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Testületi ülésen történt
A 2018. november 22-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról. Többek között módosítottak az egy főre
eső jövedelem összeghatárán, mely szerint szociális célú tűzifa
támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
egyedül élő esetében a 300 %-át. A rendelet módosítása szerint a
tűzifa elszállítására 2019. február 15-ig kerül sor. A lakosságot
szórólapon fogják tájékoztatni a támogatás igénybevételének
módjáról.
Határoztak a Kenderes Városi Önkormányzat és a Filadelfia
Evangélikus Egyházközség között megkötendő együttműködési
megállapodásról, mely a település területén szociális étkeztetésnépkonyha alapszolgáltatás megvalósítására vonatkozik.
Határoztak kínai delegáció Kenderesre történő meghívásáról.
Kínai befektető érdeklődő jelentkezett az önkormányzat tulajdonát
képező 21 hektáros területre. A cég házgyári elemeket gyárt,
folyamatosan fejlődnek. 200 fő foglalkoztatását tervezik Kenderesen.
Főleg betanított munkásokra lesz szükség, de mérnököket és
szakmunkásokat is foglalkoztatnak majd. A konkrét tárgyalásra a cég
képviselői Kínából érkeznek. A beruházási tárgyalások elkezdéséhez
szükséges a testület határozata a delegáció meghívásáról ahhoz, hogy
a Bevándorlási Hivatalnál a szükséges intézkedéseket meg tudják
tenni.
Döntöttek munkabérhitel igénybevételéről, a személyi juttatások
finanszírozása érdekében, alkalmanként maximum 10 000 000 Ft
összegben. A hitel végső lejárata: 2019. december 31.
Határoztak a Kenderes, József Attila út 1. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról. Kormányhatározatban foglaltak szerint felújításra
kerül a József Attila úton lévő, az önkormányzat tulajdonát képező,
ún. Borház. Az ingatlan melletti terület, a József Attila út 1. szám
alatti lakóház magántulajdonban van. A Borházhoz való bejárás
biztosítása érdekében tárgyalást folytattak az ingatlan tulajdonosával
az értékesítésről. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági
Főosztálya tájékoztatta az önkormányzatot, hogy amennyiben az
ingatlan vásárlása szorosan kapcsolódik a Borház megújításához, úgy
a vásárlás költsége elszámolható a támogatás terhére. Az ingatlan
vételárát három millió Ft-ban határozták meg.
Jóváhagyták a Kenderes Városi Önkormányzat és a Kenderesi
Református Egyházközség között létrejött ajándékozási
szerződést, a Kenderesi Református Egyházközség tulajdonát
képező, 1212/1 helyrajzi számú, 1023 m2 területű „kivett terület”
megnevezésű földterületre vonatkozóan. Kormányhatározat alapján
a III. számú iskolaépület felújítása is megvalósul, melyből a telek egy
része a református egyház tulajdonában van. Az önkormányzat
kérésére a egyház hozzájárult az ajándékozás létrejöttéhez.
A 2018. december 7-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen:
Határoztak a „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet
biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők
kiválasztásáról. A közbeszerzési eljárásba az alábbi gazdasági
szereplőket kívánják meghívni: Kunhegyesi Építők Kft., Kunhegyes;
LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.,

Tiszaszentimre; Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
Túrkeve; BBB-Glas Kft., Mezőtúr; Krupatechnika Kft., Fegyvernek;
Process Europe Kft., Karcag; LADEX Trans Kft., Budapest.
Határoztak a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító
számú, „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi
konyha részére – II” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv
módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási
dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági
szereplők kiválasztásáról. A Képviselő-testület az alábbi gazdasági
szereplőket kívánja az eljárásba bevonni: Kappa HV, Szolnok;
ATInox Plusz Kft., Miskolc; ACID-Proof Kft., Szolnok.
Döntöttek a 2019. évi járási startmunka program
programterveinek és a kérelmek benyújtásának támogatásáról.
2019-ben a mezőgazdasági programban 34 fő, térkőgyártásra 5 fő,
közterületfenntartási feladatokra 25 fő foglalkoztatását tervezik.
Határoztak arról, hogy 2018. december 31-től kilépnek a
Vasutas Települések Szövetségéből.
Megtárgyalták az Európai Unió által kiírt Európa a
polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója nevű
pályázatról szóló előterjesztést és úgy döntöttek, hogy pályázatot
nyújtanak be a 2019. augusztusában megrendezésre kerülő
testvértelepülési találkozó lebonyolítására, 10.000 euró
összegben. A pályázat elkészítésének és online benyújtásának 85.000
Ft-os díját a 2019. évi költségvetés terhére biztosítják.
Jóváhagyták a Kenderes Városi Önkormányzat, a Prime Energy
Management Kft., Budapest, valamint az Unicredit Bank Hungary
Zrt., Budapest között létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodást Kenderes város közvilágítás korszerűsítésének tárgyában.
A 2018. november 28-án tartott rendes, nyílt ülésen:
Rendeletet alkottak mely a jelenlegi, 2018. évi költségvetésről
szóló rendeletet módosítja. A költségvetés módosítása a
közmunkaprogramok és a támogatások miatt vált szükségessé.
Határoztak a költségvetési rendelet 3. negyedévi teljesítéséről.
A bevételek teljesítése 100 %, míg a kiadásoké 34 %-os. Az
önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs és a Magyar
Államkincstár felé sincs visszafizetési kötelezettsége.
A „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” című
pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban
megválasztották a bírálóbizottság elnökének Dr. Gaszparjan Karen
jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost, Barta
Jenő műszaki ellenőrt, Dr. Kui Gábor közbeszerzési szakjogászt,
Monokiné Székely Zsuzsanna felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálták Baktai
Kálmán képviselőt. Egyúttal felkérték a bírálóbizottságot, hogy a
következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a
következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket
javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra: Lisznyai
Építőipari Kft., Túrkeve; Lad-Ép Kft., Tiszaszentimre; ManzardConstruct Kft., Mezőtúr; Pepezol Bau Kft., Péteri; Kunhegyesi
Építők Kft., Kunhegyes.
Jóváhagyták Kenderes Városi Önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melynek megléte minden
kétezer fő feletti lakosú településen kötelező. Felkérték a Kenderesi
Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetőjét, hogy vizsgálja meg a falugondnoki szolgáltatás
bevezetésének lehetőségét, mérje fel az igényeket és jelölje meg a
hozzá rendelt költségvetési forrásokat.
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Elfogadták Kenderes Városi Önkormányzat 2018 és 2023
közötti Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Döntöttek arról, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok
keretében kiket támogatnak. A döntés értelmében a költségvetésben
megállapított keretet egyenlő arányban osztják el a felsőoktatásban
résztvevő pályázók (13 fő) között, ami 2.700 Ft/hó összegű
ösztöndíjat jelent személyenként.
Megtárgyalták és elfogadták a Települési Értéktár Bizottság
2018. évi munkájáról szóló beszámolót. A bizottság 2014. évi
megalakulása óta 59 érték került fel a települési értéktár listájára,
amelynek nagy részét a város történelmi személyiségei, épületei
alkotják.
Határoztak a Nagykun Hagyományőrző Társulásból való
kilépésről, mert az évente fizetendő tagdíj összege magasabb, mint
az évente megítélt támogatási összeg.
Felhatalmazták a polgármestert a Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépési tárgyalás lefolytatására.
Az ülés végén karácsonyi rendezvényekre történő meghívások
hangzottak el.
A 2018. december 12-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen:
Határoztak a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a
közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a
közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról. Az eljárásba az alábbi
gazdasági szereplőket kívánják bevonni: Gesztelyi Zrt., Budapest;
Berorgép Kft., Budapest; Fauna-Duo Kft., Budapest; Creo-Team Kft.,
Budapest; Mpaladin Kft., Budapest; iFlat Property Kft., Gyöngyös A
bírálóbizottság elnökévé választották Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt
(jogi szakértő), tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát (pénzügyi
szakértő), Bakos Lászlót (tárgy szerinti szakértőt), Turján Csabát
(tárgy szerinti szakértő), Fodor Imrét (tárgy szerinti szakértő),
Monokiné Székely Zsuzsannát (FAKSZ) és Dr. Kui Gábor jogi
közbeszerzési szakértőt. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal
delegálták Baktai Kálmán települési képviselőt.
Módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet.
Döntés született arról, hogy szociális tűzifaként az eddig
beszerzett mennyiséget, 192,91 erdei köbméter fát tudnak
kiosztani.
A 2018. december 19-én tartott rendes, nyílt ülésen:
Felülvizsgálták a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló rendeletet
és azt változatlan formában fogadták el.
Felülvizsgálták a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet és úgy
döntöttek, hogy azt nem módosítják. Igy az érintettek a 2014.
évben megállapított tiszteletdíjakban részesülnek 2019-ben is.
Felülvizsgálták az önkormányzati lakások lakbérének
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet, amelyet szintén
nem módosítottak.
Jóváhagyták a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső
ellenőrzési tervét.
Döntöttek arról, hogy a Kenderes, Szent István út 52. szám
alatti ingatlant (Központi Konyha) 2019. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig nem lakás céljára bérbeadják a Kenderesi
Gondozási Központ Család,- és Gyermekjóléti Szolgálatnakkötelező feladata ellátása végett - 50.000 Ft+ÁFA/hó bérleti
díjért, melynek megfizetése alól mentesítik. Továbbá arról is
döntés született, hogyha az ingatlant egyéb célra, külsősnek adják
bérbe, annak bérleti díja 25.000 Ft+ÁFA/alkalom.
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Határoztak arról, hogyha a Kenderes, Szent István út 33. szám
alatti (művelődési ház) ingatlant 2019. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig nem lakás céljára bérbeadják külsősnek
egyéb célra, annak bérleti díja 62.992 Ft+ÁFA/alkalom.
Döntöttek arról, hogy a Kenderes, Szent István út 33/1. és a
Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok (orvoslakások)
bérleti díjának megfizetésétől eltekintenek 2019. január 1. és
2019. december 31. között, ezzel is elősegítve a település
egészségügyi ellátásának biztosítását. Szintén eltekintenek a
Szent István út 54/1 és 54/2 szám alatti ingatlanok
(hagyományőrző székház) bérleti díjának megfizetésétől ebben az
időszakban.
Határoztak arról, hogy a Kenderesi Gondozási Központ,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményén belül önálló
szervezeti egységként mini bölcsődét működtetnek a működési
engedély kiadását követő naptól. Az ehhez szükséges személyi
feltételeket (1 fő teljes munkaidős kisgyermek nevelő és 1 fő teljes
munkaidős bölcsődei dajka) biztosítják.
Módosították a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát, elfogadták Szerezeti és
Működési Szabályzatát és Szakmai Programját.
Ismételten pályázatot írtak ki védőnői állás betöltésére.
Módosították a „Horthy-liget megújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplők körét,
mert az egyik gazdasági szereplő (IFLAT Property Kft., Gyöngyös)
nem volt regisztrálva az EKR rendszerben, a megkeresést követően
sem regisztrált, így az eljárásra nem volt meghívható. Mivel a
megmaradt öt gazdasági szereplő is elegendő számú a
közbeszerzésekről szóló eljárásrendben, úgy döntöttek, hogy nem
helyettesítik másik gazdasági szereplővel a meghívottak körét.
Határoztak az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes,
Magyar út 473/10 hrsz.-ú ingatlan magánszemély számára
történő értékesítéséről. Az ingatlan vételárát 360.000 Ft-ban
határozták meg.
Ismételten csatlakoztak „A legszebb konyhakertek –
Magyarország legszebb konyhakertjei” 2019. évi országos
programhoz.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon, az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.

A „Legszebb konyhakertek
program 2018.”
résztvevőit köszöntötték
A 2018. december 19-i testületi ülésen Kenderes
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezte ki azoknak a helyi pályázóknak, akik
példáját remélhetőleg minél többen fogják követni a
következő években.
Gratuláltak valamennyi résztvevőnek, akik hozzájárultak a kertkultúra gazdagításához, a hagyományok ápolásához, az értékek tovább örökítéséhez.
Elismerésben részesültek: Barabás Imréné,
Hoppál Imréné, Koncz Istvánné, Pecze Lászlóné,
Rostás Aladár, Szászi Gáborné
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Kormányhivatal közleményei
Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak
szerint tájékoztatja Önöket:
I. Az ápolási díj összegének emelkedése
Az ápolási díj alapösszege 2019. január 01. napjától 32.600.Ft-ról 37.490.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó
összegei:
- alapösszeg:
37.490.-Ft
- emelt összegű ápolási díj:
56.400.-Ft
- kiemelt ápolási díj:
67.485.-Ft
Első alkalommal a 2019. január hónapra járó ápolási díjat kell
magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének
változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege
kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése
miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti
meg.
II. Gyermekek otthongondozás díja (GYOD)
Tájékoztatom, hogy 2019. január 1. napjától bevezetésre
kerül az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók
számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja”
(GYOD) nevű ellátás.
A GYOD-ra lesz jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó
szülő, aki
a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér
szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy
b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen
gyermekéről gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns.
Az ellátást főszabály szerint csak a vérszerinti, illetve az
örökbefogadó szülő veheti igénybe. Egyéb hozzátartozó csak a
szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha
a szülő egészségi állapotából adódóan nem tudja gyermeke
ápolását tovább ellátni, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel,
vagy bíróság által megszüntetésre kerül.
A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő
több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére
másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.
Az ellátást tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani,
első alkalommal a 2019. január havi ellátást 2019. február 5-ei
időponttal.
A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1-jét követően
lehet új kérelmet benyújtani.
Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek, akinek
2018. december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére
tekintettel ápolási díjra való jogosultsága áll fenn, a járási hivatal
– legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019.
január 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek
vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát,
és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről.
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
Általános tájékoztató
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett
szerv, erre tekintettel köteles az ügyeinek intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak
szerint biztosítani. Az elektronikus ügyintézés részletszabályait az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az e-ügyintézés módjai:
Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó
rendelkezések
Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől az ügyfélként eljáró gazdálkodó
szervezetek, illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre
kötelezettek.
- Jelenleg a munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben van lehetőség
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretrendszerben publikált űrlapok
segítségével bejelentés megtételére. Az elektronikus űrlapok az alábbi linken
elérhetők: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/anyt
- Azon ügytípusok esetén, melyek esetében nem áll rendelkezésre ÁNYK űrlap,
a kérelmek és egyéb nyilatkozatok benyújtása általános célú elektronikus kérelem
űrlapon (e-Papír) történhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
- Az e-Papír használatához Cégkapus regisztráció szükséges, melyet az alábbi
linken lehet megtenni: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
Egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések
Az egyéni vállalkozó az Eüsztv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként az
Ügyfélkapu tárhelyét jogosult használni, így az e-Papír használatához is az
Ügyfélkapus azonosítás szükséges.
Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések
Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben
kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a
Kormányhivatal a természetes személyek számára opcionális jelleggel az alábbi
lehetőségeket biztosítja:
- A munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben van lehetőség Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretrendszerben publikált űrlapok segítségével
bejelentés megtételére. Az elektronikus űrlapok az alábbi linken elérhetők:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/anyt
- Azon ügytípusok esetén, melyek esetében nem áll rendelkezésre ÁNYK űrlap,
a kérelmek és egyéb nyilatkozatok benyújtása általános célú elektronikus kérelem
űrlapon (e-Papír) történhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
- Elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges!
Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes
leírása az alábbi linken található:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio
FIGYELEM!
A Kormányhivatalhoz e-mailen megküldött kérelmek és egyéb nyilatkozatok
nem felelnek meg az Eüsztv. elektronikus ügyintézésre vonatkozó követelményeinek, az e-mail az Eüsztv. 15. § (4) bekezdése alapján kizárólag tájékoztatási jellegű
kapcsolattartásra szolgálhat.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
elektronikus elérhetősége:
Hivatali kapu azonosító: JH16KARCAG
KRID: 616431744
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető
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MENETRENDEK (busz és vonat)
Érvényes: 2018. december 9-től

Érvényes: 2018. december 9-től
HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK

HELYKÖZI BUSZJÁRATOK INDULNAK

Kenderes, aut. vt. Megállóhelyről
Központi Konyha oldalából

Kenderes. Aut. vt. Megállóhelyről
Városi Könyvtár oldalából

Vasúti menetrend
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
A december az ünnepvárás jegyében zajlott iskolánkban.
Hétfőnként Attila atyával és hitoktatóinkkal közösen
meggyújtottuk adventi koszorúink gyertyáit. A Mikulás
puttonyában miden gyermekünknek egy csokimikulás rejtőzött,
az alsósokhoz pedig a Miskolci Csodamalom Bábszínház
művészei érkeztek Bohócok a hóban című előadásukkal.
A Diákönkormányzat Oros-Rázsó Katalin tanárnő ötlete
alapján ismét karácsonyi vásárt rendezett. Futóné Fodor Edit és
Ladányiné Oros Ibolya tanítónők egyedi ajándéktárgyait, asztali
díszeit, kopogtatóit vásárolhatták meg az érdeklődők, mellyel a
Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítványt támogatták.
Újságíró szakkörös tanulóink Fontos Viktória és Nagy Csaba
pedagógusok segítségével megszerkesztették iskolaújságunk
karácsonyi ünnepi számát.
Bozsó Györgyné igazgatóhelyettes Attila atya és hitoktatóink
közreműködésével betlehemes játékot tanított be a
gyerekeknek, melyet először az óvodásoknak adtak elő, majd a
lelki napon, végül az éjféli misén. A lelki napon valamennyien

részt vettünk az iskolamisén, a pásztorjáték után karácsonyi
dalokat énekeltünk Attila atyával és Csörögi Gábor
hitoktatónkkal, majd szaloncukor elfogyasztásával fejeztük be a
közös programot. Alsósaink karácsonyi díszek készítésével
hangolódtak az ünnepre.
A Betlehemi láng fogadására szintén Bozsó Györgyné
állította össze az iskolások szívet-lelket melengető műsorát.
Ötödikeseink és hatodikosaink helyesíró tudományukat
próbálták ki a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai
fordulóján. Pádár Szonja 6.a osztályos tanuló Oros-Rázsó
Katalin tanárnő tanítványa – az előző évhez hasonlóan –
bejutott a megyei fordulóba, gratulálunk.
December hónapban több sikeres ellenőrzésen is túlestünk.
Ellenőrzött bennünket a fenntartónk, valamint az Oktatási
Hivatal vezetői és intézményi tanfelügyelet keretében.
Köszönjük a szülőknek, hogy közreműködtek az ellenőrzés
sikerességében.
Nagyné Lenge Margit

Kenderesi siker az országos karate diákolimpián
A Kisújszállási Sportegyesület karate
szakosztálya 2016. január elsejével alakult. A kyokushin karate a világ egyik
legkeményebb karatéja. Mindenkinek
ajánlják 6 éves kortól 99 éves korig. Aki
nem kondícionáló céllal jár edzeni, annak
van lehetősége versenyezni, sőt megfelelő felkészülés után vizsgákra is van
lehetőség. Kumitéban (küzdelemben) ill.
katában (formagyakorlatban) is bárki
kipróbálhatja tudását. Edzőtáborokra is
van lehetőség, ahol meghívott mesterek
tartják az edzéseket, sokat lehet tanulni
tőlük. A csoport összetétele vegyes: gye-

rekek, felnőttek egyaránt gyakorolják,
főként kisújszállásiak, de Kenderesről is
egyre több tagot számlálnak. 2018 évben
megrendezésre került a 2017/2018-as
tanév Kyokushin Karate Országos
Diákolimpia Döntője Vácott, ahol hat
szervezet, 40 klub, több, mint 300 versenyzője indult a diákolimpiai címért. A
küzdelmek knock down (teljes testfelület
támadása) szabályrendszerben zajlottak.
A szakosztályt 2 fő képviselte, mivel
indulás előtt sajnos a többiek lebetegedtek.
A kenderesi Gaszparjan Ruben
kumitében - nagyon szép küzdelmek-

kel - a döntőig harcolta be magát, és a 3.
helyen végzett. Ruben bő két éve kezdett
el karatézni, a verseny idején még kék
övet viselt, de 2018. decembere óta már
citromsárga övvel büszkélkedhet. A sport
szeretetével már édesapját is megfertőzte, akivel közösen vesznek részt az
edzéseken.
Az elért eredményhez ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Ács Andrea Éva
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Szalagavató
A
Kenderesi
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégiumunk 2018. december 14-én
megrendezte szalagavatós műsorát. Ezt
megelőzően két hónapon át folyamatosan
készültek a diákjaink a műsorukra, mely nagy
sikert aratott. Intézményünk minden évben
arra törekszik, hogy a szalagavatót
ünnepélyes formában rendezze meg, hiszen
ez az esemény nem csak az iskolának, hanem

a diákoknak, szülőknek, hozzátartozóknak is
fontos esemény. Az idén 80 fő végzős diáknak
tűztünk fel szalagot. Szakmákként a
következők: gazda, lovász, mezőgazdasági
gépész, gépjavító, családi gazdálkodó,
szakács és az érettségizős osztály.
A szalagavatós műsorban helyet kapott
egy, az alsóbb évfolyamok által előadott
modernizált dal táncos feldolgozása, valamint
két humoros jelenet.
A hagyomány szerint a szalagtűzés és a
műsor után került sor a végzősök táncára.
Idén két csoport mutatta be, hogy a bécsi
keringő még mindig szép és klasszikus része
a szalagavatóknak. A fehér ruha és az elegáns
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frakk nem kifejezetten a mai divat része, de jó
volt így látni a fiatalokat. A megelőző
években az iskola belső körben oldotta meg a
táncok betanítását, idén azonban egy külsős,
szakavatott, elismert tánctanárra bíztuk a
diákjainkat, akik nem feltétlen a táncparkett
ördögei, de a motiválás és az elismerő szavak
a próbák során arra késztette a fiatalokat,
hogy a legtöbbet hozzák ki magukból.
Köszönetet szeretnénk mondani ebben a
formában is a tánctanárnak hiszen a szülők és
a diákok visszajelzései alapján kijelenthetjük,
hogy ünnepélyes, jó hangulatban zárult az
ünnepség.
Kívánjuk a végzős tanulóinknak, hogy az
elkövetkező időszakban szorgalmukkal,
kitartásukkal érjék el a kitűzött céljaikat,
mindehhez jó egészséget kívánunk nekik!
Virág Dóra
igazgató

Sportesemények 2018/2019-es tanévben
A 2018/2019-es tanévben a Kenderesi
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium tantestületébe
új testnevelő tanár érkezett, aki jelentősen
felpezsdítette az iskola sportéletét, téve úgy,
hogy az intézménynek nincs tornaterme. A
kolléga leleményessége, kreativitása és
kitartása eredményeként a tanulóink számos
sporteseményen
vettek
részt,
szép
eredményeket értek el. 2018. 10. 19-én a JászNagykun-Szolnok Megyei Sportnapokon egy
labdarúgó csapattal vettünk részt, melynek
tagjai Barkó Dániel, Bató Adrián, Farkas
István, Gera Zoltán, Fülöp Ferenc István, Bak

Róbert és Juhos Károly voltak. B33 lány
kosárlabda versenyen 4. helyezést ért el az
Antal Zsuzsanna, Pálosi Enikő, Szabó Zsanett
összeállítású csapatunk. B33 fiú kosárlabda
versenyen 6. helyezést ért el a Sallai
Krisztián, Saska Szabolcs, Herczeg Milán és
Ács Sándor alkotta csapatunk. Ugyanitt 7.
helyezést ért el Nagy Dániel, Garai Attila és
Emődi Zoltán. A 2018. 12. 01-jén
megrendezett Asztalitenisz Diákolimpián a
legjobb 16 közé került Jakus Patrik, ahonnan
azonban már az egyenes ági kieséses részbe
nem jutott tovább. Ezen a versenyen részt vett
Tóth Tibor is. 2018. 12. 16-án a B33 Megyei

Kosárlabda Bajnokságon egy lány és egy fiú
csapat vett részt a kenderesi középiskolából,
de sajnos nem jutottak tovább a területi
versenyre. Lányok csapatának tagjai: Antal
Zsuzsanna, Pálosi Enikő, Matuszka Adrienn
és Balabán Réka. Fiúk csapatának tagjai:
Nagy Dániel, Garai Attila, Herczeg Milán és
Sárik Gábor.
Ebben a tanítási évben még szeretnénk
megvalósítani azt a tervünket, hogy egy
tenisz-, röplabda- és tollaslabda bajnokságot
rendezzünk a környékbeli iskolák számára,
hiszen az intézmény adottságai erre
megfelelőek. Bízunk benne, hogy az időjárás
is kedvezni fog nekünk. Ilyen esemény
mostanában nem volt a kenderesi iskolában.
Ezzel a tervünkkel is szeretnénk a tanulóinkat
az egészséges életmódra motiválni.
Virág Dóra
igazgató
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Katasztrófavédelem felhívása téli veszélyekről gyerekeknek
HASZNOS TANÁCSOK
téli időszakra

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
mozdulatokat, megőrizve így a ruházatban
lévő szigetelő légréteget! Ha a jég újból és
újból beszakad, vágjatok magatoknak utat a
part felé addig, amíg ki nem értek a partra,
vagy teherbíró jégfelülethez nem értek!

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
tartózkodás szabályai
Tartós
hideg
hatására
kellően
megvastagodnak 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,
fakutyázás 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
rétegesre fagy, kásásnak tűnik. A
legbizonytalanabb az üreges jég, amely

Központi segélyhívó:

112

lehet ugyan átlátszó, de a jég belsejében
jól látható légbuborékok képződtek.
Ennek a legkisebb a teherbírása.
A part közelében a jég rendszerint
vékonyabb,
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
biztonságban 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
kikapcsolódni! Legalább ketten, optimális
esetben hárman együtt sportoljatok, így
tudtok egymásra figyelni, illetve
egymáson segíteni 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
biztos előjele annak, hogy bármelyik
pillanatban beszakadhat. Ha ilyet hallotok
magatok alatt, azonnal feküdjetek minél
nagyobb testfelülettel a jégre és próbáljátok
meg a legközelebbi biztos pontot hason
csúszva elérni!

Gondolkozz!

Tájékozódj!

Nézz utána!

Hogyan
nyújthatunk
segítséget
másoknak?
Hason csúszva közelítsétek meg a jég közé
került személyt, de ne menjetek egészen a
beszakadásig! Az utolsó szakaszt hidaljátok át
segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal,
kötéllel, nadrágszíjjal - esetleg többet
összekötve - vagy ruhadarabokkal)!
Ha több segítőtárs van a helyszínen,
alkossatok láncot úgy, hogy mindenki hason
fekve az előtte lévő lábát fogja! Az
odanyújtott segédeszközökkel húzzátok ki a
szerencsétlenül jártat a jégre, majd a partra.
A jeges vízből mentett embert azonnal ne
vigyétek túlfűtött, meleg helyre. Miután a
jeges
ruházatától
megszabadítottátok,
dörzsöléssel próbáljátok a vérkeringését
beindítani! Az ilyen személyt minden esetben,
orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell
részesíteni!
Ha van mobiltelefonotok, azt mindig
feltöltött állapotban vigyétek magunkkal, így
azonnal tudtok segítséget hívni!
Érdemes figyelembe venni, hogy a
mobiltelefon akkumulátora nagy hidegben
hamarabb lemerülhet.
Baleset bejelentése
Bejelentéskor mondjátok el neveteket,
telefonszámotokat valamint, hogy hol és mi
történt!
Ha körültekintőek vagytok, a nyílt vizek
lehetséges téli veszélyeit ismeritek és
betartjátok, akkor a jeges sport egészséges
kikapcsolódást és nem szomorúságot okoz.

Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Készülj fel!
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Karácsonyi ünnepség a Kenderesi Gondozási Központban
Intézményünkben, a hagyományokhoz
híven 2018-ban is sor került a Karácsony
megünneplésére, melyet az Idősek Klubjának tagjai, valamint a Gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek részére szerveztünk.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani
a Kenderesi Gondozási Központ Család- és
Gyermekjóléti szolgálata, továbbá valamennyi megajándékozott gyermek nevében
mindazoknak, akik önzetlen, jótékony adományaikkal hozzájárultak gyermekeink segítéséhez.
Penti Attila 80 db édességcsomaggal és
14 csomag szaloncukorral járult hozzá a
gyermekek megajándékozásához, Hollósi
Róbert és Derschner Zsófia „cipős doboz”
gyűjtést szervezett, így ruhaneművel, játékokkal és tartós élelmiszerrel tudták kiegészíteni az ajándékokat. Köszönetet mondunk továbbá azoknak az adományozóknak, akik nevük elhallgatását kérve járultak

hozzá, hogy örömet okozzanak, és élményt
nyújtsanak a gyermekeknek.

Moldvai Ilona
intézményvezető

Közterülettel kapcsolatos tudnivalók!
Kérjük az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó helyek
üzemeltetőit, tulajdonosait, ingatlanhasználókat, hogy az utcával
határos telekhatár menti közterületen felmerülő karbantartásitisztítási, gyalogjárdák hó- és jégmentesítési munkák elvégzéséről, csúszásmentesítéséről gondoskodjanak!
A közterületen lévő fák gallyazását, a járda fölé lehajló faágak
legalább 2,5 m magasságig való visszavágását el kell végezni a
zavartalan közlekedés biztosításának érdekében. A közlekedést zavaró, útkereszteződés belátását, járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat szintén vissza kell vágni.
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjárműveket,
munkagépeket mindenkinek a bejelentett telephelyén kell tárolnia!
A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott
forgalmi rendet kérjük betartani!
Az év elején beindulnak a szennyvízcsatorna és a csapadékvíz
elvezető rendszer kivitelezési munkái. A közterületen tárolt gépeket, autókat, építési anyagot kérjük elszállítani. Aki a felhívásnak

nem tesz eleget, annak elszállítását a tulajdonos költségére az
önkormányzat elvégzi, melyet a tulajdonosnak kell megfizetni.
Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi a
debreceni ATEV Zrt. Kérünk mindenkit, akinél állati hulla és
egyéb állati eredetű hulladék keletkezik, azt a szeméttelep
végénél lévő gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni! A máshol
történő elhagyás szabálysértési bírságot von maga után.
Közvilágítási hiba javítását jelenleg az EC-Energie Investment
Kft. végzi.
Az észlelt közvilágítási meghibásodásokat az alábbi elérhetőségeken is bejelentheti:
tel.: 06-23/540-430, e-mail: hibabejelentes@multienergie.hu,
titkarsag@multienergie.hu vagy a Polgármesteri Hivatalban az
59/328-106, 59/328-251 telefonszámon.
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttműködését!
Polgármesteri Hivatal

Állásajánlatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Minőségi ellenőr - mérőszobai - (Kisújszállás),
Általános irodai adminisztrátor (Kunmadaras, Karcag),
Bolti eladó (Karcag),
Forgácsoló, CNC gépkezelő-, programozó és gépbeállító (Karcag),
Kőműves (Tomajmonostora, Kunhegyes),
Villanyszerelő (Tomajmonostora, Kunhegyes),
Textilipari kikészítő-varrodai kisegítő (Kisújszállás),
Mezőgazdasági növényvédő gép kezelője (Tomajmonostora),

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője
- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Rakodómunkás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-168) vagy
e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon:https://vmp.munka.hu/
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló,
Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők
következő előadása:
2019. február 6. (szerda)
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál

A dzsungel könyve
- musical -

Azon darabok sorába tartozik, melyet az
ifjú és kevésbé ifjú közönség egyaránt
élvezettel néz. Balu, Bagira és Maugli
barátságának szép története minden ember
lelkében mély érzéseket kelt életre.
Indulás:
Kenderesről:
17.45-kor a művelődési háztól
Bánhalmáról: 18.00-kor
Útiköltség : 1.200 Ft/fő

FIGYELEM!
Akciós farsangi jelmezek és kellékek
vására Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi
piac mögötti DÁVID JELMEZ szaküzletben! (Széchenyi körút 127.) A tetőn
fagyi tölcsér látható a belső sétálóúton!
Óriási a választékunk: bölcsis, ovis,
iskolás és felnőtt méretű jelmezekből és
kiegészítőkből. Olcsó árak!
NYITVA: mindennap 9-18 óráig.
- fizetett hirdetés-
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