magyar Speciális Mozgókép Egyesület
(MSMKE) 2014 novemberében alakult meg,
továbbra is együttműködve a Magyar
Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel
(MSMME). Azzal a céllal jött létre, hogy az
értelmi fogyatékossággal élő emberek
életminőségét a mozgókép lehetőségei által
javítsa. Az egyesület megalakulása egy olyan
civil kezdeményezés volt, amely minden
speciális filmes folyamat támogatására irá-
nyul, így a már meglévő folyamatokban való
részvételt és segítségnyújtást legalább annyira
lényeges feladatnak tartja, mint az új lehe-
tőségek és kapcsolatok felkutatását. Az Egye-
sület tagjai között egyaránt szerepelnek spe-
ciális filmes alkotók, filmes és színházi szak-
emberek, valamint a szociális ágazatban sok
éves szakmai múlttal rendelkező szociális,
gyógypedagógus szakemberek. 2015-től  évente
rendezik meg a budapesti Eötvös10 Közös-
ségi és Kulturális Színtéren a Magyar Spe-
ciális Független Filmszemlét. A Magyar Spe-
ciális Mozgókép Egyesület, együttműkö-
désben a Magyar Speciális Művészeti Műhely
Egyesülettel évente filmes pályázatot hirdet
magyarországi és határon túli alkotók szá-

Bánhalmai filmes csoport sikere a IV. Magyar Speciális Független Filmszemlén

Folytatás a 7. oldalon

A  képen  a bánhalmai filmes csoport tagjai a filmszemle díjaival (balról-jobbra):
Ivánfi Tibor, Tóthné Nagy Ágnes, Rácz János, Nyíri László, Tóth Mária
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mára. Pályázhatnak fogyatékossággal élő em-
berek (intellektuális képességzavarral küz-
dők, pszichiátriai- és szenvedélybeteg alkotók),
autizmussal élő alkotók, szociális ágazatban
dolgozók és érintettek, független filmesek,
televíziós szakemberek, diákok és mindenki,
aki filmjében a fogyatékosság témáját érinti.
Ebben az évben  a IV. Magyar Speciális
Független Filmszemle került megrendezésre.
2015-ben egy napos volt, 2016 óta két napos
a rendezvény, amely a filmvetítési blokkokból
és a végén a díjátadásból áll. Az első két
évben 40- 42 film nevezés érkezett be, tavaly
és ebben az évben viszont duplájára nőtt a
nevezések száma,  határon túlról is jöttek
filmek. A két napos maratoni filmvetítések
ellenére is előzsűrizésen estek át a filmek, így
a mi három nevezett filmünkből  egy, a
„Gondoskodom, tehát vagyok”
(https://youtu.be/LCx0o86fDeg) című maradt

bent a filmszemle vetítési rendjében, amellyel
végül sikerült megnyerni a IV. Magyar
Speciális Független Filmszemle „Arcaink”
nagydíját, és a közönség díjat is. Az alkotó a
Tiszaföldvár- Homoki EGYMI-ben tanult és
kertészeti képzésben is részesült,  nálunk a
Fenyves Otthonban is a kertészeti munka-
területen dolgozik, így a film témájának azt
találta ki, hogy virágot  ültet és a magvetéstől
a virágzásig követtük végig a folyamatot.

Kik a segítőitek, támogatóitok?

A legfőbb segítőnk maga a Magyar
Speciális Mozgókép Egyesület Fábián Gábor
elnökletével, aminek tagjai vagyunk 2015 óta.
Az ő hihetetlen lelkesedése és tisztelete a
fogyatékos emberek és a filmezés iránt,
minden speciális filmest vezet azon az úton,
amit a csoport célul tűzött ki magának.
Szintén fő támogatónk a Fenyves Otthon

vezetősége, mely támogatja a művészeti
nevelést az otthonban. Továbbá az otthon
alapítványa a „Segítő kézzel a fogyatéko-
sokért alapítvány”, amely induláskor segített
néhány eszköz beszerzésében (kamera,
akkumulátor,). Nagy segítőink még a gond-
nokok, akik biztosítják lakóink számára a
pénzösszegeket, hogy részt tudjanak venni a
különböző filmes rendezvényeken (speciális
filmes tábor, speciális filmklub). Ezúton is
köszönjük mindenkinek a segítséget!                                                                                    

A jövőben örömmel veszünk minden
felajánlást mindazoktól, akik a fogyatékosok
társadalmi integrációját szívügyüknek
tekintik és áldoznának rá, hogy minél több
speciális film készüljön, mert: „Filmezni jó,
filmezni ünnep”.    

Sikereitekhez ezúton is gratulálunk és a
további munkához erőt és egészséget
kívánunk a csoport tagjainak!

Ács Andrea Éva

Folytatás a 6.. oldalról



Mécsesekkel és virágokkal emlékez-
tünk meg intézményünk névadójáról,
Szent Imre hercegről. A Diákönkor-
mányzat „Fussunk az egészségünkért!”
felhívásához több mint hetven tanulónk
csatlakozott. 40 tanulóval utaztak
pedagógusaink Jászfényszaruba, ahol a
Samsung Electronics Magyar Zrt. gyárát
tekintették meg. A nyíl tanítási héten a
szülők nézhették meg gyermekeik iskolai
teljesítményét. A felsősök az országos
helyesírási verseny iskolai fordulóját
írták meg.

Bűnmegelőzési előadáson és foglalko-
záson vettek részt felsőseink, akik egy-
egy szemüveg segítségével megtapasz-
talhatták többek között azt is, milyen
nehéz alkoholos vagy kábítószeres álla-
potban tájékozódni.

Az egészséges életmódra és családi
életre nevelés keretén belül családi sor- és
váltóversenyre invitáltuk az osztályokat
és a szülőket. Minden osztály szülőkkel
együtt részt vett a rendezvényen, amely-
hez a Vöröskereszt is csatlakozott.
Nagyon jó hangulatban telt el a bő egy
óra, jót versenyeztek egymással az osz-
tályok. A következő délután kézműves
foglalkozást tartottak alsósaink, ahol az
egészséges életmódhoz kapcsolódva,
gyümölcsből (almából és dióból) készí-
tettek a gyerekek télapót. Utána a meg-
maradt gyümölcsöket, kiegészítve banán-
nal és cseresznyével, jóízűen elfogyasz-
tották.

A hónap végén zenés evangelizációra
hívtunk kisebbeket és nagyobbakat,
melyet Pintér Béla tartott, aki zeneszerző,
dalszövegíró, zenész és énekes egy
személyben, akinek nevét keresztény
körökben sokan ismerik. Előadónk sza-
vaival és dalaival azt az üzenetet közve-
títette, hogy Isten úgy szeret minket,
amilyenek vagyunk, és feltétel nélkül
megbocsát nekünk.

Intézményünk valamennyi tanulója és
dolgozója nevében kívánok mindenkinek
békés, boldog, szeretetteljes karácsonyt
és új évet.

Nagyné Lenge Margit

A Szent Imre
Katolikus Általános

Iskola novemberi
eseményeiKiosztották az idei mézverseny díjait a

XI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesz-
tiválon. A legrangosabb, az „Év Kiváló
Magyar Méze 2018” elismerést Simai
Krisztián kenderesi méhész akácméze
kapta.

Mindössze négy éve kezdett méhész-
kedni Kenderesen Simai Krisztián,
akinek családjában sem foglalkozott
senki korábban ezzel a mesterséggel.
Ennek ellenére már tavaly arany minő-
sítést kapott akácméze a szakmai meg-
mérettetésen, ahol az idei már kategória-
győztes lett, a zsűri pedig végül ezt
választotta az év mézének. 

A Békés Megyei Méhész Egyesület
által szervezett versenyre az ország
minden részéből, 91 településről 115 fő
összesen 296 termékmintával nevezett

be, ami ugyan elmarad a tavalyi több
mint 350 nevezéstől, de így is nehéz dolga
volt a zsűrinek, mert magas színvonalú
mezőnyt kellett értékelniük – foglalta
össze a tapasztalatokat Árgyelán János
versenyigazgató.

Összesen hét kategóriában hirdettek
győztest, illetve külön versenyt rendeztek
a méhviaszból készült termékeknek is. A
díjátadó után a mézlovagok a józsef-
városi katolikus templomba vonultak,
ahol Kovács Péter esperes-plébános meg
is szentelte az oltár elé vitt mézeket.
(forrás: behir.hu) 

A Simai Méhészet eredményéhez
gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk Nekik!

Ács Andrea Éva
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Kezdő kenderesi méhész nyerte el
az Év Magyar Méze díjat Gyulán

A képen középen Simai Krisztián és Simainé Kiss Judit
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Tűzoltóság hasznos információk Fűts okosan!

Ünnepi intelmeink Karácsonyra és
Szilveszterre!

Az adventi időszak a karácsony előtti
negyedik vasárnappal kezdődik meg és
karácsonykor ér véget. Ilyenkor a
hagyományoknak megfelelően sok
otthonban gyújtják meg az adventi
koszorú gyertyáit. A karácsonyi
időszakban díszítésként is sok gyertyát és
mécsest használnak az emberek, ezek
könnyen okozhatnak baleseteket. 

Az ilyen tűzesetek kiváltó oka
leggyakrabban az, hogy az égő
mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony
anyag közelében helyezik el, a keletkező
lángok a különböző textíliákon,
függönyön, asztalterítőn keresztül
átterjednek a lakás más helyiségeire. Az
adventkor használatos koszorúk,
amelyek jellemzően könnyen éghető
anyagokból készülnek, szintén nagy
odafigyelést igényelnek. 

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó
tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott
gyertyák helyének körültekintő
megválasztásával. Minden esetben fontos
éghetetlen anyagú alátétet használni,
ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a
mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a
környezetét. Célszerű azok közeléből
minden gyúlékony anyagot eltávolítani,
emellett figyelni kell arra is, hogy a
mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk,
ahol nem dőlhet fel, és ahonnan nem
eshet le. 

A karácsonyi dekorációs fények is
jelentős kockázatot rejtenek magukban,
csak garantált minőségű égősort,
elektromos díszt vásároljuk!

A karácsonyfára ne tegyünk gyertyát,
csillagszórót! Ha mégis ragaszkodunk
hozzá, figyelmesen tegyük fel, ne legyen
a közelében éghető dísz! Ha szárad a fa,
már ne gyújtsuk meg a gyertyákat, és
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül,
mindig legyen felnőtt a közelben! A
gyerekeknek ne engedjük, hogy ők
gyújtsanak gyertyát, csillagszórót!

Pirotechnikai termékeket (tűzijáték)
csak engedéllyel rendelkező üzletekben

lehet vásárolni. A használati utasításban
leírtakat be kell tartani, és figyelembe
kell venni a felhasználás időpontját!
Ezeket a termékeket csak nagykorú
személyek működtethetik, a december
28-31. közötti időszakban. A fel nem
használt  tűzijátékokat ünnep után vissza
kell vinni a pirotechnikai szakboltba,
mivel azokat év közben felhasználni nem
lehet! A lakásban tárolni őket tilos, mivel
veszélyes anyagokat tartalmaznak! A
tűzijátékok nagy részét kizárólag
szabadtéri felhasználásra tervezték, ezért
a lakásban semmiképpen ne hozzuk
működésbe őket! Legyünk tekintettel a
közelben lévő háziállatokra is, hiszen
számukra a tűzijáték hangja ijesztő lehet! 

Az elmúlt években gyakran érkeztek
hírek a pirotechnikai eszközökhöz
köthető sérülésekről, balesetekről is.
Ezért soha ne működtessük a
tűzveszélyes játékokat a kezünkben
tartva, és ne hajoljunk föléjük a
begyújtásuk után! Mielőtt fellőnénk a
rakétákat, győződjünk meg arról, hogy
semmilyen akadály nincs az útjukban, és
tartsunk kellő távolságot az eszköztől!
Gondoljuk arra is, hogy ezek komoly
tűzveszélyt jelentenek.  Ügyeljünk, hogy
a környezetben, vagy éppen a
szomszédban se legyen olyan anyag, ami
meggyulladhat, ha a rakéta mégsem úgy
működne ahogyan szeretnénk!

Kérjük fogadják meg tanácsainkat! Ha
mégis bajba kerülnek azonnal hívjanak
bennünket - ne feledjék  mi Önökért
vagyunk!

Mindenkinek boldog ünnepeket kí-
vánunk!

Czókoly Viktorián nyá tű őrnagy
parancsnok

A tisztább levegőért és az egészsége-
sebb környezetért!

Napjainkban a légszennyezettség az
egyik legjelentősebb egészségkárosító
tényező, földünkön évente 3 milliónál is
több ember életét követeli. Az ipar és a
közlekedés mellett mi is felelősek va-
gyunk a szennyezett levegőért. 

TEGYEN ÖN IS ÉRTE, HOGY EZ
MEGVÁLTOZZON!
– Fontolja meg milyen tüzelőanyagot

választ, saját és családja egészsége a
tét! Ha fával fűt száraz tűzifát,
fapelletet vagy fabrikettet használ-
jon, így akár 20-30 % fűtési költséget
is megtakaríthat.

- Ha hulladékkal fűt, egészségét ve-
szélyezteti! Ne fűtsön: műanyag
vagy gumihulladékkal, forgácslap-
pal, festett fával, ronggyal, cipővel,
színes papírral, mert ezek égetésekor
veszélyes rákkeltő anyagok szaba-
dulnak fel.

- Ha a zöldhulladékot elégeti, a levegő
minőségét rontja! 100 kg avar és kerti
hulladék elégetése akár 90 millió
köbméter levegőt is elszennyezhet!

- A zöldhulladékot hasznosítsa! Kom-
posztáljon! Ezzel óvja környezetét és
pénzt takaríthat meg!

- Az egészségét is tűzre dobná? A
légszennyezettség növeli a légúti és
keringési betegségek kockázatát,
akár asztmát, agyvérzést, szívinfark-
tust is okozhat.

Ha okosan fűt, megelőzheti a lég-
szennyező anyagok által okozott beteg-
ségeket, óvja környezetét és pénzt takarít
meg.

A FELELŐSSÉG AZ ÖNÉ IS!
Gondoljon a saját és a jövő nem-

zedékei egészségére! 
www.futsonokosankampany.hu

Agrárminisztérium
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Kisújszállási 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
5310 Kisújszállás, Nyár utca 2.
Tel./fax: +36 59 520-620
web: www.tuzoltosag-kisujszallas.hu



A Magyar Vöröskereszt Területi és
Helyi Szervezetének rendezésében
2018. november 30-án tartottuk
Véradó Ünnepségünket, melyen
azokat a csodálatos embereket
ünnepeltük, akikről csak az őszinte
tisztelet és a szeretet meleg hangján
szólhatunk. Ők azok az emberek,
akik a szó szoros értelmében életeket
mentenek. Aki vérét adja
embertársainak, az mindent tud az
emberiességről, szolidaritásról.
Nélkülük bizony bajban lennének a
kórházak, hiszen még mind a mai
napig az emberi vér semmi mással
nem pótolható!  Csodát művelnek hát
azok, akik karjukat tartva magukból
adnak a másik embernek, hiszen
hiába van a tudomány bármilyen
szinten és magas fokon a beteg ember
segítsége csakis az életmentő
Véradó!

Kívánunk nekik ezúton
is jó egészséget, hogy
továbbra is az adni tudók
oldalán állhassanak! S
biztatom bátran
mindazokat, akik
egészségesnek érzik
magukat, hogy jöjjenek el
a következő véradásra, s
próbálják ki milyen
felemelő érzés és élmény a
véradás!

Szeretnék köszönetet
mondani városunk
vezetőinek, hogy évek óta
támogatják a véradóinknak
rendezett ünnepségeinket,
köszönjük a Művelődési
Ház dolgozóinak segítő
munkáját és a
térítésmentes véradóhely
biztosítását, valamint
s z e r v e z e t ü n k
önkénteseinek egész éves
munkáját.

Az ünnepség hangulatát
a Szent Imre Katólikus
Általános Iskola néhány
tanulója (Gál Géza Gergő,
Jelen Jázmin Tamara,
Nagy Milán, Szabó Lili
Hanna, Szekeres Anna,
Ratkai Nóra, Ratkai Rita),
emelte fel kis műsorával,
melyre Vízi Jánosné
pedagógus készítette fel a

gyerekeket. Igazán meghitt perceket és
barátságos hangulatot varázsoltak oda nekünk
az adventi időszak kezdetén, melyet ezúton is
köszönünk nekik!

Orvos Anetta Csilla
Magyar Vöröskereszt 

Karcag Területi Szervezetének Vezetője
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Véradó ünnepség Kenderesen

Kenderesen ebben az évben
a következő Véradókat

köszönthettük:

10-szeres véradó volt:
Mile István
Molnár Jánosné 
Molnár Sándor
Vinkler Szabolcs Csaba

20-szoros véradó volt:
Balázsiné Hubai Ildikó
Mile Istvánné
Márta  Csaba

40-szeres véradó volt:
Lévai János
Nagy Bálint
Nádas Árpád
Pádár Imre

50-szeres véradó volt:
Tóth-Szabó Márta

70-szeres véradó volt:
Rabi Sándor

75-szörös véradó volt:
Balázsi Endre

80-szoros véradó volt:
Molnár János

A megemlékezést Náhóczki János versével
zárnám, mely az ünnepségen is elhangzott
Vízi Jánosné tanítónő előadásában:

Ember vagy! 
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.

Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?

S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!

Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.

Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!



Felnőtteknek

Antonio Caprarica: Diana utolsó nyara
Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső
élete
Borbás Marcsi: Magyarország finom –
szívem csücske ország sarka
Borsa Brown: Gyalázat és hit
Brittainy C. Cherry: Lebegés: Az vagy
nekem (Elements-sorozat első könyv)
Carole Matthews: A Csokiimádók
esküvője
Fábián Janka: A rózsalugas
Felicita Römer: Szorongó gyerekek:
hogyan öntsünk bátorságot
gyermekünkbe, és hogyan erősítsük az
önbizalmát?
Gállné Gróh Ilona: Ringató: hatvan
magyar népdal
Gállné Gróh Ilona: Ringató: ölbéli
játékok, mondókák, dalok
George R. R. Martin: Tűz és vér
Hétköznapok a honfoglalás korában
Hogyan segítsünk a krízisben lévő
gyermeknek?
Imre László: Jókai Anna
Jodi Picoult: Elrabolt az apám
John Cure: A boszorkány hagyatéka
Kántor Lajos: Száz év kaland: Erdély
magyar irodalmából, 1918-2017
Kepes András: Istenek és emberek
Laura Marshall: Ismerősnek jelölt
Lőrincz L. László: Óriások
Méhes György: Őseinkről, hőseinkről:
igaz mesék a magyarság történetéből
Nóvé Béla: Patria nostra: ’56-os
menekült kamaszok a Francia
Idegenlégióban
Nyáry Krisztián: Írjál és szeressél –
125 szerelmes levél és történet
Pintér-Nagy Katalin: A hunok és az
avarok fegyverzete, harcmodora az
írott források alapján
Rockenbauer Zoltán: Csinszka, a
halandó múzsa: Ady özvegye, Babits
szerelme, Márffy hitvese
Romsics Ignác: Magyarország
története
Stephen Hawking: Fekete lyukak: a
BBC- Reith előadásai
Stephen King: Csipkerózsikák
Szabó Magda: Magdaléna: a másik
Für Elise nyomában

Szemerkényi Ágnes: Magyar
népművészet
Szentesi Éva: Pedig olyan szépen
éltek
Szepes Mária: A végtelenbe nyíló
Rákóczi-udvar
Theo Malade: Semmelweis, az anyák
megmentője: a legnagyobb magyar
orvos életregénye
Vass Virág: Az örökké rövid története
Vavyan Fable: Mennyből a húsvét
Weina Dai Randel: A fényes hold
császárnője
Wilbur Smith: A Leopárdsziklán
Zoltowska-Darska: Messi: a született
bajnok

Gyerekeknek

1500 fogalom magyar nyelv és
irodalomból
A füttyös legény: csángó népmesék
Alessandra Berello: Egy szelet
barátság (Lola, a varázscukrász
sorozat)
Balázs Bernadett: Kismackó története
Balázsi Lili Fanni: Madártej
Bálint Ágnes: Labdarózsa
Beck Andrea: A Titoktündér:
Tündérek Könyve
Beke Mária: 77 magyar népi játék
Berg Judit: Lengmesék: a Nádtenger
télen
Bosnyák Viktória: A kacifánt nem
elefánt

Csukás István nagy mesekönyve
Csukás István: Oriza Triznyák: Mirr-
Murr kalandjai 2.
Dés Mihály: Ancsa és Pancsa meg a
vadmalacok
Farkas Róbert: Első könyvem a
fénysebességről: mitől világít a Nap?
Farkas Róbert: Első könyvem az
univerzumról: hogyan születnek a
csillagok?
Hermann Marika: Panna közlekedni
tanul
Jézus párbeszédei: az evangélium
legszebb történetei gyereknyelven
Kányádi Sándor: Kakasszótól
pacsirtáig
Kiss Bitay Éva: Az erdő lakói
Kőrösi Zoltán: Ami a szívedet
brummja…: medversek
Lackfi János: Kutyából szalonna:
szólásversek és egyebek
Leiner Laura: Maradj velem!
Marék Veronika: Kippkopp a fűben
Mikola Péter: Zorka-mesék
Palásthy Ágnes: A fába szorult borz
Válogatós: óvodások verses
kalendáriuma hétköznapokra és
ünnepekre
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja:
mesék a természetről
Zsák Éva Indira: Meseszótár: 1400
régi, népies szó és népmesei
szófordulat magyarázata
példamondatokkal
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Városi Könyvtár hírei – Új könyveinkből ajánljuk

BABA–MAMA KLUB

A november 9-i Baba-mama klub résztvevői
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