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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
„Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahova rendelt, nem rendelt volna oda.”
(Paul Claudel)

KENDERES ÉS BÁNHALMA LAKOSAI!
Először is engedjék meg, hogy
megköszönjem azt a bizalmat, amellyel
megtiszteltek és eljuttattak a polgármesteri székig, ígérem, hogy a legjobb
tudásom szerint igyekszem majd ezt
megszolgálni.
Köszönöm, hogy támogatták személyemet és a VÁLTOZÁS PROGRAMját.
Köszönöm, hogy hittek és bíztak
bennem.
A választók többsége úgy döntött,
hogy zárjuk le az elmúlt 9 évet és új
időszámítás kezdődjön településünkön.
Ezt a döntést mindenkinek el kell fogadni és tiszteletben kell tartani!
A lehetőség egyúttal kötelez is, nemcsak engem, hanem a képviselő-testület
valamennyi tagját. Szeretném, ha
mindnyájan kivennénk részünket abból
a munkából, amellyel Önök felhatalmaztak bennünket.
Valamennyi jó szándékú, konstruktív, megvalósítható ötletet befogadok.
A választói akarat arra hatalmazott fel
engem és képviselőtársaimat, hogy a
jelenlegi összetételben dolgozzunk
együtt, én erre nyitott is vagyok.
Tervem az, hogy az eddig elért eredményeket megőrizve, arra építkezve
egy stabil, nyugodt, kiegyensúlyozott

városvezetést kívánok megvalósítani.
Felelőtlen ígéretek helyett a realitások
figyelembe vételével, hazai és Európai
Uniós pénzeszközök, pályázati források eredményes felhasználásával, takarékos gazdálkodással, meglévő értékeink kihasználásával, a munkahelyteremtés támogatásával visszaállítani városunk lakosságmegőrző, népességmegtartó erejét.
Én nem háborút akarok, én békét
akarok! Aki viszont törvényt sértett
vagy jogszabályba ütközőt tett, annak
nincs kegyelem, az bűnhődni fog!

A bizalomra és hitre talán ma van
leginkább szüksége az embereknek.

Rendet, fegyelmet, biztonságot és tisztességes megélhetést minden családnak!
Túl kell élnünk a kezdeti nehéz időket, mellyel naponta szembesülünk,
ehhez szorgalmas, ötletekben gazdag
testületi munka, és az azt támogató
hivatali, intézményi és lakossági háttér
szükséges.
Városunknak úgy kell az elkövetkezendő éveket terveznie, hogy fejlesztési céljainkat elérhessük, eredményeinket megtarthassuk.

Tudom és érzem a felelősség súlyát,
de tudom és érzem a bizalom erejét is,
ami biztos alapot ad nekem városunk
életének szervezésében, irányításában.

Jómagam eddigi életem legnagyobb
feladata előtt állok, de mondhatom az
Önök nevében is, hogy nagy feladatok
előtt állunk, melyhez kitartásra, áldozatvállalásra, összefogásra, pénzre és
erős hitre van szükség. Hinni az emberek jóakaratában, segítőkészségében.

Mindenkinek sikeres és eredményes
munkát kívánok szeretett városunk
Kenderes-Bánhalma jövőjéért és fejlődéséért.

Még egyszer kérek mindenkit az
összefogásra, mert csak együtt sikerülhet megvalósítanunk elképzeléseinket.
A most kezdődő közös munkához
pedig mindenkire számítok, hogy
együtt, közösen vezessük városunkat
egy szebb és boldogabb jövő felé.

Bogdán Péter
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

a Kenderesi Polgármesteri Hivatal felújítás miatt
átköltözött a Móricz Zsigmond Művelődési Házba
(5331, Kenderes, Szent István út 33.)
A Hivatal az alábbi telefonszámokon érhető el:

Polgármester: 59/328-109, 59/328-251
Aljegyző: 59/328-214
Munkaügy: 59/328-214
Informatikus: 59/328-214
Igazgatási és szervezési osztály: 59/328-214
Műszaki ügyintézés: 59/328-106
Anyakkönyvvezető: 59/328-106
Pénzügyi osztályvezető: 59/328-225
Adóügyek: 59/328-225
Könyvelés: 59/328-225
Pénztár: 59/328-225
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Aktuális tudnivalók
Az utóbbi évek tapasztalata alapján szükségesnek
láttuk, hogy november hónapban is legyen zöldhulladék
szállítás. A szolgáltató ezért 2019. november 29.
napjára beütemezett egy plusz szállítási napot.
Környezetünk védelme érdekében kérjük, az avar és a
kerti hulladék égetése helyett, az ingyenes zöldhulladék
elszállítást vegyék igénybe!
Nyílt téren nem kerti hulladéknak minősülő
anyagot égetni tiltott!
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályozására a
16/2014. (x.6.) önkormányzati rendelet az irányadó. E
szerint „A város közigazgatási területén tilos a nyílt téri
égetés, kivéve a kerti kiszárított zöldhulladék (fű, avar,
gallyak stb) minden hét keddjén 6.00 órától 20 óráig
és szombatján 6 órától 12 óráig terjedő időszakban
történő égetését, abban az esetben, ha nincs
tűzgyújtási tilalom, országos tűzgyújtási tilalom
elrendelve. Az égetést ezen időpontokon belül lehet
megkezdeni és teljesen befejezni, azaz a füstöt is
megszüntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.”
Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával
kapcsolatos feladatai a következők:

- Közterületet telephelyként használni tilos! A
gépjárműveket, munkagépeket mindenkinek a
bejelentett telephelyén kell tárolnia! A közterületen
tárolt gépeket, autókat, építési anyagot kérjük
elszállítani! Aki a felhívásnak nem tesz eleget, annak
elszállítását
a
tulajdonos
költségére
az
önkormányzat elvégezi, melyet a tulajdonosnak kell
megfizetni.
A szennyvízcsatorna rendszer kivitelezési munkái
jelenleg is zajlanak a Kakat, a Kertes, az Akácos úton,
majd az időjárás függvényében előre láthatólag
folytatódnak a Bocskai, az Arany János és a Felsőszőlő
úton.
Állati tetemet a kenderesi közigazgatási területén
rendezett lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek a
kijelölt dögtérre (Kenderes, Bocskai útról
megközelíthető 0575/5 hrsz-ú terület- a rekultivált
szeméttelep keleti vége) kihelyezett gyűjtő konténerbe
kell elhelyezni. A máshol történő elhelyezés
szabálysértési bírságot von maga után! Településünkről
az állati hullák rendszeres elszállítását a debreceni
ATEV Zrt. végzi.
Közvilágítási hiba bejelentése:

- az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai
mellett meglevő járdaszakasz (járda hiányában 2 m
széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a közúttal
párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a
kapubejáróknál épített átereszek, folyókák, valamint
a gépkocsibejárók területének tisztán tartása, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és
síkosság mentesítése,
- az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos
karbantartása, hogy az a közlekedést és a
láthatóságot ne akadályozza,
- az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le
kell tisztítani,
- az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat
feltölteni, betemetni nem lehet,
- közterületen lévő fák gallyazása, a járda fölé lehajló
faágak legalább 2,5 m magasságig való
visszavágása- a zavartalan közlekedés biztosításának
érdekében. A közlekedést zavaró, útkereszteződés
belátását, járművek biztonságos közlekedését
akadályozó ágakat szintén vissza kell vágni.

A néhány lámpatestet (1-5 db) érintő közvilágítási
meghibásodásokat az alábbi elérhetőségeken lehet
jelezni az EC-Energie Investment Kft. felé: telefonon a
06
23/540-430
telefonszámon
vagy
a
http://energieinvestment.hu
internetes
oldalon
(hibabejelentés), továbbá elektronikus levélben a
hibabejelentes@multienergie.hu
vagy
a
titkarsag@multienergie.hu címre.
Több lámpatest hibájának esetén (szakaszhiba) a
hibát az E-ON Zrt. felé kell jelezni a 0680210310-es
telefonszámon.
Az észlelt közvilágítási meghibásodásokat a
Polgármesteri Hivatal felé is jelezhetik az 59/328-106
vagy a 59/328-251 telefonszámon.
Köszönjük mindenkinek segítő együttműködését!
Polgármesteri Hivatal
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Tűzoltósági felhívás
Fűtéssel kapcsolatos jó tanácsok, hogy ne egy lakástűz
miatt legyen melegünk…
A tüzelő-, fűtőberendezések, az égéstermék-elvezető és
szagelszívó rendszerek meghibásodása, valamint a helytelen
műszaki megoldások tűzesetet, robbanást, füstmérgezést
vagy szén-monoxid-mérgezést okozhatnak. Ezek a tragédiák
egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének.
Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelőés fűtőberendezést, kályhát (tűzhelyet) csatlakoztassunk a
kéményhez, hiszen használat közben nemcsak a füst
áramolhat ki a réseken, hanem a szikra is kipattanhat. Fontos
a kémények ellenőrzése. Ezt ma már a tulajdonosnak,
használónak magának kell kérnie és a lakosság részére
díjmentes. A 1818-as hívószámon a 9.1 menüpontban érhető
el. A zárt égésterű gázzal üzemelő berendezések kéményeit 2
évente, a szilárd vagy olaj tüzelésű berendezések kéményeit
évente felül kell vizsgáltatni.
Jó ha tudjuk: ez csak az egylakásos ingatlanokra
vonatkozik, a társasházakra, cégek vállalkozások
telephelyeire nem!
Még most sem késő átvizsgáltatni a különböző tüzelő-fűtő
berendezéseket, mivel a gázfűtéses lakásokban a
visszaáramló légnemű égéstermék is tragédiát okozhat. A fél
éve nem használt tüzelőberendezésekben meglazulhatnak a
tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek, ezért célszerű
használat előtt megfelelő képesítésű szakemberrel
átvizsgáltatni őket.
Sok helyen fűtenek vegyes tüzelésű kazánnal. Ebben az
esetben nem elég csupán a kémény, ajánlott a berendezés
átvizsgálása is. Veszélyforrásként jelentkeznek a
tüzelőanyagok is, ha nem megfelelően tárolják azokat.
Mindenképp biztosítani kell a kazán és a tüzelőanyag közötti
távolságot, továbbá el kell távolítani a felhalmozott éghető
anyagokat is a fűtőberendezés környezetéből.
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés
begyújtásához ne használjunk tűz vagy robbanásveszélyes
éghető folyadékot! A füstcső hézagmentesen illeszkedjen,
mert a visszaáramló füst mérgezést, a széteső cső pedig tüzet
okozhat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább egy
helyen – fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni
és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A koromzsákés tisztítóajtót tartsuk folyamatosan zárt állapotban! A
padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében
éghető anyagot ne tároljunk! Az égésterméket, izzó parazsat
ne öntsük műanyag szemetes edénybe, mert az megolvadhat
és kigyulladhat! A széntüzelésű berendezést használók
figyeljenek arra, hogy a szenet nedves állapotban ne tárolják
be, mert öngyulladásra hajlamos!
A PB gázzal üzemelő berendezést és pb-gázpalackot
panelszerkezetű lakóépületben, illetőleg talajszint alatti
helyiségben elhelyezni nem szabad. Kizárólag ép,
sérülésmentes
gázpalackot
használjunk,
melynek
szerelvényei megfelelő tömítéssel rendelkeznek! A tömítés

megbízhatóságát szappanos vízzel, vagy borotvahabbal
ellenőrizzük! A külön égéstermék elvezetővel nem
rendelkező fűtőberendezést (az égési gázok az adott helyiség
légterébe ürülnek) csak nagy körültekintéssel, intenzív
szellőzéssel rendelkező helyiségben használjunk!
Sokan választják manapság a korszerű, jobban záródó
nyílászárókat, azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy ezek a
veszélyt is fokozzák, főleg ahol a nyílt égésterű
berendezések (bojler, kéményes konvektor, kazán)
elszívhatják az oxigént. Megoldást jelenthet a problémára a
szabályozott szellőző-berendezés, valamint a rendszeres
szellőztetés. A szén-monoxid – elkeveredve a levegővel–
belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel
ellátott helyiségekben érdemes lehet szénmonoxidjelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése
céljából.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szénmonoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai könnyen
összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz az
otthonokban leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely
meggátolja a véráramban az oxigén szállítását. Ha a baj
mégis megtörtént, jó tudni, hogy a mérgezés tünetei
jelentkezhetnek hirtelen vagy fokozatosan is. E tünetek a
következők lehetnek: szédülés, nehéz légzés, fejfájás,
émelygés, hányinger, gyengeség, súlyos esetben ájulás. Ha
ezek közül valamelyiket, vagy egyszerre több tünetet
tapasztal, szénmonoxid-mérgezésre gyanakodhat, ezért
azonnal menjen friss levegőre és hívjon orvost!
Amennyiben szén-monoxidot észlel, nyissa ki az összes
ablakot és ajtót, hogy a gáz kiszellőzhessen, és azonnal
kapcsolja ki a tüzelő-berendezést, ha lehetséges! Hagyja el
az épületet, és addig ne is menjen vissza, amíg fennáll a
mérges gáz kritikus koncentrációjának veszélye! Azonnal
kérjen orvosi segítséget, és addig ne használja újra a tüzelő/fűtő-berendezést, amíg a szükséges engedélyekkel
rendelkező szakember át nem vizsgálta azt és meg nem
javította a hibákat!
Baj esetén azonnal hívják a 112 központi segélykérő, vagy
a 105 telefonszámot! (Amennyiben ismerik a helyi
tűzoltóság közvetlen telefonszámát oda is jelezhetik az esetet
a központi szám hívása után.. ez Kisújszálláson a 06-59-520620-as telefonszám.)
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy Önök
semmiképp se kerüljenek bajba! További kérdésükkel
keressenek bennünket!
Czókoly Viktorián
nyá. tű őrnagy, parancsnok
Kisújszállási
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
5310 Kisújszállás, Nyár utca 2.
Tel./fax: +36 59 520-620
web: www.tuzoltosag-kisujszallas.hu
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RENdŐRSéGI KÖZLEMéNy
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
AZ „ELEKTROMOS KERÉKPÁROK” MŰSZAKI KATEGÓRIÁBA SOROLÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, a kerékpárok, elektromos
kerékpárok és a segédmotoros kerékpárok műszaki
kategóriába sorolásáról, a vonatkozó szabályokról.
Ennek értelmében kerékpár a közúti közlekedési
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II A Közúti járművekkel
kapcsolatos fogalmak: r/1.) pont Kerékpár olyan, legalább
kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt
legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A
kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható
erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására
alkalmas berendezés helyezhető el.
A közúti járművek műszaki vizsgálásról szóló 5/1990.
(IV.12) KÖHÉM rendelet B függelék 1. rész, 1 cikk (1)
bekezdés h) pontja alapján pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpár az, amely külső, folyamatos, 0,25 kW
névleges teljesítményű elektromos motorral rendelkezik,
amelyek teljesítmény-leadása fokozatosan csökken és
megszűnik, amint a jármű eléri a 25 km/h sebességet,
vagy előbb, ha a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását.
Segédmotoros kerékpár a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II. A közúti járművekkel
kapcsolatos fogalmak: r) pont: Segédmotoros kerékpár: a
külön jogszabályban L1 e járműkategóriába sorolt
kétkerekű, L2 e járműkategóriába sorolt háromkerekű
jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és
mopedautó.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet B függelék 1. rész, 1.
cikk (2) bekezdés 2a) pont alapján: segédmotoros
kerékpárok legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességű, a
belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma
legfeljebb 50 cm3, vagy elektromos motor esetében a
legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb
4 kW.
A fentieket
összefoglalva
a
szakhatóság
állásfoglalása alapján amennyiben a legfeljebb 300 W
teljesítményű, beépített motor a jármű önálló
hajtására nem alkalmas (a pedálok folyamatos
működtetése szükséges a haladáshoz), úgy a jármű a
kerékpár kategóriába sorolandó, azonban ha a
beépített motor a pedálhajtás működtetése nélkül is

képes a járművet hajtani, vagy 300 W teljesítményt
meghaladja, úgy kategóriába segédmotoros kerékpár.
Ha a jármű motorja nem csak rásegítésként
működik, hanem önállóan működteti azt, akkor a
közúti közlekedési szabályok tekintetében segédmotoros kerékpárnak minősül, és a közlekedés során az
arra érvényes szabályokat minden körülmények között be kell tartani. Ennek megfelelően a vezetőjének
legalább AM nemzeti kategóriára érvényes vezetői
engedéllyel és a járműre érvényes kötelező
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, továbbá a
közlekedés során kötelező a bukósisak viselése.
Kérem a fent leírt szabályok betartását a félreértések és az esetleges szankciók elkerülésének megelőzése céljából!
Tisztelettel:
Boda Andor r. százados
Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka

Állásajánlatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális
állásajánlatai:
Építészmérnök (Kenderes),
Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
Iskolatitkár (Kunmadaras),
Virágkereskedő-virágkötő (Kunmadaras),
Bolti eladó (Karcag),
Vendéglátó-ipari alkalmazott (Kenderes),
Szakács (Karcag),
Nagyállattartó (Karcag),
Pék, édesipari termékgyártó-pék segédmunkás
(Kisújszállás),
Sütőipari munkás (Báránd),
Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás
(Kenderes),
Rakodómunkás (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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A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Szeptemberben és októberben
többféle előadáson vettek részt
diákjaink; hallhattak előadást az
energiatakarékosságról és a drogfogyasztás veszélyeiről az iskolában, a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról a könyvtárban. Alsósainkat
szintén a könyvtárba várták íróolvasó találkozóra. A miskolci testvériskolánk diákjai is meglátogattak
bennünket.
Októberben sport- és egészségnapra hívtuk az alsósokat. Ugyanekkor nyolcadikosaink a Kenderesi
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban
rendezett Kistermelői Fesztiválon
ismerkedtek a szomszéd iskola
kínálatával.
A tanév egyházmegyei mottója:
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
E mottó jegyében a zenei világnap
alkalmából szervezett a diákönkormányzat zenei rendezvényt. A közös
énekléseknek, élményeknek jó közösségformáló hatása is van, ezért a
zenei világnapon rendszeres iskolánkban a közös zenélés, éneklés. A
rendezvény első részében Koltavári
Attila atyával és Csörögi Gábor hitoktatóval énekeltek együtt a gye-

rekek. A gitárral kísért keresztény
énekekkel a zene nyelvén fejeztük ki
hálánkat Isten felé. Ezután Misi
testvér, a karcagi Szent Pál Marista
Általános Iskolából, nemcsak az
egyre népszerűbbé váló gitáros egyházi könnyűzenével, hanem egyéb jól
énekelhető világi dalokkal is meglepte a gyerekeket. A harmadik részben következett Baktai Anikó, a
harmadik Megasztár-széria döntőse,
Koszta Jennifer tanárnő és a felsős
tanulók fellépése. A fellépők nagy
sikert arattak a közösen előadott
slágerekkel. Köszönjük Anikónak,
hogy részt vett rendezvényünkön.
Az állatok világnapja alkalmából –
immár sokadik alkalommal – kisállatbemutatót tartottunk, melyre több
mint húsz kis kedvencet hoztak be
tanulóink.
A tiszafüredi Szent Imre Katolikus
Általános Iskola versenyre hívta a
hasonló nevű iskolák diákjait. Négyfős csapatunk jól szerepelt, a 3. helyet
szerezték meg. Köszönjük a felkészítők, Oros-Rázsó Katalin és Csörögi
Gábor, valamint a többi nevelő előzetes feladatokhoz nyújtott segítségét.

Az „Egymillió gyermek imádkozza
a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18-án
világszerte gyermekek imádkoztak
fél órán át a békéért és az egységért.
Ebbe a földet átölelő imaláncba mi is
bekapcsolódtunk, 133 tanuló imája
szólt templomunkban a nemes cél
érdekében.
Október végén pályaorientációs
rendezvényre vártuk 7. és 8. osztályosainkat. A tanulókkal két csoportban foglalkoztak a pályaválasztási szakértők. Az egyik helyszínen a
gyerekek „társasjátékot játszottak”,
melynek témája a munka világa és az
önismeret volt. A másik helyszínen
középiskola típusokról, továbbtanulási lehetőségekről informálódhattak a diákok. A csoportok 12
feladaton keresztül jutottak el egyegy szakmához, minden helyes megoldásért egy-egy puzzle darabot kapva, melyekből végül összeállt egy
adott szakma. Rendezvényünk célja
az volt, hogy segítsük tanulóink pályaválasztását, megkönnyítsük továbbtanulással kapcsolatos döntésüket.
Nagyné Lenge Margit
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Akikre büszkék lehetünk...
2019. szeptember 28-án Karcagon
rendezték meg a XIX. Nagykun Kupa
Nemzetközi Kyokushin karate
versenyt. A Kisújszállási SE karate
szakosztályának tíz versenyzője
indult a viadalon, több kenderesi
gyermek is. Közülük két ifjú
hölgynek sikerült dobogós helyet
szerezni. Farkas Virág 2. helyezett
lett kumitében (küzdés), Makai Réka
pedig katában (formagyakorlatok).
Mindketten hatodik osztályosok,
Réka bő másfél, Virág pedig két éve
kezdett el karatézni a Kisújszállási
SE-ben.
Mindketten ismerőstől értesültek
arról, hogy van lehetőség ezt a sportot
űzni, elmentek egy edzésre, ahol
nagyon megtetszett nekik a sportág,
így ott is ragadtak. Heti két
alkalommal vesznek részt edzésen,
de otthon is kell végezniük erőnléti és
állásjavító feladatokat. A kumitében
indulóknak a táplálkozásra is nagyon
kell verseny előtt figyelniük, mert
súlymérés előzi meg azt, és a
többletsúly kizáráshoz vezethet.
Elmondásuk szerint azért is szeretik
ezt a sportot, mert önfegyelemre és
kitartásra nevel.
A lányok jelenleg kék övesek.
Minden övfokozat két részből áll,
egyszer meg kell szerezni és egyszer
meg kell védeni azt. Munkájukat
nagyban segíti edzőjük, Raczkó
György.

Makai Réka

Sporttevékenységük gyakorlásához
családjuk is minden segítséget,
támogatást megad, lelkesen kísérik
őket a versenyekre, szurkolnak nekik.
A sport mellett mindkét lány
nagyszerűen megállja helyét az
iskolai tanulmányokban is és a
különböző művészeti irányzatok is
érdeklik őket.
Eredményeikhez
ezúton
is
gratulálunk és további sikereket
kívánunk Nekik!
Ács Andrea Éva

Farkas Virág
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Csató Sándorné
Boriska nénit

100.

születésnapján
köszöntötte
az Önkormányzat
nevében
Bogdán Péter
polgármester és
Koncz Éva
aljegyző.
Kívánunk további
jó erőt, egészséget
kedves családja körében!

Ökrös Bálintné
Boros Valéria és
Ökrös Bálint
kenderesi lakosok

2019. október 24-én ünnepelték

HÁZASSÁGKÖTÉSüK
60. évfordulóját.
Ez alkalomból köszöntik őket és
jó egészséget kívánnak nekik
fiaik, unokáik és dédunokáik!
(Fizetett hirdetés.)
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Ismét hangutazásra várjuk
a kedves érdeklődőket!

a 2020. évi városi eseménynaptár
összeállításához
Ezúton tisztelettel kérjük városunk intézményeit és
civil szervezeteit, hogy 2020. évi tervezett programjaikról (időpontokról és helyszínekről) 2019. december 13-ig (péntek) szíveskedjenek tájékoztatást
nyújtani, az alábbi formák valamelyikén:
Telefonon:
Személyesen:
E-mail:

Művelődési Ház 06-59/328-141
Művelődési Ház irodájában
muvhazkd@gmail.com

Mivel az adatokat a 2020. évi városi eseménynaptár
elkészítéséhez kívánjuk felhasználni, kérem, hogy ne
csak a művelődési házban tartandó programjaikról
értesítsenek!
Adatgyűjtésünkkel célunk továbbá a város intézményi/szervezeti programjainak koordinálása,
amellyel az esetleges programütközéseket kívánjuk
elkerülni.
Művelődési Ház

Részvételi szándékukat kérem, hogy jelezzék előre
a művelődési házban, az 59/328-141-es
telefonszámon vagy személyesen!

HIRDESSE CÉGÉT, VÁLLALKOZÁSÁT,
TERMÉKÉT, SZOLGÁLTATÁSÁT
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.
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