Kenderes_2016_aprilis:Tiszafured_3evf_15szam.qxd 2016.04.12. 16:46 Page 1

XXIV. évfolyam 4. szám – 2016. április

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

Vigyázzunk a Földre, mindannyiónk lakóhelyére!
Föld napja – április 22.
Az első Föld napján, Denis Hayes
amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én, 25 millió
amerikai emelte fel szavát a
természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az
Egyesült Államokban – és az
ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az
USA-ban szigorú törvények
születtek a levegő és a vizek
védelmére, új környezetvédő
szervezetek alakultak, és több
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Denis
Hayes és barátai, az ökológiai
válság jeleit – a bioszféra
pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a
veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok
szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a
környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és
barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy
a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve
szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának
megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi
majálisokig sokféle akcióval ünnepel-

jék április 22-én a Föld napját a világ
minden országában, a környezetbarát,
fenntartható társadalom közös vágyá-

Kép forrás: internet
val. Több mint 140 ország 200 millió
környezetért aggódó polgára, civil
szervezetek válaszoltak felhívásukra,
és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb
módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.
A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították
a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar
Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.

1990 óta Magyarországon évről évre
egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján,
április 22-én tesznek valamit
ennek érdekében: fát ültetnek,
rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és
falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet
alapítanak.
Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát termékeket, körbeért két
tavunk körül is a kerékpárút,
szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még
mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak túlhasználata.
Mindezek következményeként
pedig nő az üvegházhatású gázok kibocsátása – és ez növeli az
éghajlatváltozás veszélyét.
És ez a változás nem a távoli jövő
eseménye. Az éghajlatváltozás már itt
van. Folyamatosan nő az átlagos globális hőmérséklet, és a felmelegedés
üteme az utóbbi években fokozódott.
Tennünk kell, tegyünk ellene együtt,
hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos globális felmelegedést! Egyetlen nap kevés... Hiába
cselekszik ma már több mint egymilliárd ember 192 országban egy napon, a
Föld napján a környezetért, élhető jövőnkért. Egyetlen nap kevés, legyen
minden nap Föld napja!
Forrás: www. fna.hu
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Bemutatkozik erdélyi testvérvárosunk, Csíkszentmárton
Kenderes és Csíkszentmárton között
2007-ben került sor a testvérvárosi szerződés megkötésére. Azóta - lehetőségeinkhez mérten - mindkét településen elősegítjük a kulturális, gazdasági, turisztikai és
sport területen történő kapcsolatok kiépítését, programok megvalósulását. Rendszeres vendégei vagyunk egymás rendezvényeinek, művészeti csoportjaink kölcsönösen fellépnek azokon. Segítjük a kapcsolatfelvételt az önkormányzatok, a gazdasági és társadalmi szervezetek között. A
megállapodásban megfogalmazott feladatok a béke, a barátság, az egyenlőség, a kölcsönös előnyök, bizalom és tisztelet jegyében, mindkét település fejlődését és lakóinak javát szolgálják.
Az alábbi, településünket Csíkszentmártont
bemutató anyag, remélem, hogy felkelti a
kedves újságolvasók érdeklődését és alkalomadtán ellátogatnak hozzánk!
Székely vendégszeretettel várjuk Önöket!
Csíkszentmárton Erdély délkeleti részén,
az Olt völgye hármas tagoltságú Csíki medencéjének keleti részén fekszik. A közel 700
éves múltra visszatekintő község Alcsík
központjának számít, 1876-tól hosszú ideig,
egészen a második világháború után, 1950ben bevezetett szovjet típusú közigazgatási
rendszerig járási székhely volt.
A község Csíkszereda és Tusnádfürdő között fekszik, körülbelül egyenlő távolságra.
Északi kijáratánál folyik el a Fiság vize, amely
az Olt egyik legtekintélyesebb mellékfolyója.
Keleti határa a Csíki Havasok 1.000 m körüli
vonulatai felé emelkedik. Nyugati felén termékeny hegyközi síksággá szelídül a domborzat, amely a község fő megélhetési forrásának, a mezőgazdaságnak legfontosabb bázisa. A település tengerszint feletti magassága
600-750 méter, de a keleti hegyvonulatok, a
községhez tartozó havasok némelyike meghaladja az 1500 métert.
Csíkszentmárton egyházközségként az
1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel először
Sancto Martino néven, de a legújabb régészeti
kutatások arra utalnak, hogy már a XII. században, faluközösségben éltek itt a székelyek.
A pápai tizedjegyzékek csak a templomos falvakat sorolják fel, 1332-től így szerepel Csíkszentmárton is. Nevét védőszentjéről Turi
Szent Márton püspökről kapta. A községközponttal ma már teljesen összeépült Csekefalva
a Cseke család után viseli nevét. A hagyomány szerint a névadó Cseke Körös székely
vitéz 1061-ben I. Béla király üldözése elől
menekülve telepedett ide, a végekre.
Régészeti leletek bizonyítják, hogy több
mint háromezer éve már lakott volt a hely,
erre utalnak az itt feltárt bronzkori sírok.
Már a kora középkorban kialakult a falu
meghatározó regionális fontossága.

A falunak heti vásárai szombaton voltak
(ma is így van ez), évente kétszer pedig sokadalma volt, de volt papírmalma, gőzmalma és
több fűrésztelepe is.
A középkorra vonatkozóan, pontosan a sok
vész és háborúskodás következtében kevés
írásos dokumentum maradt fel. Elsősorban a
különböző adó és hadkötelezettségi jegyzékek maradtak fel. Csíkszentmárton, hasonlóan a többi csíki településhez szabad határőr
település volt. Az 1612-es katonai összeírás
adatai szerint Csíkszentmártonban és Csekefalván 212 személyt találtak hadkötelesnek.
Az oktatást ihletően is komoly múltra
tekint vissza a község. Csíkszentmártonban
1618-ban létesült a latin nyelvű iskola, amelynek rektora mellett két professzora is volt.
1840-ben a régió összefogásával alcsíki algimnáziumot létesítenek, amely sajnos csak 8
évig töltötte be szerepét. Az 1848-49-es forradalom alatt az épületben Gál Sándor honvéd
ezredes tüzér-tiszthelyettesképző iskolát hoz
létre, majd később a járásbíróság költözik az
épületbe. A község ma is a régió meghatározó
oktatási központja. Itt működik Alcsík egyetlen középiskolája, amely Csík egykori meghatározó gazdasági közírójának és közéleti
személyiségének, Tivai Nagy Imrének a nevét
viseli.
A XIX. század végén, a XX. század elején
a település elindul a fejlődés és polgárosodás
útján. Ehhez nagyban hozzájárul járásszékhelyi funkciója, hiszen egy sor hivatal és hivatalnok települ a községbe. Fejlődő ipara,
gazdasága és banki rendszere sokakat vonz a
környező településekről is.
A két világháború és az ezt követő regnumváltás kedvezőtlenül befolyásolja a falu fejlődését. A II. Világháború után következő kommunista rendszer és államosítás évszázados
hagyományokat szüntet meg és visszafordíthatatlanul megváltoztatja az egykori rendtartó
székely falu rendszerét.
Csíkszentmártonhoz tartozik Úz-Völgye

település. A századelőn, amikor virágzó fakitermelő és fafeldolgozó üzem működött itt, a
település majd ötszáz lelket számolt, ma már
csak egy ember él. Itt található a Magyar Honvédség által 1942-ben épített kaszárnyaépületegyüttes és az I. Világháborúban elesett
honvédek temetője. Ez a sok jobbat megért
gyönyörű völgy ma elég nehezen megközelíthető, de óriási turisztikai és gazdasági erőt
rejt magában.
A község lakossága jelenleg 2322 fő, amely
meghatározó részben 99 %-ban magyar, 1 %
román. Belső nyilvántartások szerint a magyar lakosság 7%-a cigány nemzetiségű, akik
a hivatalos népszámlálásokon magyarnak
vallották magukat.
Felekezeti megoszlás szerint a lakosság
95%-a római katolikus, 2 % református, 1%
ortodox és 2 % más felekezetű vagy vallás
nélküli.
A község gazdasági életének meghatározó
ágazata továbbra is a mezőgazdaság. A mintegy
1000 ha szántó területen elsősorban burgonyát, gabonaféléket, cukorrépát és takarmánynövényeket termesztenek. Habár a rendszerváltás után nagy szerkezeti váltáson ment át,
továbbra is jelentős a szarvasmarha és juhtenyésztés. A község kiterjedt kaszálós és havasi legelős területekkel rendelkezik.

A gazdaság meghatározó ágazata az erdőgazdálkodás, fakitermelés és fafeldolgozás.
Több fafeldolgozó vállalkozás is működik a
községben s a község mintegy 5000 hektárt
kitevő, a lakosság közös tulajdonában levő
erdőbirtokát két közbirtokosság kezeli.
Mára már a hagyományos gazdálkodó székely családi gazdaságok teljesen átalakultak,
mondhatjuk eltűntek. Helyüket fokozatosan
átveszik a szakosodott farmgazdaságok. Ennek következtében az aktív lakosság jelentős
része a szolgáltatások felé orientálódik: sokan
dolgoznak a tanügy, egészségügy, államigazgatás és a különböző kisebb-nagyobb szolgáltató
vállalkozások terén.
Gergely András
Csíkszentmárton polgármestere
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Testületi ülésen történt
A 2016. március 8-án tartott rendkívüli, nyílt ülésen döntött a testület a
Kenderes Város Önkormányzata és a
Fémmalom Kft. közötti bérleti előszerződés jóváhagyásáról, melynek értelmében az önkormányzat tulajdonát képező ipari ingatlan bérbeadásával színesfém darálóüzem létesül.
A bérleti előszerződés szerint az ingatlant 15 éves időtartamra veszi bérbe a
cég, és a létesítményben induló létszámként 10-12 főt alkalmaznak, mely a termelés beindulása után bővülhet. Rögzítették, hogy amennyiben a bérlő nem
szerzi meg 2016. december 31-ig a szükséges engedélyeket a létesítmény felépítésére, úgy az előszerződés megszűnik. A
végleges bérleti szerződést az összes engedélyező hatóság hozzájárulása után
hagyja jóvá a testület.
Második napirendi pontban a Kenderesi Gondozási Központ alapító okiratának módosítását tárgyalták, melyre azért
volt szükség, mert módosult az intézmény elnevezése és több kormányzati
funkció is. Döntöttek az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról, mivel április 1-től csökkenteni kívánják a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjait, így ezzel egyidejűleg az élelmezési nyersanyagköltséget és a rezsiköltséget is csökkenteni szükséges.
Ezek után rendeletet alkottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetési
térítési díjakról. A térítési díjat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell
megállapítani. A személyi térítési díj legalacsonyabb összege változatlan marad, a
következő kategóriában 330 Ft/nap összegű
a térítési díj, amelyhez az önkormányzat
75 Ft támogatást ad naponta. A legmagasabb térítési díjat azok fizetik, akiknek
a családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja, amely 405 Ft/nap. A szállítási díj és a
fizetős házi segítségnyújtás díja változatlan marad.
A képviselő-testület az előző, február
29-i testületi ülésen döntött a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program kiírásaira történő
hét pályázat benyújtásáról (Zöld város kialakítása; Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése; Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése; Kenderes közintézményeinek energetikai korszerűsítése, Kenderes komplex belvízelvezető rendszerének fejlesztése; Óvoda felújítása és korszerűsítése; Helyi gazdaságfejlesztés) A

pályázat előkészítői és tervezői feladatainak ellátására minden esetben 3-3 szervezettől kértek árajánlatot. A beérkezett
árajánlatokból minden esetben a legalacsonyabb árat adó ajánlatot részesítették
előnyben.
Elfogadták Kenderes Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát, határoztak a közfoglalkoztatási
„Startmunka” mezőgazdasági programmal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
megindításáról és a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról, a 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról, és a „Startmunka” programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadásáról.
Egyebek napirendben határoztak arról,
hogy a Kenderesi Gazdakör részéről igényelt 50 ezer Ft támogatást biztosítják a
2016. évi költségvetés terhére az abádszalóki Böllérfesztiválon való részvétel
költségeihez.
Következő rendkívüli, nyílt ülését 2016.
március 24-én tartotta a testület. Első napirendi pontban a „Közösségi ház kialakítása Bánhalmán” címmel beadandó pályázatot tárgyalták meg. Az önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására Bánhalmán közösségi ház, szabadidő központ kialakítására. Az önkormányzat Gazdasági Programja is tartalmazza a fejlesztést, így a most nyíló pályázati lehetőséggel szeretnének élni. A
beruházás költsége 50 millió Ft, amelyből 10 % önerőt kell az önkormányzatnak
biztosítani. A saját erő összegét a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Már ismert bánhalmi probléma vetődött fel a következő napirendben, miszerint a településrész 5349 Kenderesre
változott, amelyet a 2014. évi választás
előtt észleltek. Jelzéssel élt az önkormányzat a KEKKH felé a település nevének rendezése ügyében, de azt a választ kapták, hogy vélhetően egy központi hiba miatt történt a változás, de a
választások miatt nem áll módjukban
kijavítani a hibát. 2015. áprilisában újból
megkeresték a KEKKH Igazgatási Osztályát azzal a kérdéssel, hogy milyen formában lehetne rendezni a lakosságnak
nagy gondot okozó problémát.(pl. a betegszállító nem viszi el a lakosokat csak
Kenderesig, a diákoknak nem tudnak bérletet adni, több küldemény nem érkezik
meg Bánhalmára). Az önkormányzat
mindent megtesz annak érdekében, hogy
visszaállítsa az eredeti állapotnak megfelelően az 5349 Bánhalma település-

nevet, azt a Földrajzinév-Bizottság elé terjeszti véleményezésre.
Harmadik napirendben magántulajdonban lévő ingatlanhoz tartozó elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez
járultak hozzá.
Előterjesztést tárgyaltak az önkormányzat tulajdonát képező, jelenleg üresen álló bánhalmi iskolaépület bérbeadásáról, mert az utóbbi időben egyre több
igény jelentkezett arra, hogy bérbe vennék azt különböző árusítások lebonyolítására. Végül 4000 Ft/órában állapították meg a helyiség bérleti díját.
A képviselő-testület egy 2015-ös határozatában döntött a tulajdonát képező bánhalmi óvoda épület értékesítéséről. Most
egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy a
döntés meghozatalához további egyeztetések szükségesek a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. vezetésével, és a szükséges információk birtokában a későbbiekben fognak dönteni az ingatlan értékesítéséről.
A 2016. február 15-i testületi ülésen
döntöttek a Kenderes, József Attila út 16.
szám alatti ingatlan megvásárlásáról, és
arról, hogy pályázati rendszer alapján
fogják eldönteni, hogy azt kinek adják
el. Ezen a testületi ülésen pedig meghatározták azokat a pályázati feltételeket,
amelyek alapján kezdeményezni lehet az
ingatlan megvásárlását. (Ez a városi honlapon és közösségi oldalon megjelentetésre került.) A pályázatokat április 6-ig
kell a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatni, az elbírálás várhatóan áprilisban
történik.
Utolsó két napirendi pontban két pályázati lehetőségen való részvételről döntöttek. Elsőként a Bethlen Gábor Zrt.
által kiírt „Testvér-települési programok
és együttműködések” című pályázaton
való indulásról tárgyaltak, mely Magyarország és a Kárpát-medence magyarok
lakta települései közötti kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására épül.
Végül a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázaton való
részvételről döntöttek, mely a Horthyligetben található I. világháborús emlékmű környezetének rendbetételére irányul.
(A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtalálhatók a
www.kenderes.hu honlapon.)
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Elvárjuk a kutatótól, hogy bizonyítékokkal szolgáljon…
(Antoine de Saint-Exupéry)

Interjú Lódi Mária kutatóval
Nem titkolt szándékunk, hogy újságunkban bemutassunk olyan kenderesi
fiatalokat, akik példaértékű munkát
végeznek azon a területen, ahol tevékenykednek. Előző lapszámunkban
Lukács Tamás néptáncossal olvashattak riportot, aki profi táncossá vált sok
év kemény munkájával. Most egy másik területen munkálkodó kenderesi
fiatal hölgyet mutatunk be, aki több
kutatást végzett már: először sejtbiológiai témában, majd az emberi agy tevékenységeiről, jelenleg pedig kardiológiai - szívizomsejtekkel, szívizom
károsodásokkal - kapcsolatos kutatásokat folytat.
Kérlek, meséld el nekem, hogyan vezetett a most végzett munkádhoz az út,
hol és milyen végzettségeket kellett megszerezned, hogy folytathass ilyen irányú
munkát?
2014-ben végeztem az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak, orvosi kutatólaboratóriumi analitika szakirányán, majd 2016 januárjáig klinikai laboratóriumi kutató
mesterképzésben vettem részt. 2016. február 1-től a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai
Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszékének
Phd hallgatója vagyok, jelenleg a tudományos doktori fokozat megszerzésén
dolgozom. A következő 3-4 év alatt a saját kezűleg végzett kísérletek eredményeiből angol nyelvű cikkeket kell majd
írnom, melyek a Phd disszertációm alapját fogják képezni.
Phd hallgatóként mennyi időt kell
tölteni előadásokon és mennyit a konkrét gyakorlati kutatásokkal?
Igaz, hogy hallgatóként vagyunk nyilvántartva a rendszerben, de inkább a kutatói munka dominál. Hivatalosan naponta 8-16 óráig tart a munkaidő, de ha a kísérletek úgy kívánják késő éjszakáig vagy
akár hétvégén is bent kell maradni. Tantárgyakat is kell felvennünk, igaz sokkal
kevesebbet, mint az eddigi képzések során. Ez azt a célt szolgálja, hogy elmélyítsük másban is az ismereteinket, tudo-

mányos alapunk legyen más területeken
is. Én most többek között mikrosebészetet és műtéttant is tanulok. A képzésünk része, hogy az intézet/tanszék oktatómunkájában is részt vegyünk, így következő évtől nekem is oktatnom kell
EKG alapismereteket gyógyszerész hallgatóknak angol és magyar nyelven.
Kezdeti tanulmányaidat helyben végezted, hová vezetett innen az út? Mikor
döntötted el hogy ezt a szakmát választod?
Igen az általános iskolát Kenderesen
végeztem, már ekkor fizikából és kémiából különórákon vettem részt, ahol középiskolás anyagokkal is ismerkedtem.
Ez jó alapnak bizonyult a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskolában, ahol komoly követelményeknek kellett megfelelni biológiából és kémiából. Itt ezeket a tantárgyakat emelt
óraszámban tanultam két évig, magas
színvonalon oktató tanártól. Informatikát
emelt szinten tanultunk, ott szereztem
ECDL bizonyítványt is, aminek mai napig nagy hasznát veszem a kutatások
elemzése során. Kicsit a művészetek felé
is elkanyarodtam, hosszú évekig zongorázni tanultam a kenderesi művelődési
házban.

Már gyermekkoromtól kezdve általános orvos akartam lenni, de hogy milyen
szakos, még ekkor nem tudtam. Általános
iskolában főleg angol, német, magyar
versenyekre jártam, bár egy-két biológia
versenyen is megfordultam. A középiskolában jöttem rá, hogy engem inkább az
elgondolkodtató, időigényes dolgok érdekelnek. Ezt egy általános orvos sajnos
nem teheti meg. A felvételi tájékoztatóban találtam meg végül a hozzám illő
szakot. Ekkor még fogalmam sem volt,
hogy milyen világ tárul elém. Amikor
elindult az alapképzés akkor jöttem rá,
hogy egy hétköznapi átlag embernek milyen kevés információja van arról, hogy
mennyiféle területen végeznek kutatásokat. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy
a tudomány már nagyon fejlett napjainkban, és nincs már lehetőség nagy felfedezéseket tenni, pedig rengeteg mindent
nem tudunk az emberi szervezettel kapcsolatban, pl. az emberi agy működéséről. Én sokáig a látókéreggel foglalkoztam, itt derült ki számomra, hogy egy apró
sejtbeli elváltozás is micsoda súlyos betegségeket okozhat (pl. skizofrénia, Parkinson-kór). Persze, tudjuk, hogy vannak
gyógyszerkutatások, de azt nem, hogy
ennek érdekében az intézetek, egyetemek
milyen komoly munkát végeznek, míg
arra majd a gyógyszergyárak támaszkodni tudnak. Ez számomra egy teljesen új
világ volt, ami nagyon sokrétű.
Maga a tudományos munka érdekelt,
a saját szempontodból volt fontos hogy
ezt válaszd vagy vezérelt valami cél, hogy
ezzel hozz létre valamit, ami segít az emberiségen?
Amikor gyermekkoromban orvos akartam lenni is az a cél vezérelt, hogy segítsek az embereken. Akár új gyógyszerek kifejlesztésével, állatkísérletek végzésével, sejtanyagokon, tenyészeteken végzett kísérletekkel. Ezek során azt vizsgáljuk, hogy az emberi szervezetben hogyan
hathat egy-egy folyamat. Vagy egy-egy
molekula, egy apró egység működésének
megváltoztatásával milyen más, akár
kompenzáló mechanizmusok indulhatnak
el. Ha pedig megtaláljuk az adott, problémát okozó molekulát, akár el is indulhat
a gyógyszerfejlesztés az adott betegség
kezelésére.
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Mennyire támogatott a család abban,
hogy ezt a pályát válaszd hivatásodul?
Először úgy ahogyan én, ők sem tudták, hogy mire vállalkozom. Kicsit féltettek a lehetséges fertőzésektől a baktériumokkal, vírusokkal, veszélyes anyagokkal való foglalkozástól. Viszont amikor
kiderült, hogy a kutatás során nem csak
ezekkel lehet dolgozni, elfogadták a döntésemet, hogy ilyen pályára szeretnék
menni, és támogatnak benne.
Itthon vagy külföldön képzeled el a
jövőt ?
Az intézetek felszereltsége itthon is megfelelő, azonban az oldatok, reagensek némelyike nagyon sokba kerül. Ezért igyekszünk a kutatásaink során a lehető legköltséghatékonyabban dolgozni. Nagyon
sok a fogyóeszköz is, amit használunk,
ezek beszerzése is komoly összegekbe
kerülhet. A negatív eredmények is hátráltatják a munkákat, hiszen ezeket nem
lehet leközölni, viszont az anyagokat attól
ugyanúgy használjuk. A külföldi laborok
jobban felszereltek, több vagy modernebb eszközök állnak rendelkezésére egy
kutatónak. Egyelőre nem gondolkodtam
el még azon, hogy maradok-e vagy megyek, majd a későbbi lehetőségek döntik
el. Sok ösztöndíj van külföldre, akár csak
egy-két hónapos kint tartózkodással is,
ami alatt eredményeket lehet felmutatni.
Az biztos, hogy a magyar orvostudományi oktatás világszínvonalú, nem véletlen, hogy rengeteg külföldi tanul nálunk.
Nekem most az a legfontosabb, hogy a
tudományos doktori fokozatot megszerezzem elméleti orvostudományokból.
Honnan, milyen forrásokból van lehetőség egy-egy kutatás finanszírozá-

sára?
Főleg állami vagy uniós pályázatokból
van lehetőség a kutatás finanszírozására.
A pénzre nagy szükség van az anyagok,
állatok, sejtek, oldatok, berendezések beszerzésére, fenntartására, szervízelésére.
A kapott eredményeket minden esetben
igyekszünk angol nyelvű folyóiratban megjelentetni. Minél több ilyen cikke jelenik
meg egy kutatócsoportnak, annál elismertebbnek számít, és nagyobb az esély
egy újabb pályázat elnyerésére.
Mikortól lehet valaki kutatócsoport
tagja?
Tudomásom szerint Budapesten már
középiskolásokat is toboroznak, a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet jóvoltából. Itt egy-egy módszert, munkafolyamatot sajátíthatnak el a „kis kutatók”, ezt
majd a későbbiekben az egyetemen jól
tudják hasznosítani. Természetesen nagy
horderejű dolgokat itt még ők nem végezhetnek, ellenőrzés mellett dolgoznak.
Egyetem mellett én is dolgoztam a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben, majd
az Anatómiai Intézetben. Mindkét helyen
tudományos diákköri munkát végeztem.
Hány fős egy kutatócsoport és általában milyen állatokon végeztek kísérleteket?
Csoportokban dolgozunk, általában 4-5
fővel, de vannak intézetek, ahol akár 1015 fő is részt vesz egy projektben. Mindig van egy témavezető, aki a kutatási
terv helyes végrehajtását követi nyomon,
és segít minket az eredmények megfelelő
értékelésében.
Az állatkísérleteket az állatvédelmi
törvény teljes betartása mellett végezzük,
csak kísérleti célra tenyésztett állatokkal,
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amiket külföldről rendelünk. Leginkább
rágcsálókat használunk, de előfordul macska, kutya, nyúl, vagy egyéb állatfajok is.
Különböző folyamatok tanulmányozására használjunk őket, vagy éppen egy
adott kórképet vizsgálunk náluk: pl. szívelégtelenséget, magas vérnyomást,
Alzheimer-kórt. Ha a korábban említett
betegségekre gyógyszerfejlesztés történik, akkor a kísérletek végén kapott dózisok megadott képletek segítségével átszámíthatók emberre, úgynevezett humán
dózisra.
Mit könyvelsz el eddigi legnagyobb
sikerednek a szakmában?
Három alkalommal tartottam konferencia előadást: 2013 decemberében Pécsen, 2014-ben és 2015-ben pedig hallgatótársak és szakmai bizottság előtt. Angol
nyelvű posztereket készítettem több nemzetközi konferenciára, amelyeket Lisszabonban, Debrecenben illetve Budapesten
a Magyar Tudományos Akadémián rendeztek meg. A posztereken a kutatási
eredményeinket kell szerepeltetni, és ha
kérdés merül fel, akkor azt meg kell válaszolni az érdeklődőknek.
Ennyi munka és tanulás mellett jut
még idő más elfoglaltságra?
Nem igazán. Ha mégis van egy kis szabadidőm, szívesen olvasok, sütögetek, pihenek vagy a háziállatommal, egy afrikai
fehérhasú törpesünnel foglalatoskodom.
Gyakran és szívesen látogatok haza Kenderesen élő szüleimhez.
Köszönöm szépen az interjút, további
munkádhoz nagyon sok sikert, erőt és
egészséget kívánunk!
Ács Andrea Éva

Vadászfotó kiállítás megnyitó
„A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.”
(Rodin)
2016. április 1-jén nyílt meg a Mikola
Zoltán vadászfotóiból látható kiállítás a
művelődési házban. A megnyitón Kocsmár
Gyula önkormányzati képviselő úr méltatta a kép készítőjének munkásságát és megköszönte, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a munkáit, így a kenderesi közönség is
megcsodálhatja azt.
Mikola Zoltán 1975-ben született Kunhegyesen, gyermekéveit városunkban, Kenderesen töltötte. 2002 óta él Hódmezővásárhely
vonzáskörzetében, jelenleg Mártélyon.
Közel 10 éve foglalkozik fotózással. 2009ben vett részt először vadászaton, amely azóta
is kimeríthetetlen témának bizonyul. Hiszi,
hogy a vadászat nem csupán a vad elejtéséről

gyönyörű napfelkeltét, párás hajnalt és számtalan természeti csodát, mint a vadász…
Számára öröm, hogy részese lehet ezeknek
a varázslatoknak, és igyekszik minél több mindent megmutatni belőle.
A fotókiállítást kiegészítők (trófeák, preparátumok, kikészített állatbőrök) felajánlásával
tovább gazdagította Veresné Nagy Margit, Herczegh János Kisújszállás, Losánszki József,
Ratkai József, Tóth Gábor és Turi János, melyet
ezúton is köszönünk.
szól. A vadász eggyéolvad a természettel,
képes csodálni annak évszakonként változó
színeit, szépségeit. Ismeri és nyomon követi
az erdő és mező változását, az állatok életét.
Együtt él vele. Talán senki más nem lát annyi

A kiállítás folyamatosan látogatható
május 4-ig a művelődési ház nyitvatartási
ideje alatt.
A belépés díjtalan!
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Énekóra MOL-ban
2016. március 17-én rendhagyó énekórát
tartott iskolánk tornatermében a Muzsikás
együttes. A koncerten ízelítőt kaptunk a rendkívül gazdag kárpát-medencei népzenéből,
érdekes információk hangzottak el a zene
emberre gyakorolt hatásáról, tanulóink népi
hangszerekkel ismerkedhettek meg, és aktívan együtt „muzsikálhattak” a zenekarral.
Mindezek hatására jobban megismerték hagyományainkat, közelebb kerültek a népzenéhez. A rendezvény a MOL támogatásával jött
létre.
Húsvéti lelkinap
Intézményünkben lelkinapon emlékeztünk
meg a keresztény világ legnagyobb ünnepéről, a húsvétról, Jézus kereszthaláláról és
feltámadásáról. A napot iskolamisével kezdtük, majd tanulóink osztályfőnöki órán
bővíthették ismereteiket. A felsősök a napot
filmvetítéssel zárták, az alsósok pedig kézműves foglalkozással és vetélkedővel, mely a
„Húsvéti zarándoklat” címet viselte.

FELHÍVÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2016/17. nevelési évre történő óvodai,
egységes óvoda-bölcsődei beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. május 03. (kedd)
8.00–16.00 óra között
2016. május 04. (szerda)
8.00–16.00 óra között
A beiratkozás helye: Liliom Óvoda
épülete Szent István út 60.
Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2016. augusztus 31. napjáig betöltik,
valamint akik a harmadik életévüket a
2016/2017. nevelési év során töltik be.
A 20/2012. EMMI (VIII.31.) rendelet
178.§(6) alapján az egységes óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek

Iskolanyitogató
Kakaó partival és szülői értekezlettel záródott a leendő elsősök Iskolanyitogató rendezvénye. Ebben a hónapban angol, interaktív,
matematika és kézműves foglalkozáson
ismerkedhettek egymással a leendő diákok és
tanító nénik. Mindenkit várunk a beiratkozásra április 14-15-én!
Az MLSZ Bozsik Intézményi Program
Kenderesen
Iskolánk második éve résztvevője az utánpótlás nevelési programnak. A körzeti 3 fordulós megmérettetésen Fegyvernek, Örményes, Törökszentmiklós, Zagyvarékas és Kenderes iskoláinak csapatai vettek részt. 2016.
március 29-én Kenderesen a MEDOSZ pályán dőlt el, hogy az összesített eredmény
alapján ki jut be a szolnoki döntőbe. Intézményünk tanulói négy korcsoportban versengtek, közülük az 5-6. és 7-8. osztályos fiúk valamint az 5-8. osztályos lányok folytathatják a
küzdelmet. Felkészítőik Antal István és Boda
Zoltán tanár úr továbbra is segíti a csapatok
munkáját.

K&H Bank Zrt. Vigyázz, Kész, Pénz!
pénzügyi vetélkedő
A hatodik alkalommal, 4 korcsoportban
megrendezett vetélkedőre Antal István tanár
úr irányításával 5 csapat nevezett be, a 6. c
osztály minden tanulója. A megmérettetés
online feladatokkal indult, a második fordulóba mindannyian továbbjutottak. A 3. fordulót, amely a regionális középdöntő, az osztály
két csapata folytathatja. A Pénzügyi tanácsadók csapatában Ratkai Réka, Kiss Boglárka,
Kovács Noémi, Kun Andrea, a Tudós liliomoknál pedig Farkas Réka, Szpisják Fanni,
Körmös Renáta és Kota Tímea utazik 2016.
április 11-én Kecskemétre, ahol korosztályukban Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun
megye 5 legjobb csapata versenyez a továbbjutásért.
Intézményünkről, rendezvényeinkről még
több információhoz juthatnak honlapunkon, a
kendereskatisk.hu címen.
Bozsó Györgyné
Fotó: Mészáros Tamás

az óvoda, egységes óvoda-bölcsődébe
történő beíratásra
száma nem haladhatja meg az öt főt. Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba a
legalább második életévüket betöltött gyermekeket várjuk. A gyermek abban az
évben, amelyben harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától (szeptember
01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni. Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. A szülő
az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az óvodába a meghatározott
időpontban.
A szülő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas anyakönyvi kivonatát és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját).

Kérem, hozzák magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványt,
- a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- a gyermek TAJ kártyáját, védőoltási
kiskönyvét,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozatát.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Liliom Tagóvodája és Egységes ÓvodaBölcsődéje az Egri Főegyházmegye fenntartásában van.
Az óvodának nincs körzethatára, elsősorban a településről, de máshonnan is szeretettel várunk mindenkit!
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Átadásra kerültek a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium energetikai korszerűsítésben megújult épületei
2016. március 31-én 15 órakor a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai korszerűsítésének (KEOP-5.7.0115-2015-0113)
átadó ünnepségét rendeztük meg.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 66 éves kenderesi iskola projektzáróján elmondta: a pályázati forrásból az
intézmény hét épülete újult meg. A tanügyi épületben, a könyvtárban, a tankonyha épületében és a tanműhelyekben
homlokzati fal- és padlásfödém szigetelésére, nyílászárók cseréjére is sor került.
Fazekas Sándor elmondta: a beruházásoknak köszönhetően a fűtésköltségekben jelentkező megtakarításokat további
beruházásokra, az oktatás színvonalának
javítására tudják fordítani.
A miniszter beszélt arról is, hogy a mezőgazdaságban korszerű, gyakorlatias,
piacképes tudásra van szükség. Ennek
feltételei pedig adottak, hiszen tangazdaságok működnek az intézmények keretei között. Az FM agrárszakképző intézményeiben az a cél, hogy korszerű, szak-

A képen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Pádár Lászlóné polgármesterasszony és Virág Dóra igazgatóasszony átvágja az épület átadását jelképező szalagot
mai műveltségre tegyenek szert a tanulók
és ezáltal megtalálják a megélhetésüket
biztosító munkát.
A Földművelésügyi Minisztérium (FM)
tájékoztatása szerint az oktatási intézmények felújítása a Környezet és Energia

Operatív Program (KEOP) keretén belül,
száz százalékos uniós finanszírozásból
valósult meg.
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző
Iskola több mint 130 millió forintból újult
meg.
Forrás: kormany.hu

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri
programot és tevékenységet, ennek során
fokozottabb figyelmet kell fordítani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az
emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a
növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy kerti
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt
külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése
mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék

égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de
égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és
módon szabad. Külterületi ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a
kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés
a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden
esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a
tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható időjárás-

ról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és
életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó
tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen
függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és
szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását,
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a földművelésügyi miniszter, területi szinten az erdészeti
hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen akkor is
tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más
jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve
jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu, http://www.jasz.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
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XII. Janikovszky Éva

MESEÍRÓ PÁLyÁZAT
FELHÍVÁS
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Könyvkiadó
Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója tiszteletére
2016-ban ismét meghirdeti meseíró pályázatát.
A pályázati időszak: 2016. március 29. – április 25.
A pályázók három korcsoportban indulhatnak:
I. korcsoport: 7-9 évesek;
II. korcsoport: 10-13 évesek;
III. korcsoport: 14-16 évesek.
Tematikai megkötés nincs, bármilyet témát feldolgozhatnak a pályázók.
Pályázni magyarországi és határon túli településekről is lehet.
Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat.
Terjedelmi korlát: maximum 5 (A/4) oldal lehet a pályamű.
Kézzel írt pályaműveket nem áll módunkban elfogadni.

2016. április

Rajzpályázat

a föld Napja alkalmából
A Föld az otthonunk, csak egy van belőle. Szerinted is fontos, hogy vigyázzunk
rá? Mit tud tenni egy óvodás vagy iskolás
diák a környezet megóvásáért? Mi az
amivel árthatunk neki?
A művelődési ház várja óvodások és
iskolások alkotásait a fenti témákkal
kapcsolatban.
A képek bármilyen technikával készülhetnek, A/4-es méretben. Az elkészített alkotásokat április 22-től kiállítjuk a művelődési házban. A képek hátoldalán kérjük tüntessétek fel az elkészült mű címét, a
neveteket és az életkorotokat!
A rajzokat leadhatjátok az óvodában,
iskolában és a művelődési házban április
20-ig.
A legjobb képek alkotói jutalomban részesülnek.

A Kenderesi
Református Egyházközség

Pályaművek benyújtása:
Kizárólag e-mailben a janikovszky@fszek.hu címre várjuk a pályamunkákat.

fElhívásA

Beküldési határidő: 2016. április 25-én 24.00 óráig.
A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan fel kell
tüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, az iskolája nevét, címét és e-mail
címét.
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Meseíró pályázat”.
A pályamunkákat word vagy pdf fájlként kérjük az elektronikus levélhez csatolni,
a fájl elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a pályamű címét, pl.
Proba_Kazmer_Az_en_mesem.doc vagy Proba_Kazmer_Az_en_mesem.pdf

Egyre többet tartózkodunk a szabadban, ezzel együtt a temetőbe látogatók száma is több. Az, hogy egy temető rendezett, részben a temetőfenntartó, részben az odalátogatók hozzáállásán is múlik.

A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek.
A beérkezett írások elő-zsűrihez kerülnek, a továbbjutókat a szakmai zsűri értékeli.
A pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg.
A pályázat záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. május
27-én, pénteken 14 órakor kerül sor a FSZEK Központi Könyvtárában, ahová
a szakmai zsűrihez továbbjutott pályázókat hívjuk meg.
A pályázat fővédnöke: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán
főpolgármester-helyettese.
A pályázat védnökei: Janikovszky János a Móra Kiadó vezérigazgatója és dr.
Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója.
A 2016. évi meseíró pályázat Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával
kerül megrendezésre.

Megdöbbenve tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy valaki, vagy valakik a temetői szemétgyűjtőkbe háztartási hulladékot dobnak (fagyasztott húsokat, lejárt
konzerveket, stb.). Azért érthetetlen ez a
magatartás, mert ma már minden háztartásnak van saját kukája, másrészt ezzel
másoknak is kellemetlenséget okoz, hiszen egyre melegebb lesz, kártevők célpontjául szolgálhat az önzőség!
Kérjük azt a személyt, személyeket, akik
így szabadulnak meg fölöslegüktől, ne a
közösség, mások kegyeleti érzéseit megsértve tegyék ezt!
Továbbá, ha hozzátartozóink sírjait megtisztítjuk, igyekezzünk az arról lekerült
gyomot, bokrokat a kijelölt hulladéktárolókba elhelyezni!
Közös érdekünk ez! Gondoljunk bele,
mit szólnánk mi magunk ahhoz, ha mások velünk így viselkednének!
Bízunk benne, hogy meghallgatásra
kerül felhívásunk!
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A területalapú támogatás igénylése
2016. április 15-től lehetséges, az MVH
tájékoztatása szerint. Az Egységes
kérelemben igényelhető támogatások 2
részből tevődnek össze. Egyik rész a
Közvetlen támogatások, másik rész a
Vidékfejlesztési Program.
A Közvetlen támogatások: SAPS alaptámogatás, Zöldítés, Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása és a Termeléshez kötött támogatások.
A Termeléshez kötött támogatások
részét képezi: Szemes- és szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása, Gyümölcstermesztés támogatása,
Zöldségnövények és ipari zöldségek
termesztésének támogatása, Rizstermesztés és cukorrépa termesztés támogatása,
Húshasznú anyatehén tartás támogatása,
Hízott – bika tartás támogatása, Tejhasznú tehéntartás támogatása. E mellett a
Kistermelői támogatási rendszer.
Az Egységes kérelem keretén belül igényelhető további támogatások: NVT erdőtelepítés, EMVA erdészeti potenciál
helyreállítása, EMVA erdő környezetvédelem, EMVA Mezőgazdasági területek
agrár – erdészeti rendszerek létrehozása,

Falugazdász hírek
EMVA mezőgazdasági területek erdősítése, EMVA Nem termelő erdészeti beruházások – szerkezetátalakítása, EMVA erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése,
EMVA agrár – környezetgazdálkodási támogatás, EMVA nem termelő beruházások támogatása, Dohány szerkezetátalakítás nemzeti program adatszolgáltatási
nyilatkozat.
Vidékfejlesztési Program: Agrár – környezetgazdálkodás, Ökológiai gazdálkodás, THÉT – Természeti Hátránnyal
Érintett Terület (tavalyi évben: KAT 19),
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek
nyújtott kompenzációs kifizetések, Natura
2000 erdőterületek kompenzációs kifizetések, Erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása, Erdei
termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek, Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás.
A Közvetlen támogatásokat EK rendeletben, a Vidékfejlesztési Programon

Családsegítő hírek
Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk felhívni figyelmüket intézményünk új szolgáltatásaira:

Készenléti szolgálat

Kapcsolattartási ügyelet

Célja a Család és Gyermekjóléti Központ
nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti
szolgálat egy állandóan hívható, közismert
telefonszám biztosításával van megszervezve
úgy, hogy munkatársunk telefonon keresztül
tanácsadással szakszerű segítséget tud nyújtani, vagy ilyen segítséget tud mozgósítani a
krízishelyzetbe került lakosoknak, családoknak, fiataloknak.
A telefonos készenléti szolgálat az intézmény nyitvatartási idején túl hívható az alábbi
időpontokban:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek du.
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16,00 – Kedd
16,00 – Szerda
16,00 – Csütörtök
16,00 – Péntek
13,30 – Hétfő reggel

07,30-ig
07,30-ig
07,30-ig
07,30-ig
07,30–ig

A készenléti szolgálat telefonszáma:
0630/5709611
A telefonszám hívása nem ingyenes.

A Kapcsolattartási ügyelet célja lehetőséget biztosítani a gyermek, valamint a különélő, kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára,
hogy semleges helyszínen, nyugodt, biztonságos körülmények között találkozhassanak
egymással.
Helyszín:
Család- és Gyermekjóléti Központ (5300
Karcag, Püspökladányi út 33.)
A szolgáltatásokról bővebb információ
kérhető az alábbi elérhetőségeinken:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com
A Család- és Gyermekjóléti Központ
szolgáltatásai ingyenesek.

belül feltüntetet támogatási lehetőségeket
IH közleményben és MvM rendeletben
szabályozzák.
Feltétele a támogatásigénylésnek: aktív
mezőgazdasági termelő, jogszerű földhasználat, Kölcsönös Megfelelés betartása (HMKÁ, JFGK1-13).
Az Egységes kérelem benyújtási határideje: 2016.05.17. A már 2016.05.17ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2016.05.31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.
2016.06.01. és 06.09. közötti módosítás a
módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1 %-os
csökkentésével jár. 2016.06.09. után
benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
Egyéb teendők: aki az anyajuh támogatási kérelmét még nem adta be, 2016.
04. 15-ig szankciósan megteheti.
Őstermelői igazolványát, aki még nem
hosszabbította meg, az mielőbb tegye
meg.
Magda Attila
falugazdász

Tengerészetiés Néprajzi
Kiállítóterem
nyári nyitva tartása
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy 2016. május 1-től a
Tengerészeti- és Néprajzi Kiállítóterem nyári nyitva tartás szerint fogadja vendégeit.
Hétfő, Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

zárva
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

A többi emlékhely (kastély, kripta,
templomok) a kiállítóterem nyitvatartási idejében tekinthetők meg.
Belépőjegy a kiállítóteremben és a
kas-télyban is váltható!
Elérhetőségeink:
Tel.: +3659528-044;
+3630/4553485
web: www.horthytura.hu
e-mail: horthytura@gmail.com
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Bánhalmán történt
A tavasz virágba borította a mi kis „falunkat” is. A kökény, a ringlószilvafák olyan erős
illatot árasztanak, hogy az ember beleszédül.
A látvány pompázatos, hiszen a fák és bokrok
tetőtől talpig fehérbe öltöztek.
Április 3-án indultunk idei első kerékpártúránkra, csodálatos időben.
„A csatornák és bánhalmi látnivalók” jegyében indult rövid túránk.
Kenderesről is elindult egy kis csapat, szíves
befogadásunk jeléül két lelkes bringásunk
eléjük kerekezett. Szép volt lányok! (testvérek
között is plusz 20 km-t jelent a hazaúttal.)
A kenderesiek kérésére a bánhalmi látnivalókat kerestük fel.
Madártávlatból ugyan, de megcsodáltuk a
kastélyt és környékét. A résztvevők szavaival
élve „mintha nem is Bánhalmán lennénk, olyan
gyönyörű”. A kastély magántulajdonban van,
de azért nagyon büszkék vagyunk Bánhalma
legszebb kincsére. Örülünk, hogy volt más is,
aki így gondolta és nem hagyta veszni a kastélyt.
Bejártuk a települést és nagyon jó érzés volt
látni, hogy milyen szép rendezettek az utcák,
a kertek. Szinte minden háznál tulipánok, nárciszok, és egyéb korai virágok tündökölnek. A
hosszú járda, buszmegállók, a Feszület és a Sóút
emlékoszlop környékén is virágba borultak a
növények így díszítve a tájat. Az utcák tiszták
és szemétmentesek, már nyírják a füvet sok
helyen.
A legnagyobb tetszést a magánházaknál
látott, szinte újdonságnak számító magnóliafákat, vagy másnéven tulipánfákat néztük meg
Tóth Zolinál, Ábrahám Julcsiéknál, Szárazné
Jucikáéknál a rózsaszínűeket, Szatmári Anasztáék új otthonánál a pompás fehéret csodáltuk
meg, madártávlatból. (Ugye nem is hittétek
volna, hogy idegenforgalmi látványosság lesz
a kiskertetek legszebb virága?)
A Kakati ér legszebb része Bánhalmán
látható, főleg most, mikor magas a vízállás és
van sodrása is. Jó nézni a tájat, a gyönyörű
rendben tartott fasort, a partot, a fűszőnyeget,
estig is elnéznénk, hallgatva a madárcsiripe-

2016. április

Tésztaárusítás
A Kenderesi Nonprofit Kft. tésztaüzemében előállított termékek (különböző
levesbetétnek és köretnek használhatók)
folyamatosan megvásárolhatóak:
A piactéri üzletben szerdán és
péntekenként: 7.00 – 10.00 óráig
A tésztaüzemben
(Kenderes, Somogyi B. út 24.):
munkanapokon 8.00 – 14.00 óráig

lést, de a mi utunk folytatódik a telekhalmi
csatorna felé.
Igen rossz földúton haladtunk (sajnos a széles
út mindkét oldala össze van vágva a traktorok
által), majd a gáton értük el a telekhalmi hidat.
Itt kézzel fogható a csend….érkezésünkig.
(Néhány horgász meg is kért minket, hogy ne
riogassuk el a halakat). Viszont azt tanúsíthatjuk, hogy míg ott voltunk egymás után volt
kapásuk és több halat is sikerült kifogniuk,
tehát megdőlt a horgász téveszme, hogy csendben kell horgászni. Zavarni nem akartunk, így
rövid pihenő után odébb tekertünk.
A Sóskúti halastó felé vettük az irányt,
szintén nagyon rossz úton haladva. Az évi rendes akadályversenyt is leküzdve végre megérkeztünk a hídhoz, ahol fotózás és pihenés után
hazaindultunk.
A legnagyobb kincsünk a természet! Mi
szerencsések vagyunk, hisz a „szomszédjában
élünk” és milyen nehezen mozdulunk ki még
is. Ha csak 2-3 röpke órára is, de a friss, tiszta
levegőn voltunk, sportoltunk, kikapcsolódás
volt a mindennapi mókuskerékből. Vidám
hangulatban együtt volt egy kis csapat és már
nagyon várjuk a következő túrákat, amit
hétvégenként teszünk meg.
Következő kerékpáros kirándulásainkról a
szokott módon (facebook, hirdető, stb. tájékoztatjuk az érdeklődőket.)
Balogh Károlyné, Bana Erzsébet

4 tojásos tészta ára:
8 tojásos tészta ára:
durumtészta ára:

520 Ft/kg
780 Ft/kg
600 Ft/kg

Állásajánlatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális
állásajánlatai:
Középiskolai nyelvtanár-német
(Kenderes),
Egyéb szakképzett oktató, nevelő,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
(Kisújszállás),
Pszichológus (Kisújszállás),
Anyagbeszerző (Karcag),
Bolti pénztáros-eladó (Karcag),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
Forgácsoló, NC/CNC gépkezelő,
programozó technológus (Karcag),
Transzformátor-tekercselő (Karcag),
Épületvillany-szerelő (Kenderes),
Ruházati gép kezelője és gyártósor
melletti dolgozó (Kisújszállás),
Gépi varró (Karcag)
Rakodómunkás (Budapest),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás
(Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni
személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.),
telefonon (59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további
információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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A Városi Könyvtár
új könyvei
Andre, Bella: Örökké a tiéd
Atkins, Dani: A mi történetünk
Borbás Marcsi: A sűrűje 2.
Brown, Borsa: Az Arab szeretője
Fejős Éva: Karibi nyár
Fiorato, Marina: A velencei szerződés
Follett, Ken: A harmadik iker
Follett, Ken: Veszélyes gazdagság
Fowles, John:
A francia hadnagy szeretője
Green, Anne L.: Eltitkolt múlt
Havas Henrik:
Az első számú közellenség
Havas Henrik: Én vagyok
Highsmith, Patricia: Carol
Horthy Miklósné: Napló, 1944-45
Hozleiter Fanny: Te döntesz
Iwasaki, Mineko: A gésák gésája
King, Stephen: Aki kapja, marja
Lakatos Levente: Szeress jobban!
Little, Elizabeth: Amíg a lányod voltam
McLain, Paula: Napkeringő
Meissner, Susan: A körömvirágos sál
Moccia, Federico:
A felhők fölött 3 méterrel
Monroe, Mary Alice: Nyári emlékek
Monroe, Mary Alice: Nyári fuvallat
Montcassen, Jean-Pierre:
Szamuráj és gésa
Morton, Kate: Titkok őrzője
Nelson, Jandy: Neked adom a napot
Paige, Laurelin: Rád találtam
Papp Diána: Kerek perec
Papp Diána: Téli fagyi
Pearse, Lesley: A múlt nyomában
Roberts, Nora: A tanú
Smith, Wilbur: Arany oroszlán
Sparks, Nicholas: Az utolsó dal

MEDOSZ híREK
Meccs eredmények:
2016. március 6.
2016. március 12.
2016. március 19.
2016. március 26.
2016. április 2.
2016. április 9.

TÓSZEG – KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK
12 – 0
KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK – CIBAKHÁZI NKSE
2–1
TISZAGYENDAI KSK – KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK
8–0
KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK – BESENYSZÖGI SE
5–3
MAFC MEZŐTÚR – KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK
6–1
KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK – TISZASZENTIMREI SE 2 – 4

Következő meccs időpontok:
23. forduló
24. forduló
25. forduló
26. forduló

2016. április 23. szo. 16.11 KENDERES – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
2016. május 1. vasárnap 16.30 JÁSZKISÉR – KENDERES
2016. május 7. szombat 16.30 KENDERES – CSERKESZŐLŐ
2016. május 14. szombat 16.30 JÁSZSZENTANDRÁS - KENDERES

Egyházi hírek

Meghívó

Szentmisék rendje
a RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Kenderesi Csoportja 2016. április 27-én, 16
órakor tartja következő gyűlését, a művelődési
házban. Várunk minden tagot és olyan
kenderesi, bánhalmi lakost is, aki szívesen
lenne tagja ennek az új szervezetnek!
Őzse Istvánné, Bodor Andrásné

Csütörtök:
Vasárnap:

16.30 Rózsafüzér
17.00 Szentmise
9.15 Szentmise

Istentiszteletek rendje a
REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN
Vasárnap:

11.00 Istentisztelet

HIRDETÉS MEGJELENTETÉSI LEHETŐSÉG
KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJÁBAN
1 oldal (A/4-es nagyság)
1/2 oldal
1/4 oldal (9 x 13 cm)
1/8 oldal (9 x 6,5 cm)
1/16 oldal (4,5 x 7 cm)

11. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

20.000,- Ft
10.000,- Ft
6.000,- Ft
4.000,- Ft
2.500,- Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetését leadhatja a Móricz Zsigmond Művelődési Ház irodájában, minden
hónap 10. napjáig.
Az összeget a hirdetés megrendelését követően
kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Nőnap
A J-N-Sz Megyei MEOSZ Kenderesi
Csoportja 2016. március 19-én rendezte
meg Nőnapi összejövetelét.
Nagy örömömre szolgált, hogy meghívásunkat sokan elfogadták, így több mint 200 fő
érezhette jól magát a művelődési házban megtartott rendezvényen. Nem csak helyi, hanem
a közeli, s távolabbi települések mozgássérült
csoportjai is képviselték településüket. Ezen a
rendezvényen tudtuk bejelenteni, hogy a
szervezet néptáncosai, a Topogók Néptánccsoport sikeresen szerepelt az országos szervezésű nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on, aminek
eredményeként továbbjutottunk a középdöntőbe, mely Harkányban kerül megrendezésre.
Bízunk benne, hogy a döntőig is eljut csoportunk!
Ezúton szeretném megköszönni a Nőnapi
rendezvény támogatóinak a segítséget: Központi Konyha dolgozói, Móricz Zsigmond
Művelődési Ház dolgozói, Ábrahám és Tsa.
Kft., Pozsonyi Imre és felesége, Kiss Istvánné,
Tóth Edina és minden egyesületi tag, akik
részesei voltak az előkészületi és a lebonyolítási munkáknak!
Bodor Andrásné
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12. oldal

2016. április

Városi hirdetmények
MEGNYITOTTUNK!
2016. április 4-től Kenderes Város Önkormányzatának Központi Konyhája
(Szent István út 52.) bővítette szolgáltatásait.
Minden munkanapon 5.30–11.00 óráig lehetőség nyílik
az alábbi termékek megvásárlására:

LÁNGOS
Sima:
Sajtos:
Sajtos – tejfölös:
Fokhagymás:
Vitamin
(paprika, paradicsom, uborka, hagyma, fokhagyma, tejföl, sajt)

400,- Ft

A „Hello Dolly!” minden idők egyik
legsikeresebb musicalje. Az 1964-es
New York-i premiert 2844 előadás
követte, majd több száz bemutató
világszerte. Dolly Levi, az erős akaratú
házasságközvetítő
és
Horace
Vandergelder, a zord milliomos
szerelmi története talán sohasem
látott formában kerül bemutatásra
Szolnokon.

350,- Ft
400.- Ft
400,- Ft
450,- Ft
550,- Ft
650,- Ft
250,- Ft
320,- Ft
350,- Ft
450,- Ft

-musical-

Indulás: 17.45-kor
Kenderesen a művelődési háztól,
18 órakor Bánhalmáról
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

MELEGSZENDVICS
Sonkás (sonka, sajt, zöldség)
Szalámis (szalámi, sajt, zöldség)
Extra (szendvicskrém, sonka, szalámi, zöldség, sajt)

Jerry Herman:

Hello, Dolly!

HOT - DOG
Sima:
Sajtos:
Kukoricás – sajtos:
Mindenes (kukorica, sonka, sajt):

2016. május 4. (szerda)

200,- Ft
340,- Ft
360,- Ft
210,- Ft

HAMBURGER
Sima (húspogácsa, zöldség, savanyúság)
Sajtos (húspogácsa, zöldség, sajt, savanyúság)
Sonkás (húspogácsa, zöldség, sonka, savanyúság)
Sonkás-sajtos (húspogácsa, zöldség, sonka, sajt, savanyúság)
Kukoricás (húspogácsa, zöldség, kukorica, savanyúság)
Mindenes (két húspogácsa, zöldség, sonka, dupla sajt, savanyúság)

A szolnoki Szigligeti
Színházba szóló, Pécsi Sándor
bérlettel rendelkezők
következő előadása:

420,- Ft
420,- Ft
550,- Ft

Továbbá üdítők, chipsek, édességek széles választékban kaphatók!

BABA–MAMA KLUB
2016. április 27-én (szerda) 10.00 órakor tartjuk
következő foglalkozásunkat,
melynek témája:

„Mit egyen a baba?”

Táplálkozási tanácsok
0-3 éves korig.
Vendégünk

Dr. Almássy Antalné védőnő.

Szeretettel várjuk
az édesanyákat és a babákat!

KÉZIMUNKA KLUB
2016. április 26-án (kedd)
14.00 órakor tartjuk
következő foglalkozásunkat
a könyvtárban.
Vendégünk

Fejesné Koppány Gabriella
népi iparművész
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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