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Ez a nap a polgári Magyarország születésnapja. Ezért is fájó,
Immár 173 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik leghogy az idén nem tudtunk együtt ünnepelni úgy, ahogy felemelőbb pillanatát, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság, akik
megszoktuk, ahogy a szívünknek kedves, ahogy szeretnénk.
győzedelmeskedtek a mindig lehúzó kishitűség felett. CseleA közös ünneplés nem először marad el. A történelem hozott kedetük történelmi érvényét még a szabadságharc legyőzésének
már jó néhány csöndes ünnepet. Március 15-e első évfordulója tragédiája sem törölheti el.
sem lehetett örömteli, felhőtlen esemény. 1849-ben az országban
1848-ban a nemzeti függetlenség, a szabadság kivívása és a
szabadságharc zajlott az egy évvel korábbi vívmányok polgári haladás volt a tét. Nemzetünk életében az olyan történelmi
megőrzéséért. Később is volt még jó néhány év, gyarló évtized, sorsfordulók egyike ez a nap, amely által többnek és igazabbnak
amikor nem lehetett ünnepelni.
tudjuk magunkat, érezzük egy közösség
Ma még sincs olyan nemzedék Matörvényszerű
összetartozását, s magunk
Emlékezzünk
gyarországon, amely ne ismerné Petőfit,
mögött tudjuk azt a szellemi erőt, amit
a márciusi ifjakra!
Kossuthot, Batthyányt, Táncsicsot, a 12
Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vaspontot vagy a Talpra, magyart. Petőfi tér,
vári, Táncsics és Jókai életműve jelent a
Akkori eleink tudták, hogy minden
Kossuth vagy Jókai utca, egy emléktábla,
magyarságnak.
véleménykülönbség ellenére vannak
egy szobor, egy a faluból, városból
Március 15-e olyan ünnep, amellyel
olyan alapvető célok, amelyek érdekében
származó 48-as hős, egy-egy saját
valamilyen módon minden korosztály,
össze kell fogni.
történet. Minden településünkön van
minden társadalmi réteg azonosulni tud,
Akkori őseink lerakták az alapjait egy
ilyen.
még a megfáradtak, a politikától megolyan Magyarországnak, ahol megvaló1848–49 története tele van kiváló emcsömörlöttek is.
sult a törvény előtti egyenlőség, megberi teljesítményekkel, amelyek még
Mi 1848 titka? Talán az, hogy vérteennyi idő távlatából is élővé teszik
lenül, józanul, megfontoltan zajlott le az
valósult a közteherviselés, a szólás- és
számunkra a múltat. Emberekkel, akik
átalakulás, hiszen ez az ország építeni
sajtószabadság.
nemcsak meghalni tudtak Magyarorakart. Nemzetgyűlést választott, törvéPéldát mutattak abban, hogyan dolszágért, de élni, dolgozni, küzdeni is érte.
nyeket alkotott, a jobbágyság eltöröltetett,
gozhatunk mindannyian a magunk heAz ő alkotó munkájuk, áldozatuk, hőa társadalmi egyenlőség kimondatott.
lyén és a magunk lehetőségei szerint
siességük miatt eleven mind a mai napig
Amikor rákényszerítették, akkor harcolt a
nemzetünk és lakóhelyünk, családunk
1848–49 emlékezete.
szabadságért, a függetlenségért, nem
javáért, amivel egyúttal saját javunkat is
Ezért könnyű szeretni ezt a napot. Mert
számított az egyéni érdek.
szolgáljuk.
március 15. történeteiből, emberi arcaiból
Legyünk hűek az 1848-49-es forramagunkra ismerünk. Vágyaik a mi váÜnnepeljük hát meg a közjót. Ünnedalom és szabadságharc hőseihez és üzegyaink, eszményeik a mi eszményeink.
peljük
meg ma is azt a napot, amelynek
netéhez.
Még ma, e kétkedő 21. században is.
megítélésében nincs vita közöttünk.
„Legyen béke, szabadság és
Ünnepeljük meg, hogy egy nép nemzetté
„…szivből hü csak szabad ember lehet”
egyetértés.”
– szól hozzánk Kossuth Lajos 1848
vált.
márciusából.
Szabadság és hűség – ez adja március 15-e erejét. Az 1848–49
Emlékezzünk otthonunkban, most épp szerényebb körülménagysága ebben rejlik. 1848–49 sokkal több volt egy lázas forra- nyek között. Kicsit több aggodalommal, mint máskor, de bizadalomnál, egy hősies szabadságharcnál. A változás az ország kodva. Merítsünk erőt abból, hogy ha 173 éve bízni tudtunk
lelkében, a nemzet egészében zajlott. 1848 márciusa a szabadság egymásban, ma is számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra.
örömét, az önrendelkezés szépségét, a polgári fejlődést, egy
Bogdán Péter polgármester
közösség összetartozásának felemelő érzését hozta el.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREi
Kedves Kenderes és Bánhalma lakossága!
A Covid-19 elleni oltásokról…
2021. február közepétől adjuk a vakcinákat felkarba injekciózva.
Ennek csak meghatározott lehetősége van:
- akik regisztráltak az interneten, csak azok kaphatnak oltást.
- Először az idősek, mint leginkább veszélyeztetettek kapják.
- A kiválasztottakról listát kapunk minden héten, csak ők lehetnek
beoltottak azon a héten.
A regisztráltak közül a központi oltási bizottság választja ki
névvel, telefonszámmal, lakcímmel az olthatókat, majd az oltásban
résztvevő háziorvosoknak megküldi a listát.
Ez minden héten - eddig már harmadikon - egy alkalommal
érkezik hétvégén és azonnal kezdődik a telefonálás.
Eddig minden héten meghatározott mennyiségű oltóanyagot
kaptunk körzetenként azzal, hogy ezt maradéktananul használjuk fel
– így is történt.
Az oltóanyagok mennyisége és fajtája darabra attól függött eddig,
hogy melyik gyártótól hány darabot tudtak beszerezni országosan és
azt hogy osztották szét.
Az oltási listán szereplők vagy a rendelőkben lesznek oltva vagy
központi oltóhelyre kell utazniuk az oltásra.
A kiválasztás háziorvosi körzetekben úgy történik, hogy telefonon
értesíti a lehetőségről a körzet asszisztense az oltásra jelentkezőt, és
megkérdezi, melyik oltást fogadja el, és arra az időpontra tud-e jönni,
ahova szervezzük itt Kenderesen, háziorvosi rendelőbe vagy
Karcagon oltópontra.
Minden hértre jut oltópontra küldhető oltást kérő személy,
meghatározott számban, kb 8 fő körzetenként. Őket is abból a listából
választjuk, amit arra a hétre kapunk meg előre.
Körzetenként eddig, hetente 10-20 oltható személynek kaptunk
oltóanyagot.
Nagyon sok munkával, odafigyeléssel jár az oltóanyagok átvétele,
kezelése, oltások dokumentálása, oltások személyenkénti
megszervezése, oltás utáni internetes lejelentése több formában.
Ezt a körzetek asszisztensei végzik az eddig megszokott feladataik
teljesítése mellett, közben, után.
Igen, ezt aki nem éli át, nem tudja megfelelő súllyal értékelni, és
természetesnek érezheti, hogy ez csak úgy van.
Érdemes tisztelettel leírni és olvasni a tanúsított odaszántságuk és
igyekezetük szerint az asszisztensek neveit, akik az oltások
lebonyolítását végzik, minden oltáson résztvevő elégedettségére:
Tóth Istvánné Marika, Körmös Piroska, Zabolai Jánosné Magdi.
Az oltásokkal kapcsolatos munka, és az oltások felvétele
mindenkinek a saját döntése szerint történik és ez eltérő
meggyőződésből is lehet.
Ám az eredmény közös hasznunkra válik hitünk szerint. Az oltott
közösség védelme létrehozza a Covid-19 vírus elleni védekező
képességet egyre több beoltott személyben, és Covid-19 fertőződés
esetén a vírus megbetegítő képessége nagyon lecsökken az
oltottakban.
Tehát újabb fertőzést átélhet a beoltott személy, de a tünetei és a
megbetegedés jelentősen enyhébb lesz az oltás felvétele után.
Ezen leírt védettség megszerzése a lakosság egy részében nagyon
kívánt, és nagy érdeklődést vált ki.
Ezek az oltások oltási szövődménnyel eddig nem jártak
Kenderesen.
Minden héten azokat a vakcinákat tudjuk adni és ajánlani,
amelyeket területi leosztásban kapunk. Amikor valaki azt érzi, hogy

ez neki megfelelő lessz, és a lista szerint telefonos értesítést kap, hogy
jöhet, akkor azt megkaphatja.
Amikor valaki akadályoztatva van, hogy eljöjjön, akkor az
érvényben lévő lista szerint kaphat új besorolást, amíg a megkapott
vakcina keretbe belefér azon a héten csak.
Amikor valakinek nem tetsző vakcina lett választható és elutasítja
-ilyenről egy alkalommal tudok, akkor ismét vár arra, hogy
szerepeljen majd egy következő listán.
Kétség a személy olthatóságra, korábbi ismert allergiás reakciók
után, immungyengesége ismeretében, lázas állapotban, szorongás az
oltással szemben, várandóság, szoptatás idején a választ már részben
a körzeti aszisztensek adják központi tájékoztatás alapján vagy erre
megbízott infectológus főorvos fogja elbírálni, akit telefonon hívunk
fel szükséges esetben.
Pfizer által gyártott vakcina az elmúlt héten már kevesebb érkezett,
kevesebb adható.
Astra által gyártott vakcina is kevesebb már, amit szét tudunk
osztani a listák alapján.
Sinofarm, kínai vakcina érkezik nagyobb arányban a 9. héttől
területi szétosztásra.
Moderna és Szputnyik még nem érkezett hozzánk.
Tisztelt oltásra váró lakosok!
Odaszánással, nagy odafigyeléssel és tisztelettel végezzük az
oltások szervezését és lebonyolítását.
Ehhez az ANTSZ dolgozói, a Megyei Oltócsoport Vezetői és
munkatársai, a helyi Önkormányzat dolgozói és segítői hasonlóan
odateszik erejüket, tudásukat.
Aki dolgozik hibázhat is. Hosszú láncfolyamatok sokasága az
ellátások ismert rendszere.
Nem csak oltunk, hanem az eddigi betegellátást is végezzük a
Covid járvány miatt újonnan megszokottak szerint. Aki ebben hibát
akar találni, találhat.
Ha valaki beteg, nehezebben vár, gondolkozása a betegsége miatt
megváltozottá válik.
Aki a fáradtság miatt nem a megszokott módon, és elvártak szerint
reagál, az is könnyen előfordul.
Ám vegyük észre mindannyian, mennyi jószándék és segítség van
közeledésünkben, sokszor öröm találkozni és könnyebb így a
segítésre várni és kapni és azt adni.
Aki a panaszát nem tudja előadni valamilyen ok folytán 08-16 óra
között háziorvosánál a rendelkezésre állás idején, megteheti másnap,
vagy még aznap az ügyeleten. Minden nap nagyon sok hívást fogadok
telefonon, kikérdezem és feljegyzem. A telefonos konzultáció
miniszteri rendelet és az alapján hozott döntés vezet tovább a
betegellátásban. Emellett a spontán érkezőket is fogadjuk ellátással és
tájékoztatással. Akinek az ellátása elakadna, arra újra visszatérünk,
újra hív, jelzi. Privát szám hívást nem tudom visszahívni.
Az oltásokat a fent leírtak szerint szervezzük és kivitelezzük. Aki
megkapja a szúrást, reményét is megerősítjük: “Egészségére!”
Mindenkinek erős egészséget kívánok és gyógyulást betegségéből!
2021.03.07.
Dr. Szabó Zoltán háziorvos, Kenderes
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Elektronikai hulladékok ingyenes gyűjtése
2021. április 1-től - 2021. április 30-ig a lakosság számára lehetőséget biztosítunk az elektronikai hulladékok leadására.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. díjmentesen átvesz minden olyan berendezést, ami elektromos árammal működik
(hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon,
rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékgépek).
Akkumulátort önmagában nem vesznek át (pl. autóból kiszereltet). Az akkumulátort átveszik, ha azt az eszköz
tartalmazza (pl. mobil telefonból nem kell kiszerelni az akkumulátort!). Ha a TV hátlapja, műanyag vagy fa része hiányzik,
azt díjmentesen átveszik, de ha a belső egységek pl. réztekercs hiányzik, akkor díjat számítanak fel!
A leadás helyszíne:
Átvételi időpont:

Kenderes:

A leadás helyszíne:
Átvételi időpont:

Bánhalma:

RSZ (RNA) telep udvara (Kenderes, Vasút út)
hétfő – csütörtök:
7.30 – 16.00 óra között
péntek:
7.30 – 12.00 óra között
Közösségi ház udvara
hétfő – csütörtök:
7.30 – 16.00 óra között
péntek:
7.30 – 12.00 óra között

Óvjuk együtt városunk tisztaságát!
Kenderes Város Önkormányzata Műszaki csoport

Tájékoztatás
ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, hogy március 16-án áll
munkába Dr. Szabó Zoltán háziorvosunk felesége Dr. Nagy Erika, aki ellátja a II.-es
vegyes háziorvosi körzetet. Szerdánként csecsemő tanácsadást tart, mivel
gyermekorvos is, hatalmas tapasztalattal rendelkezik és gyermekorvosunk hosszú évek
óta nem volt.
Tehát ismét orvos-házaspár látja el városunkban a háziorvosi teendőket. Mivel
hosszú távra terveznek, megvásárolják a Petőfi út 1. szám alatti lakást és itt telepednek
le.
A védőoltásokat most is és eddig is folyamatosan zavartalanul ellátta Dr. Szabó
Zoltán háziorvos.
Az alábbi köszönetnyilvánítást adtam át Dr. Kovács Géza eddigi helyettesítő
orvosnak, megköszönve az elmúlt fél évben Kenderesen végzett gyógyító munkáját.

Tájékoztatás

Március elején a biztonságos
közlekedés érdekében kihelyezésre
került egy közlekedési tükör a Deák
F. út és a 4-es főút találkozásánál, a
transzformátornál.
***
Március 6-án megnyitottuk a
ligeti játszóteret, a márciusi
nyitvatartás minden nap 8-18 óráig
tart (hétköznap és hétvégén is). A
bejáratnál kézfertőtlenítő és maszk
van
kihelyezve.
A
játékok
fertőtlenítésre kerültek, használatuk
biztonságos.
***
A Városgazdálkodás megkezdte a
közterületi fasorok gallyazását, száraz
ágak eltávolítását, így a Rákóczi,
Petőfi, Szent I. utakon, ill. a Horthyligetben.
Bogdán Péter polgármester
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Felhívás az ebtartás szabályainak betartására
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem
sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást.
A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak
a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások
ingatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az
sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe,
óvodába, iskolába, stb.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási endszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. § (1) bekezdése szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.
rendelet értelmében, aki az állatok védelmére és kíméletére
vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi
bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15
ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók
szerint növelhető, felső összeghatár nincs. A határidőre meg
nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó
köztartozás.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) és
(2) bekezdése szerint belterület közterületén – kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az
eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot,
sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét a
felelős kutyatartás általános szabályaira.
• Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó
jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák
kötelessége, egyben felelőssége is.
• Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és
szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási
valamint egészségügyi körülmények között élhessen.
• Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket
teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból
ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen
vérmérsékletű kutyáról van szó.
• Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon
lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson
felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete
miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott.
• A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek,
kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási
szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő
gondoskodásra!
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló –
esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek, potenciális
veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati
egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!
Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek
nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében a Tisztelt Lakosság segítő együttműködését!
A kutya nyilvántartásba vétele, új tulajdonoshoz kerülése
és elpusztulása bejelentőlap letölthető a Város Honlapjáról,
illetve a Polgármesteri Hivatalban személyesen átvehető.
Kenderes, 2021. február 18.
Dr. Tóbiás Ferenc s.k. jegyző

Kenderes Városi Önkormányzat a következő vagyontárgyakat
kívánja értékesíteni:
Részletek, valamint az ajánlati adatlap az alábbi elérhetőségen: kenderes.hu/hirek
- 6900 db használt cserép,
- 50 db 40 x 40 x 10 cm-es használt rácsos térkő (gyeprács),
- 2400 db 11,3 x 22,5 x 6 cm-es használt hullám térkő,

- 1190 db 10 x 20 x 6 cm-es használt hasáb térkő,
- 35 méter használt ereszcsatorna,
- 37 db tuja.
Műszaki csoport
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Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat 2021. év január-február-március polgármesteri határozatai és rendeletei
MUTATÓ
Napirend:
1./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
2./ Önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapú bérlakásként történő meghirdetése
3./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
5./ „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében pályázat benyújtásáról
6./ Településszerkezeti terv módosítása
7./Ingó vagyontárgyak elidegenítéséről
8./ Közvilágítás hálózatának bővítéséről

Szám:
1/2021.(I.12.)
2/2021.(I.12.)
3/2021.(II.03.)
4/2021. (II.03.)
5/2021.(II.03.)
6/2021.(II.25.)
7/2021.(III.03.)
8/2021.(III.04.)

Rendeletek:
1./Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
1/2021. (II.15.)
2./A Helyi Építési szabályzatról szóló 19/2004. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021. (II.25.)
3./ 3/2021. (III.01.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2021.(III.01.)

Tájékoztatás – Tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeik a tavaszi tanítási szünet
idejére kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult(ak), amennyiben Önök megigényelték az ellátást.
Az étkeztetés időtartama: a tavaszi szünet idejére eső munkanapok, (összesen 2 munkanap)

2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd).
Az étkeztetés helye:
Étkeztetés módja:

Központi Konyha 5331 Kenderes, Szent István út 52.
déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel.

Aki igényelte az étkeztetést és nem veszi igénybe, mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, annak ez a cselekménye
a későbbi ügyeiben indult eljárásokban figyelembe vehető!
Kenderesi Polgármesteri Hivatal – Igazgatási és Szervezési Osztály

LaKossági FeLhíVás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

2021. március 22-én Kenderes és Bánhalma településeken

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ
A jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az
építési-, bontási törmeléket nem áll módunkban elszállítani. Egy
ingatlantól annyi lomhulladékot szállítunk el, ami normál
életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását!
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a
közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elé kell
kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen
elvégezhető. A kis térfogatú szilárd hulladékokat összekötött
zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell
arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem
szállítjuk el.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás
során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát
képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül
bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak
minősül!
Lomtalanítást kizárólag azon ügyfeleink részére tudjuk
biztosítani, akik a kötelező közszolgáltatást legalább 6 hónapon
keresztül igénybe veszik.
Műszaki csoport
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Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2006.(VII.28.), valamint a 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati
rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet a Kenderes, Béke utca 1162/4; 1162/5; 1162/6; 1162/7; 1162/8; 1162/9; 1162/10
hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 297 m2 (45m2+41m2+43m2+43m2+39m2+44m2+42m2) területű
belterületi ingatlanok értékesítésére.
1. Az ingatlan bemutatása:
A 1162/4; 1162/5; 1162/6; 1162/7;
1162/8; 1162/9; 1162/10 hrsz-ú ingatlanok 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 900.000 Ft, azaz kilencszázezer
forint
• A vételár összegére a pályázónak kell
ajánlatot tennie.
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
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint
összegű bánatpénzt befizet és az erről
szóló bizonylatot bemutatja.
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.
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 100.000,- Ft,
azaz Egyszázezer 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,
• 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.

•
•
•
•
•
o
o
o
o

7. A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31. 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,
1162/4-10 hrsz. alatti ingatlanok”.
9. A pályázatnak legalább az alábbiakat
kell tartalmaznia:
• a pályázó nevét, címét (székhelyét),
egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail
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 kivonatmásolata, továbbá ha a cégkivonat szerint

o

o
o

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:
a kiíró Önkormányzattal szemben
semminemű tartozása nem áll fenn,
a pályázati kiírásban foglalt feltételeket
megismerte, elfogadja és vállalja,
nyertes pályázat esetén a vételárat egy
összegben fogja az Önkormányzat részére
megfizetni
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,
az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat –
különös tekintettel Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének
Kenderes város egyes területeire
vonatkozó helyi építési szabályzata
19/2004.(V.07.)
rendeletére
–
megismerte,
a hatályos magyar jogszabályok alapján,
Magyarországon
tulajdonszerzésre
jogosult.
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

2021. március
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
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.
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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

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési
megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna
használatához
szükséges
Gátfelhajtási
engedélyek
(Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint
vásárolhatók meg: bankkártyás fizetéssel, On-line vásárlással,
Applikáción keresztül.
A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus
jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan
elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az
értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!
A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának
On-line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/
weboldalon érhető el.
Amennyiben az engedélykérő még nem vásárolt a
gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat
megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges
magát! A sikeres regisztrációt követően tud bejelentkezni a
felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély
típust. A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus

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.
2021. február 25.
Bogdán Péter Szabolcs polgármester

úton történő kifizetését követően a számla automatikusan
kiállításra kerül az engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna
töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely
ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és
feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási
engedély meglétét, és annak érvényességét.
Kérjük, kímélje meg magát az ezzel járó kellemetlenségektől,
bírságtól, eltiltástól!
Az okostelefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető
lesz Android és iOS eszközön egyaránt. Amennyiben 3,5 tonna
összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági
területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!
Ha a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen
kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük,
forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz
bizalommal,
az
ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a
+36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.
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KÖZügY
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Építésüggyel kapcsolatos tájékoztató

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
(1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez)
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy
ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása.
Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a
6,0 m-t nem haladja meg.
Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja
meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla
építése, elhelyezése.
Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.
Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése.
A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes
folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése.
A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges
jellegű megváltoztatása.
Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől
számított 1,5 m magasságot.
Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem
építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.
Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely)
elhelyezése, építése, bővítése.
Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata,
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló
elhelyezése.
Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
Telken belüli geodéziai építmény építése.
Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény
építése.
Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.
A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m
mélységet
Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

A felsorolásban nem szereplő egyéb építési tevékenységek esetében további információt
a következő elérhetőségeken kérhetnek:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Építésügyi Osztály
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4. (Telefon: 59/795-260, 59/795-259 - E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu)
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Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, használókat, kezelőket,
bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos
hálózatok nyomvonalát és a biztonságos övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok,
növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek
megelőzése érdekében van szükség.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2)
bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán és közvetlen vezetékek
biztonsági övezetéről szóló2/2013. (I.22.) NGM rendelet alapján teszik közzé.
A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha
végleges kifejlett állapotában
•
35 KV felett 200 KV névleges feszültségszintig 3 méternél,
•
1 KV felett 35 KV névleges feszültségszintig 2 méternél,
•
1 KV–nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőbb helyzetében sem közelíti
meg az áramvezető az éves növekményt is figyelembe véve.
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos:
•
olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert
•
olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak,
mint egyben a növényzet tulajdonosának kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági
övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítse meg.
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot
elvégezni! A vezeték által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet
mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, ennek megfelelően tegyék meg a
szükséges intézkedéseket.
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet,
melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít. Felhívjuk az
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért,
károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:
Szolnok régióközpont: 5000 Szolnok, Verseghy út 3.
Telefon:
(06) 30-378-2612
Együttműködésüket köszönjük!
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

FIGyELEM! MUNKALEHETőSÉG!
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a szolnoki AUNDE Kft.-vel annak
reményében, hogy regisztrált kenderesi és bánhalmai munkanélküliek számára helyben, kiszámítható, biztos jövedelmű
munkahelyet hozzon létre. Megbeszélésünk során kértük a cég vezetőjét, hogy itt helyben varró részleget létesítsenek, mi
biztosítjuk ehhez a szükséges feltételeket. Erre egyelőre nincs lehetőség, jelenleg a következőket tudják ajánlani:
1./ Munkavégzés helye: Szolnok, tevékenység: varrás, autó üléshuzatok készítése.
2./ 2 hónapos tanfolyamon felkészítés a munkára.
3./ Munkarend: hétfő-péntek 6-14.40-ig.
4./ Bejelentett napi 8 órás munkaviszony.
5./ Munkába járást saját busszal végzi a cég.
6./ Érdeklődni: AUNDE KFT. Szolnok, Álmos út 2.
Munkaügyi osztály tel. 56/371-606
Úgy gondolom, hogy a dolgozni szándékozó munkanélkülieknek ez egy jó lehetőség, bízva abban, hogy a későbbiekben
itt helyben is tud a Kft. munkát biztosítani.
Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester
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KÖZügY
Tisztelt Kenderesi és Bánhalmi
Lakosok!
A Kenderesi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgálatunk Bánhalmán minden héten kedden
délelőtt 8 és 10 óra között, az iskola
épületében - az óvintézkedések betartásával - ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadáson általános célú tanácsadásra
(különböző szociális ellátásokhoz való
hozzájutás lehetősége, feltételei, az ügyintézés konkrét helye) van lehetőség, valamint a szolgálatunknál igénybe vehető
szolgáltatások konkrét ügyintézésére is,
mint amilyen pl. az étkeztetésnek, az
idősek nappali ellátásának vagy a házi
segítségnyújtásnak az igénybe vétele.
A kihelyezett ügyfélfogadáson részt
vesz Kenderes Város Önkormányzatának
az ügyintézője is.
Az ügyféltérben várakozni nem lehet,
az arcot és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező, valamint az ügyintézés
során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot.
A kenderesi lakosokat ügyfélfogadási
időben várjuk a Kenderes, Szent István út
58. szám alatti központunkban.
Elérhetőségeink: 59/528-036, 528037, 06-30-599-9138
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Tisztelettel: Oszlánczi Sándor Ottó
intézményvezető

Figyelem! Megszűnik
a kiszállítási díj!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021
(III.01.) számú önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló
16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati
rendelet 1.§ 1) bekezdésének értelmében
a 16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének A), B) és C)
pontjaiban szereplő 150 Ft/nap kiszállítási díj 2021. március 01. napjától
megszüntetésre került.
Tisztelettel:
Oszlánczi Sándor Ottó
intézményvezető

5331 Kenderes, szent istván út 56.
Tel/fax: 06-59/328-206
e-mail: kvg@kenderes.hu

TiszTeLT LaKosság!
A Kenderes Városgazdálkodás vállalja közművek
(ivóvíz, szennyvíz) belső hálózatának kiépítését
2020. évi árakon.
Érdeklődni:
• 06/59/328-206-os telefonszámon,
• emailben a kvg@kenderes.hu,
• illetve a Kenderes Városgazdálkodás irodájában személyesen.

LaKossági FeLhíVás
Tájékoztatjuk Kenderes város lakosságát, hogy a magántulajdonban álló
ingatlanok területén keletkezett gally, nyesedék elszállítását Kenderes
Városgazdálkodás vállalja az alábbi díjszabás alapján:
•
•

kis pótkocsi: 5 715,- Ft/fuvar
nagy pótkocsi: 6 985,- Ft/fuvar.

A szállítással kapcsolatban információt kérhetnek a 59/328-206
telefonszámon.
A szállítást szabad kapacitás terhére tudjuk vállalni a megrendeléstől
számított 2 héten belül.
Kenderes, 2021. március 3.
Varga József Sándor intézményvezető

Tájékoztatás az illegális
hulladéklerakásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vasút út 1-3. szám alatti
Önkormányzati tulajdonú ingatlanról az Önkormányzat saját költségen a
lakosság által odaszállított hulladékot elszállította. Felhívjuk figyelmüket,
hogy az Önkormányzat tulajdonában álló közterületre, telekre tilos az illegális
hulladék lerakása! Az előírást megszegők ellen közigazgatási hatósági eljárás
indul.
Kenderes, 2021. március 10.
Tisztelettel:

Varga József Sándor
intézményvezető
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iNTéZMéNYi KÖRKép
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Februárban történt
Február a farsang időszaka volt, ami most a megszokottól eltérően osztálykeretben zajlott iskolánkban. Így is sokan öltöttek
jelmezt magukra, a harmadik és negyedik osztályosaink közül pedig többen ötletes produkcióval is készültek. Nem maradt el a
szokásos farsangi fánk sem, melyet köszönünk Barabásné Forgács Edit képviselő asszonynak és a szülőknek. A zsűri sok gyermeket
díjazott apró ajándékkal és valamennyi jelmezest kis csokival jutalmazott. A szokásos kézműves foglalkozásokat is megtartottuk,
szuper farsangi álarcok készültek.
Nyolcadikosaink jelentkezési lapját elküldtük a kiválasztott középiskolákba, izgatottan várjuk a felvételről szóló értesítéseket.
Gaszparjan Ruben 7.b osztályos tanuló a Bercsényi napok keretében meghirdetett versmondó versenyen 1. helyezést el.
Gratulálunk!
A beiskolázás előtt minden évben találkozom a szülőkkel szülői értekezlet keretében, a pedagógusok a gyerekekkel az
iskolanyitogató foglalkozásokon. Ez most a koronavírus helyzet miatt nem lehetséges, így a találkozásokat online formában
valósítjuk meg.

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk leendő elsős gyermeküket iskolánkba!

A környéken egyedülállóan minden vadonatúj intézményünkben. A mai modern digitális oktatás minden eszköze a
rendelkezésünkre áll, a legkorszerűbb felszerelésekkel, testre szabott bútorokkal, a legmodernebb informatikai rendszerrel látott el
bennünket a fenntartónk. A korszerű tanulási módszerek alkalmazását segíti, hogy minden tanteremben új interaktív tábla van és az
új tableteket is használják a gyerekek. Szeptemberre a másik épületünk felújítása is befejeződik, elkezdődött a bútor- és
eszközbeszerzés, és leendő kis elsőseink már ebben a teljesen megújult környezetben kezdik a tanévet.
A két tanító néni, Eszter néni és Timi néni nagyon várják, hogy az elsősöket játékosan, sok-sok közös élményen keresztül a
legtöbb tudáshoz juttassák.
Kérem, kövessék továbbra is a Facebookon küldött üzeneteinket, és segítsenek, hogy a gyerekek is bekapcsolódhassanak az
online iskolanyitogatóba a tanító nénik által küldött feladatok megoldásával.
Nagyné Lenge Margit
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HIRDETMÉNy
a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Egri
Főegyházmegye által fenntartott Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodájába a 2021/2022-es
nevelési évre a

GyERMEKEK BEÍRATÁSA
a következő időpontokban történik:
2021. április 26. (hétfő) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra
2021. április 27. (kedd) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra
A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyerekeket,
akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik
életévüket, és beírathatók azok a gyermekek is, akik az
előbb jelzett időpontig két és fél évesek lesznek.
Óvodai beiratkozás
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
foglalkozáson részt venni.
Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos
helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt
venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az
óvodába a közzétett közleményben meghatározott időpontban.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
-

-

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
a gyermek TAJ kártyáját,
védőoltási kiskönyvét,
sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleményét, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági
határozatát,

-

a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy halmozottan
hátrányos helyzetéről szóló határozatot – ha van ilyen.

Óvodai felvétel
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
A felvételről, átvételről az intézmény vezetője és az óvoda
tagintézmény-vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni
azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
Az intézményvezető és a tagintézmény-vezetője az óvodai
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó
indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2021.
május 27-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre
kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül
értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető a gyermek
óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a
közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást
indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.
Integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek
felvétele
Óvodánk fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő, enyhébb fokú testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos
(látás, hallás: kivétel a vak és a siket gyermek) és a
beszédfogyatékos gyermekeket.
Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános
illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Liliom Tagóvodája
az Egri Főegyházmegye fenntartásában van. Az óvoda
felvételi körzete a település teljes közigazgatási területe, de
máshonnan is szeretettel várunk minden gyermeket.
Kenderes, 2021.03.09.
Lukácsné Németh Edit
tagintézmény-vezető

Nagyné Lenge Margit
intézményvezető
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Tisztelt Bánhalma lakossága!
A keddenkénti kihelyezett ügyfélfogadáson a Polgármesteri Hivatal ügyintézője készségesen áll az Önök
rendelkezésére az alábbi ügyekben:
-

Rendkívüli települési támogatás: eseti támogatás,
temetési támogatás, köztemetés ügyintézése.
Új rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény intézése.
Anyakönyvi ügyek ügyintézése, tájékoztatás.
Hagyatéki ügyek ügyintézése.
A helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás.
Műszaki
ügyekkel
kapcsolatos
témakörökben
tájékoztatás.

Erdős Zoltán másodjára élt
a kihelyezett ügyfélszolgálat adta
lehetőséggel

Imre Anna házigondozó gondozási
naplót egyeztet Kovács Miklósnéval

Nyomtatványok kérelem benyújtásához:
- víz, - gáz, - villany védendő felhasználók nyilvántartásba
történő felvételhez/meghosszabbításához.
- Kérelem adatlap nyugellátás méltányossági alapon
történő megállapításához.
- Kérelem adatlap nyugellátás egyszeri segély
igényléséhez.
- Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár egyszeri
segély igényléséhez.
Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

Zajlik a közfoglalkoztatottak ügyeinek
intézése Kodákné Bajzáth Julianna,
Markóth Istvánné és Túró Júlia
közreműködésével

Kovács József nagyon jó ötletnek
tartja az ügyfélszolgálatot

Szatmári Tibor egykori önkormányzati
képviselő is ellátogatott a keddi
alkalomra
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éLETMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)

JeLes napoK
– MáRCiUs
BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELő – KIKELET
HAVA
március 1. Újrapapír napja; Haditechnikai kutatók és fejlesztők
napja; A polgári védelem világnapja
március 3. Vadvilág világnapja; A Sabin csepp napja
március 5. A budapesti Néprajzi Múzeum napja
márius 6. Energiahatékonysági világnap
március 8. Nemzetközi Nőnap
március 9. A DJ-k világnapja
március 14. Nemzetközi Pi- nap
március 15. Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc
ünnepe; A magyar sajtó napja; Fogyasztóvédelmi világnap
március 16. Magyar zászló és címer napja
március 17. Érszűkület napja
március 18. Újrahasznosítási világnap
március 20. A boldogság világnapja

március 21. A költészet világnapja; A faji megkülönböztetés, a
rasszizmus elleni küzdelem világnapja; Down-szindróma
világnapja; Erdők nemzetközi napja; A csillagászati tavasz
kezdete
március 22. A víz világnapja
március 23. A magyar-lengyel barátság napja; A magyar
ejtőernyősök napja; Meteorológiai világnap
március 24. A tuberkolózis (TBC) elleni küzdelem világnapja
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
március 27. Színházi világnap
március első péntekje: Az ima világnapja
húshagyókedd napján: Nemzetközi palacsinta nap
március második csütörtökje: A vese világnapja
napéjegyenlőséget megelőző péntek: Az alvás világnapja

szüLeTésnapi KÖszÖnTő
Márciusi számunkban az 1968-ban született
Kedves olvasóinkat köszöntjük.
Boldog 53. születésnapot!
Néhány esemény, érdekesség ’68-ból:
- megkezdik a Coca-Cola magyarországi gyártását a Magyar Likőripari Vállalat kőbányai üzemében,
- Magyarországon áttérnek a 44 órás munkahétre,
- Az Apollo–8 amerikai űrhajó három emberrel a fedélzetén Hold körüli pályára áll,
- 1968-ban született Borbás Marcsi műsorvezető, Jáksó László műsorvezető, Malek Andrea színésznő, énekesnő,
Céline Dion kanadai énekesnő, Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, basszusgitárosa, Fernando Hierro spanyol
labdarúgó, Balázs Pali énekes,
- sikerfilmek: A majmok bolygója, Kémek a sasfészekben, A kicsi kocsi kalandjai, Volt egyszer egy Vadnyugat, Egri
csillagok, A veréb is madár, A koppányi aga testamentuma,
- az év magyar slágerei: Hungária: Csavard fel a szőnyeget!, Illés együttes: Amikor én még kissrác voltam, Koós
János: Kislány a zongoránál, Omega: Trombitás Frédi, Harangozó Teri: Mindenkinek van egy álma, Bajtala:
Cigánylány, Echo együttes: Gondolsz-e majd rám?
- megalakul a Deep Purple, és a Broadwayn bemutatják a Hair című musicalt,
- A Ferencváros nyeri az NB 1-et,
- 138 ország részvételével, 20.000 résztvevővel Szófiában rendezik meg a Világifjúsági és diáktalálkozót (VIT),
melynek jelmondata: „A szolidaritásért, a békéért és barátságért!”
- Olaszországban elkezdik gyártani a Kinder csokoládét. Magyarországon a Szerencsi Csokoládégyártól Győr veszi
át a Balaton szelet gyártását, és javítanak a minőségen: ropogósabbak lettek az ostyalapok, a krém is finomabb, és a
csomagolás is modernebb. Így a Balaton szelet a nyerő a Bakony, Győri szelet, Kismackó és Bajnok szelet előtt.
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gaszTRonÓMia
MÉZES FRANCIA KRÉMES
Tészta: 10 dkg porcukor, 5 dkg vaj, 1 kanál
méz, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 egész tojás,
1 tojássárgája, 25 dkg liszt. A cukrot, tojást,
mézet, vajat felmelegítjük míg a vaj elolvad,
majd hozzáadjuk a lisztet és a szódabikarbónát.
Összeállítjuk a tésztát és 2 cipóra osztjuk.
Kinyújtjuk, gáztepsiben sütjük. Krém: 3
csomag vaníliás pudingpor (nem kell bele
cukor), 1 liter tej, ehhez 3 tojássárgája,
felfőzzük. Ha kihűlt, kikeverjük 25 dkg vajjal
és 20 dkg porcukorral. Ezzel kenjük meg az
egyik kisütött tésztalapot. A vaníliás krémre jön
a tejszínhabos krém: 0,5 liter Habmesterből
vaníliás cukorral, habfixálóval kemény habot
verünk. Beborítjuk a másik tésztalappal.
Nagyon finom!
SAJTOS SÓS CSIGA
Tésztához: 80 dkg liszt, 1 dl étolaj, 1
evőkanál cukor, 0,5 dl tej, 5 dkg élesztő. Az
élesztőt langyos cukros tejben felfuttatjuk,
majd a hozzávalókból tésztát gyúrunk. Nem
kell keleszteni. Töltelék: 25 dkg lágy
margarint, 3 tojássárgáját, 1 evőkanál sót
kikeverünk. A tésztát 4 részre osztjuk,
kinyújtjuk, megkenjük a töltelékkel, és mint a

iNTERJú
Kitüntetés a Polgári Védelem Napján
Március elseje a Polgári Védelem
Nemzetközi Világnapja. Ebből az
alkalomból több önkéntest elismerésben
részesítettek a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatot ellátó kiemelkedő
munkájukért. A kitüntetettek között
szerepel Orvos Anetta Csilla, a Magyar
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezetének Karcagi Területi
vezetője, aki a vöröskeresztes feladatai
mellett a Katasztrófavédelemmel való
együttműködésben is jelentős szerepet
vállal.
- Gratulálok a kitüntetéshez!
Köszönöm! Nagy öröm ez számomra,
és büszkeséggel tölt el, hogy ennek a
humanitárius szervezetnek a tagja lehetek. 2005-ben lettem vöröskeresztes tag,
és 2016 óta szakmai vezetőként a megyei
szociális ellátás koordinálása a fő feladatom. Területi vezetőként pedig Karcag
térségét is felügyelem. A Vöröskereszt
minden hagyományos alaptevékenységének lebonyolításában részt veszek:
véradást, elsősegélynyújtó-vizsgákat,
gyakorlatokat szervezek, kapcsolatot

bejglit, feltekerjük. 2 cm-es szeletekre vágjuk,
tepsibe tesszük, megkenjük felvert tojással és
megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütőben
sütjük.
Lódi Dénesné
SAJTOS CSIRKE
Egy tepsit jól kizsírozunk, rákarikázzuk a
burgonyát, arra zöldséget, sárgarépát, borsót
szórunk. A csirkecombokat megsózzuk,
borsozzuk és megkenjük mustárral. (Lehet
csirke fűszerkeveréket is használni.) A
combokat ráhelyezzük a zöldségekre, tejföllel
megkenjük, és fóliával lefedve mehet a
sütőbe. Ha már majdnem kész, levesszük a
fóliát és a zöldséges combokat jó vastagon
megszórjuk reszelt sajttal (jusson a
zöldségekre is!). Visszatoljuk a sütőbe, és
addig sütjük, míg a sajt szép színt kap. Finom,
kiadós, a hús és a köret is együtt készül.
BACONOS TEKERCS
1 csomag bacon szalonnát szétterítünk
egymás mellé, és a közepére egy szál füstölt
kolbászt teszünk. Az egészet jól megszórjuk
reszelt sajttal, majd feltekerjük. A tepsit

tartok a társszervekkel, hivatalokkal,
emellett személyesen gondozok 11 pszichiátriai beteget is.
- Hogyan kerültél kapcsolatba a Katasztrófavédelemmel?
- Mindig is érdekelt ez a szakterület,
hogy milyen okok vezethetnek egy
katasztrófa bekövetkezéséhez, és egy
ilyen esemény miképpen hat az emberek
viselkedésére. Kerestem a lehetőséget a
Katasztrófavédelemmel való együttműködésre, hiszen ezek a feladatok szervezetünk számára is kiemelt jelentőségűek.
Fegyelmet és összpontosítást követelő
feladat ez a szakemberektől és az önkéntesektől is. Tetszik benne az összefogás, ahogy segítő kezet nyújtanak a
társszervek egymásnak belföldi és akár
nemzetközi szinten is. Igazi csapatmunka, együttműködés jellemzi az egész
folyamatot.
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel fennálló együttműködésnek
köszönhetően együtt rendeztünk Elsősegélynyújtó versenyt és Katasztrófavédelmi versenyt, valamint több rangos
szakmai vetélkedőn is részt vettünk már.
2019-ben örömmel tettem eleget annak a
felkérésnek, hogy Szervezetünk lépjen be
a Tisza Mentőcsoportba. Így sikerült
megvalósítani, hogy 8 fővel felvegyenek

kizsírozzuk, 4 hasábosra vágott burgonyát
teszünk bele, majd ráhelyezzük a baconos
tekercset. Sütőben sütjük. Nemrég találtam
ezt a receptet, de azóta sokszor elkészítem,
mert a család egyik kedvence lett.
EGÉRKE
Hozzávalók: 5 dl tej, 50 dkg liszt, 2-3
evőkanál cukor, csipet só, 6 tojás, a sütéshez
zsír.
A tejet a csipet sóval és a cukorral
felforraljuk, majd állandó keverés mellett
belecsorgatjuk a lisztet. A tűzről levéve
tovább keverjük, és beledolgozzuk a
tojásokat. Olvasztott zsírba mártogatott
kanállal a tésztából kis gömböket formázunk,
és forró zsírban ropogós pirosra sütjük.
Nagyon finom, és kiadós.
Nagy Imréné Szabó Irma

bennünket a csoport egészségügyi, elsősegélynyújtó részeként. Az első minősítő
vizsgán nagyon jól teljesítettünk, megdicsértek bennünket a magas szakmai
színvonalért, amit ott mutattunk.
Meglepetésként ért a kitüntetés, de
csodálatosan jó érzés az, hogy a társszervek értékelik és megbecsülik az
általunk befektetett energiát!
Sok sikert és jó egészséget kívánok a
további munkádhoz!
Mikola Istvánné
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HÍRADÁS KENDERESRőL
Alig egy hete, hogy egy lelkes küldöttség
Szegedről Kenderesre ment, ahol őket Bogdán
Péter polgármester, dr. Tóbiás Ferenc jegyző és
Tóthné Molnár Ágnes művelődési ház vezető
fogadta.
Az építő eszmecserén jövőbe mutató dolgokról
esett szó, illetve néhány elhatározásában is meg
tudtuk erősíteni polgármester urat, továbbá néhány
elvi döntésre is sor került.
A hosszú, de rendkívül célirányos megbeszélés után a város elöljárói és a szerény küldöttség együtt és egyként koszorúzta meg Horthy
Miklós és fia, Horthy István mellszobrait.
2021. február 27.
Zetényi-Csukás Ferenc

Móricz zsigmond Művelődési ház
hÚsVéTi
színező
gYeReKeKneK!
A húsvét a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe, Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük.
Húsvéti népszokásaink: ételszentelés, hímes tojás készítés,
locsolóvers mondása, locsolkodás, tojásjátékok.
Színezzétek ki a húsvéti szimbólumokat!

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánnak a
művelődési ház
dolgozói!
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húsvéti készület
Ismét elérkezett a tavasz,
amely évszakhoz szorosan
kötődik egy olyan ünnep, a
húsvét, amely az életfakadást,
az életadást juttatja eszünkbe.
Húsvét a keresztény világ
legnagyobb ünnepe. Ilyenkor
arra emlékezünk, hogy Jézus
Krisztust elküldte a mennyei
Atya, s Ő a kereszthalálával,
végtelen értékű áldozatával és
a feltámadásával legyőzte a
halált, legyőzte az elmúlást és
nekünk
örök
életet
ajándékozott.
Az Egyház ezen nagy
örömünnep megülése előtt
minden esztendőben meghív
bennünket egy nagyböjti
elcsendesedésre, magunkba
tekintésre, életünk átnézésére.
Ez az időszak hamvazószerdán
kezdődik és arra szolgál, hogy
segítsen nekünk fellelni,
megtalálni az igazi értékeket.
Hogy mindent ami elválaszt
bennünket Istentől, azt akarjuk
eltávolítani az életünkből: az
összes rossz szokásunkat, bűnünket,
mulasztásunkat; és ezáltal készítsünk
helyet a gondolkodásmódunkban, a
mindennapjainkban az Úrnak. Mert ha
ezt megtesszük, az ünnep, a húsvét akkor
fog valóban megérinteni bennünket,
akkor fogjuk megérteni annak lényegét,
akkor fog az bennünket is már ezen a
világon is élettel, boldogsággal eltölteni.
Az egy évvel ezelőtti, húsvétot
megelőző írásomban szót ejtettem a
koronavírus járványról, amely egy olyan
tényező az emberiség életében, amely
megingatja a mindenhatóságunkba vetett
hitünket. Az emberi technika, az emberi
tudomány sok mindenhez hozzá tud
bennünket segíteni, de életünk minden
sebére, minden bajára nem tud gyógyírt
nyújtani. Itt van már például maga az
elmúlás. Az a tény, hogy egyszer véget ér
a földi életünk. Valamelyest meg tudják
hosszabbítani az ember életét itt, ezen a
világon, de magát az elmúlást nem tudjuk
legyőzni.
Isten mégis a boldogságra hív meg
bennünket. Ő úgy vágott bele a teremtés
művébe, hogy velünk az Ő örök, boldog
életét akarta megosztani. S bár az ember
a bűnbeeséssel, az emberiség első

vétkével eltaszította magát Istentől, az Ő
jóságától és szeretetétől, de a mennyei
Atya nem akarta azt, hogy mi ebben az
elesett, reményvesztett állapotban
legyünk. Ezért küldte el hozzánk bő
kétezer esztendővel ezelőtt a Fiúistent,
aki emberré lett, s aki vállalta értünk még
a kereszthalált is, hogy nekünk örök
életünk lehessen. Ezzel visszaszerezte
számunkra is az örök boldogság
lehetőségét. Egy boldog életét, amely –
ha mi is akarjuk – itt, ezen a világon
kezdődik és amely majd kiteljesedik és
örökké tart a Mennyországban.
Nagyon fontos tudnunk azt, hogy ebbe
a boldog életbe mindnyájan meghívást
kaptunk. Kivétel nélkül, bárhol is éljünk
a Földön, mi Istennek mindnyájan a
szeretett gyermekei vagyunk, akikre Ő
vigyáz, akiknek Ő az örök boldogságát
akarja. A mi részünkről arra van szükség,
hogy elfogadjuk Istennek ezt a hatalmas
nagy ajándékát. Hogy valóban higgyünk
Benne, a hitünkből jó cselekedetek
fakadjanak, amelyek szebbé teszik a
környezetünket és a mi életünket is.
Hiszen ha kialakul egy helyes hit
bennünk, akkor ez az istengyermeki élet
nem egy távoli cél lesz, amelyet

valamikor
elérhetünk,
hanem egy olyan állapot,
amelyben már most, ezen a
világon is elkezdhetünk élni.
Ha mi hiszünk Istenben, az
nem azt jelenti, hogy
minden
problémánk,
minden bajunk hirtelen meg
fog oldódni. A problémák, a
bajok,
a
keresztek
megmaradnak ezentúl is,
viszont teljesen máshogy
fogunk tudni hozzájuk
viszonyulni,
másképp
fogjuk őket szemlélni.
Jézus Krisztus a húsvéti
f e l t á m a d á s á v a l
bebizonyította azt, hogy az
élet erősebb a halálnál, hogy
a létet, az életünket a rossz,
a gonosz nem tudja elvenni,
nem tudja megtörni.
Most, amikor ennek a
korona vírus járványnak egy
újabb
hullámával
találkozunk, nagyon fontos,
hogy
elgondolkodjunk
Istennek ezen a végtelen
nagy szeretetén. Nagyon fontos, hogy
tudatosítsuk magunkban azt, hogy
bármily baj is történjen velünk, Ő vigyáz
ránk, a mi örök életünkre, örök
boldogságunkra és nem hagyja azt, hogy
bajunk essen.
A történelemben voltak könnyebb és
voltak nehezebb időszakok is. Az
embereknek a jövőbe, az élet értelmébe
vetett hit reményt tudott adni a nehéz
időszakokban is arra, hogy túl tudjanak
tekinteni a problémákon, a bajokon, és
hogy meg tudják látni a fényt. Meg
tudják látni azt, hogy miért érdemes
küzdeni, miért érdemes jónak lenni.
Már lassan kétezer éve a nagy fény,
Jézus Krisztus halálon aratott győzelme
ott ragyog előttünk. Mi is vegyük észre
ezt a csodálatos ragyogást. Így
készüljünk most az előttünk álló
húsvétra. Életünket minden rossztól,
mindentől, ami az Istentől elválaszt,
akarjuk megtisztítani, hogy mennyei
Atyánk közelségének, bennünk élésének
tudata a mi életünket is szebbé, jobbá,
boldogabbá tudja tenni.
Koltavári Attila
plébános
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zÖLD RoVaT
kertbarátoknak
Kedves kertbarátok!
A három jeles férfiú remélem meghozza a meleget, így kezdődhet a
TAVASZ!
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Kedves Kenderesiek!
Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a rendhagyó farsangi mulatságon.
Őszintén bevalljuk, kicsit tartottunk attól, hogy nem fogtok lelkesedni, így
online mégsem igazi a farsang sem. Ahogyan elkezdtek érkezni a fotóitok,
rájöttünk, hogy ti is vágytok már a mókára, a nevetésre. Már tervezgettük a
húsvéti programokat is. Tojás keresés, állatsimogató, és ellátogattak volna
hozzánk bohócok is. De sajnos...... (a többit már tudjátok). Megígérjük, amikor
már újra találkozhatunk, és nem kell félnünk a közelségtől, megünnepeljük az
elmaradt farsangot, húsvétot, és minden mást. Szóval még egyszer köszönjük
nektek gyerekek, felnőttek, csapatok! Jólesett!
Ildikó, Edina, Irénke

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:

A kert minden lombhullató fáját és
bokrát permetezhetjük lemosó permetszerrel.
Nem baj, sőt kívánatos, hogy az
egyéb, fából készült kerti pad, kiülő,
kerítés stb. is kapjon a permetből, mert
azokon is megtelepszik, és áttelelhet a
kórokozó, és a kártevő.
Vethetjük a zöldség és sárgarépa
magjait, és duggathatjuk a hagymát és
a fokhagyma gerezdjeit.
A hónapos retek és a saláta is vethető
már, ha ősszel duggattunk zöldhagymának valót, most feltölthetjük, hogy
minél hosszabb fehér nyaka legyen.
Hónap végén már az évelő virágokat
is elkezdhetjük ültetni.
Kivihetjük a leandereket, és a babért
is. A rózsákat véglegesre metsszük és a
hidegtűrő pálmákat is nyári helyükre
tehetjük.
Ha van gyepfelület a kertben, itt az
ideje a teljes felület átgerebjézésének!
Az összegyűlt maradványokat komposztálhatjuk, és így elkezdhetjük a
saját komposztföld készítését. Az égetéssel ellentétben ez a legjobb mindenkinek.
Végül kívánok mindenkinek szép
tavaszt és jó egészséget!
Lukács Károly dísznövénykertész

Óvónő (Kenderes),
Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó (Karcag),
Inszeminátor (Kenderes-Bánhalma),
Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag),
Szarvasmarha-, sertés gondozó (Kenderes-Bánhalma),
Textilszabász (Kisújszállás),
Általános karbantartó - állattartó telepen (Kenderes-Bánhalma),
Gépi varró (Kisújszállás),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Targoncavezető (Karcag),
Raktárkezelő (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, telefonon (06 59/795-168) vagy emailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon: https://vmp.munka.hu/

LaKossági TáJéKozTaTÓ
RágCsáLÓíRTásRÓL
Mint arról már a korábbiakban tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot
2020. december 7-től a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja
megkezdte a rágcsálóírtó szerelvény értékesítését.
A szerelvény árának kiegyenlítése a Polgármesteri Hivatal
pénztárában történik, majd ezt követően kerül sor a készülék átadására.
A komplett szerelvény ára: 3.060 Ft (szerelvény + 1 adag rágcsálóírtó
szer), utántöltő ára: 1.000 Ft
Műszaki csoport
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Hírek a kenderesi véradásról
2021. március 5-én a kenderesi véradás rendkívül sikeres volt:
az eredeti tervszámhoz képest 120%-os részvétellel zárult a nap.

Orvos Anetta és fia Juhász József is
rendszeres véradók

Pádár Imre először adott vért

Hangyási Ferenc 80. alkalommal
segített önkéntes véradással beteg
embertársain

„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály Zoltán)
Kedves kenderesi zenészek, zeneszeretők!
Néhányunkban felmerült a gondolat, hogy a járványveszély elmúltával Kenderesen és Bánhalmán rendhagyó zenei
fesztivált szerveznénk. Célunk, hogy valamennyi helyi és minél több környékbeli zenész, profi és műkedvelő is zenéljen
az itt élő embereknek.
A fesztivál néhány napján élő zene szóljon mindenütt!
Szóljon a zene a történelmi helyszíneken, a vasútállomáson, a parkolókban, a forgalmasabb utcasarkokon, piacon és
akár egy népesebb munkahely tízórai szünetében is. A fesztivál végét közös örömzenével és neves előadó fellépésével
szeretnénk zárni.
A helyi fellépőkön túl, lehetséges fellépők: Angyal Ferenc citerás, Janó Valéria (ének), Szabó Sándor (zongora)
Kisújszállásról, Szombati-Stelli gitárduó Törökszentmiklósról, Brain Drain és Senor zenekarok Karcagról, orgona zene
a katolikus templomban, lant muzsika a református templomban, ÉRZÉS zenekar (korai EDDA dalok élethűen),
TRIÁSZ (Sipos Péter, Kálmán György, Jankai Béla).
Mindazok, akik zenéjükkel, szervező munkájukkal, jó ötletekkel, eseteleges anyagi támogatásukkal a megvalósításban segítenének, jelezzék felém.
Telefon: 30/5170291 E-mail: krokilaci@freemail.hu Személyesen is!

„Zene nélkül mit érek én?” (Máté Péter)
Krokavecz László (szervező ötletgazda)
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FIGyELEM! EBÖSSZEÍRÁS!
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala 2021. évben Ebösszeírást végez.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség értelmében kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás időpontja:
2021. április 1. – 2021. május 31.
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kenderes-Bánhalma
települések közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021.
május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az
önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni!

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon érhetik el:
1) a kenderes.hu weboldalon (letölthető nyomtatványok –
Ebösszeíró adatlap) vagy
2) a 2021. március hónapban megjelenő Kenderesi Krónikából
vagy
3) a Polgármesteri Hivatal portáján személyesen átvehető.
Az adatlap visszaküldésének lehetőségei: (Az adatlap csak
aláírva érvényes!)
o történhet online a muszak2@kenderes.hu e-mail címre);
vagy
o papír alapon személyesen vagy postai úton: Kenderes Város
Polgármesteri Hivatala 5331 Kenderes, Szent István út 56.
címen.
A kitöltéssel kapcsolatban a (06) 59-328-106-os telefonszámon kérhetnek segítséget.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
30.000,- Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott
adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai
ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően
is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.:
tulajdonos változást, elhullást írásban bejelenteni.
Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Tóbiás Ferenc s.k. jegyző

HIRDESSEN KENDERES
VÁROS KRÓNIKÁJÁBAN!
1 oldal (A/4)
1/2 oldal
1/4 oldal (9x13 cm)
1/8 oldal (9x6,5 cm)
1/16 oldal (4,5x7 cm)

20.000,-Ft
10.000,-Ft
6.000,-Ft
4.000,-Ft
2.500,-Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Hirdetését leadhatja a Városi Könyvtárban.
Az összeget a megjelenés előtt a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell kifizetni.
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Ebösszeíró adatlap
Kenderes 2021.04.01. – 20201.05.31.
(ebenként külön adatlapot kell kitölteni!)
I. Tulajdonosra, eb tartóra vonatkozó adatok
1. Az eb tulajdonosának adatai
Neve:
__________________________________________________________________________________
Lakcíme:
__________________________________________________________________________________
2. Az ebtartó adatai
Neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. A tartott ebre vonatkozó alap adatok:
Az eb fajtája/jellege:

__________________________________________________________________________________

Az eb neme:
Az eb születési ideje:
Az eb színe:
Az eb hívóneve:
Az eb tartási címe:

szuka / kan*
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Az eb rendelkezik transzponderrel (mikrochippel):

igen / nem*

1. Transzponderrel (mikrochip) ellátott eb esetén
A beültetett mikrochip száma: ________________________________________________________________________________
A beültetés időpontja:
___________________________________________________________________________________
A beültetést végző állatorvos neve: ____________________________________________________________________________
A beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ________________________________________________________
Az eb ivartalanítva van-e:
igen / nem*
2. Ivartalanított eb esetén
Az ivartalanítás időpontja: ___________________________________________________________________________________
Az ivartalanítást végző állatorvos neve: _________________________________________________________________________
Az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ____________________________________________________
Az eb rendelkezik-e kisállat útlevéllel:
igen / nem*
3. Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén
Az útlevél száma: __________________________________________________________________________________________
Az útlevél kiállításának időpontja: ____________________________________________________________________________
Az útlevelet kiállító állatorvos neve: ___________________________________________________________________________
Az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ______________________________________________________
* a megfelelő válasz bekarikázandó
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IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb oltási könyvének száma: ______________________________________________________________________________
Az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve: _____________________________________________________________
Az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:__________________________________________
Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: ___________________________________________________________
Az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag: ______________________________________________________
Az oltóanyag gyártási száma: ________________________________________________________________________________
Az eb oltását végző szolgáltató állatorvos neve: __________________________________________________________________
Az eb oltását végző szolgáltató állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: _____________________________________________

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb, törzskönyvezett eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: megfigyelt / nem megfigyelt*
Kezdő időpontja és időtartama: _______________________________________________________________________________
Az eb veszélyessé minősítve:
igen / nem *
ha igen, akkor a veszélyessé minősítésének időpontja: ……év ……....……...hónap ………nap
Tartási engedély száma, dátuma, kiállító hatóság megnevezése:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb?
Igen válasz esetén csatolandó a származási igazolás másolata!

igen

nem*

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kenderes, …… év ……………….. hó …….. nap
………………………………………………….
aláírás
A kitöltött adatlapot legkésőbb 2021. május 31-ig adhatják le!
Az adatlap csak aláírva érvényes!
1) Online a muszak2@kenderes.hu E-mail címre); vagy
2) Papír alapon személyesen vagy postai úton: Kenderes Város Polgármesteri Hivatala (5331 Kenderes, Szent István út 56.) címen.
Kitöltési Útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz a személy, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
Egyezés esetén is kitöltendő mind az 1-es mind a 2-es alpont.
A II. pontnál az eb tartási helyeként a tartás címét és a tartás jellegét (lakás, udvar, kennel, stb.) kell megadni, az eb fajtája a törzskönyv alapján,
vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni,
ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az
ivartalanításra és a kisállat útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eb oltási könyvében rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát,
azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: a sorszám / szám helyett „ELVESZETT” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy MELYIK
ÁLLATORVOS (NÉV + SZÉKHELY) végezte a beavatkozást / adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél, nem oltatta / az eb még nem érte el a 4 hónapos kort):
a sorszám /szám helyett „NINCS” szöveg kerüljön beírásra.
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