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Nőnapi köszöntő
Kedves Lányok, Asszonyok,
tisztelt Hölgyeim!
Sok szeretettel köszöntöm Kenderes és Bánhalma hölgyeit Nőnap alkalmából.
Március 8-a, a Nőnap nekünk férfiaknak nem
szólhat másról, csak egy dologról, a köszönetről.
Ilyenkor nehezen találjuk meg a megfelelő szavakat. Még a magyar nyelv legnagyobb mesterei
is elbizonytalanodtak, ha a Nőt kellett egyetlen
találó képbe, egyetlen hasonlatba belefoglalniuk.
Radnóti Miklós pl. ezt írta: „Hasonlat mit sem
ér, felötlik s eldobom és holnap az egészet újra
kezdem.” Ezt tesszük mi férfiak: ma megfogalmazunk valamit a nőiesség lényegéről és aztán
holnap újrafogalmazzuk azt. Ma azt hisszük,
hogy mindent megértettünk a nőről és aztán
holnap be kell látnunk, hogy a nő örök meglepetés. Csupa titok, csupa kihívó varázslat. Ma
gyengének és védtelennek látjuk, hogy aztán
holnap a mindent kibíró erejét és bátorságát mutassa meg nekünk. Ma beszél, hogy aztán holnap
a hallgatása legyen sokatmondó és jelentőségteljes. Mindezek ellenére vagy inkább mindezekkel együtt hiszem, hogy egy férfi soha nem
adhatja fel, egy férfinak állandóan keresnie kell
a megfelelő alkalmat, keresnie kell a szavakat,
amelyekkel méltóképpen szólhat a nőkről, a
nők-höz. És március 8-a egy ilyen lehetőség!
Kedves Hölgyeim!
Önök a hétköznapok hősei, hiszen minden
egyes nap éppúgy helytállnak otthon, családi
körben mint feleség, anya, szülő és a munkahelyen, miközben dolgoznak.
Minden férfi életének alapját két nő határozza
meg. Az első: az édesanyja, a második pedig: az
első szerelme. Évszázadok óta éneklik meg a
költők mindkét nőt, nálam szebben fejezve ki
mindazt, amit legbelül érzünk és csak szeretnénk
kimondani. Pedig tudjuk, hogy ki kell mondani,
mert a nők szívéhez közel a szavakon át visz az
út. Meglátnak minden apró jelet, mert szeretnek
bennünket. Szeretnek bennünket, mert a nők az
élet hordozói, ápolói, nevelői. Ha pedig így van,
akkor tartozunk. Tartozunk nekik a gondoskodó
türelmükért, az óvó szeretetükért, a megértő
simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a
tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek
melegéért. Ez a nap hivatalosan is a nőké. Amikor ma egy szál virággal vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit a többi 364
nap számos alkalmával nem tettünk meg, nem

biztos, hogy arra gondolunk, miért pont ez az a
bizonyos nap.
A nőmozgalom 1857. március 8-án indult
útjára amerikai nők demonstrációival, akik a
rossz munkakörülmények, és az alacsony fizetések ellen tiltakoztak. A 20. század elején még
mindig élő volt ez a probléma, hiszen a nők kiszolgáltatott helyzetén akart változtatni Clara
Zetkin, akinek javaslatára 1910-től rendszeresen
megünnepelik a nemzetközi nőnapot. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.
Március 8. – a nők napja. A tavasz első kedves ünnepe. S bármennyire megkopott már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes volt és érdemes lesz ünnepelni.
Mert ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra a napsütést, a rügyfakadást. Általuk és értük leszünk jobbak. A tőlük kapott energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni.
Általuk leszünk gazdagabbak. Ők jelentik az
életet. Ők vigyáznak ránk fogantatásunktól
kezdve… Oly sok mindent köszönhetünk a nőknek! Először az édesanyánknak köszönjük azt,
hogy vagyunk. A nőknek lehetünk hálásak az
első, meg a következő, és a végső, a sírig tartó
szerelemért. És a gyermekeinkért.
Ebben a mai, elanyagiasodott világban a nők
azok, akik érzékiségükkel megakadályozzák,
hogy elfásuljunk. A nők visznek színt a mindennapok egyhangúságába. Ők teremtik meg az otthon melegét. Mert minél jobban szeretjük mi,
férfiak a nőket, annál kedvesebbek lesznek hozzánk ők is. Ne feledkezzünk hát meg róluk ezen
a szép tavaszi ünnepen. Köszöntsük őket egy
szál virággal, mosollyal. És szeressük őket tiszta
szívvel!
Kedves lányok, asszonyok!
Kívánjuk, hogy legyenek mindig szépek, kedvesek és végtelenül boldogok!
S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is
olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást
és törődést kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb!
Köszöntsük tehát őket, a nőket bárhol is élnek
a világban, hiszen nők nélkül mi férfiak csak
félemberek lennénk. Édesanyánk nélkül mi magunk sem születtünk volna meg.
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, az anya, akinek testén át e világba
léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi
első lépteinket, törli le könnyeinket, testéből etet,

szeretetéből nevel, mindig megbocsát, ha kell és
soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden
ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem
pótolható.
Kedves Lányok, Asszonyok!
Köszöntöm Önöket a mai szép ünnepen az
embernek kijáró tisztelettel, férfitársaim, férfimunkatársaim nevében. Kívánom, legyenek
egészségesek, erősek, sokáig! Legyen bátorságuk a mai nehéz helyzetben is hinni abban, hogy
a béke, a szeretet, a család és az alkotó munka
harmóniája a teljes élet. Kívánok nagy lelkierőt a
napi küzdelmekhez, örömteli munkát a munkahelyen és boldogságot adó, pihentető nyugalmat
családi körben! Köszönjük azt a sok-sok szeretetet, odaadást, biztatást, gondviselést, amit naponta megtapasztalunk és érzünk.
Márai Sándor csodálatos soraival zárom köszöntőmet:

„Köszönet a nőknek. – Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik,
tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt,
gyöngédséget, egy meleg pillantást, az
utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor
magányos voltam, elringattál, mikor a
haláltól féltem. Köszönet neked, mert
szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És
neked, mert okos és jókedvű voltál. És
neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal
arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni
akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert
gyermeket szültél nekem. És neked,
mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort
adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És
neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És neked, mert testednek olyan
illata volt, mint a földnek az élet elején.
Köszönet a nőknek, köszönet”.
Isten éltesse a nőket!

Bogdán Péter polgármester
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Tájékoztatás – Tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
Tisztelt Szülő!
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke/gyermekei kedvezményes gyermekétkeztetésre
jogosultak a tavaszi szünet idejére, ha a gyermek szülője/törvényes képviselője igényli az ellátást.
A kiküldött igénylőlapokat ügyfélfogadási időben 2020. március 11-től 2020. március 31-ig adható le a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház emeletén (5331 Kenderes, Szent István út 33.) az ügyfeles ablaknál.
Az étkeztetés időtartama: 2 munkanap (a tavaszi szünet idejére eső munkanapok)

2020. április 9. (csütörtök)
2020. április 14. (kedd)
Az étkeztetés helye:

Központi Konyha
5331 Kenderes, Szent István út 52.

Étkeztetés módja:

Déli meleg főétkezés, kizárólag elvitellel.

Az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség!
Kérjük, hogy ételhordó edényről szíveskedjenek gondoskodni!
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Tájékoztató – A szociális célú tűzifa kiosztásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa szétosztása, házhoz szállítása 2020. február 17.
napjáig megtörtént. Kedvezően fogadták a rászorulók, hogy az idén már feldarabolt állapotban kapták meg.
A támogatói okiratban szereplő jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 279 erdei köbméter kemény lombos tűzifa
volt.
A Kenderesi Polgármesteri Hivatalba 2019. december 2-13. között lehetett a kérelmeket benyújtani. A meghatározott
időn belül összesen 521 kérelem érkezett be, melyből 463 fő felelt meg a jogszabályi feltételeknek, ebből 56 fő volt
bánhalmi lakos.
A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XII.5.) önkormányzati rendeletének 5. § - ában
foglaltak szerint került összesen 58 kérelem elutasításra.
A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően került kiosztásra.
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
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Hírek
Újabb különlegességgel bővül a Tengerészeti Kiállítótermünk. A
közelmúltban előkerült és kenderesi magánszemélyek által
megvásárolt alábbi levél történetéből kiderül, hogyan is került a
Kormányzó Úr édesapja Kenderesre.
A levél felkutatásában és a megvétel lebonyolításában részt vevő
Csatári Lajos helytörténeti kutató közreműködését ezúton is
köszönöm.
A Horthy-család Ramocsaházáról költözött Kenderesre
(Eredeti levél az 10-es évekből)
A levél idősebb Horthy Istvánnak van címezve, aki 1795.
december 2-án született Ramocsaházán, és itt is halt meg 1857.
július 7-én. Ő, Horthy Miklós kormányzó nagyapja volt. Az 1830ban született ifjabb Horthy István 1857-ben megházasodott, majd a
szülőktől örökölt birtokokat eladta. Kenderesen vett újat, és lakását
Ramocsaházáról Kenderesre tette át. Ő, Horthy Miklós édesapja
volt. A levél ritka dokumentum a Horthy-család Kenderes előtti
történetéből. Bérmentesítése az első osztrák bélyeggel történt, mely
kenderesi postabélyegzéssel hitelesített. Ebben az időben osztrák
postaigazgatás volt Magyarországon.

***
Boldog István és Sneider Tamás o.gy. képviselőkkel tárgyaltam
a lehetséges együttműködésről.
***
Február 1-től már újra működik az ultrahangos vizsgálat a
szokott helyen hetente kedden délután, Dr. Kiss Egon végzi.
***
Folynak a tárgyalások az április 1-től új formában működő
orvosi ügyeleti rendszerről és a megüresedő háziorvosi állás
betöltéséről.
***
Újabb, immár a 3. ellenőrzés volt a Központi Konyhánál. A
beépített eszközök nem felelnek meg a közbeszerzési eljárásban
kötelezően vállaltaknak, ezért Intézkedési Tervet kell készíteni
kicserélésükről, kijavításukról. A garanciális javításon túl 18 m Ftos kár érte a várost a 47 m Ft értékű beruházásnál.
***
A hivatalban megüresedett állás pályázatokra számosan
jelentkeztek. A kinevezésekre hamarosan sor kerül.
***
Új energiaszolgáltatóval írtam alá szerződést, amely alapján
éves
szinten
1.6
millió
Ft
kerül
megtakarításra
önkormányzatunknál és intézményeinknél.
***

Ennek a levélnek megvételét Farkas Istvánné, Tóbiás Ferenc,
Szabóné Bóta Henrietta, Tóth Edina és Knoch Ferencné anyagi
hozzájárulása tette lehetővé. Az adásvétel lebonyolításában Csatári
Lajos segített. A fenti levelet a tulajdonosok bemutatás céljából a
Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítás rendelkezésére bocsátják.
2020. február hónapban
A Kárpát-medencei Vitézi Rend március 29-én (vasárnap)
kopjafát állít a Családsegítő Központ előtti területen Horthy Miklós
kormányzóvá választásának és a Vitézi Rend létrejöttének 100.
évfordulója alkalmából.
Köszöntőt mond:
v. Bogdán Péter Kenderes polgármestere
Avató beszédet mond: v. Rihmer Aurél a Rend főkapitánya
Szavalat:
v. Tóth László a Rend törzskapitánya
***
Karcagon a Munkaügyi Központban aláírtam a 2020. évi
közfoglalkoztatási szerződést 3 programban. Ezzel március 1-től
további lehetőség nyílik helyi regisztrált munkanélküliek
foglalkoztatására.

Közbeszerzési eljárás eredményeként kedvezményes áron kap
üzemanyagot önkormányzatunk a MOL-tól. Eddig egy
viszonteladóval állt szerződésben a Város.
***
Több szakhatóság megszámolhatatlanul sok hiányosságot
állapított meg a Központi Konyha „korszerűsítése” nyomán. A
garanciális javításokon túl, több mint 18 millió Ft-ba kerül a
városnak a hibák kijavítása. A munka uniós közbeszerzési eljárás
keretében került „korszerűsítésre”. A döntésben közreműködők már
nem állnak a város szolgálatában. A hiányosságok kijavítására
Intézkedési Tervet kell készíteni és biztosítani hozzá a
forrásfedezetet.
***
Elkészült a Város 2020. évi átdolgozott költségvetési tervezete.
Azt az intézményvezetők és több képviselő jelenlétében tételesen
áttekintettük, megbeszéltük, átvezettük a kért módosító
javaslatokat. A költségvetés elfogadása nélkül városunk nem kapna
állami támogatást, nem tudnánk munkabért fizetni, nem tudnánk
intézményeinket működtetni, nem tudnánk a pályázatokhoz saját
erőt biztosítani.
Bogdán Péter polgármester
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Koncz Sándort köszöntötték 90. születésnapja alkalmából
Koncz Sándor 2020. február 12- én töltötte be 90.
életévét. Ebből az alkalomból családja mellett
köszöntötte Őt Bogdán Péter polgármester és dr.
Tóbiás Ferenc jegyző úr. Ekkor adták át részére az
Orbán
Viktor
miniszterelnök
úr
által
kiállítottemléklapot is, amely a szépkorú polgárok
iránti tiszteletet és hálát hivatott kifejezni.
Sanyi bácsi 1930-ban született Túrkevén. Nyolcan
voltak testvérek, sajnos már csak ő és egyetlen húga él,
aki Biatorbágyon lakik. Szülei mezőgazdasági
földmunkával foglalkoztak nagy területen, földeket
béreltek Kisújszállás és Túrkeve határában.
Gyermekkorukban ők maguk is kivették a részüket a
munkából, főként az állatok legeltetésével segítették a
családi gazdaság működését. Sajnos a II. világháború
mindenüket elsöpörte, de 1947-ig még próbálkoztak a
gazdálkodással. 1947-ben költöztek szüleikkel
Kenderesre, ami nem volt számukra idegen hely, hiszen
a szülők eredetileg innen származtak.Saját házat
vásároltak a településen. Sanyi bácsi 17 évesen a
Középtiszai Állami Gazdaságban helyezkedett el és
1950-ig ott dolgozott, amikor tényleges katonai
szolgálatra bevonult három évre Törökbálintra.Az
őrszázadban fegyverraktárak őrzésével foglalkoztak. A
leszerelés után rövid időre visszakerült az Állami
Gazdaságba Bánhalmára, de a kenderesi Növényvédő
Állomás megalakulásakor munkahelyet váltott.
Beiskolázták egy növényvédelmi tanfolyamra
Monorra, melynek elvégzése után egészen 1957-ig a
Növényvédő Állomáson dolgozott. Munkája során az
egész országot bejárta. 1955 novemberében házasságot
kötött Petrás Katalinnal, akivel családot alapítottak.
Házasságukból két gyermek született, elsőként Katalin
lányuk, majd Sándor fiuk akik később három fiú
unokával ajándékozták meg őket. A család mellől már
nem szeretett volna sokat távol lenni vidéken, így
amikor 1957-ben a Nagyközségi Tanácsnál
megüresedett egy álláshely, amelyet felajánlottak neki,
ő vállalta a feladatot, gazdálkodási előadó lett. Ebben
felesége - aki akkor már szintén a tanácsnál dolgozott
igazgatási csoportvezetőként és anyakönyvvezetőként –
nagyban támogatta. 1961-ben Szolnokon elvégezte a
Közgazdasági Technikumot levelező tagozaton. A sors
úgy hozta, hogy végül nem gazdálkodási, hanem
építésügyi előadónak nevezték ki. Ennek az volt a
feltétele, hogy újabb végzettséget kellett szereznie,
amelynek ő eleget is tett a debreceni Építőipari
Technikumban. Egészen 1990-ben történő nyugdíjba
vonulásáig a Nagyközségi Tanácsnál dolgozott. Aktív

dolgozói évei alatt számtalan ház épült Kenderesen, - az
átlag húszhoz képest voltak évek amikor harminc –
harminchárom is - többek között ezalatt alakultak ki a
Virág, Felsőföldi, Turgonyi utcák. Ezt az időszakot
tartja munkássága legsikeresebb korszakának.
Munkája mellett folyamatosan foglalkozott otthoni
állattartással is. Nyugdíjazása után még pár évig vállalt
idénymunkákat, általában a cukorrépa átvételnél
dolgozott. Felesége 2014-ben elhunyt, azóta egyedül él,
de családja rendszeresen látogatja, gondoskodnak róla.
Sajnos a látása mára nagyon megromlott, így ideje nagy
részét rádióhallgatással tölti. Véleménye szerint a
hosszú élet titkaabban rejlik, hogy minél többet kell a
szabad levegőn mozogni.
Kedves Sanyi bácsi! Tiszta szívből kívánjuk, hogy
éljen még meg sok-sok boldog évet erőben,
egészségben, boldogságban családja körében!
Ács Andrea Éva
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Roma nemzetiségi önkormányzat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 19.
-én közmeghallgatást tart 16 órai kezdettel a Móricz Zsigmond művelődési házban.
Témája: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése, eddigi tevékenységének illetve a jövőbeli
munkatervének az ismertetése.
Minden érdeklődőt várunk sok szeretettel. Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020 február 22-én farsangi ünnepséget
rendezett a művelődési házban. A fő esemény a
jelmez verseny volt, melyen számos gyermek
díszelgett a színes jelmezekben. Hagyományainkhoz híven több Roma előadót és roma előadó
családot is képviseltek a versenyzők jelmezeikben.
A versenyben két kategóriában mérették meg
magukat a gyerekek, az első kategóriában a jelmezesek, 2 kategóriában pedig az egyéni produkciókat díjazták a zsűri tagjai. Az első díjazott egyegy tortával gazdagodott, és a zsűri három
különdíjat ki osztott. Minden megjelent gyermeket
megajándékoztunk. Köszönjük szépen a Minimax
üzletháznak, Gál Zoltánnak és zöldséges üzletének,
a kisújszállási Sásastó utcai cukrászdának, a Csúcs
sörözőnek, Kurucz Sándornénak és Koszta
Gábornak hogy hozzájárultak felajánlásaikkal a
rendezvényhez. Köszönjük mindenkinek aki
megtisztelte a rendezvényünket!
Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Januárban és februárban történt
Attila atya vízkeresztkor szentelt vízzel hintette meg a termeket, majd közösen imádkozott a gyerekekkel, Isten áldását kérve
az életünkre.
Pályaorientációs pályázatunk keretében tanulóinknak Pappné
Szabó Anita, tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember tartott
csoportos foglalkozást, segítséget nyújtva számukra az önismeret, a pályaorientáció területén, majd rendhagyó tematikus órán
a 7-8.-os gyerekek a villanyszerelő szakmával ismerkedtek.
Alsósainknak a Tropicarium nyújtott izgalmas élményt, a
Campona KockaParkban a lenyűgöző LEGO építmények és a
tengernyi LEGO kockát biztosító játszóház varázsolta el a
gyerekeket. Ezen kívül filmet néztek, kézműves foglalkozáson
ügyeskedtek, játékdélutánon játszottak. Felsőseink bejárták a
gyulai vár termeit, érdekes solymászbemutatón vettek részt,
majd a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont az interaktív
technika segítségével a felfedezés élményét kínálta a tanulóknak.
A Lázár Ervin Program keretében az elsősök bábelőadáson
jártak, az ötödikesek a Szent Péter esernyőjét látták a szolnoki
Szigligeti Színház művészeinek előadásában, a hatodikosokat
pedig a Fővárosi Nagycirkusz fellépői bűvölték el soha nem
látott trükkökkel és mutatványokkal.

A februári farsangi délutánon sokan egyénileg, néhány
osztály pedig csoportosan öltött jelmezt. Volt itt – a teljesség
igénye nélkül – lovag, kalóz, tűzoltó, gólya a kéményben,
mexikói halottak napi pár és még sorolhatnám a jelmezesek
sorát. A farsang fénypontját a csoportos jelmezesek felvonulás
jelentette, érkeztek hozzánk ovisok, sok-sok szőlőfürt, egy
komplett úttörőcsapat, és végül valósághű zombik „üldöztek”
tornatermünkben egy pedagógust.

Kedves Szülők! Szeretettel várjuk leendő elsős gyermeküket iskolánkba!
Iskolánk valamennyi pedagógusa nagy izgalommal és várakozással készül a leendő elsősök fogadására. Hívjuk a gyerekeket az
iskolanyitogató foglalkozásokra és áprilisban a beiratkozásra.
2020 szeptemberétől indítjuk Élménysuli programunkat játékos órákkal, kiscsoportos foglalkozásokkal. Célunk az, hogy az
iskola ne csak a házi feladatokról és a megfelelésről szóljon, a gyerekek reggel örömmel érkezzenek hozzánk. A tanulást ne csak
adatokhoz, számokhoz kössük, hanem élményekhez, mert azok maradnak majd meg az iskolás évekből.
Nagyné Lenge Margit
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Fenyves Otthon – Adó 1 %
A Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány
(adószám: 18832385-1-16) Kuratóriumának nevében
keresem Önt/Önöket!

Ajánlja fel adója 1%.-át !
Alapítványunk 1999 Óta működik a „Fenyves Otthon"
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Fogyatékosok Otthona alapította.
Az alapítvány célja az intézményben élő középsúlyos-,
súlyos értelmi és halmozottan sérült

felnőtt személyek életkörülményeinek javítása, életük
jobbá tétele, a foglalkoztatásuk
segítése. Sajnos az elmúlt évek jelentősebb kiadásai az
alapítvány kereteit lecsökkentette.
Tisztelettel kérjük, vállaljon szerepet adományával a
fogyatékos emberek életének jobbá
tételében.
Ennek formája lehet pénzbeli vagy természetbeni
adomány egyaránt. Amennyiben a pénzbeli
támogatás mellett dönt, fizethet készpénz átutalási
megbízással, vagy banki átutalással.
OTP számlaszámunk: 11745080-20007425-00000000
A számlára történő befizetésről igazolást állítunk ki.
Amennyiben természetbeni, illetve egyéb adomány
mellett dönt, a 06-59/528-042, vagy a
06-59/528-043-as telefonszámon nyújtunk információt.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a
tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a
tenger.”
(Teréz anya)
Papp Lászlóné mb.Int.vez.
„Fenyves Otthon”
JNSZM Fogyatékosok Otthona

Kisújszállási önkormányzati tűzoltó parancsnokság – Adó 1 %
Sokan vannak akik már tudják, hogy ránk mindig számíthatnak.... Sokan személyesen is ismernek minket...
Egyesek az autóinkról ismernek fel bennünket...
Szerencsére az emberek jórésze csak a Facebookról ismeri a kisúji tűzoltókat :)
És ez így van jól... Sokan még nem tudják, hogy egyszer a jövőben nagy szükségük lesz ránk...
Segítsen nekünk, hogy mi is segíthessünk – akár Önnek is…

Adószámunk: 18832127-1-16
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Városi Könyvtár hírei
Értesítés
Tisztelt
Református
Egyháztagok,
érdeklődők,
meghívottak! A református
istentiszteleteket
a
helyi
könyvtárban tartjuk 2020.
március 8-tól a templomfelújítás miatt. Köszönjük a
felajánlott lehetőséget, hogy
továbbra is gördülékenyen
folyhasson tovább hitéletünk
gyakorlása!

JÓGA
A KÖNYVTÁRBAN
Minden pénteken 18.00 órától.
Belépő: 1500,-Ft/fő.
Érdeklődni:
(59)328-366 telefonon vagy
konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu
e-mail címen lehet.

- számítógép- és internet használat
- faxolás (küldés, fogadás)
- nyomtatás
(színes és fekete-fehér)
- szkennelés
- szövegszerkesztés
- fénymásolás (színes és feketefehér A/4 és A/3 méretben)
- terembérlet
- laminálás
- e-mail küldés

Cseh Judit lelkész

„Légy egy fűszálon a pici él,
s nagyobb leszel a világ
tengelyénél.”
(József Attila)

BABA-MAMA
KLUB

FELHÍVÁS
A kenderesi Városi Könyvtár a
Költészet Napja alkalmából
szavalóversenyt hirdet az alábbi
korcsoportokban:
1-2. osztályosok,
3-4. osztályosok.
Nevezési határidő:
2020. április 8.
A nevezési lapokat kérjük a
könyvtárban leadni!
A verseny időpontja:
2020. április 20. 14.00 óra
Várjuk a verskedvelő gyerekek
jelentkezését!
könyvtárosok

A Városi Könyvtár
szolgáltatásai
a lakosság részére:

2020. március 25-én (szerdán)
10 órakor tartjuk
játékos foglalkozásunkat
a könyvtárban.
Vendégünk lesz Korpás Lilla
ügyfélreferens, aki tájékoztat
a CSOK, a babaváró hitel és
a prémium egészségpénztár
lehetőségeiről.
Szeretettel várjuk a babákat
(0-3 éves korig) és szüleiket!

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda, péntek:
8:00-17:00 óráig (folyamatosan)
Csütörtök: zárva
Szombat: 9:00-11:00 óráig
(kivéve július és augusztus)
Elérhetőségeink:
konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu és
a 328- 366 telefonszámon.
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MEGHÍVÓ
A Kárpát-medencei Vitézi Rend
és Kenderes Városi Önkormányzata
ezúton Tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a

2020. március 29-én, 13.00 órakor
tartandó, kopjafaállítással egybekötött
megemlékezésre, melyet

vitéz nagybányai Horthy Miklós

kormányzóvá választása, valamint
a Vitézi Rend megalapítása 100. évfordulójára
emlékezve,
az egységes Vitézi Rend megvalósulásának reményében,
Kenderes városában rendezünk meg.
(Kenderes, Szent István út 58. sz. előtti park)
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba
szóló, Pécsi Sándor bérlettel
rendelkezők
következő előadása:

2020. április 1. (szerda)

Nyitott
ablak
- bohózat Az évad végén egy pompás
ételeket főző, pótolhatatlan és a
véletlenek különös összejátszása
folytán áldott állapotba került
szakácsnő életébe és a boldog
békeidőkbe
nyerhetünk
bepillantást a nyitott ablakon
keresztül. A cselédlány ablakán
be- és kiosonó tettes nem vállalja
éjszakai
gerjedelmének
gyümölcsét, viszont akad egy
lelkes
önként
jelentkező,
Novotni, a gyáva bűnös
katonatársa. Novotninak egy pici
hibája van: mindent összekever.
Nóti Károly, a fergeteges
bohózat szerzője megteremti az
antifőhőst, aki úgy nyeri meg a
csatákat, hogy harcba sem indul.
Ártatlanul és értetlenül jár-kel a
világban, és míg a többiek
szakadatlanul, semmi haszon
fejében nyüzsögnek, állandóan
akarnak valamit, addig ő a
buddhisták nyugalmával bámul,
mint egy boci, mégis sikerül neki
minden.
Indulás:
Kenderesről:
17.30-kor a művelődési háztól
Bánhalmáról: 17.45-kor
Útiköltség : 1.250 Ft/fő
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24 órás vetélkedő
Kedves Kenderesiek és Bánhalmiak!
2020. április 4-én Kenderesen 12 órás
vetélkedőt rendezünk a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Először is szeretnénk megköszönni, hogy ilyen érdeklődéssel
és lelkesedéssel veszitek körül azt az elképzelést, hogy milyen
jó is lesz 12 órát együtt eltölteni, játékkal, nevetéssel.
Sokan, kicsik és nagyok fognak versengeni egy napon
keresztül, és igen sok feladatot kell közösen megoldaniuk. Ezért
szeretnénk megkérni Kenderes és Bánhalma lakóit, ha
bármilyen bolondos kéréssel keresik is fel őket, segítsék a
játékosokat!

A Magyar Vöröskereszt munkatársai is aktív résztvevői a
rendezvénynek, 11-13 óra között ingyenes vércukor és
vérnyomás mérésre várják a város lakosságát. Előre is
köszönjük munkájukat!
A verseny ideje alatt 10-22 óráig a Popeye Pizzéria
gondoskodik hideg-meleg étellel és itallal a résztvevőkről. Ételt
elvitelre is biztosítanak a lakosság részére.
Kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!
véradás kenderesen
2020. április 3. (péntek) 10.00 – 16.00 óráig
a művelődési házban.
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus,
amely mindenképpen megbecsülést érdemel!

„– Tudsz játszani?
– Tudok.
– És szeretsz is?
– És szeretlek is.”
Szervezők

2020. március
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Dr. Zacher Gábor Kenderesen!
Tisztelt Kenderesiek és Bánhalmiak!
A „Három generációval az egészségért program” című pályázat keretein belül 2020. április 28-án 9 órai kezdettel
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadást tart a művelődési ház nagytermében a káros szenvedélyekről és azok
megelőzéséről. A belépés díjtalan, az előadás pályázatunk költségvetéséből valósul meg! Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk korosztálytól függetlenül!
Tisztelettel: Dr. Lőrik Aliz és Dr. Bencze Miklós
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Segítse Ön is a Magyar Vöröskereszt koronavírus elleni harcát!

Budapest, 2020. március 02.
– Egy hónap telt el azóta, hogy az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) kijelentette, hogy a COVID19 elnevezésű vírus terjedése nemzetközi jelentőségű
közegészségügyi vészhelyzetnek minősíthető. A
Vöröskereszt
és
Vörösfélhold
Társaságok
Nemzetközi Szövetsége 32 millió svájci frank
összegű adománygyűjtésre tett felhívást, az
összegyűjtött alapot pedig a megfelelő egészségügyi
szolgáltatásokra, a hatékony tájékoztatásra és
felkészítésre, valamint az érintett közösségekkel való
együttműködésre fordítják majd. Az akcióhoz a
Magyar Vöröskereszt is csatlakozott, aki március 30ig várja az adományokat, amivel döntően a járványra
való hazai felkészülést támogatja majd.
A koronavírus néven ismert járvány eddig 53
országban ütötte fel a fejét, február végéig a
megerősített esetek száma Kínában meghaladja a 79
150 fertőzöttet, a világban több mint 83 000 ember
betegedett meg. A betegség terjedése ellen szigorú
higiéniai előírások betartásával védekezhetünk a
leghatékonyabban, az ehhez szükséges eszközök
beszerzéséhez, a megfelelő ellátás biztosításához,
valamint a hiteles kommunikáció megvalósításához
kezdett adománygyűjtésbe a Vöröskereszt és
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége

(IFRC). A cél 32 millió svájci frank összegű
adomány összegyűjtése, amelyet a halálesetek,
megbetegedések, illetve a járvány szociális
hatásainak csökkentésére használnak majd fel, szerte
a világon.
A gyűjtéshez az országos hálózattal rendelkező,
legnagyobb hazai karitatív szervezet, a Magyar
Vöröskereszt is csatlakozik. A hazai adománygyűjtés
célösszege 5 millió forint, amelyet döntően az itthoni
felkészülésre fordítanak, egy kisebb részével pedig a
Nemzetközi Vöröskereszt munkáját segítik majd. A
humanitárius szervezet a felkészülésre és a
megelőzésre helyezi a hangsúlyt, éppen ezért az
adományokból
befolyt
összeget
lakossági
tájékoztatásra és információs kiadványokra, továbbá
egészségügyi eszközök, védőmaszkok és védőruhák,
lakosságot segítő védőfelszerelések, valamint
fertőtlenítőszerek beszerzésére fordítják.
A Magyar Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra is,
hogy egy ilyen helyzetben komoly szükség van arra,
hogy együttműködő magatartást és szolidaritást
tanúsítsunk embertársaink és az érintett közösségek
iránt. A járvány alakulása szempontjából
létfontosságú a megfelelő forrásból való tájékozódás
is, hiszen a megbízhatatlan helyről származó
félinformációk megtévesztők lehetnek.

•

Adományozni az alábbi felületen lehet:
http://voroskereszt.hu/adomanyozas/kampany-tamogatasa/felkeszules-a-koronavirus-ellen/

•

A szervezet az elmúlt hetekben folyamatosan terjesztette a WHO által közreadott megelőző
óvintézkedések kivonatait a közösségi médiában:
https://www.facebook.com/pg/magyarvoroskereszt/photos/?tab=album&album_id=3053861491292082

•

A fejlemények folyamatosan frissülő híranyagban is követhetőek, a cikk végén pedig nyomtatható
formában is letölthetők az óvintézkedések: http://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusr

Magyar Vöröskereszt Sajtóosztály

Kapcsolat:
+36 70 933 8758

sajto@voroskereszt.hu
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