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Mire e sorok megjelennek, javában
benne leszünk az Új esztendőben.

Polgármesterként a 2018-as évre
minden kenderesi és bánhalmai lakosnak
kívánok sok szépet és jót a mindenna-
pokra, egészséget, boldogságot, boldo-
gulást, álmaik megvalósulását! 

Nem megszokásból, hanem jó szívvel,
kérve az Istent: vigyázza településünket,
s minden jószándékú magyar embert.

Szétnézve a világban, nincs okunk a
felhőtlen megnyugvásra. 

Háborúkról, értelmetlen öldöklésekről,
természeti katasztrófákról, sivatagi hó-
esésekről – s még sorolhatnám –, számol
be a média, amely ha nem is közvetlenül,
de közvetetten érint bennünket is.
Gondolok itt a népvándorlásra, az arab és
az afrikai tömegek európai megjelené-
sére, amely a mi életterünket szerencsére
nem keserítette meg.

Kenderes és Bánhalma nyugalmas és
élhető, s jó lenne, ha ez így is maradna. 

Az, hogy milyen volt az előző esz-
tendő, azt minden egyén és család más-
ként értékeli.

Önkormányzatunk eredményesnek
könyveli el  a 2017-es évet,  sikeresek
voltak a pályázataink. Gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott volt, aminek eredmé-
nyeként – kötelező feladataink ellátásán
túl –  rendkívüli támogatást  tudtunk biz-
tosítani az óvodás és iskolás gyermekek,
valamint minden hetven éven felüli lakos
számára. 

Örültünk a gyermekek születésének, az
esküvőknek, s minden elért sikernek.

Vége a karácsonyi ünnepkörnek, le-
zárta a Vízkereszt, kezdődik a farsang, a
„jókedv” időszaka. Településünkön szám-
talan nívós rendezvény volt (és lesz) egy-
egy évforduló, illetve az ünnepek
kapcsán. Sokan részt is vettek ezeken, én
mégis azt kérem, önöktől, hogy a jövő-
ben még inkább jöjjenek el a meghir-
detett eseményekre, hisz sokkal szebb a

megemlékezés, ha sokan vagyunk együtt.
Tudom, hogy vannak elégedett és elé-

gedetlen polgáraink, dacára annak, hogy
minden erőfeszítést megteszünk annak
érdekében, hogy Kenderes és Bánhalma
fejlődjön, élhetőbb és szebb legyen.

Ezt én nem érdemnek, kötelességem-
nek tartom a település vezetőjeként. 

Az egészségügyi ellátás zökkenő-
mentes biztosítása érdekében a jövőben
is megteszek mindent annak érdekében,
hogy végre sikerüljön betölteni a harma-
dik háziorvosi álláshelyet. Tudom, hogy
jelenleg ez az egyik legégetőbb problé-
ma, amely mindannyiónkat érint, de
sajnos az országban is nagyon sok betöl-
tetlen orvosi álláshely van.

Képviselő-testületünk  döntése alapján
olyan plusz juttatásokat tudunk biztosí-
tani, - saját költségvetésünk terhére -, ami
vonzóvá teheti a települést az orvosok
számára.

Már több alkalommal számoltam be
arról, hogy valamennyi beadott pályáza-
tunkat megnyertük, s ezzel megvalósul-
hatnak azok a projektek, melyekre oly
régen vártunk.

Biztosak lehetünk a projektek megva-
lósításában, hiszen a pénz megérkezett az
önkormányzat számlájára.

Ezek után településünk sokkal szebb,
mutatósabb lesz, melyre valamennyien
büszkék lehetünk.

Hiszem, hogy további összefogással,
az eredmények megbecsülésével az elért
sikerek fokozhatóak.

Ehhez kérem valamennyi városlakó
pozitív hozzáállását, és segítő közremű-
ködését!

Pádár Lászlóné 
polgármester 

Újévi köszöntő
Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg
álmainkat, készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel
azt jó végre vinni!                           

(Böjte Csaba)



2017. november 22-én rendes, nyílt
testületi ülés keretében az alábbi napi-
rendeket tárgyalta meg Kenderes Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Előterjesztést vitattak meg a 2017. évi
költségvetésről szóló rendelet módosí-
tásáról, amelyre az éves közmunkaprog-
ramok indulása miatt volt szükség. Ha-
tároztak a Kenderes Városi Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetésének
háromnegyed éves végrehajtásáról. A
bevételeket összességében 82 %-ra, míg
a kiadásokat 33 %-ra teljesítette az
önkormányzat. Kiadások tekintetében a
beruházások és fejlesztések teljesítése
igen alacsony. Ez abból adódik, hogy a
közel 800 millió Ft-nyi TOP-os pályázati
pénz megérkezett az önkormányzat
számlájára, és ennek előirányzatot kellett
adni. A beruházásoknál és felújításoknál
azok az előirányzatok realizálódtak,
amelyeket a közmunkaprogramokba kap-
tak támogatásként. Az önkormányzatnak
lejárt szállítói tartozása nincs. A Magyar
Államkincstár felé visszafizetési kötele-
zettsége 11.984.706 Ft (a Kenderesi
Gondozási Központ működési engedély

nélküli beindítása miatt), erre az összegre
már nem kérhettek rendkívüli önkor-
mányzati támogatást.

Rendeletet alkottak a szociális célú
tűzifa vásárlásához kapcsolódó támo-
gatásról. Rendeletet alkottak egyes ön-
kormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről. A törvényi előírás alapján
megtörtént a helyi joganyag feülvizs-
gálata. A felülvizsgálat eredményeként
indokolt deregulációs rendeletben  hatá-
lyon kívül helyezni az  időközben végre-
hajtottá vált rendeleteket és gondoskodni
kellett a  rendeletmódosítások egységes
szerkezetbe foglalásáról.

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
tevékenységéről szóló beszámolót vitat-
tak meg és fogadtak el. Az épület ener-
getikai célú felújítása (külső homlokzat
szigetelés és nyílászárók cseréje) után re-
mélhetőleg több pénz marad majd a tar-
talmi munkára. A társintézményekkel és a
helyi civil szervezetekkel folyamatosan
együttműködik az intézmény.  A turizmus
területén forgalomnövekedés tapasztal-
ható. A jövőben népfőiskola működteté-

sének helyszínéül választották Kende-
rest, amely megvalósítása  komoly fela-
dat lesz.

Beszámolót tárgyaltak meg és fo-
gadtak el a Városi Könyvtár tevékeny-
ségéről. A könyvtár és valamennyi intéz-
mény és civil szervezet együttműködése
jónak mondható. Rendszeresek és folya-
matosak a rendezvények a könyvtárban.
Ennek ellenére sajnos egyre érdektele-
nebbek az emberek, és a rendezvények
látogatottsága nagyon gyér.

Határoztak a TOP-1.4.1-15-JN1-2016
-00014 azonosító számú „Óvodafel-
újítás megvalósítása Kenderesen” el-
nevezésű projekt beszerzései tekinte-
tében árajánlattételre felkértekről.
Műszaki ellenőri tevékenységre Barta
Jenő Sopron, Fegyverneki Területfej-
lesztő Központ és Mérnökiroda Kft.
Fegyvernek, Katona Kft. Szolnok; ter-
vezői tevékenységre S. Nagy és Társa Bt.
Kisújszállás, Barta Jenő Sopron, Fegy-
verneki Területfejlesztő Központ és Mér-
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Emlékezzünk a Don-kanyarnál és a keleti-fronton elesett, 
hősi halált halt magyar honvédekre!

Testületi ülésen történt 

Tóth Árpád

Katonasír
„Magányos sír a keskeny, elhagyott
Völgyben, keresztje ferde már, veszendő,
De gyapjas hó a vállát - enyhe kendő -
Szelíden védi, s rojtul ráfagyott

Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog:
Míg lent a néma bíborban derengő
Mélységben zárt szemekkel és merengő
Arccal nyujtózik egy ifjú halott.

Ha véres szemmel s arany nap-sisakban
A hajnal újra a hegyekre csattan,
Pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod
,

Sírod felett még bús moraj lebeg,
De te feledd az ágyút már, - te álmodd:
Hazaértél, s ugat vén, hű ebed..."

Folytatás a 3. oldalon



nökiroda Kft.; rehabilitációs szakmér-
nöki tevékenységre Japáner-b Mérnöki
Tanácsadó Kft. Tata, NT Control Bt. Du-
nakeszi, ESP’63-67 Építésziroda Bt.;
projektmenedzsment tevékenységre Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft. Szolnok,
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
Szolnok, Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. Eger; közbe-
szerzési szakértői tevékenységre Melzs
Kft. Tiszaszentimre, Bakos László Fegy-
vernek, Kár-Mentor Kft.; a kötelezően
előírt nyilvánosság biztosítására a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft. Szolnok,
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
Szolnok, Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. Eger nevű
cégeket kértek fel.

Megtárgyalták a „KEHOP – 2.2.2-
15-2015-0003  azonosító számú projekt
keretében, Izsák, Orgovány, Ágasegy-
háza, Kenderes és Tápiószőlős telepü-
léseken megvalósítandó szennyvíztisz-
tító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú vállalkozási szerződés aláírá-
sára történő felhatalmazásról szóló
előterjesztést. Központosított közbeszer-
zési eljárás keretében került sor az
ajánlattevő kiválasztására a szennyvíz-
tisztító telep és csatornahálózat fejlesz-
tésére vonatkozóan. A lefolytatott köz-
beszerzési eljárás keretében szükséges
megkötni a vállalkozási szerződést,
melyet a polgármesternek kell aláírni. 52
település szennyvízberuházása zajlik
ilyen formában és 4-5 településenként
pályáztatták meg a munkálatokat. A ken-
deresi munkáknak az SV KEHOP 2 Kon-
zorcium (vezető SADE – Magyarország
Mélyépítő Kft.) lett a gazdasági szerep-
lője, akikkel az NFP keretmegállapodást
kötött. Kenderesen ez második körös
beruházás lesz. Azoknak a lakosoknak,
akik most kerülnek bekötésre a szenny-
vízhálózatba, nem kell önerőt biztosíta-
niuk, mivel most az önerőalap biztosítja
ezt az összeget.    

Határoztak arról, hogy 2017. novem-
ber 22-től 2018. december 31-ig terjedő
időszakra Baktai Kálmán önkormány-
zati képviselőt delegálják a közbeszer-
zési bírálóbizottságba, és ennek megfe-
lelően módosítják a Közbeszerzési Sza-
bályzatot.

A TOP-2.1.3-JN1-2016-00003 „Tele-
pülésképi környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések” (belvizes pályá-
zat) című pályázat keretében  megvaló-
sítandó felelős akkreditált közbeszer-
zői tanácsadói feladatok tekintetében
árajánlattételre felkértekről ismételten
határozatot kellett hozni, mert az elő-
zőekben kiválasztott Bakos László nevű
árajánlattevő nem tudja a munkát vál-
lalni. Az ismételt felkérésben az alábbi
cégeket kérik fel árajánlattételre: Impe-
rial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest,
Tender Innováció Zrt. Szeged, Provital
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Budapest.

Döntöttek a Karcag-Kenderes (Bán-
halma) Víziközmű Beruházási Társu-
lás 2017. december 31. napjával tör-
ténő megszüntetéséről, mivel a telepü-
lés vízminőség – javító fejlesztésének
végrehajtása, a lakosság egészséges ivó-
vízzel való ellátásának biztosítására szol-
gáló projekt sikeresen lezárult. 

Elviekben támogatták, hogy az Arany
János Tehetséggondozó Programban
egy nyolcadik évfolyamos tanuló részt
vegyen. 

Társtulajdonosként úgy döntöttek,
hogy meg kívánják vásárolni a Ken-
deres, Szent István út 33. szám alatti,
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
33/461 tulajdoni hányadát a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től. A tulaj-
donrész megvásárlására 1 millió Ft-os
vételárat ajánlanak fel.   

Komiszár Dénes történész kiadott egy,
a Horthy család történetét tárgyaló
kiadványt. Most szeretne egy bővebb,
hiánypótló kötetet kiadni, amelyhez
100.000 Ft támogatást kérne az önkor-
mányzattól. A döntés előtt a  testület sze-
retné látni azt a  kiadványt, amelyhez a
támogatást kérik.

Szándéknyilatkozatot adtak ki, mi-
szerint az önkormányzat tulajdonát ké-
pező 0575/5, 065/4, 3070/1, 418/2, 416,
418/1, 0231 hrsz.-ú ingatlanokat 30 évre
bérbeadják a Green Way Global Kft. Bu-
dapest nevű cég részére, napelemes
rendszer telepítése céljából, amennyi-
ben az áramszolgáltatónál pozitív elbí-
rálásban részesül engedélyezési kérel-
mük a terület vonatkozásában. A terüle-
tek bérbeadásáról szóló bérleti szerző-
désről a Képviselő-testület a későbbiek-
ben dönt, az engedélyezési kérelem

pozitív elbírálása után. 
Az ülés végén az adventi rendez-

vények részleteiről, időpontjairól, prog-
ramjairól esett szó, amelynek a költségeit
az önkormányzat 2017. évi költségvetése
terhére biztosítják.  

A 2017. november 29-ei rendkívüli,
nyílt ülésen módosították a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati ren-
deletet. A jelenlegi módosítás egyrészt az
iskola- és óvodakezdési támogatással
kapcsolatos elszámolásokat érinti. A jö-
vőben nem részesülhet óvoda- és iskola-
kezdési támogatásban az a személy, aki
az előző évben kapott támogatással nem
tud elszámolni, illetve akinek a megálla-
pított családi pótlék folyósítását a csa-
ládtámogatási ügyben eljáró hatóság szü-
netelteti, kizárólag az igazolatlanul mu-
lasztó gyermek esetében. A rendeletben
módosul továbbá a hetven év felettiek
részére nyújtott támogatás formája. Eddig
a hetven éven felüli személyek készpénz-
ben kapták a támogatást, a jövőben élel-
miszerutalványt fognak kapni. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatokat
bíráltak el. A döntés szerint minden
pályázatot benyújtó (nyolc fő) részesül a
havi ösztöndíjban, mivel mindannyian
szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű
hallgatók.

Hozzájárultak ahhoz, hogy a kenderesi,
863 hrsz.-ú, Kenderes, Honvéd út 13.
szám alatti belterületi ingatlanra vonatko-
zóan Kenderes Városi Önkormányzat ja-
vára bejegyzett elidegenítési tilalom
törlésre kerüljön. 

Elviekben támogatták egy nyolcadik
osztályos tanuló arra irányuló  kérelmét,
hogy Kenderes település képviseletében
részt vegyen az Arany János Tehetség-
gondozó Programban.

Határoztak  Marton Gyula:  „Kato-
navégzet” című könyv kiadásához
nyújtandó 50.000 Ft-os támogatásról.
A regény főszereplője, Jeskó János had-
nagy Kenderes szülöttje volt és a Don-
kanyarban hősi halált halt. Az író a
könyvben egy oldalas hirdetési felületet
biztosít Kenderes számára.  

Döntöttek arról, hogy a Belügyminisz-
térium pályázatán elnyert 310 m3 szo-
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ciális célú tűzifa mennyiségéből a le
nem szállított 190 m3 faanyagot a 2700
Ft/m3 + ÁFA áron, 2018. januári szállí-
tással kérik teljesíteni.  

Megbízták a legkedvezőbb árajánlatot
adó Horváth és Társa Kft.-t a Központi
Konyha korszerűsítés gépészeti és vil-
lamos kiviteli tervének elkészítésével.
A szakági kiviteli tervezés díja: 555.000
Ft + ÁFA. A tervezés költségét a 2017.
évi költségvetésből biztosítják.

Kiválasztották a „Közvilágítás kor-
szerűsítése LED technológia alkalma-
zásával, az elért költségmegtakarí-
tásból történő refinanszírozással Ken-
deres város közigazgatási területén”
pályázathoz kapcsolódó felelős akkre-
ditált közbeszerzői szaktanácsadói
feladatok ellátására a nyertes aján-
lattevőt, a legkedvezőbb árajánlatot
(360.000 Ft) adó Dr. Auner Tamás Kar-
cag személyében. A közbeszerzési eljárás
lebonyolítási díját a 2017. évi költség-
vetési tartalék terhére biztosítják.

Végezetül közérdekű bejelentések
hangzottak el az adventi rendezvé-
nyekkel és a települési értéktárral kap-
csolatban. Polgármesterasszony tájékoz-
tatásul elmondta, hogy aláírta a szenny-
vízberuházáshoz kapcsolódó támoga-
tási szerződést. A tényleges munka
2018. nyarán fog elkezdődni, mivel az
engedélyeztetési eljárások nagyon sok
időt vesznek igénybe. Elmondta továbbá,
hogy  felhívta Somodi János római kato-
likus plébános, - aki Bánhalmán élt 12
éven keresztül- akinek az a nemes célja,
hogy  szeretne a bánhalmi templom épí-
tésére gyűjtést szervezni. A Főegyház-
megye tizenötmillió forinttal támogatja a
templom építését.

A 2017. december 6-án tartott rend-
kívüli, nyílt ülésen köszöntötték a „Leg-
szebb konyhakertek 2017.”  program
résztvevőit. Elimerésüket fejezték ki a
helyi pályázók felé, akik példáját remél-
hetőleg többen is fogják követni a kö-
vetkező években. Gratuláltak valamennyi
résztvevőnek, akik hozzájárultak a kert-
kultúra gazdagításához, a hagyományok
ápolásához, az értékek tovább örökíté-
séhez.

Elfogadták a Kenderesi Gondozási
Központ, Család- és Gyermekjóléti

Szolgálat munkaruha juttatás rendjé-
ről szóló szabályzatát.

Kiválasztották a TOP-2.1.3-15-JN1-
2016-00003 „Településképi környe-
zetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”
című pályázat keretében a felelős akk-
reditált közbeszerzői szaktanácsadói fela-
datokat ellátó nyertes ajánlattevőt, a leg-
alacsonyabb árajánlatot (1.650.000 +
445.500 Ft ÁFA) adó Imperial Tender
Kft. Budapest személyében. 

Nyertes ajánlattevőket választottak ki
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 pro-
jektazonosítójú „Óvodafelújítás meg-
valósítása Kenderesen” című pályázat
keretében. A projektre kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításával összefüggő
feladatok ellátására A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft.-t Szolnok, ár-
ajánlat: 130.000 Ft+35.100 Ft ÁFA; az
akkreditált közbeszerzési tanácsadói fela-
datok ellátására Bakos László egyéni vál-
lalkozót, árajánlat 780.000 Ft +210.600
Ft ÁFA; műszaki ellenőri feladatok ellá-
tására a Fegyverneki Területfejlesztő
Központ és Mérnökiroda Kft.- t árajánlat:
780.000 Ft + 210.600 Ft ÁFA; projekt-
menedzsmenti feladatok ellátására a
Jász-Nagykun_Szolnok Megyei Terület-
fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t
(Szolnok) árajánlat: 1.960.000 Ft +
529.200 Ft ÁFA; rehabilitációs szakmér-
nöki feladatokat ellátására a Japaner-b.
Kft.-t Tata, árajánlat: 170.000 Ft + 45.900
Ft ÁFA választották  ki. Minden esetben
a legalacsonyabb árajánlattevőt válasz-
tották ki nyertesként, a szerződések meg-
kötésével megbízták a polgármestert. 

Kiválasztották az „Élhető Kenderes,
Zöld Város” című pályázat keretében
megvalósítandó  közbeszerzési   eljárásban
a bírálóbizottság elnökének Dr. Gaszpar-
jan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Város-
gazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor
Imre főtanácsost és Bakos László közbe-
szerzési tanácsadót. A bírálóbizottságba
tanácskozási joggal delegálták Baktai
Kálmán települési képviselőt.

Egyúttal felkérték a bírálóbizottságot,
hogy vizsgálja meg a következő ajánlat-
tevők teljesítőképességét és a következő
ülésre az alkalmas ajánlattevőket java-
solják a közbeszerzési eljárásban történő
meghívásra: DEVIZÉP Kft. Debrecen,
Polyduct Zrt.  Nádudvar, Színrelép Kft.
Budapest, Duktil Kft. Miskolc, Vitexis

Kertészeti, Szolgáltató és Építőipari Kft.,
LADÉP Kft. Tiszaszentimre.

Határoztak a 2018. évi járási start-
munka programok programterveinek
és a kérelmek benyújtásának támoga-
tásáról, az alábbiak szerint: belvízelve-
zetés 10 fő, mezőgazdasági földutak kar-
bantartása 12 fő, illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása 13 fő, belterületi
közutak karbantartása 12 fő, mezőgaz-
dasági program 34 fő, térkőgyártás 5 fő.

Elviekben támogatták egy nyolcadik
osztályos tanuló kérelmét, aki Kenderes
település képviseletében szeretne részt-
venni az Arany János Tehetséggondozó
Programban.

Határoztak arról, hogy a Kenderes
közigazgatási területén lévő közvilágí-
tási berendezések üzemeltetéséhez
szükséges áram beszerzésével kapcso-
latban szerződést kötnek 2018. január 1.
és december 31. közötti időtartamra az
EC–Energie Investment KFT. Százha-
lombatta nevű céggel, mely szerződéses
összeg 14,40 Ft/kWh+ÁFA, amely Ken-
deres közvilágítására 1501001 kWh/év és
a Horthy ligetben 5388 kWh/év lévő
térvilágításra vonatkozik. 

Magánszemély ajánlotta fel a Ken-
deres, Magyar út 24. szám alatti ingat-
lanát megvételre 800.00 Ft-ért. Az ön-
kormányzatnak jelenleg nincs anyagi for-
rása az ingatlan megvételére.

Határoztak a kincstári számla nyitás-
hoz szükséges intézkedések megtételéről,
amelyre felhatalmazták a polgármestert. 

Végezetül döntöttek a Kisújszállás,
Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Köz-
ponti Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíjá-
nak 10 %-os növeléséről. 

A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetőek a

www.kenderes.hu oldalon az
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek

menüpontban.

Folytatás a 3. oldalról

Következő lapzárta:
2018.

február 10.
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A Kenderesről származó fiatalember
jelenleg a  Földművelésügyi Miniszté-
rium Nemzetközi Főosztályán dolgozik
osztályvezetőként, feladata a tárca
nemzetközi kapcsolatainak koordiná-
lása Kelet-Európa, Ázsia, Közel-Kelet,
Afrika térségének tekintetében. A
gyakorlatban ez igen változatos fela-
datokat jelent, amelyek közül leg-
inkább az állami vezetői találkozók
előkészítése és lebonyolítása, a nem-
zetközi levelezés, a magyar külkép-
viseleteken és a budapesti nagykövet-
ségeken keresztüli kapcsolattartás
emelhető ki. 

Elmondása szerint szerencsére egy
jól felkészült és emberileg is sokat adó
csapat tagjaként dolgozhat, ami az
időnként igen gyors és pontos munkát
követelő feladatok miatt rengeteget
számít.

- Hogyan vezetett jelenlegi mun-
kádig  az út? 

Az általános iskolát Kenderesen vé-
geztem, majd a kisújszállási Móricz
Zsigmond Gimnáziumban érettsé-
giztem. Debrecenben végeztem el a
politológia szakot, de ezzel párhuza-
mosan, valamint ezt követően tanultam
nemzetközi kapcsolatokat Budapesten,
valamint Dániában és Hollandiában is,
valamint szakmai gyakorlatokat is
teljesítettem több helyen.

- Mikor és milyen indíttatásból
döntötted el, hogy ezt a szakmát
választod hivatásodul?

A végzettség miatt az államigazgatás
volt az egyik természetes lehetőség.
Mikor 2012 végén befejeztem egy
külpolitikai szakmai gyakorlatot, je-
lentkeztem a következő év tavaszán
induló Magyar Közigazgatási Ösz-
töndíj programba, és 2013 tavaszától az
Emberi Erőforrások Minisztériumában
voltam ösztöndíjas, egy rövid brüsszeli
gyakorlattal. A 2014-es szervezeti
változások után több lehetőség közül,
végül személyes érdeklődés miatt a
nemzetközi kapcsolatokhoz közel álló
pozícióba kerültem áthelyezésre.

- Melyek  azok  a tevékenységek  a
munkádban/tanulmányaidban amire
kifejezetten büszke vagy? 

Még az egyetemi időszak során in-
dultam el az Országos Tudományos
Diákköri (OTDK) versenyen, és a he-
lyezés mellé a Pro Scientia Aranyérmet
is megkaptam. Ez nem csupán nagy
elismerés volt, de egyben lehetőséget
ad arra is, hogy a tudományok válto-
zatos területein dolgozó vagy kutató
többi aranyérmessel is kapcsolatba
kerülhessek a díjazottakat tömörítő
társaságon keresztül. A minisztériumi
munkán belül nehéz kiemelni külön
projekteket, ugyanakkor arra büszke
vagyok, hogy tavaly ősszel miniszteri
elismerő oklevelet kaptam a nemzet-
közi kapcsolatok ápolása során kifejtett
munkámért. Azt már csak a lokálpat-
rotizmus miatt is érdemesnek tartom
megjegyezni, hogy nem én voltam az
egyetlen kenderesi, aki átvehette az
elismerést.

Megemlíteném, hogy öt évvel ezelőtt
két egyetemi barátommal egy munkán
kívüli projektbe is belekezdtünk, fel-
készítő könyvet írunk minden érettségi
időszakra az emelt szintű történelem
vizsgára készülőknek. 

- Kiket tartasz példaképnek a
szakmából vagy az élet más területé-
ről, akinek sokat köszönhetsz azért,
amit elértél? 

Nem emelnék ki egyetlen példaké-
pet, de a közvetlen környezetemben is
több olyan munkatárs van, akitől érde-
mes tanulnom – remélem, hogy eddig
ez sikerült, de még bőven van hová
fejlődni. Akiknek sokat köszönhetek,
az mindenképpen a családom, hiszen
mindig támogattak, ha éppen tőlük
távol is voltam hosszú ideig egy-egy
lehetőségnek köszönhetően.

- Melyek a jövőbeni szakmai  ter-
veid, amelyek megvalósításra várnak
a közeli és távoli jövőben? 

Mindenképpen szeretném még a
tudásomat bővíteni, különös tekintettel
a gazdasági folyamatokra, jelenleg is
végzek munka mellett egy ilyen irányú
képzést. Hosszabb távú terveken első-
sorban ennek befejezése után fogok
gondolkodni, nyilván szeretném hasz-
nálni az elsajátított tudást akár a jelen-
legi munkakörben, akár más keretek
között.

- A munka mellett jut-e idő kikap-
csolódásra, ha igen, hol és mivel töl-
töd el szívesen azt?  

Természetesen, a kikapcsolódás na-
gyon fontos a folyamatos munkabí-
ráshoz is. Elsősorban egy jó könyvvel
szeretek csendesen kikapcsolódni, de
évi egy-két alkalommal a baráti társa-
sággal kihasználjuk az olcsó utazási
lehetőségeket is, hiszen mind a Kárpát-
medencében, mind a Budapestről
fapados áron elérhető desztinációk
környékén egy életre elegendő élmény
érhető el. 

Eddigi elért eredményeidhez
ezúton is gratulálunk és további
sikereket kívánunk!

Ács Andrea Éva 

Riport Király Péterrel



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA6. oldal 2018. január

Tisztelt Gazdálkodó!

A Belügyminisztérium (BM) öntözésfejlesztési stratégia
megalkotását tervezi a NAK bevonásával, együttműködve a
Földművelésügyi Minisztériummal (FM), az Országos
Vízügyi Főigazgatósággal (OVF), az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatósággal (OKF), valamint az Agrárgaz-
dasági Kutató Intézettel (AKI).

Az öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló
kormányhatározat 2017. október 17-én jelent meg.

Az öntözésfejlesztési stratégia előirányzott feladatai
szerint többek közt
– öntözési katasztert kell készíteni, 
–  javaslatot kell tenni az együttes működtetéshez és a

termelői közösségek kialakításához szükséges
feltételrendszerre,

–  meg kell vizsgálni az öntözési célú víztározási
lehetőségeket,  

– felül kell vizsgálni a kettős működésű rendszerek,
valamint a belvízrendszerek üzemeltetését a védekezés
fenntartása és a víz visszatartása, valamint tározása
érdekében,

– a komplex hasznosítás érdekében meg kell vizsgálni, és
javaslatot kell tenni a víz hasznosítása céljából a
környezetvédelmi szempontból is előnyös vizes élő-
helyek kialakítását szolgáló területekre,

– továbbá be kell mutatni a hatékony öntözéses
gazdálkodás elterjesztéséhez és működéshez szükséges
műszaki, infrastrukturális feltételrendszert.

Az Öntözésfejlesztési Stratégiát 2018. április 30-ig kell
előterjeszteni a Kormány elé jóváhagyás céljából.

A stratégia részeként a Kamara vállalta, hogy – 2014-et
követően – az öntözésfejlesztés megvalósítása szem-
pontjából reális területeken újra felméri a vízigényeket,
2017. DECEMBER 7. – 2018. JANUÁR 31. KÖZÖTT,
mintegy 43 ezer gazdálkodó és 1,2 millió hektár vonat-
kozásában.

Az erre a célra készült kérdőívet az AKI és az OVF által
kialakított  szoftveres alkalmazás segítségével lehet kitölteni.

A kérdőív a jelenlegi helyzetre (öntöz-e vagy sem a
termelő), annak okaira, valamint a jövőbeni tervekre kérdez
rá oly módon, hogy a kitöltés eredményeként parcellaszinten
láthatóvá váljon, hol van igény az öntözésre és hol nincs. 

A stratégia továbbá megoldási javaslatokat fogalmaz meg
az öntözésfejlesztés jelenlegi kihívásaira: többek között 
– a termelői együttműködések hiányára, 
– a felszíni vizek közvetlen termelői elérhetőségének

nehézségeire, 
– a mezőgazdasági területek elaprózott tulajdonosi

szerkezetére, 
– az infrastruktúra helyzetére (felszíni vízrendezési művek

üzemeltetési problémái), végül, de nem utolsósorban 
– a vízjogi engedélyezési rendszer összetettségére.

A stratégia célja a termelés és a minőség stabilizálása és
növelése, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, mint
létfontosságú rendszerelem biztonságba helyezése.

Kérném, hogy vegyük fel a kapcsolatot telefonon vagy
személyesen, és közösen töltsük ki a kérdőívet!

Az ügyintézés során egy hozzájárulási nyilatkozatot
fogunk kitölteni.

Kérem, az ügyintézéshez hozza magával az őstermelői
kártyáját, illetve – akinek nincs – a kamarai kártyáját!

Ha öntözéssel kapcsolatban további észrevétele, javaslata
van, kérem, jelezze felém!

Köszönöm együttműködését.

Falugazdász hírek

Ügyfélfogadási napok 
KENDERESEN, a Művelődési Házban:

Szerda 8:00 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 16:00

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: 06 70 505 02 85
Ternovánné Kun Erzsébet 

falugazdász

Az előző éveknek megfelelően minden hónap 4. hétfőjén gyűjtjük a szelektív hulladékot. 
Ez alól 2018. október 29. (Ez az 5. hétfő), valamint 2018. december 3. (Ez az 1. hétfő) a kivétel.

Szelektív hulladék gyűjtés 2018. évben!
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A Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2017 decemberében is megrendezte az általuk
gondozott gyermekek karácsonyi műsorát. Az ünnepségen több
mint 60 gyermeket és szüleiket köszöntött az intézmény
vezetője, aki munkatársaival együtt mindent megtett a gyer-
mekek öröméért, a felejthetetlen pillanatokért, így étellel, meleg
teával, szörppel, valamint mézes pogácsával vendégelték meg
őket, valamint karácsonyi zenével, film vetítéssel kedves-
kedtek nekik. 

Több család és gyermek sorsát követjük nyomon az év során
szinte napról-napra, néha megvívjuk a magunk csatáját, de
ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy érezzék, értük vagyunk,
értük teszünk, az ő jólétük megteremtése fontos számunkra; és
ilyenkor ezen a meghitt karácsonyi délutánon valóban egy
család vagyunk, ahol kedveskedünk a gyerekeknek, beszél-

getünk a szülőkkel /na nem a problémáról,/ hanem az ünnepről,
a jóról, arról, hogy a karácsonyi csoda még a legkisebb helyre is
beköltözik ilyenkor.

A karácsony azonban természetesen arról is szól, hogy a
„Jézuska” ajándékokkal kedveskedik minden gyermeknek, így
mindenki játékokkal, édességgel, egyéb meglepetésekkel teli
csomaggal és vidám szívvel, mosolygó arccal térhetett haza! 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollé-
gámnak lelkiismeretes munkájáért, valamint mindazoknak („Jé-
zuska angyalainak”) akik jótékony adományukkal (pl. játékok,
édesség, készségfejlesztők, stb.) bármilyen formában hozzá-
járultak az ünnepség öröméhez, sikeréhez, így:

Németh Márta és kedves barátainak Budapestről
Peszeki Józsefné és kedves családjának
Darmosné Örökös-Tóth Editnek
Koncz Évának
Hodosi Gábornak
Ifj. Hodosi Ivánnak
Hodosi Gergőnek

További  kedves adományozóink még: 
Kerekes Bálint és neje
Mikes Ferencné
Vincze Rita
Vrbovszki Berta Beatrix
Berta Miklós
Nádas Árpád
Illés Gyuláné özv. (Erdős Julianna ny.tanár)
Római Katolikus Egyházközség 

Majzikné Hanyicska Valéria
intézményvezető

Tisztelt emlékezők, 
sírkert látogatók! 

A temető hatékonyabb tisztántar-
tása érdekében, kukazsákok kerültek
kihelyezésre. Kérjük Önöket, hogy a
fehér zsákokba az üveg-, míg a
fekete zsákokba a műanyag hulla-
dékot szíveskedjenek elhelyezni! 

Továbbra is tisztelettel kérünk min-
denkit, hogy a temetői hulladéktáro-
lókba csak a temetőben keletkezett
szemetet, elhasználódott tárgyakat
helyezzék el, oda konyhai, háztartási
szemetet ne tegyenek! 

Köszönjük!

Gyermekek karácsonya

Temetői felhívás!ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Autóértékesítő (Karcag),
Családgondozó (Kunmadaras),  
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
Cukrász (Karcag),
Nyomdász segéd (Karcag),
Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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DARTS Klub hírek
A darts angol eredetű játék és sport,

melynek során apró nyilakkal dobnak egy
kör alakú céltábla különböző pontértékű
szektoraira. Ez a sport rendkívül jól
fejleszti a koncentrációs képességet, nagy
odafigyelést és pontosságot igényel.

A legenda szerint néhány száz évvel
ezelőtt egy átfázott angol íjász elha-
tározta, hogy kellemesebb módot választ
a gyakorlásra a téli hónapokban. Letette
íját, levágott a nyílvesszőjéből és elvo-
nult a közeli pub kellemes melegébe és
kényelmébe, ahol ügyességét úgy gya-
korolta, hogy a lerövidített nyílvesszőket
a falra akasztott farönkszeletbe dobta.
Mellé állt egy másik íjász, aki megpróbált
az előzőnél jobb eredményt elérni és ezzel
megszületett a vetélkedés, a játék, a sport.

Bár a játékot már a 19. században is
játszották, az angol parlament csak 2001-
ben nyilvánította hivatalosan sporttá.
Napjainkra már Magyarországon is szám-
talan rajongója lett a játéknak.  Kendere-
sen 2016 januárjában néhány hobbiszintű
játékostól indult az  az ötlet, hogy össze-
fogják a sport helyi  kedvelőit. 2016. már-
ciusától kezdve folyamatosan rendeztek
háziversenyeket a helyi és környező
települések játékkedvelőinek. 

2017. májusától kezdve pedig, - Hoppál
Imre KSE elnök jóvoltából -, a Kenderesi
SE DC (bejegyzett Darts Szakosztá-
lyaként)  működnek. Több versenyen –
Soroksáron, Dabason, Bucsán, Kecske-
méten -   képviselték már eredményesen
városunkat, és 2017. novemberében ma-
guk is vállalkoztak egy Kenderesen tör-
ténő verseny megrendezésére. Eddigi
tevékenységük alapján legeredménye-

sebb tagjaik: Farkas József, Bencze
Tamás, Lukács László, Herczegh Gábor,
Göncző Sándor, Demeter Roland, Lukács
Domonkos, Koncz Tamás, Fehér Attila,
Kovács Csaba, Zsindely Zsolt, Farkas
Zoltán, Kazinczi Zoltán, Baranya Tamás
és egy hölgy játékos, Farkas Mónika.

A csapat steel darts-ot űz, ahol  fém-
hegyű nyíllal dobnak a játékosok szizál-
ból (növényi rostokból) készült táblára.
(Míg a soft verzióban műanyag hegyű
nyilakat hajigálnak automata gépekre.)
Mivel a  steel dartsban  a játékosok általá-
ban  fejben kényszerülnek számolni az
eredményeket, a játék nagyban fejleszti a
számolási készségeket is, így gyermekek
számára kifejezetten hasznos lehet. 

Jövőbeni elképzeléseik között szerepel
a tagok létszámának bővítése, külön női
és gyermek csapat létrehozása, folyama-
tos rendezvényeken történő megjelenés

és versenyszervezés, a játékhoz szük-
séges eszközök számának gyarapítása és
szeretnének egy olyan állandó  helyisé-
get, amelyet önállóan birtokolhatnak
felszereléseikkel, csapatukkal.

Szeretettel várnak minden kedves darts
játék után érdeklődőt soraikba! Tagdíj:
1000 Ft/fő/hó

Továbbá köszönetüket szeretnék  kife-
jezni  ezúton is Demeter Csabának, aki
folyamatosan helyiséget biztosít szá-
mukra, valamint a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola vezetésének, és Antal
István testnevelő tanárnak, akik a verseny
szervezéséhez segítséget nyújtottak.  

Ács Andrea Éva

EZÚTON IS KÉRIK 
ÖNÖKET, HOGY 

SZEMÉLYI JÖVEDELEM

ADÓJUK 1 %-val
TÁMOGASSÁK A 

KÖZÉPTISZAI 
MEDOSZ SE

MŰKÖDÉSÉT!
KENDERESI SPORT

EGYESÜLET
5331, Kenderes, Petőfi út 2.

Adószám: 19866468-1-16

Bankszámlaszám: 
69300121-50121908
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Betlehemi láng átadó ünnepség képekben

A képeket Nagy Gábor készítette.
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Katasztrófavédelem felhívása téli veszélyekről gyerekeknek

HASZNOS TANÁCSOK
téli időszakra

Kedves Gyerekek!

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

Biztonságos sportolás, a jégen tartózko-
dás szabályai

Tartós hideg hatására kellően megvasta-
godnak az élővizek jégtakarói. A szabad vizek
jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég
kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem
mozog. A szabad vizek jegén tartózkodni csak
azokon a helyeken szabad, amelyek nem
esnek tiltó rendelkezés alá.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
Állóvizeken:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok

között,
• járművel, a biztonságos munkavégzés

kivételével,
• kikötők és veszteglőhelyek területén.
Folyóvizeken.

A jégen mindenki csak saját felelősségére
tartózkodhat!

Hogyan válasszuk ki a korcsolyázás, faku-
tyázás helyét?
• A jégre lépés előtt vizsgáljátok meg annak

minőségét! A legbiztonságosabb a jól
átlátszó, homogén állapotú jég. Kevésbé
biztonságos a hójég, amely nem átlátszó, a
hóba esett eső vagy az olvadás során ré-
tegesre fagy, kásásnak tűnik. A legbizony-
talanabb az üreges jég, amely lehet ugyan
átlátszó, de a jég belsejében jól látható

légbuborékok képződtek. Ennek a legki-
sebb a teherbírása.

• A part közelében a jég rendszerint véko-
nyabb, néha üreges, ezért könnyebben
törik.

• Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a
jeget.

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

• Legalább 8 cm-es jégtakaró szükséges a
biztonságos téli jeges sportoláshoz, de 12
cm-es jégvastagság esetén már bizton-
ságban érezhetjük magunkat.

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

Fontos tanácsok
• Soha ne egyedül menjetek a jégre kikap-

csolódni! Legalább ketten, optimális eset-
ben hárman együtt sportoljatok, így tudtok
egymásra figyelni, illetve egymáson segí-
teni baj esetén!

• Fontos a ruházat helyes megválasztása.
Testhez simuló több rétegű, lehetőleg kis
nedvszívó tulajdonságú (termo, orkán,
pamut) ruhákat válasszatok! Ezek lassan
engedik át a vizet, így ha vízbe esünk, nem
nagy súllyal húznak és lassabban hűl ki a
testünk.

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

Mit tegyünk, ha beszakad alattunk a jég?
A jég jól hallható recsegése, ropogása biz-

tos előjele annak, hogy bármelyik pillanatban
beszakadhat. Ha ilyet hallotok magatok alatt,
azonnal feküdjetek minél nagyobb testfelü-
lettel a jégre és próbáljátok meg a legköze-
lebbi biztos pontot hason csúszva elérni!

Ha beszakad alattatok a jég, tárjátok
szét karjaitokat és ejtsétek magatokat
előre! Próbáljátok megakadályozni, hogy a
jégfelület alá csússzatok, vagy lemerüljetek a
vízbe! Próbáljatok meg nyugodtak maradni és
kimászni a jégfelületre, majd hason kúszni a
part felé! Kerüljétek a felesleges mozdula-
tokat, megőrizve így a ruházatban lévő szige-
telő légréteget! Ha a jég újból és újból besza-
kad, vágjatok magatoknak utat a part felé
addig, amíg ki nem értek a partra, vagy teher-
bíró jégfelülethez nem értek!

Hogyan nyújthatunk segítséget mások-
nak?

Hason csúszva közelítsétek meg a jég közé
került személyt, de ne menjetek egészen a
beszakadásig! Az utolsó szakaszt hidaljátok át
segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötél-
lel, nadrágszíjjal - esetleg többet összekötve -
vagy ruhadarabokkal)!

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

A jeges vízből mentett embert azonnal ne
vigyétek túlfűtött, meleg helyre! Miután a
jeges ruházatától megszabadítottátok, dörzsö-
léssel próbáljátok a vérkeringését beindítani!
Az ilyen személyt minden esetben, orvosi
elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesí-
teni!

Ha van mobiltelefonotok, azt mindig fel-
töltött állapotban vigyétek magunkkal, így
azonnal tudtok segítséget hívni!

Érdemes figyelembe venni, hogy a mobil-
telefon akkumulátora nagy hidegben hama-
rabb lemerülhet.

Baleset bejelentése
Bejelentéskor mondjátok el neveteket, tele-

fonszámotokat valamint, hogy hol és mi tör-
tént!

Ha körültekintőek vagytok, a nyílt vizek
lehetséges téli veszélyeit ismeritek és betartjá-
tok, akkor a jeges sport egészséges kikapcso-
lódást és nem szomorúságot okoz.

Gondolkozz!  Tájékozódj! Nézz utána! Készülj fel!

Karcagi  Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

Központi segélyhívó: 112
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2018. január 19-én (péntek) 14.00 órakor
tartjuk következő foglalkozásunkat.

Vendégünk 
Ilyés Annamária, IBCLC laktációs

szaktanácsadó védőnő.

2018. február 21-én (szerda) 10.00 órakor tartjuk

„BABAFARSANG” foglalkozásunkat.

Jelmezes télbúcsúztató mulatságra várjuk a babákat 
(3 éves korig) szüleikkel együtt. 

Program: zene, tánc, jelmezbemutató.

Új könyveinkből ajánljuk

Szakirodalom:
Borbás Marcsi: Édes békeidők: édes-
krémes művészet
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia
Müller Péter: Gondviselés: beszélgetés
a sorsunkról
Orosz Ildikó: Halász Judit
Veres Alexandra: 5 perces kontyok
Anya, csináld meg a hajam!
Frizurák kislányoknak

A kenderesi Veres Alexandra fodrász
könyveinek segítségével a kislányos
anyukák percek alatt csodás hajkölte-
ményeket készíthetnek akár hosszú,
rövid, egyenes, hullámos vagy göndör
hajból. A szerző által dedikált kötetek

alapján az egyszerű copfokat, félkon-
tyokat vagy fonatokat néhány trükkel és
kiegészítővel feldobva fantasztikus
hajviseleteket varázsolhatunk kislá-
nyoknak és nagylányoknak egyaránt.

Gyermekirodalom
Leiner Laura: Ég veled!

Szórakoztató-és szépirodalom
Bauer Barbara: Porlik, mint a szikla
Benkő László: Táltosidők. 
Honfoglalás trilógia 1.
Idegen tüzek: Honfoglalás trilógia 2.
A megszerzett föld: 
Honfoglalás trilógia 3.
Benton Dorothea Frank: 
Karácsony receptre
Camilla Lackberg: A toronyőr

Danielle Girard:
Kihantolt múlt
Emily Bold:
Amikor a szerelemnek csokoládéíze
van
Fiona Neill: Árulások
James Grippando: Szökésben
Kristin Hannah: Fülemüle
Út az éjszakába
Lorna Byrne: Lépcső a mennyországba
Louise Doughty: Dupla spirálban
Michael Cunningham: Mire leszáll az
éj
Nicolas Barreau: A világ végén
megtalálsz
Tina Seskis: A nászút
Rose Tremain: Gustav-szonáta
Veronica Henry: Könyvesbolti
szerelmek

BABA-MAMA KLUB

Szeretettel várjuk az anyukákat és
gyermekeiket!
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