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2000 óta minden esztendőben február 25-én tartjuk
a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben
ezen a napon hurcolták el a Kisgazdapárt antikom-
munista főtitkárát, Kovács Bélát a szovjet megszálló
csapatok a Szovjetunióba, ahonnan csak 1955 őszén,
rettenetes megpróbáltatások után térhetett haza. A
szélsőbalos diktatúra hazánkban annyi emberéletet
követelt, olyan sok ártatlant csuktak le és tettek tönkre
1945 és 1989 között, hogy tulajdonképpen az év
bármely napján emlékezhetnénk rájuk.

Kovács nem a leginkább meghurcolt és valószí-
nűleg nem is a legjelentősebb vagy legbátrabb volt
közülük. (A szerencsétlen, megtört ember 1958-ban
belement Kádárék ördögi alkujába: a forradalom alatt
vállalt miniszteri szerepe miatti megtorlástól rettegve,
országgyűlési képviselőséget vállalva legitimálta a
rendszert. Egy évig sem „élvezte” a ráerőszakolt
szerepet – 1959 nyarán elhunyt.) Hogy mégis az ő
letartóztatásának napján emlékezünk többi sorstársára
is, annak oka valószínűleg sorsának szimbolikus jellege.
Azért hurcolták el, mert útjában állt a kommunistáknak,
akik sem ígéretekkel, sem fenyegetéssel nem tudták
rávenni a kollaborációra. A legabszurdabb koholt
vádak alapján ítélték el, amelyek alól a diktatúra évti-
zedei alatt nem rehabilitálták. Ráadásul magyar földön
szovjet katonák fogták le, szovjet bíróság ítélkezett
felette, büntetését is a Szovjetunióban töltötte. Kálvá-
riája ily módon az ország idegen megszállásának is
szimbólumává vált.

Hazánk azon kevés ország közé tartozik, amelynek
több hullámban is meg kellett tapasztalnia az önjelölt
vörös népboldogítók „szép új világát”. Magyarországon
először 1919 tavaszán került hatalomra a szélsőbal-
oldal, s puccsukhoz asszisztált a radikális liberális
értelmiség egy csoportja és a hazai szociáldemokrácia
nagyobbik fele is. Az átlagember számára a Tanácsköz-
társaságról évtizedeken keresztül elsősorban a „Balato-
non nyaraló proletárgyerekek” agyonmutogatott fény-
képe juthatott eszébe. Holott a kommunisták szinte az
első perctől kezdve véres terrort gyakoroltak, amely
nem „a rendkívüli helyzet kényszerű következménye”
volt – miként azt napjainkban is számos marxista ihle-
tettségű történész szereti magyarázni –, hanem a rend-
szer szerves velejárója. A belső ellenállás megtörését
vezénylő, az országot rettegett „halálvonatával” járó
Szamuely (Sámuel) Tibor maga is világosan leszö-
gezte, hogy „a vér lesz az, mely az igazi kommünvi-
lághoz elvezet minket”. Míg a parasztság vidéki meg-
mozdulásait Szamuely pribékjei fojtották vérbe, a fővá-
rosban Cserny József kézigránátokkal és aknavetőkkel
„járőröző” különítményesei garázdálkodtak. Dr. Váry
Albert összegzése szerint a kommunista rémuralom
133 napja alatt 590 ember életét oltották ki, bár elkép-
zelhető, hogy ennél valamennyivel több az áldozatok
száma. A második világháborút követő évtizedek ren-
geteg mártírja mellett hajlamosak vagyunk elfeledni,
hogy a mai napon rájuk is emlékezünk.

A kommunizmus tulajdonképpen attól a pillanattól
kezdve újra szedte áldozatait, ahogyan a szovjet csa-
patok 1944-ben magyar földre léptek. A Vörös Hadsereg

Magyarországot meghódított, – s így szabadon
kirabolható – tartományként kezelte. Szinte nincs olyan
magyar család, amelynek legalább egy hozzátartozóját
nem hurcolták volna el sok évi „málenkij robotra”,
gyilkolták vagy erőszakolták volna meg a szovjet kato-
nák. A német származású, illetve annak vélt férfiakat
17–45 éves korig, a nőket 18–30 éves korig begyűj-
tötték. Az eddig föllelt dokumentumok alapján leg-
kevesebb 130 ezer embert deportáltak Oroszországba,
ahol az embertelen körülmények és a rettenetesen
kemény fizikai munka nagyjából egyharmadukat el is
pusztította. Az áldozatok száma azonban ennél akár
nagyságrendekkel is nagyobb lehet, hiszen a sok
esetben az utcáról összefogdosott emberek jelentős
részéről nem vagy alig vezettek nyilvántartást.

Az 1945 első heteiben felállított népbíróságok által
elítélt mintegy 27 ezer vádlott jelentős része is a kom-
munizmus áldozatának tekinthető. A zsidóság üldözé-
sében és deportálásában jelentős szerepet játszó poli-
tikusokon és tisztviselőkön, illetve a nyilas terrorle-
gényeken kívül ugyanis e testületek működésük kezde-
tétől fogva számtalan teljesen ártatlan, haragosai által
feljelentett, illetve politikailag megbízhatatlannak,
„reakciósnak” vélt embert hurcoltak meg. Néhány hónap
alatt teljesen világossá vált, hogy a háború utáni
számonkérés célja nem a valódi bűnösök felelősségre
vonása, hanem az egész Horthy-korszak és annak
elitjének vádlottak padjára ültetése volt. A népbíró-
ságok 477 halálos ítéletet hoztak, ebből 189-et végre is
hajtottak. (Az 1938-től 1945-ig a nemzetiszocialista
Németország részeként létező Ausztriában mindössze-
sen 32 embert végeztek ki háborús és népellenes bűn-
cselekmények miatt.)

A később oly sok áldozatot követelő koncepciós
perek szovjet mintát követő gyakorlatát a rendőrség
Államvédelmi Osztálya (ÁVO, később ÁVH), illetve a
HM Katonapolitikai Osztálya (Katpol) a háborút
követő megtorlás idején kristályosította ki. A negy-
venes évek végétől lényegében elvárássá vált, hogy az
állandó éberség jegyében a belügyi szervek újabb és
újabb összeesküvéseket „leplezzenek le”. A számtalan
kirakatperben több mint száz embert végeztek ki, és
tízezreket börtönöztek be.

Akiket még a minden elemükben manipulált eljárá-
sokban sem tudtak elítéltetni, azokat egyszerűen
„leinternálták” valamelyik rettegett gyűjtőtáborba,
Buda-Délre, Kistarcsára, Tiszalökre, Kazincbarcikára
vagy a legismertebbe és talán legembertelenebbe,
Recskre. Az ötvenes évek elején több mint 25 ezer
embert tartottak rettenetes körülmények között,
éheztetve, rendszeresen bestiális kegyetlenséggel
bántalmazva és megalázva a szögesdrótok között.
Sokakat pusztán származásuk miatt, családostul-
gyerekestül telepítettek ki, elsősorban a Hortobágyon
létesített barakkokba.

Az „osztályidegennek” bélyegzett fiatalok számára
a katonaság is könnyen rémálommá válhatott. Több
tízezer behívott kiskatonát soroltak a „politikailag
megbízhatatlanok” közé, akik kezébe fegyvert nem
lehet adni. Ők munkaszolgálatot teljesítettek –

legtöbbször építkezéseken és bányákban, többi katona-
társuknál sokkal gyengébb ellátással, sokszor szadista
feletteseik kénye-kedvének kitéve. (A második világ-
háború alatt behívott munkaszolgálatosok számára a
magyar állam kárpótlást fizet, ám az ötvenes évek
„muszosai” mindmáig semmilyen jóvátételben nem
részesültek.)

A terror légköre Sztálin 1953-as halála után vala-
melyest enyhült, hogy azután ismét elemi erővel tom-
boljon a forradalom vérbe fojtása után. 1956 decembe-
rétől 1961-ig megközelítőleg 400 embert végeztek ki,
több mint 21 ezer főt börtönöztek be, 17–18 ezret pedig
internáltak. Kádárék szavakban nem győzték magukat
elhatárolni a Rákosi-rendszertől – ám módszereikben
legalább annyira könyörtelenek voltak.

A hatvanas-hetvenes éveket előszeretettel emlegetik
az „enyhülés” időszakaként, a Kádár-rendszer „arany-
koraként”. Kétségtelen tény, hogy a lakosság nagy
része a terror nyomása alatt beletörődött az ország
idegen megszállásába és a diktatúrába – ám a börtö-
nökből és táborokból szabadultak számára a folya-
matos vegzálás és a társadalomból való kirekesztettség
időszaka egészen 1989-ig tartott.

A hatalom a „gulyáskommunizmus” évtizedeiben is
ugyanolyan keményen reagált minden ellenzéki vagy
akár csak annak tűnő megmozdulásra. A hetvenes-
nyolcvanas években számosan kerültek börtönbe azért,
mert a hivatalos – és a Tanácsköztársaság kikiáltásának
évfordulójával összekötött – március 15-i ünnepsé-
geken kívül emlékeztek meg, esetleg a rendezvény
vége után egyszerűen csak a helyszínen maradtak. A
hatalom beteges paranoiájáról árulkodik, hogy 1969
júliusában több fiatalt azért fogtak perbe és végül
ítéltek el „fasiszta felvonulás” szervezése miatt, mert a
Belvárosban csoportosan menetelve énekelték a „Lánc-
lánc-eszterlánc” kezdetű mondókát.

A kommunista diktatúra mártírjairól 1989-ig
mélyen hallgatni kellett, jeltelen sírban nyugodtak, s
puszta említésük, még a nevükre tett utalás is vakme-
rőségnek számított. A tettesek nagyszerűségéről, böl-
csességéről ugyanakkor évtizedeken át zengett a hiva-
talos propaganda gépezete. Az elmúlt huszonkilenc
esztendőben már – közel sem annyit, mint kellene, de
legalább – beszélhetünk az áldozatokról, az elkövetők
azonban nagyon gyorsan árnyékba húzódtak. A 20-30
éven át szajkózott „nagy nevek” az úgynevezett rend-
szerváltás után – amikor vállalni kellett volna a fele-
lősséget is tetteikért – hirtelen eltűntek a köztudatból.

Mindaddig nem emlékezhetünk nyugodt lelkiisme-
rettel a kommunizmus áldozataira, ameddig az ismert
rémtettek mellé nem helyezzük oda az elmúlt évti-
zedekben agyonhallgatott felelősök nevét is. Csak
akkor számolhatunk el végleg az elmúlt hetven eszten-
dővel, ha minden áldozat méltó emléket és jóvátételt
kap, s minden bűnöst nevén nevezünk, és, ha lehetsé-
ges még, felelősségre vonunk. Mert ahogyan nincsenek
áldozatok gyilkosok nélkül, úgy nincs igazságtétel sem
számonkérés nélkül.

(http://tortenelemportal.hu)
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A 2017. december 20-án tartott rendes, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete:

Jóváhagyták a „Kenderes Településképi Arculati Kézikönyv”
megnevezésű dokumentumot, melynek elkészíttetését kormány-
rendelet írta  elő. 

Megállapították a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapját, - a
2017. évben meghatározott -   42.600 Ft összegben.

Elfogadták a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló ren-
delet tervezetet, mely szerint az illetménykiegészítés mértékét a
2017. évi mérték szerint állapítják meg, ez a közép és felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük
20 %-a.

Rendeletet alkottak a reklámok, reklámhordozók elhelye-
zéséről. 

Felülvizsgálták a helyi önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  rendeletet és úgy dön-
töttek, hogy azt nem módosítják, továbbra is a 2014. január 1-
jétől megállapított tiszteletdíjak illetik meg a tagokat.

Felülvizsgálták az önkormányzati lakások lakbérének
megállapításáról szóló  rendeletet és ebben az esetben is úgy
döntöttek, hogy azt nem módosítják, a 2014. január 1-jétől
hatályos rendelet alapján  kell lakbért fizetnie a bérlőknek.  

Jóváhagyták a 2018. évi ellenőrzési tervet, mely szerint
tárgyévben a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Központi Konyha utóellenőrzése, és az
elnyert EU-s pályázatok felhasználásának, a támogatások elszá-
molásának ellenőrzése fog megtörténni. 

Határoztak az önkormányzati tulajdonú Kenderes, Szent István
út 33/1. és a Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú
ingatlanok bérleti díjának - 2018. január 1. és 2018. december
31. napja közötti időszakra vonatkozó – elengedéséről, ezzel is
elősegítve a település egészségügyi ellátásának biztosítását. 

Határoztak a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egye-
sülettel a Kenderes, Szent István út 54/2 szám alatti ingat-
lanra fennálló, határozatlan idejű lakásszerződés 2017.
december 31. napjával, közös megegyezéssel történő meg-
szüntetésről, továbbá arról, hogy a Szent István út 54/1 és 54/2
szám alatti ingatlanokat 2018. január 1. napjától határozatlan
időre nem lakás céljára bérbeadják az egyesületnek 20.000
Ft/ÁFA/hó bérleti díjért, melynek megfizetése alól 2018.
december 31. napjáig mentesülnek.

Határoztak a G&G Reality Kft.-vel  a Kenderes, Szent István
út 54/1 szám alatti ingatlanra fennálló, határozatlan idejű
szerződés 2017. december 31. napjával történő felmondá-
sáról.

Döntöttek a Kenderes közigazgatási területén lévő közvilá-
gítási lámpatestek karbantartását végző vállalkozás kivá-
lasztásáról, mely szerint 2018. január 1. – 2018. december 31.
közötti időtartamra szerződést kötnek az EC-Energie Invest-
ment KFT. (Budapest) nevű céggel.

Elfogadták azt a Konzorciumi együttműködési megállapo-
dást, amely a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beru-
házási Társulás megszüntetését követően 2018. január 1-től a
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 azonosító számú Karcag-Kenderes

Ivóvízminőség-javító Projekt fenntartási időszakában felmerülő
feladatok ellátására jött létre.

A regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval történő
szerződéskötésig, de legkésőbb 2018. március 31-ig meghosz-
szabbították a fennálló közszolgáltatási szerződést a Kisúj-
szállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, a folyamatos
közszolgáltatás biztosítása érdekében.

Határoztak „A legszebb konyhakertek – Magyarország
legszebb konyhakertjei 2018. évi országos programhoz”
való csatlakozásról. 

Hozzájárultak elidegenítési tilalom bejegyzésének  törlésé-
hez, a kenderesi 345.hrsz.-ú, Kenderes, Hunyadi út 25. szám
alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan.

Döntöttek arról, hogy a háziorvosi szolgálatnál lévő három
fő orvosasszisztens és a házi fogorvosi szolgálatnál lévő egy
fő orvosasszisztens foglalkoztatását 2018. január 1-től
közalkalmazotti státuszba történő átvétellel biztosítják,
ezzel is kifejezve elismerésüket az egészségügyben dolgozók
iránt és felelősséget vállalva a lakosság egészségügyi ellátásá-
nak megfelelő színvonaláért. A képviselőtestület az önkormány-
zat  költségvetési létszámkeretét négy  fővel megemelte.

Elvi hozzájárulást adtak az önkormányzat tulajdonát
képező 0231, illetve 0575/5 helyrajzi számú ingatlanok telek-
megosztásához, napelemes rendszer telepítéséhez, a Green
Way Global Kft. részére. Az ingatlanok megosztásával 5 helyett
13 kis erőművet tudnának felállítani. A telekmegosztás költsé-
geit a cég vállalja.

Közérdekű bejelentés hangzott el a Liliom Óvoda vezetőjétől,
aki tájékoztatta a testületet, hogy az óvodában egy óvónő minő-
sítése, valamint pedagógus II. mesterpedagógus minősítése
megtörtént.

A 2018. január 17-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete:

Határoztak a Kenderes 1832/1 helyrajzi számú, Akácos út
66. szám alatti ingatlan (kivett általános iskola) funkció-
jának földhivatalnál történő megváltoztatásáról. A változ-
tatásra a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító
számú, „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézmé-
nyeiben” elnevezésű pályázat miatt van szükség. Az ingatlanban
a fejlesztést követően az alábbi közcélú funkciók működnek
majd: Kulturális Kiállítótér, Közcélú szabadidő központ. 

Döntöttek  maximum 10  millió Ft összegű munkabérhitel
és 20 millió Ft összegű folyószámla hitel  igénybevételéről.
Ez azért szükséges, mert az elmúlt testületi ülésen döntött a
testület a vállalkozó háziorvosok alkalmazásában álló négy fő
orvosasszisztens közalkalmazotti státuszba történő átvételéről,
amely évi 11 millió Ft-os többletköltséget jelent az önkor-
mányzat számára.  A tavalyi évi minimálbér emelés 27 millió Ft
többletkiadást jelentett az önkormányzatnak, amelyhez 10 millió
Ft finanszírozást kaptak. Jelenleg nem ismert, hogy az idei évi
minimálbér emelés miatt, milyen összegű kompenzációt fogunk
kapni. A 2018-as garantált bérminimum emelkedés 16.295.340
Ft többletköltséget jelent, amely a tavalyi évi emeléssel együtt
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44 millió Ft-os kiadást jelent az önkormányzat számára. Nem
szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy a munkabér kifize-
tések veszélybe kerüljenek, ezért szükséges munkabérhitelt és
folyószámlahitelt igénybevenni.   

Határoztak a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” nevű felhívásról, mely szerint Kenderes Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet és
azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működ-
tessenek. A településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkérik Magyarország Kormányát, ha kell,
jogszabályban lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező
Soros-szervezetek ellen. 

Hozzájárultak elidegenítési tilalom bejegyzésének törlé-
séhez a kenderesi 2169. hrsz.-ú (természetben 5331, Kenderes,
Felsőszőlő út 9. szám) alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan.

Kinyilvánították azon szándékukat, hogy térítés ellenében,
megfelelő feltételekkel (az oktatás és a turizmus továbbműköd-
tetésével) értékesítésre felajánlják a Magyar Állam részére,
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István
út 27. alatti Horthy kastélyt és a hozzá tartozó ingatlanokat,
melyek 1990-ben, jogszabály erejénél fogva, térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába kerültek. Most lehetősége van az
önkormányzatnak felajánlani értékesítésre ezt a vagyontömeget
a Magyar Államnak. Az önkormányzat költségvetése olyan
behatárolt évek óta, hogy  nem tud pénzösszeget biztosítani az
állagmegóvásra, illetve az épületek felújítására.  Amennyiben a
jogügylet létrejön, soha nem látott összeghez juthat az ön-

kormányzat, amelyet olyan célok megvalósítására kell fordítani,
amely a lakosság egészét érinti és annak hasznát mindenki érzi.
Az értékesítéshez szükséges az ingatlanok igazságszakértői
értékbecslésének elkészítése, ezért úgy döntöttek, hogy vállal-
kozói szerződést kötnek az „INVESZTÁCIÓS 2000” Kft.-vel
(Törökszentmiklós), a szakértői feladatok és az értékbecslési
munkák elvégzésére. A megbízási díjat a 2018. évi költségvetés
terhére biztosítják. Az elkészült értékbecslés alapján kezdőd-
hetnek meg a tárgyalások az önkormányzat és az állam között.
A napirenddel kapcsolatban  módosításra került  az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
22/2011. (VIII.25.) rendelet, - mely  az ingatlanok átadásához
szükséges- , mely alapján a korlátozottan forgalomképes törzs-
vagyonból átkerülnek az ingatlanok  az üzleti vagyonok közé.

Végezetül a polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy
megkezdődött a jogosultak részére a tűzifa kiszállítása. A tavalyi
problémák most is jelentkeztek, mivel többen nem adták be az
igényüket a megadott határidőig, de nincs lehetőség az utólagos
igény benyújtására.  Továbbá elmondta, hogy mivel egyre több
panasz érkezett az ivóvíz minőségével kapcsolatban, felvette a
kapcsolatot a TRV Zrt. műszaki igazgatójával és jelezte a prob-
lémát. Olyan visszajelzést kapott, hogy nincs túladagolás a klór
tekintetében, a víz egészséges. Úgy tűnik, hogy az utóbbi időben
javult a víz minősége. Amennyiben újból jelentkeznek a problé-
mák, azt azonnal jelezni fogja az illetékeseknek. 

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

menüpontban.
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FIGYELEM KÖZÉRDEKŰ!
FIGYELEM

KÖZÉRDEKŰ!

Folytatás a 2. oldalról

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő Zrt., (Székhely: 1036
Budapest, Lajos utca 103.; továbbiakban
NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény alapján az állami hulla-
dékgazdálkodási közfeladat ellátására létre-
hozott szervezet, amely e feladatai körében
jogosult a hulladékgazdálkodási díj besze-
désére, továbbá az abból eredő hátralékok
kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási köz-
szolgáltatási díjhátralékok kezelése és besze-
dése érdekében közbeszerzési eljárást foly-
tatott le, melynek eredményeként 2018.
január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbe-
szedő Konzorciumot ( Konzorcium vezetője:
Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki
út 107-109) konzorcium tagja: PEPP AND
CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233
Balkány, Kállói út 2.A ép) bízta meg, a
díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

A Konzorcium feladatait az NHKV Zrt.-vel
és az önkormányzatokkal együttműködésben
látja el. Jelen levelünkkel tájékoztatni kíván-
juk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy annak
közigazgatási területén, mely gazdasági
társaság, és mely beosztottjai jogosultak a
feladatok ellátására.

Konzorciumi megbízásból a hulladék-
szállítási közszolgáltatási díjhátralékok
kezelését az 

ANGEL’S HELP Kft (Székhely: 4029
Debrecen, Faraktár u. 29/D adószám:
23955822-2-09.) végzi.

Az Önök településén a díjhátralékok
kezelésében segítő, részt vevő személy(ek)
pontos megnevezéséről és elérhetőségeiről a
későbbiekben tájékoztatást küldünk.

Amennyiben az ingatlanhasználó az
NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjra vonatkozó számláját nem
teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent
megjelölt személy részére történő befizetés
útján is teljesítheti az általa történő meg-
keresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Kon-
zorcium célja a díjhátralékok és a lakosság
terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerü-
lése esetén kérem, forduljon hozzám bizalom-
mal, bármely alábbi elérhetőségen:

ANGEL’S Help Kft/4029 
Debrecen, Faraktár u. 29/D
Mobil:+36 30/739-98-71
e-mail: dijbeszedes.szolnok@gmail.com

Köszönettel:  Strammer László
megbízott területi koordinátor

A Czeglédy-ügy károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezéséről
szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 3. §-a szerint 

az állami kárrendezés iránti ké-
relem személyesen a kérelmező la-
kóhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatalnál nyújt-
ható be 2018. január 15-től február
28-ig, illetve a kérelem bármely
integrált ügyfélszolgálaton (kor-
mányablak) is előterjeszthető.

A Nemzetgazdasági Minisztérium
tájékoztatása szerint a kártérítés a
XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 6.
Magán- és egyéb jogi személyek
kártérítése jogcímcsoportról kerül
kifizetésre, ennek megfelelően az
utalásokat a Kincstár Központ
(Államháztartási Összefoglaló és
Adatszolgáltatási Főosztály) fogja
végrehajtani.

Magyar Államkincstár
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Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi
házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A
szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasolt.  

Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka megrendelése

időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten, telefonon
vagy személyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók: 
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes

felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.

Interneten: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldve.

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám
tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei ellátási csoport, Kunszentmártonban a Rákóczi utca 19-es
szám alatt.

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi
házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői
sormunka elvégzésére.

Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka
harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése
kiszállási díj ellenében történik meg.

A kéményseprőipari szolgáltatás igénylése a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi
kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket
kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatásról

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási

Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Mentálhigiénés szakember (Karcag),
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kunmadaras),
Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
Pályatanácsadó (Karcag),
Pszichológus (Karcag),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Karcag),
Banki ügyintéző (Karcag),
Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
Asztalos-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
Tehergépkocsi vezető- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Traktorvezető-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Intézményi takarító, kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási

foglalkozású-egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-
168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon:https://vmp.munka.hu/

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátások
közül az ápolási díj emelkedéséről az alábbiak
szerint tájékoztatja Önöket:

Az ápolási díj alapösszege 2018. január 01.
napjától 31.000.-Ft-ról 32.600.-Ft-ra emelkedik,
így az ápolási díj bruttó összegei:

- alapösszeg: 32.600.-Ft
- emelt összegű ápolási díj: 48.900.-Ft
- kiemelt ápolási díj: 58.680.-Ft

Első alkalommal a 2018. január hónapra járó
ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani.
Az ápolási díj összegének változásáról nem kell
határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag
a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése
miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes
összegben illeti meg.

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal 

hivatalvezető
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A Horthy Miklós Társaság tagjai és a kiváló
tengerészek meglepetéssel érkeztek Kenderes
városába. Bodor Tamás igazgató urat keresték fel
szűkebb pátriájában, hogy hosszú évek óta tartó
munkáját elismerhessék, hiszen régi baráti
kapcsolat az övék.

Miközben a kitüntetés átadása zajlott, majd
Publik Antal előadóművész ajándéknak hozott
versét hallgattam, régi dolgok idéződtek fel
bennem, s én átadtam magam nekik...

Ahogyan tele lett egyszeriben a kiállítóterem,
úgy tellett meg a szívem szeretettel. Büszke voltam
a barátaimra, Tamás munkatársaira, és arra, hogy a
fontos most sem én vagyok, hanem a kiérdemesült:

Egy jó magyar elismerésre került!
Mindannyian meghatottan álltunk ott, ahol egy

ici-pici csoda történt a Tengerészeti Múzeumban…
Bizonyos, hogy az elmúlott évben kötött

együttműködési szerződés a kenderesi Horthy
Miklós Emlékére Alapítvány és a budapesti Horthy
Miklós Társaság között a legjobb döntéseink egyike
volt.

Tisztelettel gratulálok Igazgató úr! Szeretettel
köszöntelek, Tamás barátom!

Zetényi-Csukás Ferenc 
Horthy Miklós Társaság elnök

Az alábbiakban  munkájáról és jövőbeni
terveiről kérdeztük 

a kitüntetett  Bodor Tamást:

Több mint egy évtizede dolgozol ezen a
területen. Hogyan vezetett ide az út? 

A családsegítő szolgálatnál dolgoztam, de
mellette sok esetben önkéntes segítőként voltam
jelen a művelődési ház rendezvényein. Amikor a
kiállítóteremben megüresedett a hely, az állás
meghirdetésre került, de a kiválasztott pályázó az
utolsó pillanatban visszalépett. Ekkor kaptam a
felkérést, hogy vállaljam el ezt a munkát. Tudtam,
hogy nem lesz könnyű dolgom, hiszen az elődömről
csak jókat hallottam, a vendégek visszajelzései
pozitívak voltak.

Megérzéseimre hallgatva elvállaltam a feladatot.
Ez 2007 augusztusában volt. Azóta folyamatosan
képezem magam, hogy minden kérdésre választ
tudjak adni, hiszen az a célom, hogy minden ide
látogató pozitív élménnyel távozzon és ne
maradjanak benne kérdések. Rengeteg könyvet,
cikket, internetes médiumot kellett és kell a mai
napig olvasnom, hogy az ismereteimet fejlesszem
ebben a témakörben. 

Szakmai kompetenciám fejlesztése érdekében
elvégeztem az idegenforgalmi szakmenedzser
szakot, elkezdtem a Miskolci Egyetemen a
kulturális antropológia mesterképzést, most pedig
jelentkeztem az Eszterházy Károly Egyetemre,
kulturális közösségszervező szakirányra.

Érzem, hogy a folyamatos fejlődés elengedhe-
tetlen a mai világban ahhoz, hogy talpon maradjunk.

Mit értékelsz legeredményesebbnek az eddigi
munkád soán?

Sok eredményt értünk el a kollégákkal, legyen
az státuszban lévő munkatárs vagy közfoglalkoz-
tatott munkavállaló. 

Amikor ide kerültem, csak a tengerészeti
kiállítóterem működött, ezt követően nyílt meg a

néprajzi bemutatóterem. Sikerült ezeket a termeket
felújítani, modernizálni valamint a rengeteg
felajánlásból úgy bővíteni a kiállított tárgyak
számát, hogy az országban egyedülállónak
mondható legyen a gyűjtemény. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy tavaly három országos
hírű múzeum kölcsönzött tőlünk kiállítási tárgyakat
időszaki kiállításukhoz.

Több pályázaton nyert az önkormányzat anyagi
forrást, így megújulhatott az I. világháborús emlékmű,
a kiállítóterem épülete, a Horthy család sírboltja. 

A 2009-ben létrehozott magánalapítványunk, a
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány is ért el kisebb
sikereket. Így fel tudtuk újítani a tengerészeti
bemutató terem padlóját, nyertünk egy televíziót,
amivel még látványosabbá tudjuk tenni a vendégek
számára az itt eltöltött időt. Emléktáblát avattunk a
Kormányzó úr egykori testőre, Makra Endre
emlékére, és néhány éve szervesen részt veszünk a
településen megrendezett Horthy Emléknap
szervezésében, lebonyolításában.

A létrehozott és mai napig működő honlapunk
sok érdeklődő számára nyújt információt a netezők
számára.

Munkánkat igazolja, hogy a látogatók száma
növekvő tendenciát mutat. A 2017-es költségvetés-
ben szükség volt módosítani a bevételi előirány-
zatot, mert meghaladtuk az előre betervezett összeget. 

Hiszem, hogy elkötelezettséggel, odaadással ez
még fokozható lesz.

Mire vagy a legbüszkébb a munkád során?
Nagyon sok emberi kapcsolatot, barátságot

építettem a munkám során, de ami a legnagyobb
büszkeséggel és örömmel tölt el az, hogy
személyesen megismerhettem Ilona asszonyt, a
Kormányzó úr menyét. Az ő „barátsága” nagyon
sokat jelentett és jelent ma is számomra, annak
ellenére, hogy 5 évvel ezelőtt lelke megtért a
Teremtőhöz. Az ő kedvessége, alázata az élet, és az
emberek iránt, a határozottsága és az emberi
nagysága a mai napig hatással van rám. Hálával
tartozom a sorsnak, hogy ismerhettem őt!

Ezért megtiszteltetés számomra az a kitüntetés,
amelyet a Horthy Miklós Társaságtól és a
tengerészektől kaptam. Meglepetésként ért az

elismerés, hiszen aki hivatását végzi, nem vágyik
kitüntetésekre. Ez a díj emlékeztet arra, hogy nem
szabad megállni. Tovább kell folytatni, mert talán jó
úton haladok! 

Természetesen büszke vagyok arra is, hogy
sikeresen helyt tudtam állni a Horthy-kripta
felújítási munkálatainál, megfelelve a Horthy
család és a pályázati kiírás követelményeinek.

De büszke vagyok arra is, amikor egy-egy túra
végeztével megszorítják a kezemet és azt mondják:
„Köszönjük Tamás, öröm volt Kenderesen lenni! Jó
hírét visszük a településnek!”

Az elkövetkező évek mit tartogatnak az
idelátogatók és a helyiek számára? 

A következő évek nagy változásokat hoznak.
Minden közintézményünk, ami a Kormányzó úr
nevéhez köthető, megújul, így a kastély is, ami a
látogatók számára a legvonzóbb turisztikai célpont.
Bízom benne, hogy továbbra is kap helyet az
épületben az idegenforgalom, hiszen csak így
marad kerek-egész a Horthy-túra. 

A régi református iskola épületében alkotóház és
szálláshelyek kialakítása történik, ami szintén
növeli a település vonzerejét, tekintettel arra, hogy
az épület udvara egybenyílik a rendezvénytérrel,
ami szintén bővül az elkövetkező időszakban.

Mivel 2018-ban több kerek évforduló is lesz
(Ilona asszony születésének 100., halálának 5.,
Horthy Miklós születésének 150. és a kenderesi
temetés 25. évfordulója), így alapítványunk egy 2
millió forint összegű pályázatot nyújtott be, hogy
méltó megemlékezést tudjunk szervezni.

Óriási elismerés és fejlesztés, hogy a Lakiteleki
Népfőiskola Alapítvány Kenderest méltónak
tartotta arra, hogy egy tagozatát létrehozza a
településen. Ennek előkészítési munkálatai folynak,
a második kör feladatai megérkeztek, igyekszem
legjobb tudásom szerint teljesíteni azt!

A változások, amint látható, folyamatosak és
előremutatóak. Hiszem, hogy a munkatársaimmal
együtt helyt fogunk állni és ezzel a fejlődés
magasabb szintjére lépünk!

Munkádhoz és tanulmányaidhoz jó
egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!

Mikola Istvánné

Egy ici-pici csoda a Tengerészeti Múzeumban
- Az Edelsheim-Gyulai Ilona Érdemérem méltó díjazottja-

Adója 1%-ával támogassa a Horthy Miklós Emlékére Alapítványt!
Adószám: 18842755-1-16 Köszönjük!
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MENETRENDEK (busz és vonat)

Érvényes: 2017. december 10-től

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK

Kenderes, aut. vt. Megállóhelyről
Központi Konyha oldalából

Érvényes: 2017. december 10.-től

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK

Kenderes. Aut. vt. Megállóhelyről
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Az év leghidegebb és legsötétebb hónapjával együtt a tanév
első félévétől is búcsút vettünk a napokban. Mindenki kézhez
kapta a félévi értékelését. Sokan izgultak amiatt, hogy mit
szólnak majd a szülők az érdemjegyekhez.

A következő 27 tanulónknak nem volt oka izgalomra, hisz ők
kitűnő bizonyítványt vittek haza:
1.a Horváth Benjamin Attila, Kerék László, Sajtos Zsombor

Imre, Sánta Bence, Varga Ferenc
1.b Bucsi Krisztina, Jónás Gyula, Ladányi Jázmin, Lakatos

Natália Erzsébet, Zabolai Milán Tamás
2.a Bende Henrietta, Lólé Dorina, Rostás Gábor 
3.b Jelen Jázmin Tamara
4.a Lakatos Mercédesz
4.b Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita
5.a Farkas Gréta, Pádár Szonja
6.a Andrási Panna
8.c Andrási Orsolya, Csató Petra, Farkas Réka, Kovács

Noémi, Kugler Tamás, Ratkai  Réka, Szpisják Fanni
Rajtuk kívül még 36 diákunk tanulmányi átlaga haladta meg

a 4,5-et. Gratulálunk nagyszerű teljesítményükhöz! Reméljük,
tanév végén legalább ilyen hosszú lesz a kitűnő tanulók névsora.

Kedves Szülők! Ha elégedettek gyermekük bizonyítványá-
val, örüljenek vele együtt, dicsérjék meg, biztassák a hasonlóan
eredményes folytatásra! Ha nem, akkor sincs vége a világnak, a
tanév végéig még lehet javítani.

A második félévre minden diáknak szorgalmat, kitartást és
sok-sok jó jegyet kívánunk!

Az országos helyesírási és az angol nyelvi verseny iskolai
fordulója után három tanuló bejutott a megyei fordulóra:

- Pádár Szonja 5.a, Ratkai Réka 8.c – Oros-Rázsó Katalin
tanárnő tanítványai,

- Kugler Tamás 8.c – Fontos Viktória tanárnő tanítványa.

Az alsós iskolai helyesírási verseny is lezajlott, hárman kép-
viselhetik iskolánkat a megyei versenyen:

1. Ratkai Rita 4.b
2. Ratkai Nóra 3.b
3. Jelen Jázmin Tamara 3.b
Felkészítő nevelőik: Baranyiné Molnár Erika és Bótáné

Veisengruber Edit tanítónők. Gratulálunk, és reméljük, hogy a
következő megmérettetés is sikeres lesz!

Alsósaink két csapata Gyányi Tímea tanító nénivel Kőteleken
vett részt Bozsik tornán, ahol kis tanítványaink nagyon ügyesen
fociztak, a 3. és a 6. helyet szerezték meg.

A tanulás és a versenyek mellett a szabadidős programok
szervezéséről sem feledkeztek meg pedagógusaink. Alsósaink a
Ferdinánd című mesét nézték meg, sok osztály tartott
játékdélutánt, és több alsós tanuló jutott el ismét komolyzenei
koncertre.

Nagyné Lenge Margit

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei

Köszönjük, hogy eddig is segítették a Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítványt
adójuk 1%-ának felajánlásával. Kérjük, tegyék ezt 2018-ban is!

Alapítványunk adószáma: 18824553-1-16.

Farsangoltunk

Farsangoltunk
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Riport Veres Alexandra fodrásszal

„Célunk: megőrizni,  amit a természet
adott, pótolni, amit megtagadott és még
szebbé tenni, ami már megadatott.” 

E havi lapszámunkban egy tehetséges ken-
deresi fiatal fodrászt szeretnék a lap olva-
sóinak bemutatni, aki még csak pár éve kezdte
el pályafutását, de már kiváló eredményeket
ért el.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy
napjainkra elmondhatja magáról, hogy négy,
szakmájához kapcsolódó könyv címlapján
olvashatjuk a nevét, mint szerző.   

Milyen indíttatásból döntöttél a fodrá-
szat mellett? 

Már gyerekkoromban  kialakult az erre
irányuló motivációm. Ez nagy részben fodrász
keresztanyámnak, Lévai Andrásnénak  köszön-
hető, aki mai napig példaképem. Ő  sokszor
készített nekem és a testvéremnek különböző
kis-, majd nagylányos frizurákat. Mindig nagy
érdeklődéssel figyeltem az alkotása folyama-
tait és próbáltam ki azokat én magam is.
Ezért számomra nem volt kétséges, hogy én is
ezt a kreatív szakmát választom majd. Sze-
rencsére a családom teljes mértékben támo-
gatott ennek megvalósításában, így az iskolák
elvégzése után, az ő segítségükkel,  megnyi-
tottuk  saját szalonunkat  Kisújszálláson, ahol
kozmetikus  húgommal, Beátával szeretettel
várjuk a helyi és környékbeli vendégeket.

Melyik iskolában tanultad a szakmát?

Középiskolai tanulmányaimat Kunhegye-
sen, a Nagy László Gimnáziumban végeztem
el, majd az érettségi  után a szolnoki Ruhaipari
Szakközépiskola két éves, nappali tagozatos
fodrászképzésén vettem részt, itt tanultam

meg az alapokat. Elsős koromban neveztem
egy országos szakmai versenyre, ahol harma-
dik helyezést értem el, ez pedig további
megerősítést adott számomra ahhoz, hogy
keresnivalóm van ebben a szakmában. A fod-
rászat mellett rendelkezem műkörömépítői
végzettséggel is, amit 2014-ben szereztem,
mert úgy gondolom, hogy a mai világban
fontos a több lábon állás. Egyébként folya-
matosan részt veszek mindkét szakmám
továbbképzésein, szakmai napokon, mert
ezeken a területeken is   haladni kell a   korral,
ismerni kell az új anyagokat, technikákat,
trendeket. 

Kérlek mesélj kicsit bővebben a köny-
veidről? Hogyan születtek? Miről szólnak?

A könyvek készítésének az ötlete egy
kisújszállási könyvkiadótól érkezett. Öröm-
mel tettem eleget  ennek a felkérésnek.
Együttműködésünk „gyümölcseként ”készült
el 2016-ban  három könyvem: kettő a Do it
yourself (DIY) Csináld magad! sorozaton
belül, „5 perces fonatok” és „5 perces kontyok”
címmel, valamit a „Frizurák kislányoknak”.
2017-ben pedig az „Anya, csináld meg a
hajam!” című képeskönyv. Ahogyan annak
előszavában is írtam: az a szoros érzelmi
fonal, ami összeköt bennünket az édesanyánk-
kal, már életünk első percétől fogva megha-
tározó számunkra. Bizonyára mindenki em-
lékszik még, amikor kiskorában anyukája
fésülgette reggelente a haját, vagy amikor az
óvodai ünnepségre különleges masnis frizurát
készített neki. Ezeket a pillanatokat örökítjük
majd tovább kislányunknak, unokáinknak.
Úgy gondolom a mai rohanó világban minden
egyes percet meg kell ragadni, melyet a gyer-
mekeinkkel tölthetünk. Csodás élményekkel
lehetünk gazdagabbak egy-egy reggeli készü-
lődés kapcsán, mikor kislányunk folyamatos

csacsogását hallgatjuk. Máskor pedig elő-
fordul, hogy húzod a haját a fésűvel, ő pedig
csak tűr álmosan, csendesen. Jelentéktelennek
tűnhetnek ezek a mozzanatok. Az idő múlá-
sával viszont felerősödnek, és lesz majd,
mikor azt mondjuk: ”bárcsak még kicsi lenne,
bár ne nőne fel ilyen hamar…” Hiszek benne,
hogy ezeknek a frizuráknak a segítségével
hozzájárulhatok a bensőséges anya-lánya
kapcsolat elmélyítéséhez. A könyvekben
szereplő modellek a saját vendég és ismeret-
ségi körömből kerültek ki, mindannyian
kisújszállásiak és kenderesiek. Tőlük is nagy
kitartást kívántak az előkészületek, hiszen pár
nap alatt készítettük el a képi anyagot, amely
tartalmazta az elkészült frizurát és a
különböző elkészítési fázisokat. A képekhez
tartozó kísérőszövegeket pedig én készítettem
el utólag.  Én magam is találtam ki új formá-
kat, de standard kontyokat, fonatokat is tar-
talmaz a könyv. A frizuráimnak szívesen  találok
ki különböző fantázianeveket, pl. csintalan
hippi frizura, rózsás vízesés fonat, mesés
masnis félkonty 

Kérésre ajánlasz is frizurát a vendégeid-
nek vagy inkább az ő elképzeléseik alapján
dolgozol? Szerinted tud változtatni egy
ember egyéniségén a hajszín és a forma?

Kérésre szívesen ajánlok fazonokat, de azt
is megmondom a vendégnek, ha szerintem
nem állna jól neki a saját elképzelése.
Szerintem nagyon sokat jelenthet a hajszín és
a forma  a vendégeknél,  önbizalmat adhat
neki, ápoltságot tükröz. Az én feladom az,
hogy ezt megvalósítsam és ez nagy kihívás és
felelősség. Úgy ahogyan az is, amikor pl.
menyasszonyi frizurát kell készíteni, hiszen ez
életre szóló élmény az érintetteknek.   

Más területeken is szeretsz  kreatívkodni?

Igen, bár szabadidőm sajnos nem sok jut rá,
de nagyon szeretek különböző ünnepi deko-
rációkat  készíteni, mindenféle alapanyagból.
Ez a tevékenység az, ami teljesen kikapcsol.

Mesélj néhány szót a jövőbeni terveidről?

Ahogyan már említettem, minden eszköz-
zel folyamatosan fejleszteni szeretném a
tudásomat. Továbbá szeretnék majd mester-
vizsgát tenni, de ehhez még pár évet el kell
töltenem a szakmában. A legfontosabb pedig
a jövőre nézve is az, hogy az üzletünkből ven-
dégeink elégedetten távozzanak és vissza-
térjenek hozzánk, illetve ajánljanak minket
másoknak is.

További munkátokhoz  sok sikert, erőt és
egészséget kívánok! Köszönöm az interjút!

Ács Andrea Éva
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GÓLYAHÍR

2017-ben született gyermekek névsora 

Penti Korina Csilla (sz: 2017.01.13. an: Nagy Csilla)
Gál Dezső Dominik (sz: 2017.01.19. an: Fehér Mária)
Penti Valentínó (sz: 2017.01.20. an: Lázók Renáta)
Kéki Gellért (sz: 2017.01.23. an: Maróti Anita)
Szabó Noel (sz: 2017.02.01. an: Szabó Dzsenifer)
Darvas Levente (sz: 2017.03.06. an: Darvas Zsófia)
Horváth Noel Dávid (sz: 2017.03.13. an: Váradi Nóra)
Buzgán András (sz: 2017.03.29. an: Balla Leila)
Pádár Virág (sz: 2017.04.06. an: Kocsmár Anikó)
Kovács Konor (sz: 2017.04.09. an: Vígh Petra)
Ramos Rajmund Olivér (sz: 2017.04.12. an: Horváth Éva)
Fehér Hanna (sz: 2017.05.20 an: Balogh Enikő)
Bontovics Lorina (sz: 2017.05.21. an: Gondos Nikoletta)
Zsoldos Zsuzsanna (sz: 2017.06.26. an: Kugler Anita)
Kocsmár Bese Tamás (sz: 2017.07.03. an: Verbánácz Lídia)
Rácz Kiara (sz: 2017.08.06. an: Penti Izabella)
Beznics Ármin Noel (sz: 2017.08.06. an: Borosi Mónika)
Horváth Csaba Dominik (sz: 2017.09.10. an: Tóth Júlia Elvira)
Kádár Csaba (sz: 2017.09.10. an: Kádár Zsuzsanna)
Lódi Hanna Jázmin (sz: 2017.09.27. an: Lódi Mariann Kitti)
Kolompár Brájen (sz: 2017.10.14. an: Kolompár Friderika)
Ferenczi Szimonetta (sz: 2017.10.16. an: Ács Katalin)
Tóth Kristóf Miklós (sz: 2017.10.20. an: Baktai Anikó)
Kiss Nimród (sz: 2017.10.20. an: Smid Melinda)
Szoboszlai Natasa (sz: 2017.11.01. an: Szilágyi Eszter)
Vántus Izabella (sz: 2017.11.07. an: Knoch Diána)
Farkas Lili (sz: 2017.11.07. an: Túri Viktória)
Balog Tamás (sz: 2017.11.08. an: Penti Bianka)
Zabolai Jázmin Dorina (sz: 2017.11.08. an: Kiss Beáta)
Árva Petra (sz: 2017.12.11 an: Marton Szilvia)
Víg Ádám Zoltán (sz: 2017.12.15. an: Andrási Márta)
Baktai Ádám Kevin (sz: 2017.12.19. an: Turi Anita)
Nyéki Hanna Katrin (sz: 2017.12.22. an: Nyéki Katrin Petra)

A 2017-ben született gyermekek névsora és adatai, szülői beleegyező
nyilatkozat alapján kerültek megjelentetésre, amelyek a Védőnői
Szolgálatnál megtalálhatóak.
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A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2018. évi tervezett kirándulásai

Szabadkai kirándulás
Időpont: 2018. április 6. (péntek)
Utazás: 9+1 fős autóbusszal.
Útiköltség: 5.000 Ft /fő
Program: piac látogatás

Felvidéki kirándulás
Időpont: 2018. május 22.
Utazás 14+1  fős autóbusszal.
Indulás: 06:00 Kenderes művelődési ház.
Útiköltség: 8.000 Ft/fő
Program: Boldogkőváralja  Boldogkővárának
megtekintése. 
Károlyfalva  tengerszem és
magángyűjtemény (vadászati és porcelán)
látogatása.
Tolcsva pincelátogatás és tokaji bor
kóstolása. 
Kassa városnézés. Rákóczi múzeum, Szent
Erzsébet Székesegyház, Orsó tér. Séta,
fagyizás, vásárlás a városban.

Időpont: 

2018. szeptember 12-16-ig. 
(5 nap, 4 éjszaka)

Utazás: 14+1 fős minibusszal 
(klíma, csomagszállító futó).

Indulás: 06:00 órakor a későbbiekben
egyeztetett helyekről.

Részvételi díj: 55.000 Ft/fő

Érvényes személyi igazolvány szükséges!
Pénzváltási lehetőség a határon és a

nagyobb városokban. De ha valaki ragasz-
kodik hozzá, akkor bárhol válthat.

Szállás:  Félpanziós ellátás, 2-3 ágyas, für-
dőszobás szobákban, Farkaslaka Barangoló
Panzió.

1. nap
Indulás 06:00 órakor, határátlépés Ártán-

don. Nagyvárad, Élesd érintésével a Király-
hágóra érkezünk. Rövid pihenő után Körös-
feketetó, Csucsa, majd Bánffyhunyad.
Továbbhaladva, a Tordai-hasadék megtekin-
tése.

Utunk során Marosludas, Radnót, Nyárádtő,
Balavásár, Szováta, Parajd, Korond érintésé-
vel érkezés a szállásra. Szállás elfoglalás,
vacsora, pihenő. 

2. nap
Szováta:  Medve-tó, séta a városban, Parajd

(igény szerint sóbánya), vagy fürdőzés,
(sósvizű fürdő). Korond vásárlás, piac.

Farkaslakán:  Tamási Áron emlékház és a
síremlék látogatása.

Délután a Jézus szíve kilátó megtekintése. 

3. nap
Madarasi Hargita (1801 méter).  1600

métermagasságig autóbusszal, onnan másfél
kilométeres gyalogtúra a tetőre.  

Utána Székelyvarság Csorgó-kő vízesés
megtekintése.

4. nap
A Bucsin-tetőn át irány Gyergyó, Gyergyó-

szentmiklós után fel a Pongrác tetőre, majd le
a Gyilkos-tóhoz, csónakázás, ebéd és vásárlási
lehetőség. Továbbindulunk a Békás-szorosba,
1,5 km-es séta a szorosban. Visszaindulunk
Gyergyószentmiklós és a Libán-tetőn át a
Zetelaki Víztározóhoz. Fényképezés, rövid
pihenő. Hazaúton Székelyudvarhely
városnézés, ajándékvásárlás, fagyizás.

5. nap
Reggeli után csomagolás, hazaindulás.

Nagyvárad városnézés. Hazaérkezés az esti
órákban. 

A Pece-parti Párizs
A program a csoport kérésére, vagy az

időjárásnak megfelelően változtatható.

Az utazás során teljes körű idegenvezetés.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
a művelődési házban személyesen, 

vagy a 06-59/328-141-es telefonszámon
történhet! 

Boldogkőváralja

Kassa Szent Erzsébet Székesegyház

Erdélyi látkép

Medve-tó

Tamási Áron emlékhely Farkaslaka

Kassa Orsó tér

Erdélyi kirándulás (Öt napos program)
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