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Pünkösd: az ember újjászületésének ünnepe
Emberek vagyunk. Remélhetőleg ezt még bátran ki lehet
jelenteni (nem megbántva senkit, hiszen sokszor nem úgy viselkedünk). Emberi létünk kezdetén, a Teremtéskor, elhangzott egy
minősítés, amit az Isten mondott ki: ”jó”. Mitől volt „jó” az
ember? Attól, hogy szoros kapcsolatban állt azzal a világgal,
amiben élt, és tudta: teremtmény, azaz, nem mindenható. Aztán
az idők változtak, és benne az ember is. Romlott az életminősége, egyre inkább elhitte magáról, hogy bármit megtehet, és
ennek nem látta be a következményeit. De kaptunk egy új esélyt:
megszületett az Istenfiú, Jézus, aki Krisztussá lett, amikor megkeresztelkedett. Csupán 3 évig járta a poros utakat, szembesült
az emberi gőg következményeivel: a sok betegséggel, a kilátástalan emberi életekkel, a meg nem fogalmazott kérdésekkel. És
tette a dolgát, ahol tudott segített, és nagyon sok embernek felnyitotta a szemét, hogy lehetne máshogy is élni. De az önző
ember, aki úgy gondolta, felülírja Isten akaratát, megölte a
forradalmárt, a Hírhozót, a Jót –tevőt.
De nem tudta elhallgattatni végleg. Mert Krisztus feltámadt.
És itt megáll az ember: hogyan? Szokásos kérdés: mutassatok
már olyat nekem, aki meghalt, és visszajött onnan. Félünk a
haláltól, mert Énünk elvesztését féltjük. Ennek ellenére rálehet
mutatni. Jézus Krisztus feltámadt, de Ő korábban sem saját
énjét féltette, hanem a gyötrelem volt félelme tárgya. Mert aki
Ő volt azt nem lehetett elpusztítani. Ezért történt, hogy feltámadása után olyan sokszor kérdezték meg tőle: de hogyan? És erre
a kérdésre nincs jó válasz, mert ez az emberi tudatosság határán
túl van. A jobb kérdés: kiért? Az Emberért. A múltbéli, jelenkori
és jövőbeni emberért.
Mielőtt elindult a kereszt felé, hagyott itt nekünk egy olyan
ígéretet, ami beteljesült: „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek…
Ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat, én
pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké” (János evangéliuma15,16. vers)
Jézus soha nem hazudott. Miután feltámadt, még 40 napig a
Földön járt a kétségbeesett tanítványok között. Mint egy jó
pedagógus, fokozatosan tanította őket egyedül járni, gondolkodni, cselekedni. Aztán végleg elbúcsúzott ebből a világból. Ezt a napot hívjuk
Áldozócsütörtöknek. A Mennybemenetel
napjának. Még mindig csak álltak a
tanítványok, és féltek, bár már tudták,
hogy valami történni fog. És 10 nap várakozás után olyan esemény zúgott át a
világ felett, ami sarkában rengetett meg
minden elképzelhetőt. Pünkösd napján
megérkezett a Pártfogó, a Szentlélek. De
nem akárhogy. Hihetetlen erővel.

Széllel, lánggal, szavakkal és tettekkel. Mikor Péter elkezdett
beszélni a saját nyelvén, minden más nép a maga nyelvén értette
bizonyságtételét, és úgy érezték, kell tenniük valamit: nekik is
tovább kell adniuk azt az örömhírt, amelynek részeseivé váltak.
Megszületett az Ember újra. Nem elméleteket gyártó, hanem
cselekvő, egymásra odafigyelő, és szeretetre képes ember. „Jó”.
Ez a megrendítő a Pünkösdben. Sokan úgy nevezik, hogy az
egyház születésnapja. Ez is igaz, hiszen azok az emberek, akiket
ugyanazok az érzések, tudatosság irányít, közelednek
egymáshoz, keresik egymás társaságát. És ebből az egységből
lesz az egy-ház.
Persze meg lehet kérdezni, miért ilyen gyenge ma az egyház?
De miért ilyen gyenge ma az ember? Bátorság kell kiállni a
vállalásaink mellett, bátorság kell szembe menni a fogyasztói
világgal. A mai ember nagy kérdése: hogyan valósítsam meg
magam. Kit? A magam az te vagy: az
Ember. A valóságos kérdés: hogyan
legyek újra Ember. Minden kornak
van embertípusa. Mi puhányak vagyunk. Eladó a szívünk. A könnyebb
utat keressük. Mindent feláldozunk az
én oltárán, újra semmibe vesszük azt a
világot, amibe születtünk, újra nem
tartunk kapcsolatot Istennel. Lesz újra
Pünkösd? Mindig van Pünkösd.
Mindig van olyan, akinek a lelkében
hirtelen fellángol valami, és változtat
az élete addigi folyásán, aki felismeri a valódi értéket, aki saját
kívánságai elé tudja helyezni a mások érdekét, aki a hasonló
gondolkodású emberek társaságát keresi, és megszületik az egyház. Mert az egy-ház nem kövekből, hanem lelkekből épül. És
fáj a Lélek hiánya, fáj a lelketlenség. Engedjük meg magunknak
azt a feloldódást, hogy beengedjük a világunkba a Lelket! Így
lesz Pünkösdünk nekünk is! És újjá tudunk születni korunktól
függetlenül!
Cseh Judit lelkész

Református gyülekezeti alkalmak:
– Szeretet-híd alkalma (a cselekvés ideje): május 25, szombat
9 órától a temető rendezése
– Áldozócsütörtöki istentisztelet: május 30-án, csütörtökön, 11
órától
– Pünkösd első napján úrvacsorai istentiszteleti közösség:
június 9-én, vasárnap, 11 órától
– Pünkösd második napján istentiszteleti közösség: június 10én, hétfőn, 11 órától
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Testületi ülésen történt
A 2019. április 4-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:
Határoztak a „Szerves hulladék kezelése Karcagon”
című pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium
létrehozásáról.
Az
önkormányzat
konzorciumi
együttműködési megállapodást köt abból a célból, hogy a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében támogatási kérelmet nyújtsanak be és a támogatási
kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák. Erre azért van szükség,
mert Karcag város és térségének jelenleg nem megoldott
teljeskörűen a biológiailag lebomló hulladékok körébe
tartozó zöldhulladék kezelése, így indokolt a körzetben egy
szerves hulladék kezelő telep létesítése.
Határozatot alkottak a Dékány József és a Bán Tibor
utak közötti, 2155 helyrajzi számú, állami tulajdonú,
kivett saját használatú út önkormányzat részére történő
ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről. Az
önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
lévő Kenderes belterületen lévő, 315 m2 terület ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását. Az ingatlant az önkormányzat településüzemeltetési
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
helyi közút céljára kívánja felhasználni. Vállalják a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Határozatot alkottak a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház 33/461 (régi pártbizottsági rész) állami tulajdoni
hányadának önkormányzat részére történő ingyenes
átruházásával kapcsolatos döntésről. Az önkormányzat
az ingatlanrészt közművelődési feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni. Vállalják a tulajdonba
adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki civil
szervezetek részére, melynek keretén belül az éves
működési költségekre, illetve a civil szervezetek által
megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs

vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport
rendezvények támogatására pályázhatnak. A rendelkezésre
álló keret: 1.500.000 Ft.
Sportegyesületek számára szóló támogatási pályázat
kiírásáról is döntöttek.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a Kenderesi Városi
Sportegyesület
székhelyeként az önkormányzat
tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 56. szám
alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre. Hozzájárultak
továbbá ahhoz, hogy a sportegyesület nevében a „Kenderesi”
kifejezés szerepelhessen.
Engedélyezték a Kenderes-Bánhalma vízműtelepen
üzemelő, Grundfos gyártmányú szivattyú felújítását.
Hozzájárultak, hogy a felújítás költsége 250.900 Ft + ÁFA
összegben a 2019. évi bérleti díj terhére történjen
kiszámlázásra.
Határoztak arról, hogy a Kenderesi Gondozási
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámkeretét 2019. április 1. napjától egy fő
házigondozói létszámmal megemelik.
Hozzájárultak elidegenítési és terhelési tilalom,
valamint jelzálogjog bejegyzésének törléséhez a
Kenderes,
Ifjúság út 23. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan.
Hatályon kívül helyezték az önkormányzati lakások
lakbérének megállapításáról szóló 21/2013. számú
önkormányzati rendeletet.
Az ülés végén tájékoztatás hangzott el arról, hogy a
Magyar Falu Program keretén belül, az előzetes
egyeztetés alapján a bánhalmi út felületlezárására, a Bán
Tibor út járdaépítésére, óvodai sportpálya és játszóudvar
kialakítására, a védőnői szolgálat eszközeinek fejlesztésére,
valamint a ravatalozó felújítására tudnak majd pályázatot
benyújtani.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek
a www.kenderes.hu oldalon az
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontban.

Hirdesse cégét, vállalkozását, termékét, szolgáltatását
2019-ben is változatlan árakon Kenderes város krónikájában!
1 oldal (A/4-es nagyság)
1/2 oldal
1/4 oldal (9x13 cm)
1/8 oldal (9x6,5 cm)
1/16 oldal (4,5x7 cm)

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.

Következő
lapzárta:
2019.
június 10.

2019. május
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Lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás
Tisztelt Kenderesi Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött lom hulladékokat az NHSZ
Tisza Nonprofit Kft. 2019. május 31-én, pénteken, 7:00 órai kezdettel díjmentesen
elszállítja otthonuk elől.
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezése alapján a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a
közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladja.
A lomtalanítás kizárólag azokra a háztartásokra vonatkozik, amelyek a rendszeres közszolgáltatást folyamatosan
igénybe veszik, és az adott ingatlanon a hulladékszállítási közszolgáltatás nincs szüneteltetve!
Elszállítás:
–
2019. május 31-én (péntek), a reggel 7:00 óráig kihelyezett lomhulladékok elszállítását végezzük.
–
A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével és a hulladékszállítást végző célgép azt jól meg tudja közelíteni.
–
Azon települési jellegű hulladék, amely nem tartozik a LOMTALANÍTÁS keretébe, azaz a díjmentesen elszállítható
lomhulladékok közé, azokat KIZÁRÓLAG térítési díj ellenében, a következő rendes hulladékszállítási napon, a
megszokott vonalkódos elszámolási rendszer keretében vagy többlethulladékos zsákban kihelyezve szállítjuk el.
–
Fontos, hogy kizárólag a fenti időpontig kihelyezett hulladékokat szállítjuk el, háztartásonként maximum 1 m3
mennyiségben az alábbiak szerint:
Elszállításra kerülő anyagok:
–
A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából
származó hulladékokat szállítunk el: pl.: bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, üveghulladék, egyéb nem
veszélyes anyagok, berendezési tárgyak (napernyő, matrac stb.).
Nem szállítjuk el a lomtalanítás során:
–
az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, vagy olyan újrahasznosítható
hulladékokat, amelyeket a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal, vagy a gyűjtőszigetekről szállítunk el,
–
a szabványos gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladékokat (pl.: zsákba szedett ruhanemű, gyermekjáték, egyéb
háztartási hulladék, stb.)
–
azokat a hulladékokat amelyeket a hatóság által kiadott engedélyünk nem tesz lehetővé pl.: (veszélyes hulladékok)
Ilyenek pl.:
a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, porszívók,
konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök), fénycsövek és egyéb
higanytartalmú hulladékok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony üzemanyagok
hulladékai, autógumik, gépalkatrészek.
–
építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott.
–
biológiailag lebomló hulladékokat, fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagyméretű
hulladékokat.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközeiket
ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni!
Segítő együttműködésüket köszönjük!

4. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2019. május

Rendőrségi hírek
Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel
Hogy növelhető egy település biztonsága az építészet és
várostervezés eszközeivel? Hogyan lehet biztonságos tereket
létrehozni, amelyekre nem telepszik rá a bűnözés? Többek
között ezekre a kérdésekre ad választ az építészeti
bűnmegelőzés, egy mind a világban, mind Magyarországon
egyre népszerűbb és elfogadottabb kreatív bűnmegelőzési
irányzat.
Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az épített
környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos és
fenntartható eszközök használatával megszüntethetők a
bűnözésnek kedvező körülmények és terek. Gondoljuk csak
végig, mikor érezzük magunkat komfortosabban, ha egy élettel
teli, nyüzsgő téren megyünk keresztül, vagy ha egy kihalt, üres
területen vágunk át? A többi ember jelenléte megnyugvással tölt
el, hiszen úgy érezzük, hogy ahol több ember van, nem
fordulhat ellenünk senki, és ha mégis, a többiek segítenek vagy
segítséget hívnak. De mitől lesz egy tér nyüzsgő, forgalmas? Ha
az emberek szívesen töltik ott szabadidejüket, ha a tervező
gondol arra is, miként népesítheti be azt különféle cselekvéseket
ösztönző tárgyakkal, területekkel, pl. játszótér, sportpálya stb. E
gondolatmenet csak egy elemét mutatja be az építészeti
bűnmegelőzés széles körben alkalmazható tárházának, amely
egyszerű elveken alapul, mégis a világ számos országában
bizonyított már: hatásosan csökkenti a bűnelkövetések számát.
A bűnmegelőzés egyik legidőszerűbb feladata hazánkban ezeket
a környezetet céltudatosan alakító elveket széles körben
megismertetni.
Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre épül. A
természetes felügyelet az egyik legfontosabb alapelv, lényege,
hogy a személyek és tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban
fordul elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak a
közelünkben. Így természetes módon, az ott tartózkodók által
valósul meg a hely felügyelete. A jogosultság ellenőrzése esetén
a cél, hogy megállapítható legyen, hogy a személyek, akik a
területet használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. Ennek
szervezett formája, ha biztonsági személyzet ellenőrzi a
területhasználók illetékességét, természetes módja pedig az, ha
a terület használói maguk tudják kiszűrni az illetéktelenek
jelenlétét. A birtokviszony jelzések kapcsolódva a jogosultság
ellenőrzéséhez segít kiszűrni a jogtalanul ott tartózkodókat,
illetve segíti a tulajdonosi felelősségérzet kialakulását is, ezzel
segítve a rendezett és tiszta állapot fenntartását. A terület
karbantartása és gondozása a tulajdonosi felelősségérzethez
kapcsolódó alapelv, akkor tud érvényre jutni igazán, ha egy
területnek van gazdája, aki sajátjának érzi és felelősséget érez
iránta, így megfelelő módon gondozzák, nem hagyják magára.
Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata hogy az épített
környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással
jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel
kapcsolatos ismereteink tapasztalatokon és kutatómunkán
alapulva folyamatosan bővültek az elmúlt évtizedek során.
Épített környezetünknek jelenlegi, kivételezett életmódunkat
kell szolgálnia, beleértve azt az időt is, amit a szabadban
töltünk. Lehetővé kell tennie a szociális, gazdasági és fizikai
fenntarthatóságot. El kell, hogy lásson minket biztonságos,

életteli és vonzó terekkel, melyben jó élni, dolgozni, együtt
lenni, ünnepelni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni. Mindezt
anélkül, hogy túl sok vagyonvédelmi eszközzel, falakkal,
rácsokkal bástyázzon körül, vagy őrséggel tegye biztonságossá
életünket.
Az NBT szerepe az építészeti bűnmegelőzés terjesztésében
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elkötelezett az
építészeti bűnmegelőzés legmodernebb irányzatainak
terjesztésében, ezért több olyan kezdeményezést is elindított,
amelyek közelebb hozzák ezt a szemléletet azokhoz, akik
alkalmazni tudják a mindennapokban.
Az NBT támogatásával megjelent Bűnmegelőzés építészeti
eszközökkel címet viselő kiadvány mindezidáig a legátfogóbb
mű, amely magyarul elérhető ebben a témában. A könyv
ingyenesen elérhető a safecity.hu oldalon valamint letölthető a
Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisából is.
A világon már sok helyen sikeresen alkalmazott
módszerekről a hazai szakemberek a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács jóvoltából tájékozódhattak először igazán részletesen. A
2019. tavaszán Budapesten rendezett SAFECITY 1.0
konferencián, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a
kultúrAktív Egyesület, és a Lechner Tudásközpont közös
erőfeszítéseinek eredményeként jött létre, a hazai szakemberek
mellett a szakma nemzetközi nagyjai is megjelentek. A
nemzetközi konferencia első napján neves külföldi és magyar
szakértők tartottak előadást a hazai szakembereknek. A második
napon három interaktív, gyakorlatorientált workshop nyújtott
lehetőséget az ismeretek elmélyítésére. Az építészeti
bűnmegelőzés olyan terület ahol több szereplő összefogására
van szükség a sikerhez. Mivel az együttműködés támogatásában
és szervezésében is kulcsszerepet játszanak, elsősorban
önkormányzatokat vártunk az Önkormányzatok Bűnmegelőzési
Konferenciájára március 29-én. Összesen 107 település
képviseltette magát a konferencián, amelyen kifejezetten az
önkormányzatokat
érintő
bűnmegelőzési
kérdéseket
boncolgatták az előadók. A neves hazai előadók mellett az
építészeti bűnmegelőzés egyik jeles dán képviselője Bo
Grönlund is szerepet vállalt a konferencián, külföldi példákon
mutatta be az épített környezet és bűnözés közötti egyértelmű
kapcsolatot.
A jelenlévők megismerhették a PRE STAT rendszert, amely
segítségével bárki térképre vetítheti egy-egy város vagy régió
bűnözési statisztikáit akár több éves távlatban is. Szó volt arról,
hogy mire kell figyelnie annak, aki új városrészt tervez, felújítja
a régi utcákat vagy csak új építési telkeket szeretne kijelölni a
településen. A hallgatóság megtudhatta, hogy hogyan üthet két
legyet egy csapásra az, aki az építészeti bűnmegelőzés elveit
alkalmazza, hogyan érheti el, hogy egy városrész ne csak
megújuljon, de tartósan biztonságosabbá is váljon. A
konferenciánkon elhangzott előadások prezentációi az NBT
weboldaláról letölthetők.
Az NBT nemcsak neves külföldi előadók révén igyekszik
közelebb hozni a bűnmegelőzésnek ezt a fontos területét a
magyar szakemberekhez, hanem külföldi tanulmányutak által
is. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársai 2018. végén
Hollandiában és Svédországban jártak, hogy első kézből
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tájékozódjanak a gyakorlatba átültetett módszerekről. Látogatásunkról egy videós beszámoló is készült. Az építészeti
bűnmegelőzés volt az egyik témája az NBT A Bűn logikája
című dokumentumfilm-sorozatának. Az 50 perces epizódban a
területet legjobban ismerő magyar szakemberek szólalnak meg.
Az NBT Youtube csatornáján, akárcsak a sorozat több epizódja,
ez a rész is megtekinthető.

okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.”. „Az
unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza
kell fizetni.” „A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban
van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.”
A Rendőrség bűnmegelőzési ajánlásai:
-

Mintaprojektek
Az NBT nem csupán beszél róla, műveli is az építészeti
bűnmegelőzést. Törökbálint és Kőbánya civil szervezeteivel,
lakosságával és önkormányzataival összefogva egy-egy
közterület átalakításával próbálunk meg további javulást elérni
a környék biztonságában. Törökbálinton a Kálvária domb újul
meg és válik sokkal átláthatóbbá, a főváros 10. kerületében
pedig a Legyen TERED! projekt keretében változik meg egy
utca arculata. A projektről nem csupán a városrész vezetőivel
egyeztettünk, a széleskörű konzultációba bevontuk a
környékbelieket is és a közeli középiskola diákjait is.

-

Trükkös lopások idősek sérelmére
A bűnelkövetési módszer lényege, hogy az időskorú személy
lakóhelyén jelennek meg szélhámosok, akik különféle
hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel bejutnak a lakásba
és a tulajdonos figyelmét elterelik, majd alkalmas pillanatban
zsebre vágják a pénzét vagy értéktárgyait.
A trükkös tolvajlások, a hamis ürügyek csoportosítása:
A „segítségre szoruló” idegenek mondatai gyakran így
szólnak:
„Kérek egy pohár vizet, rosszul érzem magam!”, „ A gyermekemet szeretném tisztába tenni, a mosdót szeretném használni!”
A házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők, ügynökök:
„Vegyen tőlem árut, tűzifát árusítok, régiséget vásárolok,
megveszek bármit!”, „Beteg gyerekeknek, egyháznak pénzadományt gyűjtök!”, „Rendelést veszek fel bármilyen javításra!”
A magukat hivatalos személynek kiadók:
„Közüzemtől jövök villany-/gáz-/vízóra leolvasó vagyok.”,
„Túlfizetés történt, adjon vissza 20 ezresből!”, „A postától
jöttem, hamis bankjegy van a nyugdíja összegében.”
„Unokázós csalók”:
A csalók az időskorú áldozatot az unoka vagy más
hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd különböző
indokkal pénzt kérnek. A leggyakoribb színlelt okok:
„Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az
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-

-

Telefonhívások esetében azonnal ellenőrizzék a hívás
valóságtartalmát! Hívják fel azt a személyt, akire az
ismeretlen telefonáló hivatkozik!
Óvakodjon az idegenektől, ne engedje be őket a lakásába!
Nézzen ki az ablakon, vagy kémlelő nyíláson, hogy fel tudja
mérni a bejelentkezőt, győződjön meg arról ajtónyitás előtt,
be van-e akasztva a biztonsági lánc, mely védelmet ad!
Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen Önnel egy
szomszéd, egy rokon!
Amennyiben a hívatlan vendég már akarata ellenére belépett
otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül!
Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, meghátrál és
távozni fog.
Ha az idegen hivatalos személynek adja ki magát, minden
esetben kérjen igazolványt és hívja fel az intézményt,
amelyre hivatkozik! A cégek valódi munkatársai fényképes
azonosító kártyával rendelkeznek, amelyet intézkedésük
során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem
rendelkezik ilyen okmánnyal.
A szolgáltatók nem térítenek vissza készpénzben túlfizetést!
Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül
kérdezze ki a becsengetőket jövetelük céljáról és csak
állításuk valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót!
Aki rosszullétre hivatkozik, ahhoz hívjon mentőt, vagy
irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez! A
pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe
küldje!
A valós adománygyűjtők postai csekken kérik a befizetést és
nem készpénzt kérnek.
Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében mert ezzel
kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját!

Amennyiben minden óvatosság ellenére bűncselekmény
áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy
107-es segélyhívó számok valamelyikén!
Részletek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer április havi hírleveléből

KARCAGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG – KISÚJSZÁLLÁSI RENDŐRŐRS
– KENDERESI RENDŐRŐRS
Tisztelt lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kenderesi Rendőrőrs szolgálatos állományánál lévő mobiltelefonszám megváltozott
a korábban használt +36/30-6407743-as kapcsolási szám lecserélésre került +36/30-8492208-as kapcsolási számra.
Bejelentéseiket továbbra is megtehetik az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon, vagy a gyorsabb ügyintézés végett
az intézkedő rendőrnél levő +36/30-8492208-as kapcsolási számon.
Tisztelettel:
Boda Andor r. százados - Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka
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Kenderesi diákok sikere az egészségügyi és
katasztrófavédelmi versenyen
Orvos Anetta Csillát, a Magyar Vöröskereszt területi képviselőjét és a résztvevőket kérdeztem az áprilisban megrendezett
egészségügyi és katasztrófavédelmi versenyről, ahol szép eredményt értek el a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói:
- A Magyar Vöröskereszt stratégiájában kiemelt jelentőséggel
bír, és nagy hagyománnyal rendelkezik a társadalmi
elsősegélynyújtás területe. 1971 óta rendezzük meg évente az
országos felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyünket. A
versenyeken résztvevő 16. életévüket betöltő gyermekeket
általában önkéntesként viszont üdvözölhetjük a Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálaton is, mivel úgy megszeretik ezt a
tevékenységet. Másik fontos terület, melyben a Vöröskereszt élen
járó segítséget nyújt világszerte az a katasztrófavédelem, mely
szorosan összefonódik az előbbivel. Ezért is kezdeményeztük
évekkel ezelőtt, hogy a felmenő rendszerű területi versenyeket a
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, s az általuk meghirdetett
katasztrófavédelmi versennyel együtt tartsuk meg, de különkülön értékelve.
A verseny célja: az emberi segítőkészség és humanitárius
eszmék terjesztése, az elsősegélynyújtás népszerűsítése, a
megszerzett elméleti tudás és gyakorlati ismeretek fejlesztése, a
veszélyhelyzetek felismerése, önmentési képesség kialakítása.
Úgy gondolom, hogy azok a fiatalok, akik felkészülnek és
elindulnak ezeken a versenyeken, egy-egy váratlan esemény
vagy katasztrófahelyzet bekövetkeztekor, a kezdeti meglepődésből felocsúdva nem fognak pánikba esni, hanem az adott
helyzetet elemezve, gyors válaszreakciót kezdeményezve képesek lesznek önmaguk és mások életét is megmenteni.
- Hogyan kapcsolódtatok be ebbe a versenybe? – kérdeztem a
fiataloktól, akik szinte egyszerre mondták, hogy az osztályfőnökük, Barabás Miklósné tanárnő hívta fel a figyelmüket erre a
lehetőségre és készítette fel őket barátnője és kolléganője –
Szabóné Bóta Henrietta – segítségével.

- Orvos Anetta Csilla keresett meg engem és általa kaptam
lehetőséget, hogy megismertethessem az érdeklődő gyerekekkel
az alapvető elsősegélynyújtási és katasztrófavédelmi tudnivalókat, illetve ismertette meg velem a versenykiírást. Mivel biológiát
is tanítok, nagyon jól be tudtam illeszteni az órai munkába az
elsősegélynyújtási gyakorlati feladatokat és azok is kaptak egy
kis ízelítőt, akik nem akartak versenyre készülni. Délutáni
foglalkozásokon pedig tovább bővítettük az ismereteket. Nagyon
nagy segítséget jelentett, hogy rendszeres kapcsolatban tudtunk
lenni a Kisújszállás Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal és
a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével, mert tapasztalt
munkatársaikkal segítették és támogatták felkészülésünket.
Nélkülük nem is sikerülhetett volna ilyen szép eredményekkel
szerepelniük a csapatainknak, hiszen szükség volt arra, hogy
elméleti és gyakorlati ismereteiket megosszák a fiatalokkal.
- Tehát ez a verseny nem az iskolai tananyagra épült, hanem
nagyon sok plusz időt és befektetett energiát kívánt. Mi motivált
benneteket arra, hogy ennek ellenére vállaljátok a felkészülést?fordultam ismét a diákok felé.
Dombi Benjámin: - Én a jövőre gondoltam, arra, hogy
szeretnék majd jogosítványt szerezni és legalább lesznek már
elsősegélynyújtási ismereteim.
Bencze Viktória: - Az jutott eszembe, hogy mennyi hasznos
dolgot tanulhatunk, amit tudunk életünk során alkalmazni…
Vonzott az is, hogy együtt, csapatban kell dolgoznunk.
Ferenczi Márton: - Én szeretek új dolgokat kipróbálni.
Horváth Dávid: - Segíteni jó! A felkészülés és a versenyek
során olyan tudásra, tapasztalatra tettünk szert, hogy úgy
gondolom, nem esnék pánikba, ha valakinek segítségnyújtásra
lenne szüksége. Én már 2. éve veszek részt a felkészülésen és a
versenyen, nagyon szerettem volna, ha felülmúljuk a tavalyi
eredményünket (térségi I., megyei IV. helyezés). Annyi segítséget
kaptunk és bíztak bennünk, hogy úgy éreztem muszáj
bizonyítanunk!
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- Hogyan készültetek a versenyre?
- Az elméleti anyagot magyar órákon, szövegfeldolgozás
formájában, Annamária nénivel dolgoztuk fel és otthon
megtanultuk a tudnivalókat. Biológia órákon sebeket kötöztünk,
újraélesztettünk, szituációs gyakorlatokat játszottunk, aminek az
osztálytársaink is örültek, mert ők is szerepelhettek. Jókat
nevettünk közben. Délután elsősorban a gyakorlati feladatokat
próbálgattuk. Elutaztunk Karcagra és Kisújszállásra is, hogy a
tűzoltók megtanítsanak a tűzoltásra, az árvízvédelmi teendőkre,
megmutassák, hogyan kell azonosítani a vegyi anyagokat. Heni
néni mocsárjárót szerzett, Annamária néni tömlőt, így az iskola
udvarán is tudtunk gyakorolni. Anetta néni Ambu babát hozott,
hogy az újraélesztést megfelelően végezzük – mondták a
gyerekek egymást kiegészítve.
- Milyen élményekkel gazdagodtatok a felkészülés és a
versenyek során?
Béni Boglárka: - Nagyon jó hangulatban teltek a felkészülések
és a versenyek is. Jó volt együtt dolgozni!
Deák Lili: - Beleláthattunk abba, hogy az ezeken a területeken
dolgozó embereknek mennyi nehézséggel kell szembenézniük.
Ramos Ramóna: - Sok jó emberrel megismerkedtünk.
Sajtos Richárd: - Olyan dolgokat tanultunk, amelyek jó útra
viszik az embert.
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Horváth Arabella: - Nekem nagyon tetszett a versenyek
szervezettsége, a vendéglátás és a sok-sok ajándék, amit kaptunk.
Az eredményekről: egészségügyi feladatokban elért pontszám
alapján, katasztrófavédelmi eredmények és összpontszám alapján
hirdettek rangsort. A Kenderesi Szent Imre Katolikus Általános
Iskolából két csapat indult a megmérettetésen.
Lánycsapat: Térségi döntő – Egészségügyi verseny 3.
helyezés, Katasztrófavédelmi verseny 3. helyezés, Összesített
pontszám alapján 6. helyezés
Fiúcsapat: Térségi döntő – Egészségügyi verseny 2. helyezés
(holtversenyben 1.), Katasztrófavédelmi verseny 1. helyezés,
Összesített pontszám alapján 3. helyezés, Katasztrófavédelmivízügyi különdíj
Megyei döntő: Katasztrófavédelmi verseny 2. helyezés,
Polgári védelem különdíj
Valami elkezdődött és bízunk benne, hogy lesz még folytatás!
Ezek a gyerekek megtanultak fegyelmezett viselkedéssel,
gondolkodással, együttműködve kritikus helyzetekben is
megfelelően cselekedni. Nem tudhatjuk, hogy mikor kell élő
helyzetben alkalmazniuk azt…
Ács Andrea Éva
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Kedves szülők, szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik gyermeküket iskolánkba íratták be. Nagy szeretettel
várjuk a leendő elsősöket szeptemberben!
Versenyek, pályázatok:
A költészet napján alsós és felsős versmondóink örömmel
csatlakoztak a városi könyvtár felhívásához. Gratulálunk a
tehetséges versmondóknak és a felkészítő pedagógusoknak,
valamint köszönjük a felajánlott díjakat. A Diákönkormányzat is pályázatot hirdetett „Kedvenc versem lefestem…”
szlogennel, melyre kreatív versillusztrációkat készítettek
ügyes kezű diákjaink.
Az egészségügyi és katasztrófavédelmi versenyre Barabás
Miklósné és Szabóné Bóta Henrietta tanárnők két csapatot
készítettek fel. A körzeti fordulón a nyolcadikos fiúk a katasztrófavédelmi versenyen első, az egészségügyi versenyen
második helyezést értek el. A nyolcadikos lányok, Bencze
Viktória, Béni Boglárka, Deák Lili, Horváth Arabella,
Ramos Ramóna mindkét területen harmadikok lettek. A
fiúcsapat tovább jutott a katasztrófavédelmi verseny megyei
döntőjébe. Ott is sikeresen szerepeltek, a második helyezést
hozták el. Gratulálunk a felkészítőknek és a négy fiúnak,
Dombi Benjáminnak, Ferenczi Mártonnak, Horváth Dávidnak és Sajtos Richárdnak.
Gyányi Tímea, Antal István és Boda Zoltán pedagógusok
Bozsik tornára nevezték be tanulóinkat. Az 1-2. osztályos
korcsoport focistái szakadó esőben álltak helyt Szolnokon, és
mindannyian éremmel és egy nagy Bozsik labdával tértek
haza. Az utolsó fordulót Kenderesen rendezték, ahol a 3-4.
osztályosok harmadik, az 5-6. osztályosok pedig második
helyezést értek el. A 7-8. osztályos korcsoportban mind a
lány-, mind a fiúcsapat elhozta az első helyezést, így tovább
jutottak a megyei döntőbe. Szurkolunk nekik.
A Harmatcsepp levelezős verseny országos fordulójába 2
diákunk jutott be, hittanból Szabó Lili Hanna, matematikából

1.b győztes csapat

Nagy Milán 4.a osztályos tanulók, Vízi Jánosné tanító néni
és Törőcsik János hitoktatónk tanítványai.
A Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntőjén elsőseink
kiválóan szerepeltek környezetismeret tantárgyból. Szabó
Bence 1. helyezést ért el, így részt vehet a Szegeden megrendezésre kerülő országos döntőn. Gyulai Konrád 3., Maróti
Noémi 4., Balogh Hanna 6. és Juhász Fanni 7. helyezéssel
büszkélkedhet. A Nagykálló-Tész Kft. rajzpályázatot hirdetett, melyre szintén az 1.b osztály előbb említett öt tanulója
készített rajzot. Alkotásukkal megszerezték az első helyet,
rajzuk kiállításra kerül. A gyerekeket osztályfőnökük, Szabóné Bóta Henrietta tanító néni segítette a felkészülésben.
Az iskolában futó pályázatok keretében bővült eszközellátottságunk, tanulói és tanári asztalok és székek érkeztek
iskolánkba.
Programok
Csatlakoztunk a Fenntarthatóság-környezettudatosság
Témahetéhez, a „Nézz szembe a szemeteddel!” témát jártuk
körül.
A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai a
húsvéti lelki napon előadták nekünk a Passiót. Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának eseményei bemutatásával közelebb hozták hozzánk Jézus utolsó napjainak üzenetét. Az előadott események mindannyiunkat megérintettek.
Nyolcadikosaink a virágvasárnapi szentmisén olvasták fel a
Passiót.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon húsvéti játszóházba hívtunk kicsiket és nagyobbakat. Az alsósok tojást
díszítettek, nyuszit készítettek, a felsősök pedig termésekből,
természetes anyagokból alkothattak szebbnél szebb tárgyakat.
Nagyné Lenge Margit

Húsvéti játszóház
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„Amit már eltáncoltál, azt senki sem veheti el tőled.... ,,
Gabriel García Márquez
– interjú Andrási Diána kenderesi versenytáncossal –
Eddigi lapszámainkban több alkalommal
jelentettünk meg riportot helyi fiatalokkal,
akik a tánc világát választották hivatásul.
Többségük inkább néptáncosként ért el
kiemelkedő sikert. Most nagy örömünkre
szolgál, hogy egy kenderesi fiatal hölgy,
Andrási Diána a társastánc területén bizonyította tehetségét. Most őt kérdeztük elért
sikereiről és az oda vezető útról.
- Mikor kezdtél el táncolni, milyen
indíttatásból?
- Tizenkét éves korom óta táncolok. A
”Szombat esti láz” című televíziós műsor
hatására kezdett el érdekelni a tánc kislányként. Nagyon tetszett a fellépő ruhák, a
gyönyörű frizurák, cipők sokasága.. mostmár
nemcsak ezért…a tánc kikapcsol, feltölt,
egyszerűen imádom!
- Más jellegű táncot is tanultál?
- Óvodában mazsorettre jártam, de erről
már csak halvány emlékeim maradtak.
- Hogyan vezetett az út idáig? Mesélj a
tanulmányaidról!

- Alapfokú tanulmányaimat Kisújszálláson
a Kossuth Lajos Általános iskolában végeztem 2003 és 2010 között és ezalatt a kenderesi
és kisújszállási művelődési házban működő
Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulója is voltam. Ezután 2008 és
2010 között a Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskolába kerültem. 2010-2012
között fodrász alapképzésben részesültem.
2012-2014 közöti tanulmányi időszak után
érettségi vizsgát tettem, 2014-2016 között
gyakorlófodrász voltam, majd 2016-2017
után fodrász szakmai vizsgát tettem.
- Milyen egyesületben táncoltál, táncolsz
jelenleg?
- 2011-2012' között a szentesi Szilver TSE
csapatában táncoltam, most pedig a szolnoki
Szoldance TSE táncosa vagyok. A köztes
időszakban tartottam négy év szünetet a
táncolásban. Tavaly decemberben döntöttem
úgy, hogy újrakezdem.
- Milyen versenyeken vettél már részt,
milyen eredményekkel?
- Több tánciskolás versenyen vettem részt,

ahol mindig dobogós helyezéseket értünk el.
Nem régen lettem versenykönyves táncos. A
jelenlegi táncpárommal eddig két versenyen
vettünk részt. Az első megmérettetésünk a
Kelet Magyarországi Területi Bajnokság volt,
amit Kunszentmártonban rendeztek meg.
Standard kategóriában 6. helyezést, latinból
pedig 4. helyezést értünk el. Nem voltunk
elkeseredve, hiszen még ez az első versenyünk volt és döntőben táncolhattunk. A
második versenyünk, a Formakupa Algyőn
volt. Ott Standard kategóriában 6., latinból
pedig 3. helyezést értünk el.
- Hogyan őrzöd meg a kondíciódat?
A munkám mellett nagyon nehéz
bármilyen sportot űzni. Egyelőre heti két
edzésen tudok résztvenni. A táncon kívül nem
sportolok mást. Diétázni nem szoktam..
inkább a mértékletességre törekszem. Ha azt
érzem , hogy picit híztam, jobban odafigyelek
az étkezésre.
- A család mennyire támogat a tevékenységeidben?
- A családom a választott szakmámban és a
hobbimban is 100%-osan támogatott, támogat. Anyukámék szívesen jönnek a fodrászatba, ha bármilyen új dolgot kiszeretnének
próbálni. Táncversenyeimre folyamatosan
jönnek szurkolni. Rengeteget segítenek. Mindent nagyon köszönök nekik.
- Hogyan tovább, mik a jövőbeni terveid?
- A fő szakmám a fodrászat marad. A táncot
csak hobbiként szeretném tovább csinálni.
Eddig elért sikereidhez ezúton is gratulálunk, és további sok eredményes versenyt
kívánunk Neked a jövőben!
Ács Andrea Éva
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Állásajánlatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Műszerész gépésztechnikus (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor-német nyelvismeret szükséges (Kunmadaras),
Adatrögzítő (Kisújszállás),
Bolti eladó- egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Bolti eladó (Kisújszállás),
Kertészeti gazdabolti eladó- egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Pultos- egyszerűsített foglakoztatás (Karcag, Kenderes),
Szarvasmarha-ló, sertés-, juhtartó és –tenyésztő-állattenyésztési technikus (Karcag),
Sertésgondozó (Kisújszállás),
Halász, haltenyésztő (Karcag),
Pék-betanított pék (Karcag),
Lakatos - egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Kőműves (Kisújszállás),
Ács (Karcag),
Tetőfedő (Karcag),
Fémmegmunkáló- gépbeállító, gépkezelő- egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Kamion- gépkocsivezető (Karcag),
Növénytermesztő-gépész, gépszerelő (Karcag),
Földmunkagép és hasonló könnyű-és nehézgépkezelő-gumikerekes forgó kotrógép kezelője (Békés megye)
Egyszerű ipari foglalkozás-egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás- karbantartó- egyszerűsített foglakoztatás (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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Városi Könyvtár hírei
Új könyveinkből ajánljuk
Gyerekeknek
5 perces mesék
Bartos Erika: Brúnó Budapesten: Pest fényei
Berg Judit: Galléros Fecó naplója
Berg Judit: Rumini a fényvizeken
Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten
Berg Judit: Rumini és a négy jogar
Bosnyák Viktória: A betűszörnyek szigete
Bosnyák Viktória: Csupa csuka
Bosnyák Viktória: Ez aztán rémes!
Bosnyák Viktória: Mi-csi bá-csi mit csi-nál?
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: az utolsó szalmaszál
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: Rodrick a király
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: Greg Heffley
feljegyzései
Kai Meyer: A betű mágusa
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója:
bálkirálynő: egy-nem-túl boldog randiguru meséi
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója: szívzűrök:
egy-nem-túl eszes okoska meséi
Felnőtteknek
Agatha Christie: Miért nem szóltak Evansnak?
Anna Todd: Mielőtt
Ashley Carrigan: Suttogó-völgy
Bella Andre: Csak rád gondolok
Borsa Brown: Gyalázat és szenvedély
Budai Lotti: A párizsi gésa: A szamuráj lánya 2.
Collen Hoover: Velünk véget ér
Colleen Mccullough: Tövismadarak
Eszterhai Katalin: Légy az élet csodálója
Eszterhai Katalin: Szeretném még elmondani:
szerettem
Fiona Barton: Az özvegy
Grecsó Krisztián: Vera
Haich Erzsébet: Hét nap, hét erő: a jóga
füveskönyve
Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar
irodalom
J.K. Rowling: Gonosz pálya

J.K. Rowling: Halálos fehér
J.K. Rowling: Kakukkszó
Kathryn Taylor: Vadvirágos nyarak
Leslie L. Lawrence: Az üvegpadlós függőhíd
kolostora 1-2. rész
Michelle Obama: Így lettem
Nicholas Sparks: Első látásra
Palotás Petra: Szárnyaszegett pillangók 1.
Popper Péter: Tűnődések napról napra
Robert Lawson: Odaát
Szepes Mária: Füveskönyv
Victor Lavelle: Bölcsőrablók
Viktoria Aveyard: A háború vihara
Wass Albert: Wass Albert vadászatai és erdélyi
ételreceptjei
Weöres Sándor: Füveskönyv
Szakirodalom
Andreas Drouve: A Szent Jakab-út, Spanyolország
Alison Walker: Enni való ajándékok: több, mint
100 otthon megvalósítható ajándékötlet
Angelina Panagos: Egyensúlyban: hat lépés az
egészséges hormonháztartásért
Anjali Shah: Szuper babaételek: szakácskönyv:
egészséges, egyszerűen elkészíthető receptek
Bernhard Gahm: Húsfélék pácolása és füstölése
otthon: a sonkától az oldalasig
Derry Brabbs: Zarándokutak: Európa legnagyobb
zarándokútvonalai
Egy czitrom hajával: Szabó Magda ízei 2.
Mary Berry: Főzni tanulunk: elronthatatlan
receptek és egyszerű technikák
Milánó (útikönyv)
Polcz Alaine: Főzzünk örömmel! Egészségesen,
gyorsan, olcsón
Rüdiger Dahlke: Vegán ketogén diéta: peache food:
lendületesen, egészségesen
Sándor Anikó: Magyar Camino: a magad útján
Stephanie Bruneau: Méhek, mézek nagykönyve:
gyógyító kincsek a kaptárból: receptek és tanácsok
mézre, méhviaszra, propoliszra, méhpempőre,
virágporra
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BABA–MAMA
KLUB
2019. május 27-én
(hétfő)
10.00 órakor tartjuk

„Fognyűvő
manócska”

című foglalkozásunkat
a könyvtárban.

Vendégünk

Horváth Sándorné
dentalhigiénikus, fogászati
szakasszisztens.

Április 11. Költészet napja
„ A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.”
(Simai Mihály)
Már több évtizedes hagyomány, hogy a
helyi általános iskolával együttműködve
közös rendezvénnyel emlékezünk a Magyar
Költészet napjára. Április 10-én az alsó
tagozatos tanulók, 11-én a felsősök
szavalóversenye zajlott a könyvtárban. 38
nevezés érkezett a felhívásunkra.
A színvonalas rendezvényen sok szép
verset hallottunk a klasszikus és a kortárs
költészetből egyaránt.
Helyezések alsó tagozat 1-2. osztályos
korcsoportban:
1. Ladányi Jázmin 2.b
2. Kiss Csenge 1.a
3. Lakatos Natália 2.b
A különdíjat Szilágyi János Rómeó 2.b és

Bucsi Krisztina 2.b, a Katolikus Egyház díját
Szekeres Dorka 1.a osztályos tanuló kapta.
3-4. osztályos korcsoportban:
1. Gál Géza Gergő 4.a
2. Nagy Milán 4.a
3. Nagy Jázmin 3.a
A különdíjat Jelen Jázmin Tamara 4.b és Lólé
Dorina 3.a, a Katolikus Egyház díját Szabó
Lili Hanna 4.a osztályos tanuló kapta.
Helyezések felső tagozat 5.-6. osztályos
korcsoportban:
1. Gaszparjan Ruben 5.b
2. Ratkai Rita 5.b
3. Hangyási Tamás 6.a és Andrási Szabolcs
6.a

Különdíjban részesültek: Pádár Zsombor 6.a,
Pádár Szonja 6.a osztályos tanulók.
7.-8. osztályos korcsoportban:
1. Darvas Zsófia 8.a
2. Andrási Panna 7.a
Különdíjban részesült Ramos Eszter 7.a
osztályos tanuló.
Felkészítő tanítók és tanár: Baranyiné Molnár
Erika, Bordás Józsefné, Bótáné Veisengrúber
Edit, Bozsó Györgyné, Ladányiné Oros
Ibolya, Oros-Rázsó Katalin, Vízi Jánosné.
Köszönjük Pádár Lászlóné polgármester
asszony, a Római Katolikus Egyház, és Ács
Andrea Éva felajánlásait!
Mikola Istvánné, Deák Alexandra
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ÉRTESÍTÉS TüdőSzűRÉSRőL
Értesítem, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 NM rendelet
alapján Kenderes és Bánhalma lakossága részére 2019. május 08-tól 2019. május 29-ig tüdőszűrő vizsgálat lesz.
Helye: Művelődési Ház Kenderes, Szent István út 33.
Szűrési időpontok:

hétfő: 12.00. – 16.30
kedd: 8.00. – 13.00
szerda: 12.00. – 16.30
csütörtök: 8.00. – 13.00
péntek: 8.00. – 12.30

A szűrés a TBC-s megbetegedés mellett számos légzőszervi, szív-és érrendszeri megbetegedések vizsgálatára is
szolgát.

Kérjük, hogy a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ-számot) tartalmazó
kártyát, valamint személyi igazolványt és lakcímkártyát a szűrésre hozza magával!
Figyelem!
A 40 évnél fiatalabb lakosok részére a szűrés nem kötelező, 40 év feletti lakosok részére a szűrés ajánlott.
40 év alatti lakosok szűrése térítésköteles. A szűrés díja: 1700.- Ft.
Ebben az esetben csekket a tüdőszűrés helyszínén kell kérni, melyet befizet a postán, majd bemutat a szűrés előtt.
Továbbá szükséges a szűréshez üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló. Csak a beutaló felmutatása ellenében kap
csekket !!!
18 év alatti lakosok részére az orvosi beutaló mellett szülői beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.
A tavaly évről megmaradt csekk érvénytelen!
Lehetőség van arra, hogy felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton megküldik a szűrés eredményét.
Kenderes, 2019. április 3.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
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