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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt kenderesi és bánhalmi
lakosok!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket az
új esztendő első napjaiban. Bizakodva
tekintek a jövőbe. Minden erőmmel és
igyekezetemmel azon fogok dolgozni,
hogy ez a település méltó otthona
legyen az itt élőknek. Számos fejlesztés
van jelenleg is folyamatban és nagyon
sok tervem van még, munkahelyek
teremtése, befektetések ösztönzése,
idegenforgalom és turizmus fellendítése, de az infrastrukturális korszerűsítéseket is folytatjuk.
Bizakodó vagyok azért is, mert
meggyőződésem, ahogy eddig, úgy a
jövőben is Önökkel együtt, közösen, a
városunkért felelős közösségben, egymást erősítve építkezünk tovább.
Ilyenkor az illendőségnek megfelelően Boldog Új Évet kívánunk egymásnak. Ez a régóta kialakult gesztus
könnyen megszokottá, üressé és tartalmatlanná válik. Jó lenne, ha a kézfogásnál egymás szemébe néznénk és egy
kis kézszorítással üzennénk, hogy

tisztelem és becsülöm Embertársaimat.
Most olyan emberpróbáló időket
élünk, amikor különösen szükség van
azokra a jól bevált értékeinkre, melyek
az egyén boldogulását, a nemzetünk
jövőjét jelentik.
Ma sajnos olyan világban élünk, ahol
nem érték a hit, a család, a szeretet, a
tisztelet. Nem érték a hazaszeretet, sokan azt sem tudják, hogy mi az. Nem
érték az áldozathozatal, a becsület, a
jóság, a szelídség.
Mi hát az érték ma? A pénz, a siker,
a karrier, a gyors meggazdagodás.
Az újévben mindig igyekszünk
megfogadni bizonyos dolgokat, amit
eddig még nem csináltunk, de mostantól fogunk, vagy éppen olyanokat,
amikkel most akarunk felhagyni.
Nemes célokhoz elengedhetetlenek a
szép gondolatok, amelyek a szükséges
értékrendre hívják fel a figyelmünket.
A legszebb cél értékeink megismerése,
újbóli felfedezése és ápolása.
Wass Albert csodálatos sorait idézem:
„Az a szeretet, mely egybeolvaszt
testvért testvérrel,

magyart magyarral,
mely megértést és békességet teremt a
cívódás helyén,
egységet a széthúzók között,
építő szándékot a rombolók szívében,
és közös nagy emberi mozdulatokhoz
erőt ad a leggyöngébbeknek is.”
Ezúton köszönöm meg mindenkinek
az elmúlt időszakban végzett munkáját,
az áldozatát, az energiáját, akik tettek a
közösségért.
Azt kívánom, hogy ebben az évben is
kísérje személyes, családi életüket a
szeretet és megértés, pályafutásukat és
céljaik megvalósítását pedig sok siker.
Eredményekben gazdag boldog új
évet kívánok magam és önkormányzatunk nevében minden kenderesinek
és bánhalminak!
Ehhez adjon az Isten hitet, erőt, kitartást és egy SZEBB MAGYAR
JÖVŐT!
Bogdán Péter
polgármester
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Tisztelettel üdvözlöm a Kenderesi Krónika minden olvasóját!
Bogdán Péter Úr, Kenderes Város Polgármestere engem
nevezett ki a Város jegyzőjének 2019. decemberében.
Polgármester Úr döntése a választók és a város életében
meghatározó politikai szereplők egyetértésén, tudomásul
vételén alapul.
Köszönöm mindenkinek, akit érint. Szolgálatom során
meg kívánok megfelelni a velem szemben támasztott
elvárásoknak.
A kiszámíthatóság, átláthatóság, az önkormányzat
minden tagjával, részvevőjével való közvetlen kapcsolat
kialakítására, annak fenntartására törekszem. Alkalmazni
kívánok minden olyan szervezési, jogi megoldást, ami az
ügyfelek, hatékonyabb kiszolgálását eredményezi a
kenderesi és a várostól távolabb élő bánhalmai ügyfelek
számára. Itt olyan megoldások bevezetését tervezem,
amelyek saját gyakorlatomban, vagy más hivatalok
működésében beváltak. Hatékonyan kívánom segíteni
Polgármester Úr, az önkormányzati képviselők, a városi
képviselő-testület, annak bizottságai, a helyi kisebbségi
önkormányzat munkáját.
Személyes, szakmai kapcsolatok kialakítására
törekszem jegyzőkkel, önkormányzati vezetőkkel, a város
életére hatással bíró kormányzati szervek, a média jeles
képviselőivel.
Tiszaföldváron születtem 1962-ben. Megszakításokkal,
49 éve Martfűn élek. Általános iskolai tanulmányaimat itt
fejeztem be. Törökszentmiklóson a Bercsényi Miklós
Gimnáziumban érettségiztem. Jogász diplomámat
Szegeden szereztem 1985-ben. Az akkori Megyei Tanács
ösztöndíjasaként közigazgatási pályafutásomat Martfűn
kezdtem, és 1986-ban Kenderesen folytattam. Martfűn az
igazgatási szakterület minden részét megismerhettem.
Kenderesen vb-titkár voltam 1990-ig. Itt megismertem a
testületi munkával kapcsolatos igazgatási, szervezési
feladatokat, a hivatalszervezés minden elemét, a pénzügyi,
adóügyi, a műszaki feladatok, a hozzájuk kapcsolódó
ügyintézés minden részét. Elnököm, Czakó Sándorné,
elnökhelyettesem, Bogdán Kálmán sokat segített vezetővé
válásom útján.
Tiszteletreméltó munkatársakkal dolgozhattam együtt,
akik közül, a teljesség igénye nélkül Darmos Lászlónét,
Gyárfás Kornélnét, Pádár Lászlónét, Magyar Miklósnét,
Koncz Sándort és feleségét kívánom most megemlíteni.
Számos értékes emberi kapcsolatra tettem szert. Ezekben
az években kezdődött ismeretségem, Polgármester Úrral.

Ezután Cibakházára kerültem jegyzőnek. Ez akkor és
ott új kihívás volt számos, az újonnan kialakított
önkormányzatok
szervezésével,
működtetésének
beindításával, fenntartásával kapcsolatban. Szolgálatom új
eleme volt, hogy megismerhettem a sikeres pályázatírás
minden részletét. Az új jogszabályi légkör a korábbihoz
képest jóval nagyobb szabadságot biztosított a jegyzőknek
működésük során. Közszolgálatom mellett jogot oktattam
a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban, majd
Budapesten egy főiskolán. Később, önkormányzati
tanácsadó voltam pénzügyi gonddal küzdő önkormányzat
működőképességének
biztosításában.
Dolgoztam
jogászként városi önkormányzatnál, ülnökként munkaügyi
bírósági ítélkezési tapasztalatokat szereztem. Legutóbb
tanácsadó voltam egy minisztérium háttérintézményénél.
Két cikluson át helyi önkormányzati képviselő voltam.
Mélységesen átérzem a személyemmel és szolgálatommal szemben támasztott elvárások súlyát, melyeknek a
belém vetett bizalom alapján, szakmai tapasztalataim
alapján kívánok megfelelni.
Dr. Tóbiás Ferenc
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Állampolgári jogi közlemény
Az ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI
JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY kérésére közöljük az alábbi
információt:
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
ÖN VAGY SZERETTE SÉRELMET SZENVEDETT
PSZICHIÁTRIAI KEZELÉSE SORÁN?
NE HAGYJA ANNYIBAN!
TEGYÜNK VALAMIT, HOGY MÁSOKKAL
UGYANEZ MÁR NE TÖRTÉNHESSEN MEG!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI
JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY
CÍM: 1461 BUDAPEST, PF.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [1]
_MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN
KEZELÜNK!_"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
WEBOLDAL: WWW.EMBERIJOGOK.HU [2]
_MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN
KEZELÜNK!_"

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?
Tudta, hogy egy elfagyott vízmérő óra cseréje húszezer
forintba kerül? Hogy a fagyás miatti csőtöréskor elfolyt
vizet Önnek kell kifizetnie? A Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. néhány hasznos tanáccsal hívja fel a
figyelmet arra, hogyan előzhetők meg a fagykárok.

akárcsak a hó, ezért a havat is csak vízmérő-leolvasás előtt
célszerű eltávolítani az aknáról.
- A vízmérőaknának mindig nyithatónak kell lennie.
Bármilyen védelmi eljárást alkalmazunk, figyeljen arra,
hogy az könnyen eltávolítható és visszahelyezhető legyen.
- Ellenőrizze rendszeresen a fűtetlen helyiségekben,
raktárban, pincében, garázsban, társasházi tárolókban
elhelyezett vízmérőket is, hiszen nem csak az aknákat
fenyegeti fagyveszély. A leggyakoribb elfagyás a
kiskerteknél, használaton kívüli ingatlanoknál és hétvégi
házaknál tapasztalható.
Hogyan kell vízteleníteni a belső vízhálózatot és a
vízmérőt?

- Havonta többször ellenőrizze a vízmérőaknát!
Figyeljen arra, hogy fedele mindig le legyen hajtva,
megfelelő zárással, hézagok nélkül. A törött, hiányzó
fedlapot mihamarabb pótolja!
- Gondoskodjon a vízmérőakna megfelelő
szigeteléséről! A hungarocell például kiváló hőszigetelő,

Miután elzárta a vízmérő előtti csapot, nyissa meg az
ingatlan felőli víztelenítő csapot. Kerti csap esetén
célszerű előbb kiengedni a csapot, majd elzárni a téli
elzárót. Fontos, hogy a víztelenítés után is marad a
csővezetékben víz, ezért javasolt azt is szigetelni. Ha
későn látott hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz
miatt nem tudja elfordítani az elzárócsapot, előbb meleg
vízzel lassan olvassza fel a benne lévő jeget, majd ezután
víztelenítse!
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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A SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Az óév utolsó hónapja iskolánkban
A december az ünnepre hangolódás, a felkészüléssel teli
várakozás időszaka volt intézményünkben. Hétfőnként Attila
atyával és Törőcsik János hitoktatóval közösen
meggyújtottuk az adventi koszorú gyertyáin az ünnephozó
fényt.
December 6-án tanulóinkhoz is megérkezett a Mikulás,
puttonyának minden jóval való megtöltését köszönjük a
szülőknek. Külön megköszönöm Penti Attila szülőnek és
családjának, hogy minden alsó tagozatos gyereket
mikuláscsomaggal leptek meg.
December 9-én Csiszér László és zenekara dicsőítette az
Urat, aki egy órás előadásával elérte diákjaink körében a
saját maga által egy interjúban megfogalmazott célját, vagyis
azt, „hogy az a személy, aki ezt hallgatja, az találkozzon
Istennel, és azzá az emberré váljon, akit Isten látni akar, akit
megálmodott”.
A tornateremben játékos ügyességi sportversenyt
rendeztünk a szülők bevonásával, ami ismét nagyon jó
hangulatban zajlott. Kis aprósággal minden résztvevőt
jutalmaztunk, az osztályok pedig oklevelet kaptak.
Az egri Érseki Palota pályázatára ez évben a gyerekek
Gaszparjan Szilvia tanárnő és Csörögi Gábor tanár úr
segítségével készítettek Betlehemet. A beküldött 190
alkotásról készített összeállítás itt érhető el:
https://szentistvantv.hu/dokumentumfilmek/betlehemeskiallitas-egerben.
A Diákönkormányzat Oros-Rázsó Katalin tanárnő
segítségével színházlátogatást szervezett Debrecenbe. A Pál
utcai fiúk musical katartikus élmény volt a remek fiatal

szereplőkkel, a jó dalokkal, a sok-sok mozgással és tánccal,
a megható történettel.
A karácsonyi lelki napon valamennyien részt vettünk az
iskolamisén, majd elfogyasztottuk a finom karácsonyi
süteményt, a képviselőtestület ajándékát, melyet Barabásné
Forgács Edit képviselő asszony és Bencze Miklós doktor úr
hozott el a gyerekeknek ünnepi jókívánságukat tolmácsolva.
Köszönjük! Ezután a tornateremben megtekintettük a
pásztorjátékot, közösen díszítettük fel iskolánk
karácsonyfáját, majd szaloncukroztunk. Délelőttünk
zárásaként ismét Baktai Anikó érkezett hozzánk csodálatos
karácsonyi dalokkal. Köszönjük Anikó fellépését, mindig
szeretettel látjuk iskolánkban.
Diákjaink ez évben is háromszor adták elő a Jézus
születését megidéző történetet, először az óvodában léptek
fel, majd az iskolában, végül az éjféli misén templomunkban.
Köszönjük a gyerekeknek, Attila atyának és a felkészítőknek
a sok munkát, előadásukkal örömet hoztak szívünkbe.
Nagyné Lenge Margit
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Szalagavató 2019
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2019. december 13-án péntek délután 17
órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartotta meg
a végzősök szalagtűző ünnepségét.
Az eseményt Virág Dóra igazgatónő ünnepi beszéde
nyitotta meg, melyben a tanulókat, a kollégákat és a családokat is köszöntötte. Ezt követően a 12.É osztály rövid, humoros műsorral szórakoztatta az ünnepelteket és a közönséget.
A szalagtűzéssel folytatódott az est, melyet minden osztálynál megelőzött a tanulók által összeállított képekből álló
összefoglaló az elmúlt évekről, amit egy közösségben élhettek meg, gyakorlati órák, kirándulások emlékeit idézhették
fel pár percben. Intézményünk nyolc osztályába járó 105
vizsga előtt álló tanulójának (szakmák: szakács, mezőgazdasági gépész, lovász, családi gazdálkodó, kistermelő
élelmiszerelőállító-falusi vendéglátó, érettségi) az osztályfőnökök büszkén tűzték fel a megérdemelt kék szalagot a
szív felőli oldalra, mely életükben az első meghatározó
mérföldkövet is jelzi számukra.

A 11. m osztály és a Szülői Munkaközösség egyik kedves
tagja virágokkal köszönték meg az intézmény vezetőinek,
tanárainak és oktatóinak munkáját, odaadó közösségépítő
szerepüket.
Az est fénypontja a végzős tanulók angol és bécsi
keringője volt, amit 34 diák büszkén mutatott be családjának
és társainak is. (betanította: Szentpéteri Balázs tánctanár) A
több hét alatt elsajátított tánclépések a csodás ruhákban
megkoronázta az ünnepélyes eseményt mindenki számára.
A szalagtűző ünnepség zárása a kastély gyönyörű
termeiben állófogadás keretében történt, ahol a tanulók
családtagjaikkal, az intézményben oktató tanárokkal és a
vezetőséggel együtt elfogyaszthatták a szendvicseket,
süteményeket jó hangulatú beszélgetés közben.
Köszönet az intézmény vezetőségének és az ünnepség
szervezőinek a színvonalas rendezvényért!
Monoki Miklós Lászlóné
(osztályfőnök)

ADATKÉRÉS
a 2020. évi városi eseménynaptár összeállításához
Ezúton tisztelettel kérjük városunk intézményeit és civil szervezeteit, hogy 2020. évi tervezett programjaikról
(időpontokról és helyszínekről) 2020. január 27-ig (hétfő) 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
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A Liliom Óvodában történt...
„Gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk. . .
Ez lesz az ő neve: Csodálatos Tanácsadó,
erős Isten, . . . Béke Fejedelme.”
(Iz9,5)
2019. decemberében elérkezett óvodánkba az év legvarázslatosabb időszaka. Az advent, a karácsony Katolikus
Egyházunk egyik nagy ünnepe. Abban mindannyian
egyetérthetünk, hogy ez az egyházi és világi ünnep az
óvodás korosztály számára a legizgalmasabb. Telis-tele
van megmagyarázhatatlan csodákkal, amikben a kisgyermekek hisznek legőszintébben. Karácsonyt váró időben
meghitt lelki perceink, kiválasztott meséink és verseink,
vizuális tevékenységeink segítettek ráhangolódni az
ünnepre, Jézus érkezésére. Margó óvónéni hitoktatóként a
Bibliai történetek közül természetesen Jézus születését
mesélte el a gyermekeknek. Csodálatos mesevilág ilyenkor az óvoda, mert minden egyes csillogó szempárban
látjuk, érezzük, hogy mennyire várják a karácsony
eljövetelét. Ilyenkor az óvoda dolgozói is átszellemülnek,
és egy emberként örülnek az ovisokkal.

Óvodánkban szép hagyományt teremtettünk azzal, hogy
már sokadik alkalommal „érkezik betlehemi Jézuskától a
fenyőfa”, melyet a gyermekek által készített díszek
varázsolják karácsonyfává. Amíg nem újították fel
épületünket, mindkét helyiségben adomány útján érkezett

fenyőfákat (ifj.Szpisják Imréné, Tóth Bálint) díszítettek
fel az ovisok. Felújítás után immár a fedett teraszunk dísze
lett egy hatalmas, csodálatos fenyőfa, melyet nagyon
szépen köszönünk Pádár Szilviának, aki kedvezményesen
hozta el nekünk „Jézuska fenyőfáját”. Volt is nagy
csodálkozás hétfőn reggel, hogy vajon, hogy is kerülhetett
az a fa az óvodába. Adventi koszorúnk gyertyagyújtása
során Margó óvónéni felolvasta a fenyőfához tartozó
levelet, mely során kiderült, hogy ki küldte el hozzánk, és
hogyan varázsolhatjuk karácsonyfává.

Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról

A gyermekeknek szánt meglepetések azonban még nem
értek végett. Pádár Gábor faanyagból készített fenyőfát és
karácsonyi dekorációt adományozott az óvodának,
melyek épületünk folyosóját fogják ezentúl decemberben
díszíteni. A Márta család által készített Betlehemi jászolt a
fenyőfa és az adventi koszorú mellé állítottuk, hogy így
tegye még fényesebbé az ünnepet.
De ezzel még mindig nem volt vége az ajándékoknak és
az örömszerzésnek. Barabásné Forgács Edit, Dr. Bencze
Miklós és Lukácsné Németh Edit lepte meg az óvoda
összes gyermekét egy-egy karácsonyi színezővel és
kürtőskalács ízesítésű muffinal. Mindenki számára
felemelő élmény volt adni és kapni. Kurucz Dániel szülő
az óvodának hozott sok-sok finomságot, melyek nagyon
hamar elfogytak. Az őszinte gyermeki mosoly és öröm
remélem, sokáig emlékezetes marad mindenki számára.
Ekkorra az ovi tornaszobája is ünnepi díszbe öltözött és az
iskolások betlehemi előadással kedveskedtek az óvoda
összes lakójának, melyet Attila atya és Törőcsik János
énekes, gitárral kísért közös éneklése zárt. Az immár
ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfán kigyulladtak a
fények és Kati dajka néni által varrt csodaszép, ajándékokkal megrakott karácsonyi zsákok „varázsolódtak a
fa alá”.
Megható volt nézni, ahogy csoportonként fedezték fel a
gyermekek, hogy a „Jézuska kinek milyen teli zsák

ajándékot küldött”. Kollégáimmal együttesen ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden felnőttnek,
szülőnek, hogy decemberben ilyen csodás meglepetéseket
szereztek a kenderesi óvodásoknak.
Suenens bíboros szavaival zárom soraimat: „Adj
nekünk szemet, hogy a Gyermekben fölismerjük Isten
mosolyát. Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt,
hogy megértsük üzenetét. Végül adj erős, élő lelket, hogy
elkísérhessük az Urat, hogy nyomába léphessünk
mindennap, az elkövetkező év során, amely előttünk áll.
Ámen”
Gyulai-Farkas Edina
tagintézmény-vezető

Életet mentett a szén-monoxid (CO) mérő Kenderesen!
Az újév első napjaiban megszólalt egy szén-monoxid
levegőbeli koncentrációjának mérésére alkalmas eszköz
Kenderes egyik háztartásában.
A hangjelzéssel
párhuzamosan egy a házban tartózkodó személy rosszul lett,
és az enyhe fokú szén-monoxid mérgezés tüneteit mutatta.
Mivel tudta, hogy a riasztás a mérőkészülékből jött, helyesen
azonnal szellőztetni kezdett, ami megmentette az életét.
A szén-monoxid a szén és a szénatomot tartalmazó
vegyületek tökéletlen égésekor keletkezik, tehát esély lehet
szén-, fa- és gáztüzelés esetén is CO keletkezésére.
Kémiai tulajdonságok: a CO színtelen, szagtalan,
rendkívül mérgező, a levegőnél könnyebb gáz.
Kémiai tulajdonságai alapján jól látható, hogy miben rejlik
veszélye, hiszen érzékszerveinkkel nem szerzünk tudomást a
mérgezés tényéről.
Biokémiai hatása: a CO molekula sokkal erősebben
kötődik az oxigén szállításáért felelős, a vérünkben található
haemoglobin molekulához, mint maga az oxigén, így
valójában sejtjeink szintjén történik a fulladás.
A mérgezés tünetei: enyhe esetben fejfájás, szédülés,
hányinger, mellkasi fájdalom tapasztalható, de súlyosabb
esetben eszméletvesztés és fulladásos halál jelentkezik.

Enyhe CO mérgezés gyanúja esetén azonnal el kell hagyni
az ingatlant, friss levegőre menni, majd értesíteni kell a
mentőket és a katasztrófavédelmet. FIGYELEM! Az
ingatlanba visszamenni csak akkor lehet, ha azt már
műszakilag biztonságossá nyilvánították.
A bajbajutottak segítése baleset kapcsán minden
állampolgár kötelessége, de ez alól kivételt képez az az eset,
amikor maga a segítségnyújtó is veszélybe kerülhet. Pl.: CO
mérgezés gyanúja esetén a házban eszméletlen
bajbajutotthoz sem szabad bemenni a ház előzetes
szellőztetése nélkül, - mert magunk is mérgezést
szenvedhetünk el - , hanem azonnal tárcsázni kell a 112-es
segélyvonalat! Erre fűtési szezonban mindig gondoljunk!
A fentiek alapján minden háztartásban elengedhetetlen a
CO mérő beszerzése. Érdemes tájékozódni, hogy a
katasztrófavédelem milyen készülékeket ajánl. A nagyjából
10.000 Ft-ba kerülő készülék élettartama 5-10 év. Mivel a
CO a levegőnél könnyebb gáz, a mérőt a helyiségben
magasan (kb. 2 méter) kell elhelyezni.
Tisztelettel: Dr. Bencze Miklós
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Szív- érrendszeri szűrések és sportrendezvények
2019. december 29-én a "Három
generációval az egészségért program" keretein belül megrendezésre
került Kisújszálláson a Szilveszter
kupa elnevezésű karate háziversenyünk a Preventeam konzorcium
(tagjai: Dr. Gyergyói László, Dr.
Kórizs Tamás, Dr. Lőrik Aliz, Dr.
Kovács Géza és Dr. Bencze Miklós)
szponzorálásával.
A program célja az örömteli mozgás támogatása volt gyermekek és
felnőttek részére egyaránt. A rendezvényen karcagi, bucsai, kisújszállási
és kenderesi versenyzők képviseltették magukat nagy számban.
Mindenkinek gratulálunk az elért
jó helyezésekért, de külön gratulálunk a kenderesi versenyzők teljesítményéhez (Makai Réka kata 1.,

Gaszparjan Ruben kumite 2., Farkas
Virág kumite 2., Kazinczi Balázs
kumite 2., Papp Gábor kumite 2., Dr.
Gaszparjan Karen kumite 2., Andrási
Sándor kumite 1., Dr. Bencze Miklós
kumite 2.)

adáson, egyénre szabott gyógytornán
és a dohányzásról való leszokásban
segítséget nyújtó, szakpszichológus
által koordinált foglalkozásokon vehetnek részt.

Köszönöm sensei Raczkó Györgynek a családias hangulatot és a színvonalas rendezést, valamint a karcagi
mestereknek (shihan Gyarmati Imre,
sensei Ifj. Gyarmati Imre, sensei Dr.
Dániel Mihály, sempai Gyarmati
Ildikó és sempai Gyarmati István) a
részvételt és a magasszintű bíráskodást!

Minden kedves érdeklődő jelentkezését továbbra is szeretettel várjuk
praxisbeli hovatartozástól függetlenül!
A szűréshez elengedhetetlen egy 3
hónapnál nem régebbi nagylabor
lelet. Jelentkezni asszisztenseinknél,
Kissné Körmös Piroskánál (tel: 06
59/528-038) és Zabolai Jánosnénál
(tel: 0659/528-039) lehet.

A szív- és érrendszeri szűréseken
kívül a programba bevont páciensek
egyénre szabott dietetikai tanács-

Tisztelettel:
Dr. Lőrik Aliz és
Dr. Bencze Miklós
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Miss Alpok Adria
A Miss Alpok Adria Budapest Szépe versenyen elért sikere miatt ismét
büszkék lehetünk a kenderesi Németh Mónikára. A verseny első etapjában
megszerezte az első udvarhölgyi címet, amellyel a középdöntőbe jutott. Így
esélyt kapott a döntőbe történő továbbjutáshoz és a nemzetközi szerepléshez is.
Eddigi eredményéhez gratulálunk és további sikereket kívánunk Neki! Az
alábbiakban a versenyről szóló rövid beszámolóját olvashatják: (főszerk.)

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Régóta terveztem, hogy jelentkezem egyszer a Miss Alpok Adria
szépségversenyre. 2010-ben én szurkoltam a nézőtérről a nővéremnek, most
viszont úgy éreztem ideje megmérettetni magam. A versenynek több fordulója
is van. Először minden megyében rendeznek egy megyei fordulót, ahonnan az
első helyezett továbbjut az országos versenyre, majd a győztes képviseli
hazánkat a nemzetközi porondon. Én a budapesti fordulón vettem részt, amit
december 14-én rendeztek meg. Több tourban is megmutattuk magunkat a
zsűrinek. Először egy koktélruhában vonultunk fel, majd ezt követte egy
sportos viselet, utána az est fénypontja a fehérnemű és végül az
eredményhirdetésen gyönyörű estélyi ruhákat viselhettünk. A Miss Balaton
szépségversenyre úgy érzem, maximálisan és kitartóan készültem, ezen a
versenyen pedig szerettem volna jobban megélni a pillanatokat. Már tudtam a
meglévő rutinomra és tapasztalatomra építkezni, ami sokkal felszabadultabbá
tett engem a döntő estéjén. Úgy érzem ezt a zsűri is jobban értékelte, hisz az
első udvarhölgy címet sikerült elnyernem, ezzel a középdöntőbe jutottam így
még nekem is van lehetőségem arra, hogy részt vegyek az országos döntőben
és én képviseljem hazánkat. A következő megmérettetés május körül várható.
Decemberben a pihenésé volt a főszerep, viszont most jön a felkészülés ideje,
hogy a legjobb formában tudjak színpadra lépni a következő fordulóban.
Németh Mónika

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Értékesítési igazgató –vállalkozói jogviszony (Kenderes), (Karcag és területe),
Építőmérnök (Kenderes),
Település-és közlekedéstervező mérnök (Kenderes),
Általános iskolai biológia tanár-kémia szakos tanár (Kenderes),
Csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kenderes),
Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
Biztosításértékesítő –vállalkozói jogviszony (Karcag és területe),
Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző (Karcag),
Cukrász (Karcag),
Egyéb máshová nem sorolható szolgáltatási foglalkozású-karbantartó (Karcag),
Általános asztalos (Karcag),
Lakatos (Kisújszállás),
Hegesztő (Kisújszállás),
Villanyszerelő (Karcag),
Egyéb máshová nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású (Kenderes),
Áruszállító –személygépkocsi vezető-egyszerűsített foglalkoztatás (Füzesabony),
Egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (Füzesabony).
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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VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE
A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa határozott
úgy, hogy november 27-e legyen a véradók napja, és adjon
ismétlődő
lehetőséget
a
véradók
társadalmi
megbecsülésének ismétlődő kifejezésére. Azóta ezen a
napon ünnepeljük állami és szakmai szereplőkkel közösen
együtt a véradókat, a véradó mozgalmat.

Kenderesi jubiláló véradók

Azok az emberek, akik rendszeresen és önként nyújtják
karjukat segítségre, egyénileg mindannyian hihetetlenül
sokat tettek a magyar egészségügyért: VÉRÜKET
ADTÁK!

Huszonötszörös véradó:
Márta Csaba

Ezen kívül mást is adtak a magyar társadalomnak:
követendő példát! Követendő példát, hogy igenis van
önzetlenség, igenis van még emberség, igenis van érdek
nélküli segítség!
„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent
tud a szolidaritásról. Aki vérét adja, az saját magát adja,
teljesen, hálát és köszönetet nem várva. Aki vért ad, az
életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját
egyaránt.”
(internetes forrás)
Kenderesen december 16-án a Popeye Pizzériában
került sor a jubiláló véradók kitüntetésére egy kis vacsora
kíséretével, ajándékok átadásával. A megvalósításban
nagy segítség volt az Önkormányzattól és egy anonim
támogatótól kapott anyagi segítség.
Az ünnepségen tisztelettel köszöntötte a véradókat,
önkénteseket Bogdán Péter Polgármester Úr is.
Véradóinknak ezúton is kívánunk jó egészséget, s
reméljük a jövőben is találkozunk a Vöröskereszt által
szervezett véradásokon! A Popeye Pizzériának pedig
köszönjük a segítségét a vacsora kiszállításában azon
véradóink részére, akik valamilyen oknál fogva az
ünnepségen nem tudtak részt venni.

Húszszoros véradók:
Barabás Tibor
Nagy Zoltán

Negyvenszeres véradók:
Magyar Istvánné
Molnár István
Ötvenszeres véradók:
Kazinczy Zoltán
Farkas Imre
Hatvanszoros véradók:
Barta Irén
Szendrei Sándor
Hetvenötszörös véradók:
Hangyási Ferenc
Rabi Sándor
Ratkai Imre
Tóth Julianna
Nyolcvanszoros véradók:
Balázsi Endre
Molnár János

Bánhalmi jubiláló véradók
Harmincszoros véradó:
Markót Istvánné
Negyvenszeres véradó:
Varga Miklósné
Ötvenszeres véradó:
Zabolai Csabáné
Orvos Anetta Csilla
Magyar Vöröskereszt
Karcag Területi Vezető
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BABA–MAMA
KLUB
2020. február 19-én (szerda)
10.00 órakor tartjuk

A Városi Könyvtár
szolgáltatásai
a lakosság részére:
– számítógép- és internet használat
– faxolás (küldés, fogadás)
– nyomtatás (színes és fekete-fehér)
– szkennelés
– szövegszerkesztés
– fénymásolás (színes és fekete-fehér A/4 és A/3 méretben)
– terembérlet
– laminálás
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.

„BABAFARSANG”
foglalkozásunkat.
Jelmezes télbúcsúztató
mulatságra várjuk a babákat
(3 éves korig) szüleikkel együtt.
Program: zene, tánc,
jelmezbemutató.

FIGYELEM!
Akciós farsangi jelmez és
kellék vásár Szolnokon,
a Széchenyi lakótelepi piac
(Széchenyi körút 127.) mögötti
DÁVID JELMEZ
szaküzletben!
Óriási a választékunk:
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt
méretű jelmezekből!
Nyitva: mindennap
9.00 – 18.00 óráig
Olcsó árak, óriási választék!
facebook:
Dávid Jelmez Szaküzlet
(fizetett hirdetés)

MUNKALEHETŐSÉG
A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. Kenderesen betanított munkás munkatársakat
keres, telephelyére. Jelentkezését várjuk telefonon a 0630/662-3634-es számon.
Elsősorban megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk!
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba
szóló, Pécsi Sándor bérlettel
rendelkezők következő előadása:

2020. február 19. (szerda)

A régi nyár
- operett Egy olyan ünnepelt színésznő
története ez, aki már nem
magának keres párt, hanem a
tizennyolc éves lányának, ám
közben kiderül, hogy egy anya is
lehet szerelmes, ha egy bizonyos
régi nyárnak az emléke még kellő
hőfokon parázslik a szívében. Az
előadásban ismert dallamok,
andalító és vidám dalbetétek
csendülnek fel, a „Hol van az a
nyár…”, a „Legyen a Horváthkertben Budán” vagy a „Van-e
szerelmesebb vallomás…”
Indulás:
Kenderesről: 17.30-kor
a művelődési háztól
Bánhalmáról: 17.45-kor
Útiköltség: 1.250 Ft/fő

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

2020. január 25-én (szombaton) 15 órától
Lak István:
A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig
- Hercegfalva Budapest - című könyvének
író-olvasó talákozóval egybekötött könyvbemutatójára.
Helyszín: művelődési ház
A belépés díjtalan.
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