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ünnep
Február 25. – A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Koncepciós perek, kitelepítések, internálás, államosítás, padláslesöprés, kivégzések, lefüggönyözött fekete autó,
301-es parcella, recski munkatábor, erőszakos tsz szervezés, kuláküldözés, betiltott sajtó, feljelentések, ÁVH.
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust
még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk,
kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más
normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista
nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs
arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret.”
A gulágot túlélő és megszenvedő Nobel-díjas orosz író,
Alekszandr Szolzsenyicin kommunistákról írott gondolata
pontos és hiteles képet fest számunkra arról az embertelen
ideológiáról, amely hetvenéves fennállása alatt, országok egész
sorát taszította fizikai, lelki és erkölcsi nyomorba.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án
elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata értelmében minden
év február 25. a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja annak
emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát
1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása
miatt a szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Először a
Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági
Minisztérium moszkvai központi börtönében.
A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt
azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az
ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50
éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek.
A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus
áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában
az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek,

vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak.
A kommunizmus ámokfutása Magyarországon először 1919.
március 21-e és augusztus 1-je között söpört végig. A bolsevik
típusú proletárdiktatúra, a „dicsőséges vörös terror” 133 napja
alatt, a „Lenin-fiúk” mintegy 300 embert gyilkoltak meg. A tanácsköztársaság kommunistái voltak azok, akik Magyarországon kormányprogrammá emelték a politikai terrorizmust. Istentelen és embertelen kommunista ideológiájukkal és kormányzatukkal sorsfordító történelmi időkben rövid idő alatt szétszakították a magyar társadalmat, megbénították a magyar államot,
nemzetközileg elszigetelték és ellenségei közprédájává tették
Magyarországot. A több évtizednyi hazug kommunista oktatásés kultúrpolitika sem tudta átírni a tanácsköztársaság hazaárulásának és nemzetárulásának történelmi ámokfutását.
A második világháború után szovjet hadifogságba esett magyar katonák száma közel félmillióra tehető. És ne felejtkezzünk meg arról a 200 ezer „málenkíj robotra” hurcolt honfitársunkról se, akik közül nagyon sokan nem láthatták újra szülőföldjüket, mert szibériai munkatáborokban pusztultak el. A
Rákosi-korszakban halálos ítélet okán vagy a börtönviszonyok
következtében mintegy kétezren haltak meg. A polgári bíróságok pedig ugyanebben az időszakban közel 400 ezer embert
fosztottak meg politikai indokok alapján szabadságuktól.
Később a Magyar Szocialista Munkáspárt fővezérei ugyanott
folytatták, ahol elődeik abbahagyták. 1956-ban idegen tankokkal fojtották vérbe a magyarok szabadságvágyát. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc leverése után a „puha” kádári diktatúra négyszáz embert küldött a bitófára. A csupasz számok
mögött emberi sorsok és életek tragédiái állnak, amelyet aztán
túl kellett élni, hogy eltiporva, megszégyenítve és megalázva,
szabadságjogainktól megfosztva – a magunk 200 ezer besúgójával – „legvidámabb barakk” lehessünk, hogy aztán hosszú évtizedek várakozása után végre saját kezünkbe vehessük sorsunk
alakítását.
Bogdán Péter polgármester

FEBRUÁR 25. ÜZENETE: SOHA TÖBBÉ KOMMUNIZMUS!!!
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ÖnKORMÁnYZAT HÍRei
Személyi változások
a Képviselő-testület
összetételében

Tájékoztatás
a gyermekvédelmi kedvezményről
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy január 31-i
hatállyal lemondott
- Dr. Bencze Miklós (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselői mandátumáról,
- Tóth Szabolcsné Roma Nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumáról.
A Helyi Választási Bizottság Király Barnabás
elnökletével még január 29-én összeült, hogy
kiossza a mandátumokat az új képviselőknek. A
törvény értelmében ilyenkor a választáson soron
következő legtöbb szavazatot elért jelölt jut be.
Ennek értelmében:
- Csáthy Zoltán (független) önkormányzati képviselő
- Nagyné Illés Violetta (Lungo Drom) Roma
Nemzetiségi önkormányzati képviselő jutottak
mandátumhoz.
Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Bogdán Péter polgármester

A kormány által 2021.01.29. napján kiadott a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés 32. pontja alapján:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről,
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet - annak 21. §-a kivételével -, a 2021. február 7-én hatályos
szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
Ez azt jelenti, hogy akinek 2020. november 4. - 2021. február 8.
közötti időszakban járt le a megállapított gyermekvédelmi kedvezménye, továbbá akinek 2021. február 8. napja után jár le, annak nem
kell új kérelmet behoznia, mert a jogosultság határozatlan ideig automatikusan hosszabbodik!
Igazgatási és Szervezési Osztály

Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére
Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 17/2006. (VII.28.)
önkormányzati rendelete valamint a
22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet a
Kenderes, Béke utca 1162/2 hrsz-ú,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű,
2566 m² területű belterületi ingatlan
értékesítésére.
1. Az ingatlan bemutatása:
A 1162/2 hrsz-ú ingatlan a város
központjától D-i részén, belterületen, a
központtól 200 m távolságra, a 4. számú
főközlekedési út és a Béke utca határán
helyezkedik el. Az ingatlan környezetében lakóházak, lakóövezeti telkek találhatók. Az övezeti besorolása Gksz (Kereskedelmi, szolgáltató terület). Gáz, víz,
villany közművekkel a telek nem rendelkezik, azokra a Béke utca felől lehetséges
a csatlakozások kiépítése. A csapadékvíz
elvezetése nyílt csatornába történik. A
csatornabekötés a Petőfi utca felől lehetséges (a leendő vevő utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll).

Az ingatlan igény szerint a kiíróval
egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
2. Az ingatlan ára:
bruttó 6.600.000 Ft, azaz hatmillióhatszázezer forint
• A vételár összegére a pályázónak kell
ajánlatot tennie.

4. A pályázat nyertese:
A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel
és a legmagasabb összegű vételárra tesz
ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

•

5. Az ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60
nap.

3. Pályázati feltételek:

•

•
•
•

A pályázaton az vehet részt, aki
természetes személy, vagy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
átlátható szervezet,
a pályázati kiírás szerinti feltételeket
vállalja,
a hatályos magyar jogszabályok
alapján, Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
a pályázat benyújtási határidejéig
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint
összegű bánatpénzt befizet és az erről
szóló bizonylatot bemutatja.

6. A bánatpénz mértéke és befizetésének módja:
A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Kenderes Városi
Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404522-00032898-00000008 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint összegű bánatpénzt
befizeti. A közlemény rovatba a „Bánatpénz” szöveget, valamint a helyrajzi
számot kérjük feltüntetni.
•

Nem jár vissza a bánatpénz:
ha a nyertes pályázó az ajánlati
kötöttség időtartamának lejárata előtt
ajánlatát visszavonta,
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•

a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.
A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné
nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül
a letevő részére visszafizetésre kerül. A
letét idejére kamat nem igényelhető.
A nyertes pályázó számára a bánatpénz
a vételárba beszámításra kerül.
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10. 12.00 óra
8. A pályázatra vonatkozó formai
előírások:
A pályázatot
• írásban,
• aláírva, nem természetes személy
pályázó esetében az aláírásra jogosult
cégszerű aláírásával,
• a Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (5331 Kenderes, Szent
István út 56.) személyesen (ügyfélfogadási időben),
• 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Kenderes,
1162/2 hrsz. alatti ingatlan”.
9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a pályázó nevét, címét (székhelyét),
egyéb azonosító adatait, telefon és email elérhetőségét,
• pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
• a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonat, vagy a bíróság
által nyilvántartásba vett személyek
esetén bírósági, egyéni vállalkozó
esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha
a cégkivonat szerint a cégügyben el
nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata, elektronikus cégjegyzés
esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd
által hitelesített formában)
• nem természetes személy pályázó
esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
• igazolás a bánatpénz befizetéséről
• a pályázó által ajánlott vételár összegét,
• 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy:
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o a kiíró Önkormányzattal szemben
semminemű tartozása nem áll fenn,
o a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
o nyertes pályázat esetén a vételárat egy
összegben fogja az Önkormányzat
részére megfizetni
o az ingatlant megtekintette, annak jogi
sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát
az ingatlan megtekintését követően
tette meg, a vételár megfizetését
követően az ingatlan birtokba adásán
túl semmilyen követelést nem
támaszt az Önkormányzat felé,
o az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Kenderes
Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Kenderes város egyes
területeire vonatkozó helyi építési
szabályzata 19/2004.(V.07.) rendeletére – megismerte,
o a hatályos magyar jogszabályok alapján, Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
o nem természetes személy pályázó
esetében nyilatkozat arról, hogy a
Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI.
törvény 3.§ értelmében átláthatónak
minősül
10. A pályázatok bontása, hiánypótlás
A pályázatok bontására a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős
bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni
kell a pályázók nevét, címét/székhelyét,
valamint az ingatlanra megajánlott vételárat.
A pályázatok bontását követően kerül
megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
• a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,
• a pályázó a bánatpénzt nem fizette be,
• a pályázat, vagy a pályázó nem felel
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos,
de a hiány pótolható, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével
hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok
pótolhatók.
A pályázó a hiányt határidőben pótolja,
ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a
felszólításban meghatározott dokumentu-
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mok Kenderes Városi Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs
helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű
hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.
A pályázaton gazdálkodó szervezet
vagy polgári jogi társaság képviselője,
mint pályázó egyidejűleg magánszemély
pályázóként nem vehet részt.
11. A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.
A pályázatot Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület feladatkörében eljárva a Polgármester bírálja el.
(2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés). A pályázók az eredményről a
döntést követő 15 napon belül kapnak
írásos tájékoztatást.
A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron
következő pályázóval is megköthető az
adásvételi szerződés.
12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
• az ajánlati határidőben nem érkezett
érvényes pályázat,
• a benyújtott pályázatok egyike sem
felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,
• a legjobb érvényes ajánlat elfogadása
veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.
Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő
lejárta előtt külön indokolás nélkül
visszavonja.
A pályázattal kapcsolatban további
információ a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Műszaki csoportjánál kérhető
(5331 Kenderes, Szent István út 56., tel.
+36 59/328-106).
A pályázat megjelenik Kenderes
Városi
Önkormányzata
honlapján
(www.kenderes.hu), a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve a
Kenderesi Krónikában.
Bogdán Péter Szabolcs
polgármester
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 9/2019. (IV.25.) a
17/2006. (VII.28.), valamint a 22/2011.
(VIII.25.) önkormányzati rendeletei
alapján a következő pályázati felhívást
teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
• Kenderes Városi Önkormányzata
(5331 Kenderes, Szent István út 56.)
2. A pályázat célja:
• Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése
3. A pályázat jellege.
• A pályázat nyilvános
4. A pályázat tárgya:
A Kenderes belterületi 55/1 helyrajzi
számú, 1427 m² alapterületű, lakóház,
udvar és gazdasági épület megnevezésű, természetben a Kenderes, Petőfi
út 1/B. szám alatt található Kenderes
Város Önkormányzatának tulajdonát
képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az
ingatlanra vonatkozó szabályozási
előírások Kenderes Város Polgármesteri
Hivatalában,
vagy
a
www.kenderes.hu oldalon megtekinthetők.
5. Az ingatlan vétel ára:
• bruttó 10.500.000 Ft, azaz tízmillióötszázezer forint.
6. Az ajánlatok benyújtásának helye:
• Kenderes Város Polgármesteri Hivatal
(5331 Kenderes, Szent István út 56.)
7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
• Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon
csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az 55/1 helyrajzi számú ingatlan
értékesítésére”.
8. A pályázatok elbírálása:
• A pályázatok elbírálásának elsődleges
szempontja a vételár nagysága.
9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
• az ajánlattevő neve és címe/székhelye
• a vételár összegére tett megajánlás
(bruttó módon, Ft-ban meghatározva)
• a pályázati feltételek elfogadásáról

•

szóló ajánlattevői nyilatkozat
amennyiben jelenleg bérlő, a bérleti
szerződés 1 példánya

10. Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:
• Ajánlat 2021. március 10. 12 óráig
beérkezőleg nyújtható be a Kenderes
Város Polgármesteri Hivatal titkárságán (5331 Kenderes, Szent István
út 56.)
11. A pályázatok bontása, hiánypótlás
• A pályázatok bontására a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3
fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor
ismertetni kell a pályázók nevét,
címét/székhelyét, valamint az ingatlanra megajánlott vételárat.
• A pályázatok bontását követően kerül
megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
• a megjelölt pályázatot határidőt követően nyújtották be,
• a pályázat, vagy a pályázó nem felel
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
• Amennyiben a benyújtott pályázat
formai, vagy tartalmi szempontból
hiányos, de a hiány pótolható, a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal a
pályázatok benyújtási határidejétől
számított 15 munkanapon belül 8
napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek
keretében az előírt hiányosságok
pótolhatók.
• A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó
napján a felszólításban meghatározott
dokumentumok Kenderes Városi Önkormányzatához beérkeznek.
• A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs
helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes
körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.
12. A pályázat elbírálása
• Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.
• A pályázatot Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület feladatkörében eljárva a Polgármester bírálja

el. (2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés). A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon
belül kapnak írásos tájékoztatást.
13. Az ajánlati kötöttség minimális
időtartama:
• A pályázó ajánlatához 60 napig kötve
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő
lejártakor kezdődik.
A pályázattal kapcsolatban további
információ a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Műszaki csoportjánál kérhető
(5331 Kenderes, Szent István út 56.,
tel. +36 59/328-106).
14. Pályázati biztosíték:
• A kiíró nem kér pályázati biztosítékot
az ajánlatok benyújtása során.
15. Egyéb rendelkezések:
• Az ingatlant megtekinteni a pályázat
kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a
+36 (59) 328-106 telefonszámon van
lehetőség.
• A kiíró fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázati eljárást – akár
indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
A pályázat megjelenik Kenderes
Városi
Önkormányzata
honlapján
(www.kenderes.hu), a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve a
Kenderesi Krónikában.
Bogdán Péter Szabolcs
polgármester

Változás a fakivágási
kérelemnél
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Kenderes Város Krónikája
előző
számában
megjelent
„FAKIVÁGÁSI
KÉRELEM
NYOMTATVÁNYT " a továbbiakban
ne
használják
ez
irányú
bejelentésükhöz.
A jövőben kizárólagosan a város
honlapjáról letölthető, illetve a
Műszaki csoportnál személyesen
beszerezhető nyomtatványt használják
igényeik bejelentésére.
Műszaki csoport
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Tájékoztató egy újságcikkel kapcsolatban
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az Új Néplap 2021. február 5-i számában (2. oldal) "Önkormányzatokat értékeltek" címmel
tájékoztató jelent meg egy Állami Számvevőszéki vizsgálat nyomán. A megye 79 települését vizsgálták. A vizsgálat célja:
Szabályzatokon keresztül mennyire védett az adott önkormányzat a korrupcióval szemben. A vizsgálatban a 2020. február 29-ig
hatályos Önkormányzati Szabályzatokat (elsősorban pénzügyi jellegűeket) elemeztek az ÁSZ szakemberei. Vizsgálták a kenderesi
szabályzatokat is, amelyeket 2017-ben alkottak meg és fogadtak el, és 2020. február 29-i végső, időbeli hatállyal. Ezek alapján öt
másik önkormányzattal együtt a kenderesi önkormányzat a legrosszabb, 1-es minősítést kapta.
Tényként kell leszögezni, hogy ez a minősítés egyértelműen az előző városvezetést minősítette, mivel az Állami Számvevőszék
a 2020. január-februárban érvényben lévő szabályzatokat kérte, ezen időpontban 2017-2018 évi szabályzatokat alkalmaztunk az
Önkormányzatunknál és ezen időszakok kerültek feldolgozásra az ÁSZ-nál. Az előző hivatali és pénzügyi vezetés nem aktualizálta
a szabályzatokat, nem biztosította a szabályzatok teljeskörűségét.
Városunk jegyzőjét 2019. december 29-én neveztem ki. A hivatal munkatársai 2019. december 31. napjával szervezetten
távoztak, köztük a pénzügyesek. Rendelkezésem nyomán 2020. március 1. napjától módosítottuk és aktualizáltuk a szabályzatokat.
Feltártuk azt a hiányosságot, hogy a működéshez szükséges szabályzatok nem voltak teljes körűek, hiányoztak. Ezeket 2020.
március 1. napjától pótoltuk és beiktattuk. (Megtekinthetőek a www.kenderes.hu honlapon.)
Ezek a szabályzatok a következők:
• Közfoglalkoztatási szabályzat
• Közérdekű adatok szabályzása
• Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
• Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje
• Ellenőrzési nyomvonal
• Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
• A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat
Tényként megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelő és teljes körű szabályozottsággal
működik. Ezek alapján bízunk abban, hogy várakozásunknak megfelelően jobb minősítést ad Önkormányzatunknak az ÁSZ.
A tudósítást olvasva valóban nem egyértelmű, hogy az önkormányzatoknak korrupció kitettségét, mely időszakra vizsgálta az
ÁSZ.
Személyes megszólíttatásom okán tájékoztatok mindenkit, hogy magam is egyet értek abban, hogy Kenderes Város
Önkormányzata nem volt védett a korrupcióval szemben az előző városvezetés alatt.
Ebben a meggyőződésemben munkatársaim is megerősítenek az általuk feltárt egy tucatnál több törvénysértéssel kapcsolatban,
amelyek jelenleg nyomozati szakban vannak.
A választói vélemény nyilvánításnál erkölcsi követelmény, hogy ne minden alapot nélkülözően, érzelemből, elfogultságból
fakadjon, amit esetleg később meg is bánhat. Minden esetben fontos a tények részletes és pontos ismerete.
Azok, akik feltették közösségi oldalukra ezt az újságcikket úgy gondolták, hogy az általam vezetett Önkormányzat minősítését
tartalmazza ez az ÁSZ jelentés. Tévedtek! Az általuk favorizált Önkormányzatról állított ki az ÁSZ elégtelen bizonyítványt!
Bogdán Péter polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL
KENDERESEN ÉS BÁNHALMÁN
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy amint megkapjuk a regisztráltakról
szóló listát és az oltóanyagot, mindenkit személyesen értesítünk. Az oltásra regisztrálók személyesen kapnak
központi értesítést a megadott elérhetőségen (e-mail, telefon). Az orvosi rendelőben erről mi nem tudunk
tájékoztatást adni, ezért kérjük, ez ügyben ne telefonáljanak.
Köszönjük türelmüket!
háziorvosi rendelők
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POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
Kenderes Városi Önkormányzat polgármesterének 2020. november és december hónapban hozott határozatainak jegyzéke.
MUTATÓ
Napirend:
8./ Határozott feltétellel szóló kinevezés megszűntetése
9./ Kenderes Város Önkormányzatának Varga József Sándor intézményvezetői kinevezése
10./ Jakus Tamara tanuló támogatása az Arany János Tehetséggondozó Programban
11./ Városi Könyvtár Kenderes egyedi névre változik
12./ Határozat a cafateria és egyéb juttatásról
13./ Toyota Hilux értékesítéséről személy- és tehergépjárművek beszerzéséről
13./ Kenderes Városi Önkormányzat 2021. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
14./ Deszkából és lemezekből álló építmény elidegenítéséről
15./ 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek felújítási és pótlási tervrészeinek elfogadása
16./Ingatlan jelzálogba történő felajánlása
17./ Hetven év felettiek részére pénzben nyújtott egyszeri támogatása

Szám:
32/2020.(XI.25.)
33/2020.(XII.01)
34/2020.(XII.01.)
35/2020.(XII.07.)
36/2020.(XII.04.)
37/2020.(XII.16.)
38/2020.(XII.16.)
39/2020.(XII.22.)
40/2020.(XII.22.)
41/2020.(XII.22.)
42/2020.(XII.28.)

TISZTELT ADÓZÓK!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján az alábbiakról adok tájékoztatást:
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át.
A változás plusz feladatot nem ró a gépjármű tulajdonosokra, üzembentartókra!
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról,
az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

Kérjük, hogy a 2021. évre vonatkozó adót
már NE az ÖNKORMÁNYZAT ADÓSZÁMLÁJÁRA FIZESSÉK MEG!
A 2020. december 31-ét megelőző időszakkal kapcsolatos kérdésekkel továbbra is
az önkormányzati adóhatósághoz fordulhat, az ezen időszak alatt keletkezett, vagy
felhalmozott adóelmaradást ide kell megfizetni. (Telefonszám: 59/328-225)
dr. Tóbiás Ferenc jegyző

Tisztelt Bánhalmai
és Kenderesi Méhészek!
A méhállományok védelméről és a
mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §-a
alapján a méhészkedést (méhtartást)
minden év február végéig, az újonnan
kezdett méhészkedést pedig e
tevékenység megkezdésétől számított
nyolc napon belül be kell jelenteni,
melyet személyesen is megtehetnek - a
postai út mellett - a Kenderesi
Polgármesteri
Hivatal
műszaki
csoportjának irodahelyiségében, ahol
rendelkezésre áll űrlap erre a célra.
Üdvözlettel,
Műszaki csoport

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Óvónő (Kenderes),
Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó (Karcag),
Inszeminátor (Kenderes-Bánhalma),
Szakács (Kisújszállás),
Szarvasmarha-, sertés gondozó (Kenderes-Bánhalma),
Textilszabász (Kisújszállás),
Általános karbantartó - állattartó telepen (Kenderes-Bánhalma),
Ács-állványozó (Karcag),
Épületvillamossági szerelő villanyszerelő (Kisújszállás),
Gépi varró (Kisújszállás),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelóje-traktoros (Kisújszállás),
Targoncavezető (Karcag),
Intézményi takarító és kisegítő (Karcag),
Raktárkezelő (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású
(Karcag).
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inTéZMénYi KÖRKép
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Január 6-án, vízkeresztkor Koltavári Attila atya szentelt vízzel
hintette meg a termeket és közösen imádkozott a gyerekekkel,
Isten áldását kérve az életükre. Attila atya sorra járta az iskola
helyiségeit, és minden terem ajtaja fölé krétával fölírta az
évszámot és a C + M + B, „Krisztus áldása legyen e házon”
rövidítést.
Előseink és negyedikeseink online színházi közvetítésen
vettek részt, a Szigligeti Színház művészeinek előadásában a
Mátyás király új ruhája című előadást nézték meg.
Ebben a hónapban sem maradtak el az osztályprogramok; az
alsósok ismét kipróbálták a decemberben kapott új társasjátékokat, kézműveskedtek, a nagyobbak online játékokat játszottak
az új informatikateremben, kártyáztak, sportoltak.
Véget ért a 2020/2021. tanév első féléve, tanulóink
megkapták az értékelésüket. Álljon most itt azoknak a neve,
akik nap mint nap komoly munkát fektetve a tanulásba kitűnő
vagy jeles eredményt értek el:
1.a Gaszparjan Narine Kinga, Ladányi Lilla
2.a Fülöp Dominik, Krokavecz Márton Tamás
3.a Kiss Csenge, Szabó Bence Noel, Rézműves Brendon
4.a Sánta Bence
4.b Bucsi Krisztina, Lakatos Natália Erzsébet
5.a Bende Henrietta, Nagy Jázmin
6.b Jelen Jázmin Tamara
7.b Gaszparjan Ruben Bálint
8.a Farkas Gréta, Pádár Szonja, Hangyási Tamás
A félévi értékelés azt mutatja, hogy hogyan teljesítettek
diákjaink eddig a tanévben. Ha jól, akkor minden esélyük
megvan rá, hogy év végén is jó jegyeket kapjanak, ha rosszul,
akkor van még előttük egy másik félév, hogy javítsanak.
Nagyné Lenge Margit
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2020 ÉVBEN SZÜLETETT GYERMEKEK
Gyermek neve
Rekenyi Dominika
Juhász Hunor Csaba
Bajusz Milán
Kurucz Nolen
Gondos Vanessza
Horváth Zoé
Koszta Jázmin
Koszta Ferenc Dominik
Kovács Leona Seron
Hajnal Szerda Márta
Varga Hanna Viktória
Herényi Matteó
Baranyi Levente Marcell
Jónás Artúr
Vatai Zoé
Végh Zoltán
Szentesi Réka
Gurmai Dóra Elizabet
Varga Csaba
Hangyási Bence
Kurucz Hanna Léna
Piros Zsaklin
Varga Zoé
Varga Csenge
Czakó Hanna Lara
Farkas Tamara Natasa
Göncző Gréta
Rafael Szebasztián Ramirez
Penti Dzsesszika Georgina
Matyelka Zsolt
Farkas Diána
Szabó Dorina Gabriella
Maróti Sára
Maróti Gréta

Születési ideje
2020. 01 16
2020. 01. 22
2020 01. 27
2020. 01. 06.
2020. 02. 23.
2020. 04. 18.
2020. 05. 15.
2020. 05. 15.
2020. 06. 28
2020. 10. 18.
2020. 10. 20.
2020. 10. 27.
2020. 12. 16.
2020. 05. 16.
2020. 05. 26.
2020. 02. 10.
2020. 02. 27
2020. 07. 20
2020. 09. 10.
2020. 01. 10.
2020. 04. 03
2020. 05. 18.
2020. 06. 19.
2020. 06. 19.
2020. 07. 13.
2020. 07. 27.
2020. 07. 31
2020. 07 31.
2020. 08. 21.
2020. 12. 04
2020. 12. 22.
2020. 03. 23.
2020. 07. 31.
2020. 10. 31

Anyja neve
Farkas Szilvia
Zeleni Margit
Bajusz Fruzsina
Majláth Judit
Vígh Mária Magdolna
Dikovics Olívia Erzsébet
Ugrai Szilvia
Ugrai Szilvia
Kovács Noémi
Ordas Márta
Ari Mónika
Rostás Ilona Dóra
Szabó Julianna
Mányi Vanessza Katalin
Buczkó Zsuzsanna
Takács Szilvia
Tar Diána
Túri Erzsébet
Molnár Renáta
Veres Ilona
Berczi Erzsébet
Baktai Barbara
Komendát Tímea
Komendát Tímea
Tóth Kitti
Farkas Bianka
Losánszki Flóra
Jónás Alexandra
Penti Georgina
Besenyő Melinda
Horváth Erzsébet
Karsai Kitti
Szabó Anna Cecília
Kocsmár Zsanett

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZügY

Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak
szerint tájékoztatja Önöket:

I. Az ápolási díj összegének emelkedése
Az ápolási díj alapösszege 2021. január 01. napjától 39.365.-Ft-ról 41.335.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:
- alapösszeg:
bruttó 41.335.-Ft, nettó 37.205.-Ft
- emelt összegű ápolási díj:
bruttó 62.005.-Ft, nettó 55.805.-Ft
- kiemelt ápolási díj:
bruttó 74.405.-Ft, nettó 66.965.-Ft
Első alkalommal a 2021. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének
változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése
miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.

II. Gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) emelkedése
A - jelenleg hatályos jogszabályok szerint - a gyermekek otthongondozási díjának 2021. január 01. napjától a bruttó összegei:
- Egy gyermekre tekintettel kapott GYOD esetén bruttó 123.910.-Ft-ról bruttó 141.680.-Ft-ra (nettó: 127.515.-Ft.) emelkedett az
összeg.
- Kettő, vagy több gyermekre tekintettel kapott GYOD esetén bruttó 185.865.-Ft-ról bruttó 212.520.-Ft.-ra (nettó: 191.270.-Ft.)
emelkedett az összeg.
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető
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Kedves Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!
A Kenderesi Gondozási Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a lakosságot, hogy
alapellátás keretein belül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Az étkezésre vonatkozó jogosultság feltételei:
– életkor 62 év felett
– egészségi állapot:
a, egészségi állapota 1-30 % közötti
b, krónikus beteg
c, pszichiátria, illetve szenvedélybeteg
d, hajléktalan
Étkezési térítési díj
Jövedelem
0 – 42.750,42.751 – 85.500,85.501 – felett

Térítési díj
310 Ft/adag
425 Ft/adag
530 Ft/adag

IDŐSEK NAPPALI KLUBJA
A megállapodás keretében igénybe vevő szolgáltatások:
a) segítségnyújtás a szociális étkeztetés igénybe vételéhez,
b) szabadidős programok szervezése,
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
d) hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
f) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Térítési díj fizetéséről
Az Idősek nappali ellátása Fenntartói határozat alapján térítésmentes.

HÁZI SEGÍTSÉGNYúJTÁS
Az ellátási időtartama
A megállapodás időtartama lehet határozott, vagy határozatlan idejű.
A szolgáltatás formája, módja, köre
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
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közkútról, fúrtkútról vízhordás
tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
kísérés
segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolása
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
egyéb feladatok:
– házi segítségnyújtásban részesülőktől az ellátásért fizetett személyi térítési díjjak havonta történő beszedése, elszámolása a
szociális asszisztense felé
– közreműködik az ellátást igénylők esetében a szolgáltatás biztosításához szükséges iratok beszerzésében
– ellátást igénybe vevő önellátó képességének figyelemmel kísérése az ellátást igénybe vevő megfigyelése
– segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő a problémáinak megoldásában
– támogató környezet feltárása
– tájékoztatás a szociális ellátásokról, az igénybevétel feltételeiről
– veszélyhelyzetek kialakulásának megakadályozása, elkerülése, köteles tudását frissíteni, továbbképzéseken részt venni
Az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma
a.) kapcsolattartás, együttműködés orvossal, egészségügyi és szociális alap-és szakellátást nyújtó intézményekkel.
b.) segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
c.) hivatalos ügyek intézésének segítése,
d.) az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
e.) közreműködés az ellátását igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása)
f.) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
g.) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
h.) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
i.) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
A fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelme
alapján, az ellátott életkorában, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával,
fejlesztésével, személyre szabott egyéni gondozási terv alapján, a szolgáltatást nyújtó biztosítja az ellátott részére.

Kenderesi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
5331 Kenderes, Szent István út 58.
Tel.: 59/528-037
e-mail: kenderes.gk@gmail.com
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éLeTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)

JELES NAPOK
– FEBRUÁR
BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Február 1. A Köztársaság napja Magyarországon
február 1. A Tisza élővilágának emléknapja
február 1. A civilek napja
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
február 2. A vizes élőhelyek napja
február 3. Szent Balázs ünnepe
február 3. Rejtvényfejtők napja
február 4. A katonai térképészet napja
február 4. Rákellenes világnap
február 6. A rádiótechnikai fegyvernem napja
február 11. Betegek világnapja
február 13. Budapest ostroma végének emléknapja

február 14. Szent Bálint napja („Valentin nap”- a szerelmesek
ünnepe)
február 16. Húshagyókedd
február 17 Hamvazószerda (Nagyböjt kezdete)
február 19. Nemzetközi férfinap
február 19. A magyar ápolók napja
február 20. A társadalmi igazságosság világnapja
február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja
február 22. Bűncselekmények áldozatainak napja
február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
február második vasárnapja a házasság világnapja

GASZTRONÓMIA
SZABOLCSI LINZER
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 50 dkg
Ráma margarin, 20 dkg porcukor, 2
csomag vaníliás cukor, 1 sütőpor, 5
tojás sárgája.
A hozzávalókból összeállítjuk a
tésztát, és hűtőbe tesszük egy
éjszakára. Mindig csak annyit
vegyünk
ki
belőle,
amivel
dolgozunk!
Tetszés
szerinti
kiszúróval formázzuk, világosra
sütjük.
SZABOLCSI KOSÁRKA
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 25 dkg
Ráma
margarin,
25
dkg
kókuszreszelék, 20 dkg porcukor, fél
csomag sütőpor, 2 tojás.
A hozzávalókat összegyúrjuk, a
kosárka
formákat
vékonyan
kibéleljük a tésztával és kisütjük. A
kihűlt kosárkákat megtöltjük vajas
krémmel: Ráma margarint habosra
keverünk porcukorral és darált
dióval.
Tetejét
csokimázzal

behúzzuk,
és
díszíthetjük
cukorgyönggyel, vagy apróra vágott
zselés cukorral. Másfél adagból 84 db
van, sokáig eláll.
FINOM ALMÁS
A sütés előtti este apróra
kockázunk 1 kg almát, és
belekeverünk 2 bögre cukrot (a bögre
2,5 dl-es). Másnap felütünk 4 tojást,
villával kissé felverjük, és ráöntjük az
almára. Teszünk hozzá 3 kanál
kakaót, 1,5 dl étolajat, 10 dkg durvára
vágott diót (én egy kicsit
megpirítom), 1 sütőport, késhegynyi
szódabikarbónát és 40 dkg lisztet (ha
van, jó bele fél marék csokidarabka).
Összekeverjük, tűpróbáig sütjük.
FÁNK
50 dkg lisztet, 3 tojás sárgájával,
2,5 dkg élesztővel és langyos tejjel jól
kidagasztunk. Kelni hagyjuk, majd
közepes
méretű
szaggatóval
kiszaggatjuk. Letakarva kelesztjük

még, majd nem túl forró olajban
kisütjük. Először fedő alatt, miután
megfordítottuk,
fedő
nélkül.
Porcukorral meghintve, lekvárral
tálaljuk.
CSIRÁS GALUSKA
Apró lyukú reszelőn lereszeljük a
meghámozott nyers krumplit, teszünk
bele tojást, sót, lisztet. A nokedli
sűrűségű tésztát forró vízbe
szaggatjuk (én kiskanállal szoktam)
és kifőzzük. Tehetünk rá hagymás
zsírt, juhtúrót, tehéntúrót, vagy
dinsztelt savanyú káposztát lepirítva.
Jó étvágyat!
Balogh Gázáné
Kenderes, Szent István út 28.
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ZöLd ROVAT
kertbarátoknak
Kedves Kertbarátok!
Tél vége felé már sokan úgy gondoljuk,
hogy vége lehetne, és kezdődhetne a tavasz.
Jó hírem van: jön!

Február második felétől - ha van lehetőségünk - vethetjük néhány zöldségnövény pl.
káposztafélék, fűszernövények magvait. Természetesen ez csak mérsékelten meleg, fényben gazdag helyen történhet. Ügyeljünk arra,
hogy a vetés ne legyen túl sűrű, mert palántázáskor a megnyúlt, gyenge növényekből
nehezen lesz életképes zöldség!
Ha ősszel elmulasztottuk, most arasznyira
visszavághatjuk a szeder és tüskétlen málnatöveket.
Most kell a zeller magokat is elvetni. Az
alma, körte, és szőlő metszését is elkezdhetjük, a csonthéjasokat még hagyjuk.
Készülhetünk a gyümölcsfák lemosó permetezéséhez: vizsgáljuk át a permetező gépeket, megvásárolhatjuk a növényvédő szert.
Sokan madáretetőt, vagy csak madáreleséget tettek ki a kert madarainak. A tavasz
beköszöntével se hagyjuk abba az etetést,
mert ilyenkor talán a korán költő és magevő
vendégeink még jobban számítanak ránk! Az
itatásról se feledkezzünk meg! Ha nincs
csapadék, és nincs, ahol ihatnak, bizony a
rügyekből szerzik be a nedvességet.
Végezetül: forgassuk át a komposztot és
várjunk még egy kicsit.
Lukács Károly dísznövénykertész

SPORT
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Kenderesi Városi Sportegyesület köszönetét fejezi ki Vinczer Péter Gyógyszerész
Úrnak, hogy az egyesület részére egészségügyi felszerelést adományozott az egész
szezonra.
Köszönettel: a KVSE vezetősége és
játékosai.
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SZÜLETÉSNAPI KöSZöNTő – 1988
Februári számunkban az 1988-ban született Olvasóinkat köszöntjük.
Boldog 33. születésnapot!
Néhány érdekesség 1988-ból:
- megjelenik a Napoleon Boulevard: Júlia nem akar a
földön járni c. albuma, a Guns N’ Roses kiadja a G N R
Lies c. lemezét, Billie Joe Armstrong és Mike Dirnt
megalakítja a Geen Day zenekart,
- Grósz Károly után Németh Miklós lesz a
miniszterelnök
- Pécsett megszületett az első magyar lombikbébi,
- megnyílt az első McDonald’s gyorsétterem Budapesten,
- Aryton Senna nyerte a Formula 1-es világbajnokságot,
- november 24-én Baján rekord hideget mértek: -23 fok volt a napi hőmérséklet,
- 1988-as sikerfilmek: Drágán add az életed! (fsz. Bruce Willis), Csupasz
pisztoly (fsz. Leslie Nilsen), Rambo 3. (fsz. Sylvester Stallone), Vörös zsaru (fsz.
Arnold Schwarzenegger)
- a magyar slágerlistákat Demjén Ferenc Most kell eldöntened c. dala (a
Szerelem második vérig betétdala), és Zoltán Erika Túl szexi lány c. slágere
vezette,
- a 13. női sakkolimpia zajlott Szalonikiben, amelyen a magyar női válogatott
Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Mádl Ildikó, Polgár Zsófia összeállításában
megnyerték a magyar női sakk történetének első olimpiai bajnoki címét,
- II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki Paskai László esztergomi érseket,
- Budapest-Bécs között elindult az EuroCity vasúti közlekedés.

RENdőRSÉGI híREK
Ismeretlen személy ment be egy kenderesi családi
házba 2021. január 23-án 16 óra 30 perc körül. A
jogsértő a konyhába belépve, egy tégladarabbal két
alkalommal sújtott le a széken ülő tulajdonos fejére.
Ezt követően dulakodni kezdtek, ami során a sértett
egy konyhakéssel megsebezte az elkövetőt, aki
ennek ellenére az idős férfi margarinos dobozban
tárolt készpénzét megszerezte. A jogsértő, a
négykézlábra esett bántalmazottat két alkalommal
fejen rúgta, majd távozott a helyszínről. A sértett a
bántalmazás következtében – az elsődleges orvosi
vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A rendőrségre érkező bejelentést követően, a karcagi rendőrök aprólékos
helyszíni szemlét folytattak, majd széleskörű adatgyűjtést és
tanúkihallgatásokat követően a feltételezett elkövető személyazonosságát
felderítették. A nyomozók elfogták és előállították a lakóhelyéről a
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható helyi lakost, akit
gyanúsítottként kihallgattak. A terhelt beismerő vallomást tett. A 34 éves férfit
a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatása indítványozását.
A Karcagi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetése miatt folytat
eljárást.
Boda Andor r. százados, őrsparancsnok (forrás: police.hu)
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HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG
Időkapszula 1911. szeptemberéből
Molnár Sándor ritka kincset ajánlott fel könyvtárunk helytörténeti
gyűjteményébe: egy időkapszulát találtak a nagynénje hagyatékában, amely régen
egy üvegben volt elhelyezve, és a ház bontásánál került elő. Az írója Tóth Lajos,
Sándor dédapja, aki a jelenlegi Béke utcában lakott családjával Kenderesen. Az
értékes múltbéli üzenetet Csortos Sándor átadta unokatestvérének, tudván, hogy ott
jó kezekben lesz, hiszen Sándor szenvedélyesen gyűjti a könyveket, régi családi
fotókat, dokumentumokat. Több ezer kötetből álló könyvgyűjteménye van, és
lelkesen kutatja a családfájukat is. Jelenleg az ükszülőkig érnek az ágak, de
folyamatban van a további kutatás is.
Az időkapszula teljes szövege:
„Kelt Kenderes, 1911. szeptember 1-jén.
Kedves Barátaim legelsőbb is áldást Istentől, és köszönetet magamtól reátok,
kik megtaláljátok ezen iratomat, mert ebben egy pár megjegyzést nyújtok az
tizenkilencedik század elejéből.
Első, hogy tavaszi élet semmit sem ért, mert kikeléstől fogva betakarításáig
soha esőt nem kapott. Második, hogy egy pár hathetes malacz volt tavasszal
huszonnyolcz - harmincz forint vagyis 56-60 korona. Ehhez hasonló volt az ló és
marha is. Például egy közönséges fiatal marha 400 korona, vagyis 200 forint, egy
közönséges fiatal ló 500 és 600 korona, egy kiló marhahús 76 krajcár, vagyis 1.52
fillér, egy mázsa búza 11 forint, szóval mindennek nagy ára volt, csak amit sajnos
kijelenteni hogy a szegény munkás ember volt olcsó, mert bizony azt elkívánták
az urak, egy korona napi bérért. Kora hajnaltól késő estig.
Kívánom tehát kedves Barátaim a jó Istentől, hogy mire ezt
olvassátok, változzon meg ez a gyalázatos rendszer, és jobb
megélhetést mérjen rátok a nagy hatalmak érzelmei.
Most pedig hálás köszönetet mondunk mindnyájan
mindnyájótoknak azért, amiért ezt szivesen átolvassátok és
végighallgatjátok. Megjegyzem tehát név szerint tinektek
ezen levélíró úgyszintén a ház gazdája is. Tóth Lajos,
házépítő mester, Guba Ferencz, Továbbá mint jószívű
atyafiak Tóth Lukács, Tóth Sándor, Bana Lajos, jószívű
szomszédok Kerekes András, Lévai Ignác, Demeter Sándor,
ezek is mindnyájan maradnak hálás köszönettel, azt hisszük,
hogy már a síron túl. Isten veletek. Isten veletek.”
(Csak viszonyításképpen: 400 korona volt egy tehén ára, és
egy napi kemény munkáért 1 korona járt. Ez azt jelenti, hogy
ha akkor az év minden napján dolgozott valaki, akkor sem
tudott egy tehenet megvásárolni.)
Utóirat: A napokban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
honlapján található adatbázisban Sándor megtalálta az
időkapszula íróját, az I. világháborúban odaveszett Tóth
Lajost. Elmondhatatlan ez az érzés, hiszen generációk nőttek
fel azóta úgy, hogy semmit sem tudtak szeretett
családtagjukról azon kívül, hogy odaveszett a háborúban.
Most derült ki, hogy 1914. 10.19-én hősi halált halt
Boszniában a m. kir. 29. honvéd gyalogezred 4. század
katonájaként. Dolnja Tuzla városban nyugszik Tóth Lajos
kenderesi magyar honvéd, messze távol családjától,
szülőföldjétől, melyet annyira szeretett. Életét adta hazájáért.
Élt 33 évet.
Mikola Istvánné
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KULTÚRA
Móricz Zsigmond Művelődési Ház

„ELSODORT SZAVAK”
– RETRO SZÓTÁR –
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott
határozata értelmében
minden év február 25-én tartjuk a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapját.
E korszakban született és használt ¬„retro” szavainkat összegyűjtöttük,
aki szeretne részt venni a játékban, elküldheti az „elsodort szavakat” a
muvhazkd@gmail.com e-mail címre vagy a művelődési ház irodájában
leadhatja.
A legjobb és legaktívabb szógyűjtőink között ajándékot sorsolunk ki,
majd feltesszük online felületünkre.
- bélás: kétforintos
- Corso: Corso Cipőkereskedelem Vállalat, a korszak cipőbolt hálózata
volt.
- hétfői adásszünet: a Magyar Televízió 1957-ben heti három napon
sugárzott adást. 1958-ban ez a szám négyre, majd 1960-ban ötre
emelkedett. 1968-1989 között hat napon át volt műsor (hétfő volt az
adásszünet nap.) 1989-től lett teljes az adáshét.
- Ifjúsági Magazin (IM): a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség
havonta megjelenő képes folyóirata a 14-18 éves fiataloknak.
- Kapcsoltam: legendás telefonos kvízműsor.
- KMK: közveszélyes munkakerülés
- maszek: egyéni vállalkozó, kisiparos, kiskereskedő.
- Merkúr: a magán személygépkocsik forgalmazására hozták létre az
állami kézben lévő Merkur Személygépkocsi-értékesítő Vállalatot. A
Merkur KGST- országból beérkezett gépkocsik átadását végezte.
- Pajtás: hetente megjelenő képes gyermekújság
- Patyolat: mosodahálózat
- piros útlevél: piros útlevéllel a baráti, szocialista országokba, míg a
kék útlevéllel ( turistaútlevél) a nyugati országokba lehetett utazni. 1984ben vezették be az egységes útlevelet.
- MALÉV: Magyar Légiközlekedési Vállalat, állami tulajdonú magyar
légitársaság 1946-2012 között.

Február 7-én megemlékezést tartottunk
vitéz nagybányai Horthy Miklós
Kormányzó úr
halálának 64. évfordulóján.

VÉRADÁS
2021. március 5-én
13.00 – 16.00 óráig
a Művelődési Házban

Valentin-nap alkalmából elkészült Kenderesen
a SZERELMESEK LAKATFALA a Móricz Zsigmond Művelődési Ház előtt!
A szerelmesek összetartozásuk jeléül olyan lakatot készítenek,
melybe belevésik vagy belegravíroztatják nevüket vagy nevük kezdőbetűit.
Az összetartozást kifejező lakat felhelyezését követően a szerelmesek
rendszerint eldobják a lakat kulcsát, mintegy kifejezve, hogy
többé soha nem kívánják levenni.
A legromantikusabb személyes ajándék!
Adj ajándékba egy megható pillanatot!
Művelődési ház dolgozói – KenderMag civil kezdeményezés
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15. oldal

VÁROSi KÖnYVTÁR
Tájékoztató a könyvtárhasználatról
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus miatti vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020(XI10.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés jb)
alpontja megtiltotta a nyilvános könyvtárak látogatását, és az e helyszíneken való
tartózkodást (az ott foglalkoztatottak kivételével). A jogszabályi tilalom azonban
nem jelenti a könyvtári szolgáltatások teljes körének ellehetetlenülését:
könyvtárunkban a bejárati ajtónál kialakított kiszolgáló stand kialakításával
biztosítjuk egyes szolgáltatások zavartalan igénybevételét. Kérjük, hogy a kihelyezett kézfertőtlenítőt mindenki
használja, illetve a szájat és orrot eltakaró maszk használata is kötelező!
könyvtárosok

Januári sorsolás
A januárban beiratkozott Olvasóink között ajándékot sorsoltunk ki.

Nyertesek: Bana Erzsébet, Koncz Vincéné, Lipcseiné Koncz Katalin, Molnár Judit, Viczián Kristóf.
Nyereményüket átvehetik a könyvtárban. Gratulálunk!
könyvtárosok

új könyveinkből ajánljuk
SZAKIRODALOM
Sípos András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak: elektromosságtan, modern fizika
Papp Zsuzsanna: Iskola ünneplőben
Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei
Bornemissza Endre, Erdész Gyöngyi, Villányi Attila: Kémia próba érettségi középszinten
Virágvölgyi András: Egyetemes történelem
Fercsik Erzsébet: Örök névnaptár: a mai magyar keresztény nevek legteljesebb gyűjteménye
Kovács Zsolt: Társállat kalauz
Egon Schmidt: Séták a természetben: a mezők élővilága
Egon Schmidt: Séták a természetben: az erdők élővilága
Tittel Kinga: A várnegyed titkai
Gyertek haza ludaim!: udvarszéki gyermekjátékok
Képes szótár: angol – magyar
Rigó Tibor: Világörökségek Magyarországon
Thierry Amadé: Attila, történeti kor – és jellemrajz
Dr. Jill P. Weber: Nyugi! Használható szorongásoldó technikák a teljesebb életért
Régi ízek egy bakonyi sváb falu, Németbánya konyháiból
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek 2.
Léner Péter: Bodrogi

GYERMEKIRODALOM
Tízperces esti mesék
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány: regény fiúknak és lányoknak
Benedek Elek: 100 Benedek Elek- mese: Válogatás a legnagyobb magyar mesemondó történeteiből
Sarah Dessen: Just Listen: figyelj rám!
Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója: szülinap: egy nem – túl unalmas hónap meséje
Manon Fargeton: Ha jön a hullám
Csukás István: Sün Balázs: gyerekversek

16. oldal
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egYHÁZi HÍReK
Katolikus Egyház
A Kenderesi Római Katolikus Plébánia
imaalkalmai, programjai
Az előttünk álló hónap vasárnapjain (február 14-én, 21-én, 28-án, valamint március 7-én és 14-én) a szentmisék
délelőtt negyed 10-kor, csütörtökönként pedig délután 4 órakor fognak kezdődni a plébánia közösségi termében.
Csütörtökön a délutáni szentmise előtt fél 4-től a rózsafüzért imádkozzuk.
Február 17-én, hamvazószerdán kezdetét veszi a húsvétot megelőző nagyböjti idő. Ezen a napon is délelőtt negyed
10-kor tartunk szentmisét.
Nagyböjt péntekjein délután 4 órától a keresztúti ájtatosságot imádkozzuk, amelyben a nagypénteki eseményeket, Jézus
szenvedéstörténetét elmélkedjük végig.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes
oldalon is.

FARSANGI TOTÓ
NYERTESEI

Marosi Andrea, Molnár János, Farkas Mónika,
Tóth-Bojté Anikó, Farkas Józsefné,
Farkasné Horváth Erzsébet, Tóth-Hollóczki Judit,
Ratkai Nóra, Ratkai Rita, Zabolai Csabáné,
Sípos Bálintné, Vántus Bálint, Ferencziné Török
Teodóra, Kun Ibolya, Szél Panna,
Tarné Kovács Ibolya,
Élelmiszer bolt Szent István út 110.
Köszönjük, hogy részt vettek a játékunkban!

HIRDESSEN
KENDERES
VÁROS
KRÓNIKÁJÁBAN!
1 oldal (A/4)

20.000,-Ft

1/2 oldal

10.000,-Ft

1/4 oldal (9x13 cm)

6.000,-Ft

1/8 oldal (9x6,5 cm)

4.000,-Ft

1/16 oldal (4,5x7 cm)

2.500,-Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Hirdetését leadhatja
a Városi Könyvtárban.
Az összeget a megjelenés előtt a
Polgármesteri Hivatal pénztárában
kell kifizetni.

Nyereményüket kézbesítettük!
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