
XXVI. évfolyam 11. szám – 2018. november

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság
minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet
csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban
állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország
népével és a világ közvéleményével!”

(Nagy Imre 1956. november 4-i rádióközleménye) 

1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet
hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a
forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni
szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a
demokratikus rendszer felszámolása volt. A következő
napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy
a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország
városait, lefegyverzik hadseregét, és hatalomra juttatják
Kádár János Munkás-Paraszt Forradalmi Kormányát. A
Vörös Hadsereg támadását természetesen a forradalom
hívei nem nézték tétlenül, Budapesten és az ország számos
pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a szocialista
szuperhatalom bevonuló erőivel szemben. 

Az október 23-án kirobbant és 28-án győzedelmeskedő
forradalom sorsa már az intervenció megindítása előtt négy
nappal, október 31-én megpecsételődött, ekkor ugyanis
Hruscsov és a szovjet pártvezetés a fegyveres fellépés
mellett tette le a voksát. Az eseményeket ettől a ponttól
kezdve két szálon követhetjük nyomon: először is, azon a
vonalon, hogy Moszkva miként készítette elő a csapást, és
hogyan formálta meg a forradalom utáni rendszert, másfelől
pedig abból az aspektusból, hogy Nagy Imre kormánya
milyen módon próbálta meg elkerülni a szuperhatalom
beavatkozását. Ami az első szálat illeti, Hruscsovnak a
támadás előtt két feladata volt: meg kellett nyernie a
jelentősebb szocialista államok vezetőit, illetve ki kellett
kérnie Tito jóváhagyását, mivel a Szovjetunió – és
Magyarország – a forradalmat megelőzően látványosan
kibékült a jugoszláv vezetővel. 

A szovjet pártfőtitkár aztán a lengyel Gomulka után – már
Bukarestben – a románok beleegyezését is hamar
megszerezte, november 2-3-a éjszakáján pedig a Brioni-
szigeten már Titóval tárgyalt, aki a Hruscsov által kiszemelt
Münnich Ferenc helyett Kádár Jánost ajánlotta az

ellenkormány vezetőjének. A jugoszláv vezető a
miniszterelnök személyére vonatkozó javaslat mellett
közvetítőnek is ajánlkozott, megígérte ugyanis, hogy Nagy
Imrét az invázió megindításakor rábeszéli majd a
lemondásra. Így aztán, mivel Eisenhower amerikai elnök
korábban egyértelművé tette, hogy nem szándékozik
támogatni Magyarországot – ráadásul október 29-én a
szuezi válság még zavarosabbá tette a nemzetközi politikai
helyzetet –, elvileg nem maradt akadálya a november 4-i
beavatkozásnak. 

Mindeközben Nagy Imre, aki október 31-én nyilvános
ígéretet tett a Varsói Szerződésből való kilépésre, azt kellett
tapasztalja, hogy a látszólagos partnerség ellenére a
hazánkban állomásozó szovjet erők nagyarányú
mozgósításba kezdtek – körbezárták például a repülőtereket
–, ezzel együtt pedig további hadosztályok özönlöttek be
Magyarországra. A miniszterelnök ennek kapcsán
november 1-jén kérdőre is vonta Andropov nagykövetet, a
kitérő válaszok nyomán azonban egyre világosabbá vált
számára, hogy a Szovjetunió erőszakos beavatkozásra
készül. Nagy és a forradalmi kormány egyetlen esélye
ebben a helyzetben a semlegesség elismertetése volt, hiszen
amennyiben az ENSZ deklarálja Magyarország új státusát,
a szovjet lépés jogi szempontból is agressziónak minősült
volna. 

Bár a kormányfő erre – 1-je után – november 2-án és 3-
án újabb kísérleteket tett, törekvése kudarcot vallott,
miközben egyre zajlott a mozgósítás és az új csapatok
bevonulása: 2-án Konyev marsall – a november 4-én
megindított invázió főparancsnoka – Szolnokon már be is
rendezte főhadiszállását, a következő nap során pedig a
Vörös Hadsereg egységei gyakorlatilag az összes jelentős
várost körülzárták, és a legtöbb stratégiai pontot
ellenőrzésük alá vonták. Ezzel egy időben ugyanakkor a
moszkvai kormányzat küldöttei – pusztán időhúzás céljából
– tárgyalásokat kezdett a Vörös Hadsereg csapatainak
kivonásáról. 

A megbeszélések november 3-án napközben a
Parlamentben zajlottak, a szovjetek pedig aznap estére
Tökölre invitálták a magyar vezérkar prominens tagjait –
köztük Maléter Pál vezérezredest, honvédelmi minisztert –,
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hogy ott folytassák a tárgyalásokat. Bár a katonai vezetők
tisztában voltak a meghívás veszélyével, felelősségük
tudatában végül vállalták a kockázatos utat, mely
megegyezés helyett a KGB közbeavatkozásával és a
magyar vezérkar letartóztatásával végződött. 

A nemzetközi jog szabályait lábbal tipró eljárás nyomán a
honvédelem tehát lefejezve várta a november 4-én hajnalban
meginduló támadást, de ha másként is alakultak volna az
események, erősen kétséges, hogy a vezérkar az esztelen
vérontást választotta volna. A szervezett ellenállásnak nem
volt értelme, ugyanis – a megelőző napok csapatmozgásainak
eredményeként – a laktanyák, repülőterek mind a Vörös
Hadsereg egységeinek gyűrűjébe kerültek; ezzel a kormány is
tisztában volt, nem véletlen, hogy arra utasította a szabadon
maradt tiszteket, hogy egységeikkel ne tanúsítsanak
ellenállást. A parancsot a legtöbb egység betartotta, de arra is
akadtak példák, hogy a reguláris erők a felkelők oldalán
szálltak harcba a szovjetek ellen. 

November 4-én hajnali 4 óra körül aztán megkezdődött a
forradalom leverése: miközben az éterben elhangzott a
Szolnokon ellenkormányt alakító Kádár János beszéde,
majd Nagy Imre azóta híressé vált közleménye, a Vörös
Hadsereg lefegyverezte a laktanyákban állomásozó
egységeket, a felvezényelt páncélos hadtestek pedig
bevonultak a városokba. Nagy Imre és a kormány tagjai –
Bibó István kivételével, aki az utolsó pillanatig a
Parlamentben maradt – reggel 6 óra után a jugoszláv
nagykövetségen kerestek menedéket, 8 órára pedig a

szovjetek már a Kossuth tér és a legfőbb közhivatalok
őrségét is megadásra kényszerítették. Ezzel de facto a
forradalmi kormány uralma véget ért. 

Természetesen a hadsereg lefegyverzése nem jelentette
azt, hogy Magyarország népe belenyugodott a
megszállásba: az október 23-a után vívott fegyveres harc
felkelői november 4-én hajnalban visszatértek az utcákra, és
megpróbálták a lehetetlent, bátran szembeszálltak a több
ezerszeres túlerővel. Budapesten belül – többek között – a
Széna téren, a Baross tér környékén, a korábban is
forradalmi tűzfészeknek számító Corvin köznél, de
Soroksáron és Pesterzsébeten is elkeseredett harc
kezdődött, ezzel egy időben pedig a vidéki városok –
egyebek mellett Pécs, Miskolc, Keszthely és Sztálinváros –
polgárai szintén fegyvert ragadtak. Dunapentelén például a
reguláris helyőrség látta el hadianyaggal a felkelőket. 

Az invázióval egy időben megkezdődött a reménytelen
szabadságharc rövid időszaka, mely során a forradalmárok
– főleg a fővárosban, a Dob utca, az Élessarok vagy a
Corvin köz esetében – több napon át megtartották állásaikat
a modern haditechnikát bevető szovjetek ellen. November
11-én aztán a küzdelem szimbolikusan is véget ért, ugyanis
ezen a napon Nagy Imrét – és a kormány többi tagját –
felmentették pozíciójából. 

Bár a miniszterelnök nem volt hajlandó benyújtani
lemondását, a hatalom ezzel az aktussal minden
szempontból a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány kezébe került, vagyis megkezdődött a
diktatúra restaurációjának időszaka. 

(www.rubicon.hu)
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A 2018. szeptember 12-én tartott rendes, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:

Határoztak a „Közvilágítás korszerűsítése LED techno-
lógia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási
területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett
kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, valamint a
közbeszerzési dokumentum újabb módosításáról. Ez
alapján a leendő kivitelező a fogyasztói árindex és más ágazati
hatások adott évi változását három éven keresztül jogosult
automatikusan a szolgáltatási árban érvényesíteni, azt
követően a 4-10 terjedő években tárgyalásokat folytat a
megrendelő és a kivitelező az árindex évenkénti változásának
szolgáltatási díjban történő érvényesítéséről. Az ajánlattételi
határidőt 2018. szeptember 17-én 16 órára módosították.
Felkérték a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót, hogy
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szükséges
teendőket végezze el. 

Megtárgyalták és elfogadták a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. 2017. évi beszámolóját. A napirend tárgyalása
során elhangzott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
telephelyen – az ivóvíz minőségjavító program megvalósítása
során – nem történt meg a vezeték visszaállítása, amely nagy
problémát jelentene egy esetleges tűz esetén. Továbbá ismét
felmerült az a kérés, hogy a szolgáltató folyamatosan
szíveskedjen tájékoztatást adni a vízminta eredményekről,
mivel az önkormányzatnak kötelező feladata a lakosság
egészséges ivóvízzel történő ellátása. Sajnos a beszámolási
időszakban 22 csőtörés történt, mely jelzi az elavult
ivóvízhálózat állapotát és azt, hogy megérett a cserére a teljes
hálózat. Ennek megvalósítása horribilis összegbe kerülne,
ezért folyamatosan figyelik az ilyen irányú pályázati
lehetőségeket. A napirenddel kapcsolatban elhangzott továbbá,
hogy magas a kintlévőség összege, főként a közületeknél.
Kérdés hangzott el arról, hogy Bánhalmán a szennyvíztelep
bővítése mikor kezdődik. A válaszban elhangzott, hogy nem
lesz külön telep Bánhalmán, hanem a kenderesi kerül
bővítésre, ahová távvezetéken keresztül jut el majd a
szennyvíz a tisztítótelepre.

Módosításra került a 2018. évi költségvetésről szóló ren-
delet. 

Határoztak a költségvetési rendelet első félévi teljesí-
téséről. A bevételeket 1 724 732 759 Ft, a kiadásokat pedig
364 118 356 Ft összegben teljesítette az önkormányzat. Lejárt
szállítói tartozás és a Magyar Államkincstár felé visszafizetési
kötelezettség nincs. A kapott támogatás torzítja a költségvetést.
Pályázati pénzek nélkül a bevételek 43 %-ra a kiadások 40 %-
ra teljesültek. 

Határoztak a „Megbízási szerződés keretében a „Közép-
és Kelet – Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési

fejlesztés 5. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00003)
megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási
tevékenység teljes körű ellátása” tárgyában, megbízási
szerződés aláírására történő felhatalmazásról. A megbízási
szerződés aláírására felhatalmazták a polgármestert.

Határoztak  az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
meghirdetett 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
és kiírásról. Ezzel támogatják a szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatási tanulmányokat kezdő vagy már a felsőoktatási
intézményben tanuló helybéli fiatalokat. A pályázat
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri
Hivatal végzi. A rendelkezésre álló keretet 400.000 Ft-ban
állapították meg.

Döntöttek arról, hogy engedélyezik a Kenderes
szennyvíztelepen üzemelő, FLYGT gyártmányú 2,4 kW
teljesítményű szivattyú felújítását. Hozzájárultak, hogy a
felújítás költsége, 924.766 Ft + ÁFA összegben a 2018. évi
bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. A felújítással
kapcsolatos ügyintézéssel megbízták a polgármestert. 

Határoztak arról, hogy a Magyarország 2018. évi
önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
igényt nyújtanak be.

Megtárgyalták és elfogadtákna Kenderesi Mezőgazda-
sági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
vagyonhasználatáról szóló beszámolót.

Végezetül rendezvényre történő meghívás hangzott el.

A 2018. szeptember 18-án tartott rendkívüli, nyílt ülésen
az alábbi napirendet tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:

Határoztak a „Közvilágítás korszerűsítése LED tech-
nológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási
területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban újabb
kiegészítő tájékoztató kérés megválaszolásáról. A fenti
tárgyú közbeszerzési eljárás előterjesztést megtárgyalták és a
Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatáskérésre
adott választ - miszerint a kivitelező a fogyasztói árindex és
más ágazati hatások adott évi változását a szerződés
időtartama alatt automatikusan a szolgáltatási árban
érvényesítheti – jóváhagyták, továbbá az ajánlattételi határidőt
2018. szeptember 24- én 16 órára módosították. Felkérték a
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót, hogy az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szükséges teendőket
végezze el. 

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

menüpontban.

Testületi ülésen történt



Ünnepek, megemlékezések

Az idősek világnapja alkalmából 3. és 4. osztályos tanulóink
Vízi Jánosné tanító nénivel a felnőtt hittan foglalkozásra járó
idősöket köszöntötték.

Intézményünk pedagógusai fontosnak tartják a hazaszeretetre
nevelést, így ez évben is iskolarádión keresztül emlékeztünk meg
az aradi vértanúkról. Részt vettünk és néhány tanulónk szerepelt is
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi
ünnepségen.

November 5-én megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Szent
Imre hercegről. Hagyományainknak megfelelően virágokat és
mécseseket helyeztünk el a szobránál.

Pályázati és osztályprogramok

Az iskolánkban folyó pályázatok keretében több programot is
megvalósítottunk. Pályaválasztási workshopon tanulóinkkal
pályaválasztási szakértők foglalkoztak. Képesség- és érdeklődés
mérés során tanulóink egy teszttel be tudták határolni érdeklődési
körüket, majd középiskola típusokkal, továbbtanulási és internetes
tájékozódási lehetőségekkel ismerkedtek. Kiscsoportos
foglalkozás keretében egy-egy szakmacsoportot jártak körül,
közös munkával tablót készítettek róla és mutatták be a
többieknek.

A pályaorientációs napon a Mobil Digitális Iskola (Mobidik)
projektet valósítottuk meg. A műszaki tudományok témájában
kialakított program teljes felszereléssel, saját nettel, tabletekkel,
lego robotikával, 3D nyomtatóval látogatott el hozzánk.

A Zivatar Zenekar izgalmas repertoárral örvendeztette meg
tanulóinkat, hangszerbemutató, koncert és táncház formájában. A
rezesbanda hangzását, a magyar és a környező országok
népzenéjét varázsolták iskolánk tornatermébe, fergeteges
hangulatot teremtve muzsikájukkal és a táncházzal, melybe
gyermek és pedagógus egyaránt bekapcsolódott.

A diósgyőri vár felfedezésére tárlatvezetés keretében nyílt
lehetőségünk, egy „udvarhölgy” mesélt a vár történetéről. A felső
várudvart önállóan járhatták be a gyerekek, akik a vár
legmagasabb pontját, a vártornyot is meghódították. Délután
testvériskolánkat, a miskolci Szent Imre Római Katolikus
Általános Iskolát is meglátogattuk, ahol tanulóink rövid
sportversenyen vettek részt, majd kirándulásunkat belvárosi
sétával fejeztük be.

Az Utazó Planetárium látványos, szórakoztató és egyben
ismeretterjesztő bemutatókkal mesélt a csillagok, a csillagképek és
a bolygók távoli világáról minden korosztálynak, az óvodásoktól
kezdve nyolcadikos diákjainkig.

Néhány tanulónk az Európa reneszánsza filharmonikus előadást
hallgatta meg a kisújszállási Vigadóban. Negyedikeseink Karcagra
kirándultak, a 2.a osztály pedig a ligetben tartott játékdélutánt.

Hitélet
A katolikus egyházban az október hónap a rózsafüzér hónapja.

Iskolánk is bekapcsolódott az "Egymillió gyermek imádkozza a
rózsafüzért" kezdeményezésbe. A 4. osztályos kisdiákok voltak
a rózsafüzér előimádkozói Törőcsik János hitoktató vezetésével,

negyedikeseink és hatodikosaink imádkoztak együtt egy teljes
rózsafüzért a békéért és az emberiség egységéért.

Nagyné Lenge Margit
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei



2018. október 24-én megrendeztük a Népmese napja alkalmából
meghirdetett Mesemondó versenyt. 22 alsó tagozatos diák mesélt
ezen a szép őszi délutánon. 

A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek:

1-2. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Lakatos Natália 2.b
2. helyezett: Ladányi Jázmin 2.b
3. helyezett: Kiss Csenge 1.a
Különdíjas: Sajtos Zsombor 2.a és Horváth Nóra 1.b osztályos

tanuló.
3-4. osztályos korcsoportban:

1. helyezett: Ratkai Nóra 4.b
2. helyezett: Szekeres Anna 4.a
3. helyezett: Baktai Orsolya 4.a
Különdíjas: Nagy Jázmin 3.a
Felkészítő pedagógusok: Baranyiné Molnár Erika, Bordás

Józsefné, Bótáné Veisengruber Edit, Bozsó Györgyné, Ladányiné
Oros Ibolya, Szabóné Bóta Henrietta, Vízi Jánosné.

Köszönjük a sok szép mesét!
könyvtárosok

BABA–MAMA KLUB
2018. november 22-én (csütörtök)

9.00 órakor tartjuk következő
foglalkozásunkat a könyvtárban.

Téma: a csecsemők táplálása; háztartási balesetek.

Előadó: Tóth-Bojté Anikó védőnő

Szeretettel várjuk az anyukákat és gyermekeiket!
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Mesemondó verseny 
a Városi Könyvtárban

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság! 
Kedves Betegeink!

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda - Lelki
Egészség Központ betegklubot szervez Kenderesen
cukorbetegek és családtagjaik részére.

Mottónk: „Közösen könnyebb!”

A program célja, hogy kéthetente egyszer, 6 alkalmas
foglalkozás keretén belül a résztvevők szakemberek
segítségével ismeretet szerezzenek:
- a cukorbetegség lényegéről, a kezelés,- gondozás
céljáról,- fontosságáról,
-  a szövődményekről, társbetegségek kialakulásáról,
lélektani hatásokról.

A résztvevők életmódbeli, táplálkozási - dietetikai
tanácsadásban is részesülnek. 

Az első alkalom helye és időpontja: 
Városi Könyvtár, 

2018. november 26. hétfő 14.00 óra.

A programot vezeti: 

- Kovácsné Oszlánczki Judit – Diabetológiai szakápoló
- Dánielné Nagy Ildikó – Klinikai szakpszichológus

A betegklub ingyenes. 
Helyszín: Városi Könyvtár Kenderes

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Jelentkezni lehet:
Mikola Istvánné
Tel.: 06-59-328-366

CUKORBETEG KLUB
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és

átfogó egészségfejlesztési

programsorozat megvalósítása a

Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma:

EFOP-1.8.19-17-2017-00008
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Felnőttkönyvtár új könyvei:
75 kötött és horgolt pillangó, madár és
egyéb apró állatka
A.J. Finn: Nő az ablakban
Abbi Glines: Te vagy nekem a levegő
Alma Halbert Bond: A díványon:
Marilyn Monroe: a legbájosabb,
leghíresebb, legnehezebb esetem
Anne L. Green: Arcátlan csábító
Anne L. Green: A remény hajnala
Antoine Laurain: A piros notesz
Breznay Tamás: Egyserpenyős ételek
Cally Taylor: A mennyország várhat
Carol Meldrum: Mini horgolások 30
perc alatt: mókás horgolt apróságok
gyorsan, könnyedén
Chevy Stevens: Aznap éjjel
Colin Clark: Egy hét Marilynnel
Csernus Imre: A harcos: életrajz és
lélekrajz
Dolores Redondo: Mindezt neked
adom
Eleanor Catton: A próba
Elena Favilli: Esti mesék lázadó
lányoknak: 100 különleges nő története
Elizabeth Hoyt: Szívembe zárva
Eric Lindstrom: Nem a szemeddel látsz
Fábián Janka: Rose regénye
Federico Moccia: Harmadszor is te
Fejős Éva: Csak egy tánc 
Fodor Marcsi, Neset Adrienn: 50
elszánt magyar nő
Franziska Schweiger: Csábító sütik
gluténmentesen
Guiness rekordok könyve 
Hannah Rothschild: Valószínűtlen
szerelem
Heather Morris: Az auschwitzi
tetováló: Lale Sokolov igaz története
alapján
Heather M. love: Mini varrások 30
perc alatt: mókás varrott apróságok
gyorsan, könnyedén
Ízőrzők sorozat: Boros ételek: hólabda
és a többiek
Ízőrzők sorozat: Diós ételek: darunyak
és a többiek
Ízőrzők sorozat: A disznóvágás ételei:
böllérjózanító és a többiek
Ízőrzők sorozat: Húsvéti ételek: cicvara
és a többiek
Jane Corry: A férjem felesége
Jenny Colgan: Kalamajka a Piciny

Csodák Pékségben
Jodi Picould: Ítélet
Jodi Picould: A nővérem húga
José Silva: Agykontroll Silva
módszerével
Julia Gregson: Monszun Indiában
Karina Halle: Veszélyes trükkök:
Átkozottak 3. rész
Kerry Wilkinson: A lány, aki visszatért
Laetita Colombani: A hajfonat: három
nő, három élet, három kontinens
Lee Child: 61 óra
Lee Child: Nincs mit veszítened
Lisa Wingate: Elrabolt életek
Louisa May Alcott: Jó feleségek
Magyarország csodálatos túraútvonalai:
gyalogtúrák, kerékpáros és vízi
kirándulások családoknak is
Majgull Axelsson: Nem vagyok
Miriam
Mary Kubica: A fogadott lány
Meghan March: Vágy és hatalom
Meghan March: Vágy és kétség
Meghan March: Vágy és szerelem
Milly Johnson: Délutáni tea a
Napraforgó Kávéházban
Minka Kent: A leskelődő
Mörk Leonóra: A papagájos ablak
Müller Péter: Vallomás a szerelemről
Nádasdy Borbála: Asszonyszerelem,
asszonysors
Patrícia Gibney: A hiányzók: Lottie
Parker első könyv
Patrícia Gibney: Az elrabolt lányok:
Lottie Parker második könyv
Paula Hawkins: A víz mélyén 
Paulo Coelho: Hippi
Peter James: Amíg a halál el nem
választ
Pierre Lemaitre: Téboly
Raphaelle Giordano: A második életed
akkor kezdődik, amikor megérted,
hogy csak egy van
Rebeca Fleet: Múlt kölcsönbe
Robert Lawson: A lélek útja
Ruediger Dahlke. A lélek nyelve: a
betegség A kórképek értelmezése és a
betegség adta esély
Sándor Anikó: Thaiföldi feleség
Sass Sylvia: A szárny
Sharon Bolton: Egyikünk hazudik – A
bárányok hallgatnak rajongóinak
Sienna Cole: Reményszimfónia
Simone cave, Dr. Caroline Fertleman:
Az okos baba: 100 játék és gyakorlat a
gyermekünk dinamikus fejlődéséhez

Somorjai Ferenc: Magyarország
Stephen Hawking: Az én történetem
Stephen Hawking: Az idő rövid
története: az ősrobbanástól a fekete
lyukig
Stephen Hawking: A nagy terv: új
válaszok az élet nagy kérdéseire
Stephen Hawking: A világegyetem
dióhéjban
Szántó Péter: A főhős meghal a végén
Teljes élet gluténmentesen: több, mint
100 recept
Teresa Driscoll: Rajtad a szemem
Tom Bale: Kapd el, ha tudod!
Tomor Anita: Helló újra, kedves exem!
Tomor Anita: Még mindig rólad
álmodom
Tomor Anita: Nyolc éjszaka
Vass Virág: Sohanő
Vass Virág: Szoknya blues
Vavyan fable: Mennyből a csontváz
A világ madarai: képes ismertető a
madarak családjairól, több mint 800 faj
bemutatásán keresztül
Wilbur Smith: Monszun

Gyermekkönyvtár új könyvei:
365 játék, kísérlet és felfedezés a
szabadban
Alessandra Berello: Lola, a
varázscukrász: A legédesebb álom
Alessandra Berello: Lola, a
varázscukrász: Egy szelet barátság
Alessandra Berello: Lola, a
varázscukrász: Tejszín és egy csipetnyi
titok
Bartos Erika: Brúnó Budapesten: Pest
szíve
Bosnyák Viktória: A sirály a király?
Eric Kastner: A két Lotti
Francesca Simon: Rosszcsont Peti
Jacob Grey: Vadak: a fehér varjú
haragja
Jacob Grey: Vadak: az éjfél köve
Jenny Han: A fiúknak, akiket valaha
szerettem
Jenny han: Utóirat: még mindig
szeretlek
Malter György: Rosszcsont mesék
Marie-Aude Murail: Tartós hullám
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója
3. rész: egy nem túl tehetséges popsztár
meséi
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója
4. rész: egy nem túl tehetséges
jéghercegnő meséi

Könyvajánló
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„Otthon van az ember, 
ahol gyökerei vannak,

halottai az anyaföldben, 
ahol tegezik az embert, 

ahol nagyapja ültette diófának a
gyümölcsét töri,

és fát ültetve az unokáira gondol”
(Lénárd Sándor)

2018. november 6-ra a TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00008 azonosító számú,
„Élhető Kenderes, Zöld város”
elnevezésű pályázat keretében „Fogadj
örökbe egy fát!” című fásítási akciót
hirdetett meg, a Városi Polgárőrség
Kenderes elnöke. 

Az „Élhető Kenderes, Zöld város”
elnevezésű projekt keretében a város
zöldfelületeinek környezettudatos,
család-és klímabarát megújítása történik,
így már felújításra került a Horthy-
ligetben található játszótér, és a
Szövetkezeti úton is épül egy új. A
közösségi rendezvénytéren többek között
filagóriák kerülnek kihelyezésre és sétaút
kialakítására kerül sor. A város
zöldfelületeinek rekonstrukciója mellett
megújul a Polgármesteri Hivatal előtti
szökőkút is és bővül a térfigyelő
rendszer. 

A Városi Polgárőrség által szervezett
fásítási akció alapvető célja volt a
környezet-tudatosság és integrált
szemlélet erősítése a lakosság körében
amellett, hogy lehetőséget teremtett a
résztvevők számára, hogy saját maguk
tegyenek a környezetük, lakóhelyük
szebbé tételéért. 

A kissé hideg idő ellenére sok
kenderesi jelent meg ezen a rendhagyó
rendezvényen, amely példamutatás a
településen élőknek az összefogásról és a
tenni akarásról. Ezen a napon három
helyszínen: a Szent István, a József
Attila, valamint a Toldi Miklós úton 60
db fát ültetett el a több, mint 200
résztvevő. A nagycsoportos óvodások,
alsó tagozatos általános iskolások,
középiskolások és a felnőttek óriási
lelkesedéssel ültették, locsolták a
facsemetéket, és a szívükben valóban
örökbe is fogadták azokat!

Hiszem, hogy ezek a fák nem csak
településünk szépítésére szolgálnak,
hanem a jövő generációinak példát
mutatnak összefogásból, akaratból!

Koncz Éva

Tájékoztatások, felhívások

Óvjuk meg fáinkat!ADATKÉRÉS
a 2019. évi városi eseménynaptár

összeállításához

A Szociális- és Kulturális Bizottság
éves munkatervében meghatározott
feladatra hivatkozva, tisztelettel kérjük
városunk intézményeit és civil
szervezeteit, hogy a 2019. évi tervezett
programjaikról (időpontokról és
helyszínekről) 2018. november 30-ig
(péntek) sziveskedjenek tájékoztatást
nyújtani, az alábbi formák
valamelyikén:
Telefonon:  
Művelődési Ház    06-59/328-141
Személyesen: Művelődési Ház
irodájában
E-mail:   muvhazkd@gmail.com

Mivel az adatokat a 2019. évi városi
eseménynaptár elkészítéséhez
használjuk fel, kérem, hogy ne csak a
művelődési házban tartandó
programjaikról értesítsenek!

Adatgyűjtésünkkel célunk továbbá a
város intézményi/szervezeti
programjainak koordinálása, amellyel
az esetleges programütközéseket
kívánjuk elkerülni.

Művelődési Ház

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003
projekt azonosító számú, „Kenderes
Város csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése I. ütem” elnevezésű
pályázatunk keretében a kivitelezési
munkálatokat a Bazaltech Kft. végzi. 

Amennyiben a munkálatokkal
kapcsolatos kérdésük merül fel, az
alábbi elérhetőségeken vehetik fel a
kapcsolatot a kivitelező képviselőivel: 

LAMPRECHT GYÖRGY
Építésvezető +36-70-430-9655
Till László 
Építésvezető +36-20-804-5889
Bazaltech Kft.
Írásban:
Nagy Edina: n.edina@bazaltech.hu
A munkálatok idejére szíves

türelmüket, együttműködésüket
kérjük!

Pádár Lászlóné  polgármester



Tisztelt Kenderesi Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött
lom hulladékokat az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2018.
november 30-án, pénteken, 7:00 órai kezdettel
díjmentesen elszállítja otthonuk elől. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezése
alapján a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a
közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás kizárólag azokra az ingatlanokra
vonatkozik, amelyek a rendszeres közszolgáltatást
folyamatosan igénybe veszik, és az adott ingatlanon a
hulladékszállítási közszolgáltatás nincs szüneteltetve!

Elszállítás:
–  2018. november 30-án (péntek), a reggel 7:00 óráig

kihelyezett lomhulladékok elszállítását végezzük. 
–  A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett

hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével és a hulladékszállítást végző
célgép azt jól meg tudja közelíteni.

–  Azon települési jellegű hulladék, amely nem tartozik a
LOMTALANÍTÁS keretébe, azaz a díjmentesen
elszállítható lomhulladékok közé, azokat KIZÁRÓLAG
térítési díj ellenében, a következő rendes hulladékszállítási
napon, a megszokott vonalkódos elszámolási rendszer
keretében szállítjuk el.

–  Fontos, hogy kizárólag a fenti időpontig kihelyezett
hulladékokat szállítjuk el az alábbiak szerint:

Elszállításra kerülő anyagok: 
–  A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált

eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából
származó hulladékokat szállítunk el: pl.: bútordarabok,
műanyag eszközök, fahulladék, üveghulladék, egyéb nem
veszélyes anyagok, berendezési tárgyak (napernyő, matrac
stb.). 

Nem szállítjuk el a lomtalanítás során:
–  az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon

díjmentesen átveszünk, vagy olyan újrahasznosítható
hulladékokat, amelyeket a házhoz menő szelektív
gyűjtőjárattal, vagy a gyűjtőszigetekről szállítunk el,

–  a szabványos gyűjtőedényzetben elhelyezhető
hulladékokat (pl.: zsákba szedett ruhanemű, gyermekjáték,
egyéb háztartási hulladék, stb.) 

–  azokat a hulladékokat, amelyeket a hatóság által kiadott
engedélyünk nem tesz lehetővé pl.: (veszélyes hulladékok) 

Ilyenek pl.:
a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

(hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, porszívók,
konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos
berendezések, számítástechnikai eszközök), fénycsövek és
egyéb higanytartalmú hulladékok, nagyméretű
fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony
üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek.

–  építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a
konténeres szállítás lehetősége adott. 

–  biológiailag lebomló hulladékokat, fák, cserjék, szőlők
metszéséből, gallyazásából származó nagyméretű
hulladékokat.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált
eszközeiket ezek figyelembe vételével legyenek szívesek a
lakóingatlanuk elé kihelyezni! 

Segítő együttműködésüket köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben, megrongálódik és olvasatlanná válik a vonalkódja az alábbiak szerint kell eljárni. Az olvashatatlan vonalkóddal
rendelkező kukákat nem tudjuk kiüríteni. Kérjük, hogy a vonalkód cseréjével kapcsolatban haladéktalanul keresse fel az
ügyfélszolgálatunkat! Fontos, hogy a megrongálódott vonalkódot vegye le, kaparja le a kukaedényéről (lehet, hogy csak
darabokban jön le, de darabokban is hozza magával) és mutassa be az ügyfélszolgálatunkon, ahol térítésmentesen biztosítjuk
Önnek az új vonalkódot! 

Ügyfélszolgálat: Kisújszállás: Kossuth L. u. 74. szám alatt az alábbiak szerint: (hétfő: 7:30-18:00; kedd: 13:00-16:00; szerda
7:30-16:00; csütörtök: 7:30-12:00; péntek: 10:30-13:30), valamint Kenderes: Polgármesteri Hivatal, Kenderes, Szent István u.
56. szám alatt, (pénteken 8:00-10:00 óra között).

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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