
Április 22-én Önkormányzatunk és a 
magam nevében NÁSZ MIKLÓS ren-
dőr zászlósnak eddigi munkája elisme-
réseként oklevelet és jutalmat adtam 
át. Az ünnepségen részt vett Dr. Karsai 
Lajos Kapitány Úr és Boda Andor 
Örsparancsnok Úr.

Nász Miklós r. zászlós évtizedek óta 
szolgálja rendőrként városunkat a köz-
rend, közbiztonság javítása érdekében. 
Munkáját nagy precizitással, példa-
mutatóan, magas szakmai színvonalon 
végzi a lakosság közmegelégedésére.

Köszönjük Zászlós Úr!
Köszönjük Miki!

Elismerés

XXIX. évfolyam 5. szám – 2021. május

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Bogdán Péter polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
TELEFONSZÁMOK ÉS E-MAIL CÍMEK:

Tisztelettel:
Adócsoport és dr. Záhonyi Ferenc aljegyző

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szennyvízberuházás 2020. december 04. napján befejeződött. 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében az előző mondat-
ban szereplő időponttól számított 90. naptól, azaz 2021. március 4. napjától a kibocsátót díjfizetési kötelezett-
ség terheli.
Ismételten kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a bekötéseket minél előbb valósítsák meg, és 
a szerződéseket  kössék meg! A TRV Zrt. elérhetőségei lentebb találhatók. Azon ingatlantulajdonosok, akik 
már korábban rákötöttek a szennyvízhálózatra, de ezt nem jelezték a szolgáltató felé, a talajterhelési díj meg-
állapításra kerül (1800 Ft/m3).
A szennyvíz belső hálózatának (lakástól a csatlakozási pontig) kialakításában kérjék a Kenderes Városgazdál-
kodás segítségét, mely - díj ellenében, de 4 havi részletfizetést biztosítva - elvégzi a munkát.
Elérhetőségük: (06) 59/328-206.
Lehetőségek felsorolása a csatornaügyek intézésére:

1. Ingyenesen hívható zöld szám (csekk kérés):
 06-80-205-157 (Kitartás kell, sokszor foglalt.)

2. Ajánlott küldeményként bejelentés,
 csekk kérés postai úton:
 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.

3. E-mailben bejelentés, csekk kérés:
 ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

4. TRV Zrt. személyes ügyfélfogadás:
 Kisújszállás, Illésy út 1-7.
 Hétfő: 800-1500 óráig
 Kedd:  800-1500 óráig
 Szerda:1200-1800 óráig
Bankkártyás fizetési lehetőség adott!
Időpontfoglalás szükséges!
https://www.vizcenter.hu/trv/idopontfoglalas

Polgármester: Bogdán Péter Szabolcs
Tel.: 06 (59) 328-251, polgarmester@kenderes.hu

Aljegyző: Dr. Záhonyi Ferenc
Tel.: 06 (59) 328-251, jegyzo@kenderes.hu

Titkárság: Knoch Szandra, Csáthy Zoltán
Tel.: 06 (59) 328-251, titkarsag@kenderes.hu

Adócsoport: Túri Jánosné, Herczeg Éva
Tel.: 06 (59) 328-225, ado@kenderes.hu

Igazgatási és Szervezési osztály:
Ulveckiné Dombi Éva Angéla,
Bartucsek Katalin, Szelekovszkyné Rózsa Mária
Tel.: 06 (59) 328-214,
igazgatas@kenderes.hu, igazgatas2@kenderes.hu

Iktatás: Kis Csilla
Tel.: 06 (59) 328-251, iktatas@kenderes.hu

Pénzügyi Osztályvezető: Jakab Mária
Tel.: 06 (59) 328-109,
penzügyosztalyvezeto@kenderes.hu

Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály:
Hangyási Mária, Marosi Andrea,
Zsindely Nikolett
Tel.: 06 (59) 328-109, penzugy@kenderes.hu

Műszaki csoport:
Katona Sándor, Király Krisztián
Tel.: 06 (59) 328-106, muszak2@kenderes.hu, 
muszak3@kenderes.hu

Anyakönyvvezető:
Dr. Farkasné Nyika Mónika, Bana Erzsébet
Tel.: 06 (59) 328-214,
anyakonyvvezeto@kenderes.hu

Munkaügy: Balogh Károlyné
Tel.: 06 (59) 328-109, munkaugy@kenderes.hu

Humán Politika: Lévai Lívia
Tel.: 06 (59) 328-214,
humanpolitika@kenderes.hu

SZENNyVÍZBEKöTÉSSEL KAPCSOLATOS TÁjÉKOZTATÁS
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HIRDETMÉNy

1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat
 székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
 telefonszáma: 59/328-251
 e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu,
    titkarsag@kenderes.hu
 honlap: www.kenderes.hu
 kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc aljegyző,
 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu
2. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános
 pályázattal
3. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége:
 www.kenderes.hu/hirek
4. Értékesíteni kívánt ingatlan:
 5331 Kenderes, Damjanich út 13. szám alatti ingatlan
 (hrsz. 135)
 Beépítetlen terület Telek mérete: 920 m2

 Per- és tehermentes Tulajdoni hányad: 1/1
5. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
 szerződéskötéstől számított 15 napon belül
7. Becsült érték (bruttó): 311 000,- Ft,
 azaz háromszáztizenegyezer forint
8. Alternatív ajánlattétel kizárt.
9. Részajánlattétel lehetősége kizárt.
10. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. 
11. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén  
 átlátható szervezet lehet.
12. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy  
 esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye,  
 ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév,  
 székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.
13. Ajánlattételi határidő: 2021. június 4. 11:00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi  
 Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.)  
 címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban –  
 a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva.  
 Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt:  
 „Ajánlat – Damjanich út 13. alatti ingatlanra vonatkozóan”
15. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. június 4. 11:00 óra
16. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri  
 Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája
17. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap
18. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
19. Ajánlat nyelve: magyar.
20. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér. 
 Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén 
 naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.
 Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot  
 meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.
21. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az  
 ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.
 Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy  
 ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás  
 tisztaságát sértő cselekményt észlel.
Kenderes, 2021. május 11.

Damjanich út 13. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Gárdonyi út 8. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan
1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat
 székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
 telefonszáma: 59/328-251
 e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu,
    titkarsag@kenderes.hu
 honlap: www.kenderes.hu
 kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc aljegyző,
 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu
2. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános
 pályázattal
3. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége:
 www.kenderes.hu/hirek
4. Értékesíteni kívánt ingatlan:
 5331 Kenderes, Gárdonyi út 8. szám alatti ingatlan
 (hrsz. 1475)
 Lakóház, udvar, gazdasági épület     Telek mérete: 535 m2 
 Per- és tehermentes        Tulajdoni hányad: 1/1
5. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
 szerződéskötéstől számított 15 napon belül
7. Becsült érték (bruttó): 170 000,- Ft,
 azaz egyszázhetvenezer forint
8. Alternatív ajánlattétel kizárt.
9. Részajánlattétel lehetősége kizárt.
10. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. 
11. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén  
 átlátható szervezet lehet.
12. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy  
 esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye,  
 ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév,  
 székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.
13. Ajánlattételi határidő: 2021. június 4. 11:00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi  
 Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.)  
 címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban –  
 a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva.  
 Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt:  
 „Ajánlat – Gárdonyi út 8. alatti ingatlanra vonatkozóan”
15. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. június 4. 11:00 óra
16. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri  
 Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája
17. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap
18. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
19. Ajánlat nyelve: magyar.
20. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér. 
 Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén 
 naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.
 Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot  
 meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.
21. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az  
 ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.
 Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy  
 ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás  
 tisztaságát sértő cselekményt észlel.
Kenderes, 2021. május 11.

Kenderes Városi önkormányzat
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Nyári diákmunkáról

Balogh Károlyné munkaügyi  előadó

A Kenderes Városi Önkormányzat a nyári szünetben tervezi diákok foglalkoztatását. Amennyiben lehetőség 
nyílik, és a járványhelyzet is engedi, úgy idén is benyújtjuk a „Nyári diákmunkára” pályázatunkat.
Tájékoztatjuk a diákokat, aki szeretne dolgozni a nyári szünetben - mely kb. 3-4 hét lesz -, jelentkezhet levél-
ben (5331 Kenderes, Szent István út 56. címre küldve), e-mail-ben (munkaugy@kenderes.hu), vagy szemé-
lyesen is leadhatja a pályázatát a titkárságon vagy a munkaügynél.
Kérjük, hogy maximum 1 oldal terjedelemben mutatkozzanak be. Szerepeljen benne: a személyes adatok, 
képzettségek, végzettségek vagy a jelenleg folyamatban lévő képzések, iskolai tanulmányok.
Jelöljék meg, milyen területen tudnak leghatékonyabban részt venni a munkában, mi az érdeklődési körük, hol 
tudnak saját értékrendjük szerint a legjobbat nyújtani.
A pályázatokat kb.június elejétől gyűjtjük, de pontos dátumról a következő Kenderesi Krónikában tudunk 
tájékoztatást adni!

Kenderes, 2021. május 10.

Április 14-én megkaptam a covid elleni első védőoltást Dr. Szabó Zoltán há-
ziorvosom által a rendelőjében. Pfizert kaptam, semmilyen mellékhatás nem 
jelentkezett. Biztatom városunk lakóit a mielőbbi regisztrációra, hogy minél 
több ember legyen beoltva településünkön is!
Jó egészséget kívánok Kenderes és Bánhalma lakosainak!

TÁjÉKOZTATÁS

VéDőOltáS

Nyári szünidei gyermekétkeztetésről
tisztelt Szülők!

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) a 
nyári tanítási szünet idejére kedvezményes gyermekétkeztetés igénylésére jogosult(ak), amennyiben a gyer-
mek szülője/törvényes képviselője megigényli az ellátást.
Az étkeztetés időtartama: a nyári szünet idejére eső munkanapok (összesen 54 munkanap).
2021. június 16. (szerda) - 2021. augusztus 31. (kedd)
Az étkeztetés helye: Központi Konyha, 5331 Kenderes, Szent István út 52.
Étkeztetés módja: déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel.
Igénybevétel módja: a kiküldött nyilatkozat egyértelmű kitöltésével, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 
Kenderes, Szent István út 56.) iratgyűjtő ládájába bedobva történő visszajuttatásával. 

Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje: 2021. május 26.  Amennyiben a megadott határidőre nem jut-
tatják vissza a nyilatkozatot, nem tudjuk biztosítani az étkezést.
Minden nyilatkozat visszajuttatása kötelező, függetlenül attól, hogy igénylik vagy sem az étkezést.
Óvodás gyermekeik kizárólag abban az esetben jogosultak az étkezésre, ha a szünet ideje alatt járnak óvo-
dába.

KÖZÜGY

Bogdán Péter polgármester
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tISZtelt VéDőOltáSrA reGISZtráltAK!

Új FALuGAZDÁSZ VÁROSuNKBAN

Aki minél hamarabb szeretne védőoltáshoz jutni, azoknak lehe-
tőség van oltópontra regisztrálni, a neki megfelelő időpontra és 
helyszínre. 3 oltóanyag közül választhat. A mi lehetőségünk hely-
ben oltásra korlátozott, mindig attól függ, hogy az ANTSZ mennyi 
oltóanyagot biztosít számunkra (10-15 db hetente). Azt sem tudjuk 
szabályozni, hogy milyen oltóanyagot küldjenek. Ezt mindig 
akkor tudjuk meg, amikor kiszállítják. A regisztrációs listán 
nagyon sokan vannak, várakozni kell. Ezért kérjük, aki megteheti 
és el tud utazni az oltópontra, foglaljon időpontot! Így a neki 
megfelelő időpontban, gyorsan hozzájuthat a védőoltáshoz. Már 
nagyon sokan választották ezt a megoldást. Akinek nincs erre 
lehetősége, azt kérjük, hogy türelmesen várakozzon, mindenki sorra 
kerül! Nagyon sokan vannak, ennek nagyon örülünk, de kérjük 
türelmüket, rajtunk nem múlik! 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra!

2021. április 1-jén új falugazdász segíti a helyi gazdálkodók ügyintézését. 
A törökszentmiklósi Szekeres László minden szerdán és csütörtökön 8-16.30 
óráig tart ügyfélfogadást a művelődési házban.
Munkaidőben hívható telefonszáma: 06-70/502-7710.

Jó munkát, sikeres együttműködést a gazdákkal!

tóth Istvánné asszisztens

A jÁSZ-NAGyKuN-SZOLNOK MEGyEI KORMÁNyHIVATAL
KARCAGI jÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLy

AKTuÁLIS ÁLLÁSAjÁNLATAI:
Óvónő (Kenderes), 

Mezőgazdasági gépésztechnikus-növénytermesztési 
munkákat ellátó gépkezelő (Karcag),

Minőségi ellenőr –tanácsadó, szakértő, hegesztett 
szerkezetek gyártásának területéről (Kisújszállás), 

Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),

Készlet és anyagnyilvántartó
–anyagraktáros/gépkezelő (Kenderes),

Szakács (Kisújszállás),

Cukrász (Kisújszállás),

Pék, édesipari termékgyártó (Kisújszállás),

Kőműves (Berekfürdő),

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és
építőipari foglalkozású-építőipari szakmunkás,
betanított munkás (Karcag),

Traktorvezető (Berekfürdő),

Árukezelő (Karcag),

Raktárkezelő és piaci árus (Karcag).

érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, telefonon (06-59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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INTÉZMÉNYI KÖRKÉp

tÜDőSZŰréS

LILIOM ÓVODA

tisztelt lakosság!

Folyamatosan szépül óvodánk!

Értesítem, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felis-
merését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 NM. rendelet 
alapján Kenderes és Bánhalma lakossága részére 2021. május 14-től 2021. június 2-ig tüdőszűrő vizsgálat 
lesz. 2021. május 24. (pünkösd) ezen a napon szűrés nincs!
Helye: Móricz Zsigmond Művelődési Ház Kenderes, Szent István út 33.
Szűrési időpontok:
    hétfő: 12.00-17.00
    kedd: 8.00-13.00
    szerda: 12.00-17.00
    csütörtök: 8.00-13.00
    péntek: 8.00-13.00

Kérjük, hogy a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ-számot) tartalmazó kártyát, valamint személyi 
igazolványt és lakcímkártyát a szűrésre hozza magával! Figyelem! A 40 évnél fiatalabb lakosok részére a 
szűrés nem kötelező, 40 év feletti lakosok részére a szűrés ajánlott. 40 év alatti lakosok szűrése térítés- és 
beutaló köteles. A szűrés díja: 1700,-Ft. Ebben az esetben csekket a tüdőszűrés helyszínén kell kérni, melyet 
befizet a postán, majd bemutat a szűrés előtt. Továbbá szükséges a szűréshez foglalkozás- és egészségügyi or-
vosi vagy iskolaorvosi beutaló. Csak a beutaló felmutatása ellenében kap csekket! 18 év alatti lakosok részére 
az orvosi beutaló mellett szülői beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges. Lehetőség van arra, hogy felbélyeg- 
zett válaszboríték ellenében megküldik a szűrés eredményét.

Várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolságtartásra kérjük figyeljenek!
Arcmaszk használata kötelező!

„Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és ta-
láltok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert 
aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörge-
tőnek megnyittatik.” Lukács 11 9-10
Fenntartónknak, az Egri Főegyházmegyének 
hála, az elhasználódott udvari játékok cseréje 
folyamatosan történik intézményünkben.Az új 
hinták és csúszda ütéscsillapítása a hétvégén 
zajlott, amely egy példaértékű összefogás ered-
ménye.
Rideg István kisújszállási jótevőnk végezte a te-
rep rendezését. Varga Péter és Bakó Piroska fel-
ajánlásának köszönhetően munkagépükkel, ifj. 
Farkas István telepítette a homokot az eszközök 
alá. Az ütéscsillapításhoz szükséges 53 tonna 
homokot, F. Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő adományozta óvodánknak. Nekik hála, a 
gyerekek hamarosan birtokba vehetik az új játé-
kokat.
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SZENT IMRE KATOLIKuS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fontos számunkra, hogy virágokkal szépítsük 
a gyermekek környezetét, ezért a Föld napja és 
a madarak és fák napja alkalmából is ültettünk 
virágokat. A növények többségét a Lukács Ker-
tészet ajándékozta intézményünknek. 
Mindannyiuknak nagyon köszönjük az önzet-
lenséget.
„Az élet egyik szépsége az, hogy bár sokmindent 
elveszíthetsz, de azt sosem, amit te adtál mások-
nak. Amint ezt megérted, rájössz, hogy életed 
valódi minősége azok szívdobbanásában rejlik, 
akik hálásak azért, hogy te létezel.”
Hálánk, 129 kisgyermek szívdobbanásában rej-
lik. Köszönjük segítségüket, nagylelkűségüket!

Két hónapnyi digitális munkarend után ismét iskolánkban köszönthetjük valamennyi tanulónkat, hisz most 
már nemcsak az alsósok, hanem a felsősök is visszatértek az iskolába. Az elmúlt időszakban pedagógusaink 
folyamatosan gondoskodtak arról, hogy a tananyag minden diákhoz eljusson. Köszönet és dicséret azoknak a 
gyerekeknek, akik szorgalmasan tanultak, részt vettek a digitális órákon és küldték vissza az elvégzett felada-
tokat. Iskolánk tantestülete és vezetősége nevében köszönöm a szülők együttműködését is.
Tavaszi programjaink nagy része digitálisan valósult meg. Köszönet illeti a gyerekeket, Farkas Grétát, Pádár 
Szonját, Andrási Szabolcsot, Hangyási Tamást és Pádár Zsombort, akik a lelki napon közelebb hozták hozzánk 
Jézus szenvedéstörténetét.
Az egyházmegyei teremtésvédelmi napon arra kértük a gyere-
keket, hogy közös program helyett most otthon tegyenek a kör-
nyezetükért. Örülünk, hogy sokan megtették, takarítottak, álla-
tokat, virágokat gondoztak, kerti munkákat végeztek, melyekről 
fotót is küldtek nekünk.
Megtörtént a leendő elsősök beiratkozása is. Köszönjük azok-
nak a szülőknek, akik megtiszteltek bizalmukkal bennünket, 
szeretettel várjuk szeptemberben gyermeküket felújított isko-
lánkba.
Habár anyák napi ünnepséget nem tarthattunk, ajándékot va-
lamennyi alsósunk készített az édesanyáknak, nagymamáknak. 
A Fenntarthatósági Témahét keretében a 3. és 4. évfolyam diák-
jai a 3-as épület udvarát szépítették, gyomtalanították.
A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulóján két tanulónk 
szerepelt eredményesen, Bende Henrietta és Pádár Szonja. 
Szonjának külön gratulálunk, aki első helyezett lett, így részt 
vehet az országos döntőn. Oros-Rázsó Katalin tanárnő segítette 
a felkészülésüket.
A történelem verseny országos döntőjébe is bejutott 4 fős csa-
patunk, Farkas Gréta, Pádár Szonja, Andrási Szabolcs és Gasz-
parjan Ruben, akik Kis-Vénné Smányi Margit tanárnővel ké-
szülnek a megmérettetésre.
Ismét szépült iskolánk, új tárgyaló székek érkeztek, és udvari 
erősítő eszközöket próbálhatnak ki diákjaink.

a liliom óvodás gyermekek és dolgozók

Nagyné Lenge Margit
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Szociális étkeztetés keretén belül intézményünk heti öt napban normál menüt biztosít.

Kik vehetik igénybe?

Az ellátást kérheti minden olyan Kenderes közigazgatási területén élő az Szt. 62. §-a alapján  szociálisan rá-
szorult személy, aki:
• életkora alapján a 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
• aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni 
 nem tud,
• aki súlyosan fogyatékos és ezt igazolja,
• pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg- 
 -gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállí- 
 tott szakvéleménnyel igazolja,
• aki hajléktalan.

Hogyan igényelhető a szociális étkeztetés?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a házi-
orvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az 
ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazo-
lás szükséges. A szolgáltatás személyes elvitellel vagy házhozszállítással vehető igénybe.

A szolgáltatás az alábbi helyen igényelhető:
Kenderesi Gondozási Központ 5331 Kenderes, Szent István út 58., tel.: 59/528-036, 06/30/599-9138

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. 
törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Kenderes Város Önkormányzatának helyi 
rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
• az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
• a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
• a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó 
 szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja   
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
• a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
• a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
• aki jövedelemmel nem rendelkezik,
• akinek a családja jövedelemmel (Szt. 119/C. §) nem rendelkezik.

Kik vehetik igénybe?
A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szük-
ségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

KENDERESI GONDOZÁSI KöZPONT
CSALÁD ÉS GyERMEKjÓLÉTI SZOLGÁLAT

Szociális étkeztetés tájékoztató!

Házi segítségnyújtás tájékoztató!
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A Kenderesi Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:
• azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk  
 nem gondoskodnak,
• azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapo- 
 tukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként  
 önmaguk ellátására képesek,
• azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve  
 bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
• azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés  
 céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a há-
ziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. 
Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható 
be. Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelem-
igazolás szükséges.

A szolgáltatás az alábbi helyen igényelhető:
Kenderesi Gondozási Központ 5331 Kenderes, Szent István út 58., tel.: 59/528-036, 06/30/599-9138

Milyen ellátásokat biztosítunk?

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az 
ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzeté-
nek és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesz-
tésével biztosított legyen.

Főbb szolgáltatások:
• segítségnyújtás a tisztálkodásban,
• bevásárlás,
• étkeztetés,
• gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,
• szociális ügyintézés,
• segítségnyújtás a háztartási munkában,
• alapápolási tevékenységek.

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. 
törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Kenderes Város Önkormányzatának helyi 
rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
• az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
• a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
• a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó  
 szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja  
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
• a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
• a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
• aki jövedelemmel nem rendelkezik,
• akinek a családja jövedelemmel (Szt. 119/C. §) nem rendelkezik.

Oszlánczi Sándor intézményvezető
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VÁROSGAZDÁLKODÁS

Az idei évben Bánhalmára tervezett horgászversenyek 
időpontjai az alábbiakban olvashatók.
Helyszín a Nagykunsági-főcsatorna bánhalmai szaka-
szán kialakított versenypálya.

07. 02–04. LVI. Utánpótlás Országos Bajnokság
   1–2–3. forduló
   U15 és U20 – Kenderes-Bánhalma,
   Nagykunsági-főcsatorna

07. 16–18. LVI. Utánpótlás Országos Bajnokság 4–5–6. forduló
   U25 – Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza,
   U15 és U20 – Kenderes-Bánhalma, Nagykunsági-főcsatorna

07. 16–18. XLIV. Női Országos Bajnokság 4–5–6. forduló – Kenderes-Bánhalma, Nagykunsági-főcsatorna

08. 07–08. XXV. U25, XXXIV. U20, XIII. U15 Utánpótlás Világbajnokság – Magyarország,
   Szolnok – Alcsi-szigeti Holt- Tisza és Nagykunsági-főcsatorna

(forrás: www.mohosz.hu)

tISZtelt lAKOSSáG!

KVGKENDERES VÁROSGAZDÁLKODÁS
5331 Kenderes, Szent István út 56.

Tel./fax: 06-59/328-206  -  E-mail: kvg@kenderes.hu

Dr. Török józsef

BÁNHALMA HÍREI

HOrGáSZOK FIGyeleM!

A Kenderesi Városgazdálkodás a következő szolgáltatásaival áll a lakók rendelkezésére.
Amennyiben a vállalkozói díj a bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összeget meghaladja, részletfizetési 
lehetőséget biztosít a megrendelői részére.
Csatornabekötés megrendelése esetén – a vállalkozói díj összegétől függetlenül – részletfizetési lehetőséget 
nyújt.
A megrendelő kérésére akár 4, azaz négy részletben is történhet a vállalkozói díj megfizetése.

Elérhetőségek:
Kenderesi Városgazdálkodás

06-59/328-206 telefonszámon, a kvg@kenderes.hu,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal udvarában.

A vállalkozói díjak a következők:
a) gépi tevékenység végzése VOLVO
 homlokrakodóval: bruttó 12700,- Ft/üzemóra,
b) szállítás MTZ traktorral: bruttó 6985,- Ft/alkalom,
c) betonvágás: bruttó 3000,- Ft/m,
d) síküveg-vágás: bruttó 5500,- Ft/m,

e) üvegezés (anyagköltséget magában foglalva):
 bruttó 7500,- Ft/m2,
f) lágyszárú növények vágása (pl. fűnyírás):
 bruttó 100 Ft/m2, de legalább bruttó 5000,- Ft,
g) csatornabekötés: 5500,- Ft/m
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ÉLETMÓD
(jeles napok, gasztronómIa, zöld rovat, sport, helytörténetI érdekesség)

jELES NAPOK
MÁjuS – PÜNKöSD HAVA – TAVASZuTÓ – ÍGÉRET HAVA

május 1. A munka ünnepe
május 3. A nemzetközi sajtószabadság napja
május 4. A tűzoltók napja; Star Wars Nap 
május 5. Kézhigiéniés világnap;
 Nemzetközi szülésznő nap, bábanap;
 Az esélyegyenlőség napja;
 A felelős állattartás napja
május 6. A magyar sport napja
május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt
 és Vörös Félhold napja; Fagylalt nap
május 9. Európa nap;
 Az Európai Unió születésnapja;
 A II. világháború befejeződésének
 emléknapja Európában
május 10. A mentők napja;
 A madarak és fák napja;
 Mozogj az egészségért világnap
május 11. A közlekedési kultúra napja
május 12. Az ápolók nemzetközi napja
május 15. Nemzetközi klímaváltozási nap;
 Az állat- és növényszeretet napja
 Magyarországon;
 A család nemzetközi napja

május 17. A távközlés világnapja;
 A magas vérnyomás világnapja
május 18. A múzeumok nemzetközi napja;
 Az internet világnapja
május 19. Forrásvizek napja
május 20. Méhek világnapja
május 21. A magyar honvédelem napja;
május 22. Magyar természet napja
május 24. Európai nemzeti parkok napja
május 25. Afrika napja;
 Eltűnt gyermekek világnapja
május 28. Az éhezés világnapja
május 29. Az ENSZ - békefenntartók
 nemzetközi napja
Anyák napja (május első vasárnapja)
Pünkösd (változó napokon, Húsvét utáni 50. nap)
Az asztma világnapja (május első keddje)
A vándormadarak világnapja
 (május második hétvégéje)
Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)

GASZTRONÓMIA
HAGyMÁS, ECETES HAL

HÁZI MÁjAS

A halat (én pontyból szoktam készíteni) felszeleteljük rán-
tanivaló darabokra. Sózzuk, majd lisztbe, tojásba és zsem-
lemorzsába panírozva kirántjuk. Hagyományos ecetes, 
cukros salátalevet készítünk (víz, ecet, cukor ízlés szerint), 
amibe jó sok karikára vágott vöröshagymát teszünk. Ebbe 
a hagymás, ecetes lébe tesszük a kirántott halszeleteket, és 
az edényt lefedve hűtőszekrényben 2 napig érleljük. Akit 
megkínáltam, mindenkinek ízlett, érdemes kipróbálni!

Hozzávalók: 1 kg darált hús, 0,5 kg darált sertés máj,
0,5 kg zsírszalonna (vékonyra szeletelve,
és 4-5 cm-es csíkokra vágva), 25 dkg apróra vágott,
megdinsztelt vöröshagyma, 15 dkg liszt, só, bors, őrölt pirospaprika.
Minden hozzávalót összekeverünk, ízlés szerint fűszerezzük. Hagyományos celofánba tekerve rudakat for-
málunk, és tepsibe helyezve sütőben megsütjük. A szalonnát azért nem darálom közé, mert vékony csíkokra 
vágva tetszetősebb, amikor szeleteljük a májas rudat.
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Pintér Istvánné

CITROMOS ÁLOM
Hozzávalók: 2 csomag babapiskóta, 2 db citrom, 2 nagy poharas tejföl, 9 evőkanál cukor, 4 dl-es dobozos 
habtejszín.
A tejfölt a cukorral, 1 db citrom levével és 2 db citrom reszelt héjával összekeverjük. A habtejszínt felverjük, 
és összekeverjük a tejfölös masszával. Egy jénai edénybe, vagy tortaformába teszünk egy sor krémet, arra 
babapiskótát. Ezt megkenjük krémmel, majd újra babapiskóta következik, amit a maradék krémmel betaka-
runk. A tetejét tetszés szerint díszíthetjük pl, gyümölccsel, vagy tortadíszítő cukorral. Hűtőbe tesszük, hogy a 
piskótát átjárja a krém, és az ízek összeérjenek. Finom sütés nélküli édesség.

Iskolaelőkészítés mozgással, a családban
Az előzőekben ismertettem az iskolaérettség területeit, főbb jellemzőit, most az iskolára való felkészítéshez 
adok gyakorlati segítséget a szülőknek, akik nagyon sokat tehetnek gyerekeik iskolaérettségérért. 
„A mozgás az élet!”- mondta Papp Lajos professzor úr.
Minden a mozgásból indul ki! A baba megszületése pillanatától mozog, és a különböző mozgások hatására 
fejlődik mind testileg, mind lelkileg. A fejlődés törvényszerűségéhez az is hozzátartozik, hogy bizonyos moz-
gások hatására, bizonyos idegpályák alakulnak ki, és folyamatosan fejlődnek az agyban. Fontos ezekről a 
szakemberekkel beszélni!
a nagy és finommozgásokról
Megfigyelték, hogy a kiegyensúlyozott személyiséget, összerendezett nagymozgások jellemzik. Ennek kifej-
lődéséhez sok ügyességi játékra van szüksége a gyereknek. Vannak otthon is elvégezhető játékos mozgásgya-
korlatok, amiket szívesen végeznek el szüleikkel,  testvéreikkel, barátokkal együtt, de sokkal szórakoztatóbb 
ez a tevékenység a játszótereken, a különböző funkciójú segédeszközök, mászókák segítségével. Láttam, hogy 
milyen remek lehetőségek vannak erre Kenderesen a Horthy-ligetben. Érdemes ide minél többször kilátogatni 
a gyerekekkel. 

Szautner jánosné Szigeti Gizella
„KuDARC NÉLKÜL AZ ISKOLÁBAN” III.

„Az izmok játékánál semmi sem segíti jobban a szellemi fejlődést. „(A. J. Christian)

SZÜLOKNEK

SPORT
HORGÁSZ SIKEREK

Baranya Tamás hajnali 2 óra 21 perckor fogta
ezt a 14,5 kg-os tükörpontyot.

Nash csalival, 24 mm-es rák ízesítésű bojlival.

Koszta Richárd élővízben, 15 perc fárasztás után fogta 
ki ezt a 10 kg-os, több, mint 70 cm-es tőpontyot. Epres 
gumikukorica, fölötte egy kagylós kukorica volt a csali.
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nagymozgások- egyensúlygyakorlatok, utánzómozgások
Az itt bemutatott gyakorlatokat mesébe, vagy különböző helyzetekbe illesztve, célszerű néhányszor ismételni. 
Aki gond nélkül „állja a sarat”, azzal nincs probléma. Akinek nem sikerült, vagy csak kevés ideig tudta a moz-
dulatot tartani, ott egyensúlyi nehézségek lehetnek, ezért folyamatos gyakorlásra van szükség. 
„ Gólyaállás” Utánozzuk a gólyát, fél lábon állva, karok csípőn. 15-ig számolunk, majd „elfáradt a gólya 
lába”, lábcsere. Ismét 15-ig számolunk. 
„Békaugrás” Guggolás terpeszben, a kezek a lábak között vannak a földön, és ugrás felfelé.
„Verébugrás” 20-25 cm széles „utcában” páros lábbal kell, 15-öt, „veréb módjára” szökkenni. 
„Sánta róka” Négykézlábra ereszkedve, felemelik először az egyik, majd a másik lábat, így ugrálnak 
10-et-10-et. A lesántult állatok így kímélik ugrás közben a fájós lábukat.
„Pókjárás-rákjárás” Kezek-lábak a földön, a has felfelé néz, és a lábakkal kell előre haladni, mint egy pók. 
Majd a kezekkel megyünk hátrafelé, mint a rák. 
„Hernyómászás” Hanyatt fekvésben a karok nyújtva vannak a lábak mellett. A lábak megemelésével, sarok-
csúsztatással hullámzó mozgásokat végeznek.   

egyensúlyt fejlesztő egyéb gyakorlatok
„Kötéljárás”: (Kötéltáncosok a cirkuszban!) Egy ugrálókötelet fektetünk le a földre (de lehet az bármi), és 
ezen kell sétálni úgy, hogy lépésnél a sarkat, érintik a lábujjak (tyúklépésnek nevezik). Előre-hátra, ha ez 
megy, akkor ugyanazt megismétlik csukott szemmel.
„Koronás séta”: lehet készíteni koronát, de bármi megfelel annak, akár egy sajtos doboz is. A fejre tett „koro-
nával”, emelt fővel kell sétálni 20-25 cm-es utcában 3-4 métert.
„Indián szökdelés”: A két agyféltekét összehangoló gyakorlat. Ellentétes oldali kezet és lábat emeli (jobb kéz-
bal láb és fordítva) egyszerre magasba, szökdelés közben. Kéz-lábváltással halad 4-5 métert. Ha nehéz, akkor 
lehet először azonos oldali kézzel-lábbal is gyakorolni.

Egyensúlyozó mozgások a Horthy-ligetben.
Veres Sándorné Marcsika a kislányával, és gyerekek a hálón.

Finommozgások
Élettanilag bizonyított, hogy sajnos az isko-
lába menő gyerekek keze még nem alkalmas 
az írásra. Kötött az izomzat. Arra kell töreked-
nünk, hogy minél több kézizom-lazító gya-
korlatot végeztessünk a gyerekekkel, játékos 
formában. A vállból kiinduló mozgásokkal 
érdemes kezdeni, majd a könyökmozgatással 
folytatni, végül a csukló és az ujjak foglalkoz-
tatását végeztetni. Sokszor nehéz maga a ce-
ruzafogás is, márpedig a rossz ceruzafogástól 
elfárad a kéz, torzítja az írást!
Bemutatom mindkettőt. A helyes és a helytelen ceruzafogás.



2021. május14. oldal Kenderes város KróniKája

kézizomlazító gyakorlatok 
vállból:
„Meszelés”, egymás után többször, a karok fel-le mozgatása. Majd újra-festés más színnel, váltott kézzel, két 
kézzel.
„Gyümölcsszedés” Jó magasra nyúlva, és szinte földig hajolva végezzük a gyakorlatot. Egyenként kell leszed-
ni a fáról gyümölcsöt és egyenként tenni a kosárba (8-10 gyümölcs, egyik, majd a másik kézzel ugyanannyi, 
végül kétkézzel is).
„Integess a repülőnek!” Jó magasra nyúlva, váltott kézzel, majd két kézzel integetünk.

könyökből:
„Mázolás”. A meszelés után mázolják az ajtókat, ablakokat, egymás után többször, a karokat könyökből moz-
gatva, váltott, majd két kézzel.  
„Ablaktisztítás” a mázolás után ez is „szükséges”. Először váltott, majd két kézzel. 
„Szitálás” fogd meg a szitát (ez bármi lehet) és oldalirányba mozgatják könyökből a kezüket.
Labdajátékok: dobás, gurítás, társnak, célba, pattogtatás, stb.

Csukló és ujjak mozgatása:
Játékos ujjgyakorlatok: 
„Pumpálás” A lazán ökölbe szorított ujjakat egymás után többször mereven kinyújtják „napsugárnak”, mi-
közben énekelnek.  „Süss fel nap”!
„Esik az eső”, hajlik a vessző, Magasra nyújtják a karokat és lefelé hozva mozgatják az ujjaikat, majd kopog-
tatnak az ujjukkal a padon (Haragszik a katona....).
„Csepp, csepp, eső csepp”,(szomjas a föld itasd meg!)” Négy ujjukat egyszerre érintik a hüvelykujjukhoz 
csípő mozdulatra készen, és mondják a mondókát, miközben csipkednek.
„Csíp-csíp csóka!” A hüvelyk és a mutató ujj, csípő mozdulatot vesz fel, majd egyenként, minden ujj meg-
érinti a hüvelykujjat, közben mondják, a vers első sorát, majd „visszafelé jönve” egyenként megérintve a 
hüvelykujjat, a második sort mondják (vak var-júcs-ka).

lazítás eszközhasználattal:
„Drótostót” Lerajzolunk különböző alakzatokat, kör, négyzet, háromszög, hullám, és betűalakokat, azok 
megnevezése nélkül.  U, C, O, L, V, J, P, S, Z, Műanyaggal bevont huzalból készíthet a gyerek kedve szerint 
belőlük, de gyurmából, fonalból is kirakhatók. 
„Gyurmázás”:gömbölyítés, hengerítés, lapítás, gyümölcsök, állatok, formák készítése. 
„Gyöngyfűzés” fokozatosan kisebbedő gyöngyszemekből, színritmussal (pl.piros, kék, zöld).
„Kukoricamorzsolás” Csöves kukoricát morzsoljon, amíg kedve van, de legalább 2 percig.
„Hamupipőke” Különböző magvak (gombok) szétválogatása „csípő mozdulattal”, kis edényekbe (borsó, len-
cse, bab).
„Papírtépés” fokozatosan vékonyodó színes papírokból, minél kisebb darabok csipkedése, majd összeszedése 
ruhacsipesszel, virág, gyümölcs vagy fa készítése, előre megrajzolt formára ragasztással.

Írásmozgás koordináció
Az írásnál elvárás, hogy a gyerek írja bele a sorba a betűket. Ez csak akkor sikerülhet, hogyha képes a szemé-
vel követni a kezének a mozgását. Ezt a képességet úgy nevezik, hogy szem-kéz koordináció. Kétféle gyakor-
lattal lehet ezt fejleszteni, sorkövetéssel és vonalkövetéssel. 
„Sorkövetés” Olyan labirintusszerű útvonalakon való haladás, ahol egyre szűkülő utcában (sorban) kell a ce-
ruzával haladni, pl.: hogy eljusson a süni a gombához.
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Az itt ajánlott nagy és finommozgásokat 4-5 éves kortól ajánlom, és célszerű mindaddig gyakorolni, ameddig 
a gyereknél ki nem fejlődtek ezek a képességek, hiszen a fejlődés üteme egyéni.
Sem a nagy, sem a finom mozgásokat nem szabad erőltetni! Ha a gyerek „lelkileg” nem fogadja el a feladato-
kat, akkor hiányzik az a belső hajtóerő, ami szükséges lenne az izmok összerendezett mozgatásához. 
Tájékoztatom az olvasókat, hogy a Facebook oldalamon (Gizella Szautnerné) a „Mozgás hatása a képességek 
fejlődésére” címen egy szakmai írást tettem közzé.

„Vonalkövetés” bár hasonlít az előzőhöz, de a két vo-
nal helyett csak egy van, azon kell vezetni a ceruzát.  
Mindkét feladatra vonatkozó fontos szabály, hogy 
először az ujjbeggyel kell végig haladni az útvonalon, 
hogy valóban megtalálja az utat és csak az útvonal is-
meretében használhatja az írószert.
(A NEBULÓ 1.-ben találhatók ilyenek)
Egyik kedvelt formája az „Átíróka”. Zsírpapírt, később 
selyempapírt teszünk egy képre pl. valami gyermekúj-
ságon, és a „képet rajzolja” át.
„Papír-ceruza gyakorlatok” ide tartozik minden szí-
nezés, minden rajzolás. Érdemes mindig választási le-
hetőséget adni, mert az jó motiváló erő! Vonalkövetés.

Szautner jánosné

RENDORSÉGI HÍREK

Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává, hiszen a bűnelkövetők 
ezeknek a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek a naivságát, hiszékenységét használják ki.
Kérjük, hogy fogadja meg ajánlásainkat, és közvetítse idősebb, egyedül élő rokonai és ismerősei felé! 
• Betöréses lopások megelőzése érdekében célszerű, hogy a lakás bejárati ajtaja legyen több ponton záródó,  
 korszerű zárral felszerelve.
• Fontos, hogy a hátsó ajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek.
• Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. Az üvegre lehet „betörésgátló” fóliát ragasztani.
• A nyitva, vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket és a szúnyogháló sem véd meg a „hívatlan vendégek- 
 től”. Ha elmegy otthonról, minden esetben be kell zárni az ablakokat is.
• Az elkövetők nagyon gyakran az ablakot betörve, benyomva jutnak be a lakásba, illetve a házba, ezért ajánlott  
 az ingatlan könnyen elérhető ablakait ráccsal ellátni.
• Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt!
• Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítésként alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert is! Ezek a tech- 
 nológiák (hang- és fényjelző készülék, távriasztás) ugyan nem minden esetben védenek meg a betöréstől, de  
 a külvilág számára jelzik, hogy illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni az otthonába.
• A melléképületek ajtaját is mindig zárja be! Ezek esetében is meg kell teremteni a mechanikai biztonság  
 minimális követelményeit. Ha van az építményen ablak, célszerű ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági  
 zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni!
• Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja be a kaput, bejárati ajtót!
• Kaput akkor is zárja be, amikor a kertben dolgozik!
• Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződött meg hitelt érdemlően!
• Ha egy - az Ön számára - ismeretlen személy telefonon vagy személyesen jelentkezik, és pénzt kér, először  
 mindenképpen hívja fel azt a rokonát, akire hivatkozik!
Ha gyanúsan mozgó idegeneket lát, illetve bűncselekmény
áldozatává vált, hívja azonnal a 112-es segélyhívó számot!

FIGyeljeNeK AZ IDőSeKre !

Tisztelettel: Boda Andor r. százados
Kenderesi rendőrőrs parancsnoka
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INTERJÚ

AZ ALFöLDI AGRÁRKÉPZÉSI CENTRuM KENDERESI
MeZőGAZDASáGI tecHNIKuM, SZAKKéPZő ISKOlA

ÉS KOLLÉGIuM SIKERE
A KMASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a „Hagyományok, Ízek 
– Régiók – program” céljának megfelelően az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara anya-
gi és szakmai támogatásával 2020/2021. tanévben 2021. április 09-10-én rendezte meg a XVIII. Országos 
Tudományos Diákkonferenciát technikus, szakgimnáziumi és szakközépiskolás diákok számára.
tóth tiborné felkészítő tanár segítségével Pálosi enikő kunmadarasi, róth Sára kenderesi és Szilvás 
Adrienn törteli 11. osztályos tanulók képviselték a kenderesi középiskolát.

Tóth Tiborné Zsuzsával beszélgetünk:
- Nem volt könnyű a helyzetünk, hisz igazából ez az élelmiszeripari 
iskolák vetélkedője volt, élelmiszeripari iskolák számára. A téma meg-
választásán sokat gondolkodtunk, végül ötvöztük az iskola bemutatá-
sát, a hagyományokat, és az élelmiszer feldolgozást. A verseny ere-
detileg ott alvós lett volna április 9-10-én, de a járványhelyzet miatt 
áttették  április 24-re, és online formába.
Az online oktatás nehezítette a közös munkát, hiszen csak interneten 
keresztül tarthattuk a kapcsolatot. A gyerekek az általam megadott 
szempontok szerint dolgoztak, küldték vissza az anyagot, én pedig ja-
vítottam, alakítottam, véleményt kértem. Március 26-ig kellett a kész 
munkát elküldeni a zsűrinek, akik olvasták, véleményezték.
Elérkezett az online verseny időpontja, április 24-én a 10 csapat 10 
perces ppt-ben mutathatta be a dolgozatát a zsűrinek. Ránk 10 órakor 
került sor, és az ilyenkor szokásos izgalmakat fokozta, hogy a Törtelről 
érkező versenyzőnk aznap elaludt, és csak nagyon kalandos úton ért be 
9 óra 50 percre (köszönet a segítségért Juhász Andrásnak aki autóval 
hozta el). 
A ppt- bemutatóhoz mindenkinek saját szövege volt, melyet nem tud-
tunk összepróbálni, de a lányok így is jól megoldották a feladatot.
- Milyen szempontok alapján történt az értékelés?
- Három kategóriában értékelték a munkákat: a legjobb dolgozat, a 
legjobb ppt, és az abszolút kategória, ahol III. helyezést értünk el. Na-
gyon nagy volt az öröm!
- Gondolom, a siker mögött sok munka áll. Milyen témákat dolgozta-
tok fel?
- Igen, hiszen a gyerekek 3 tanév  gyakorlati foglalkozásait dolgoz-
ták fel. Szilvás Adrienn tejtermék és sajt előállítási gyakorlatot, vala-
mint zöldség-gyümölcs feldolgozás gyakorlatot. Róth Sára édes-, cuk-
rász-, és sütőipari gyakorlatot, (itt volt bonbon készítés és kenyérsütés 
is), valamint a falusi vendéglátás, vendégfogadás gyakorlatot. Pálosi 
Enikő pedig a húsipari gyakorlatot (ezen belül volt a húskészítmények 
bemutatása, pl. a Trenka májas is) valamint az erjedésipari gyakorlatot 
mutatta be. Ezeket tanulták a 3 év alatt.

„Kedves vendég nem kínálunk,
Végy egyedül, itt a tálunk.”
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- Számos szakmai versenyen részt vett már a „Szaki”, kiváló eredményekkel…
- Ezek a versenyek azért is jók, mert megmutathatjuk, hogy mennyi mindent lehet egy ilyen képzés során 
megtanulni, mennyire lehet alkalmazni, hogyan lehet hagyományt teremteni, - ha még csak kicsiben is - a 
mindennapi életben, a családban.
- Hány éves múltra tekint vissza ennek a szaknak az oktatása?
- Iskolánk vendéglátó munkacsoportjának tanáraival 7 évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, és úgy döntöt-
tünk, hogy hagyományt teremtünk: a sok feledésbe merülő tudást összeszedve, oktatni, tanítani, megszeret-
tetni fogjuk ezt a „tudományt”. Az engedélyezések után beindult a kistermelői-, élelmiszer-előállító és falusi 
vendéglátó szakma tanítása. Az idő minket igazolt: immár 5 éve vannak ezen a szakon tanulók az iskolában, 
akik azt az értéket követik és vallják, hogy a hagyomány fontos része életüknek. Nem mindegy, hogy mi kerül 
az asztalra, miből, mennyiért, és ebből – ha úgy alakul - még meg is lehet élni.
- Mikor lesznek a tanévvégi vizsgák?
- A gyakorlati vizsga május 31-én és június 1-jén lesz. Arról adnak számot, amit leírtak a munkájukban. Na-
gyon izgulok értük, mint osztályfőnök.
- Gratulálok a diákoknak és a felkészítő tanárnőnek, és további sok sikeres versenyzést kívánok!

Ui.: A pályamunka megtekinthető a Városi Könyvtár helytörténeti dokumentumtárában. Értékét az is növeli, 
hogy a mellékletben saját, kipróbált receptek találhatók, ezeket az ételeket a gyakorlati foglalkozásokon a 
gyerekek mind elkészítették, majd lefotózták.

A szolnoki Szigligeti Színház Pécsi-bérlettel rendelkezők
következő előadása:

2021. május 19- én szerdán lesz.
Herczeg Ferenc:

Déryné ifjasszony - színjáték-.
Az előadás kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható!

Egymás egészségének védelme érdekében maszk használata kötelező!
Az előadás online formában is látható a 

www.online.jegy.hu oldalon.

Mikola Istvánné

MórIcZ ZSIGMOND MŰVelőDéSI HáZ

élő SZÍNHáZ ÚjrA!

KULTÚRA

Segítsen, hogy segíthessünk!
Az itt elhelyezett kupakok a „Gólyafészek Otthon”

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok
Otthona részére kerül felajánlásra.

Köszönjük Csáthy Zoltánnak, ifj. Kurucz Sándornak
és id. Kurucz Sándornak!

KuPAKGyŰjtő láDA
A MŰVelőDéSI HáZ előtt

2021. június 10-én csütörtökön
13-16 óráig 

VÉRADÁS 
a művelődési házban.
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TuRISZTIKA
ÚjrA látOGAtHAtó A teNGeréSZetI éS NáPrAjZI KIállÍtótereM!

VÁROSI KöNyVTÁR
A könyvtár nyitva!
Kedves Olvasóink, Könyvtárhasználók!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy május 4-től ismét nyitva tartunk!
A Kormányrendelet azonban – mindannyiunk védelme érdekében –
néhány szabály betartására kötelez minket, melyhez szíves együttműködé-
süket kérjük:
- könyvtárunk csak védettségi igazolvánnyal látogatható, melyet érkezés-
kor be kell mutatni, szabadpolcos kölcsönzésre csak így van lehetőség,
- kiskorúak csak koronavírus ellen védett személy felügyelete mellett láto-
gathatják a könyvtárat (pl.: szülő, nagyszülő, pedagógus),
- azoknak az olvasóinknak, akiknek nincs oltási igazolványuk, szintén biz-
tosítjuk a könyvcsere lehetőségét a bejáratnál (előzetes egyeztetés alapján).

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a vitéz NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS TENGERÉSZETI KI-
ÁLLÍTÓTEREM és a KENDERESI NÉPRAJZI KIÁLLÍTÓTEREM május 19-től védettségi igazolvánnyal 
újra látogatható a megszokott nyitvatartási időben:

Kérjük, hogy a könyvtárba lépéskor viseljenek maszkot, és használják a bejárati ajtónál elhelyezett kézfertőt-
lenítő szert!
A további szolgáltatásaink (fénymásolás, nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, szkennelés, laminálás, e-mail 
küldés) szintén a fenti szabályok betartásával vehető igénybe.
Csoportos látogatásra, rendezvények megtartására, valamint az informatikai részleg használatára egyelőre 
nincsen lehetőség.
Figyelem! „Hozzájáruló nyilatkozat covid-19 fertőzés elleni vakcina beadásához” nyomtatvány 
elérhető a könyvtárban.
Szeretettel várjuk Önöket
hétfőtől szerdáig 8.00-16.30 óra között,
csütörtökön 8.00-12.00, pénteken 8.00-16.30 óráig!

Érdeklődhetnek a 328-366 telefonszámon,
a konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu e-mail címen
és a Facebook oldalunkon!

szerda:  10.00 -18.00
csütörtök:  10.00 -18.00
péntek:  10.00 -18.00
szombat:  10.00 -18.00
vasárnap:  10.00 -18.00

Csoportos látogatások esetén előzetes bejelentkezést kérünk a 06-59/528-044,
vagy 06-30/455-3485 telefonszámon.
Mindannyiunk biztonsága érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:
- maszkviselés,
- kihelyezett kézfertőtlenítő használata,
- 1,5 méteres távolság megtartása.

Könyvtárosok

mély megrendüléssel értesítem
a lakosságot, hogy

Bogdán Péter polgármester

városunk köztiszteletben álló nyugalmazott védőnője elhunyt.
Több évtizeden keresztül magas színvonalon,

lelkiismeretesen, precízen végezte munkáját, melyet hivatásnak tekintett.
Kenderes Város Önkormányzata és magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki,

és vígasztalódást kívánok a családnak.

juhász teréz
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Május hónap az esztendő egyik legszebb időszaka. A tavasz, az életfakadás, a fák virágzása végső soron mind-
mind Isten végtelen szépségére emlékeztetnek bennünket. Ilyenkor üljük az egyházi év több jeles napját is. 
Az idén május 16-ra esik Urunk mennybemenetelének ünnepe, 23-ra pünkösd vasárnapja, 30-ra pedig a Szent-
háromság ünnepe.
Az egész májust pedig Szűz Mária havának is szoktuk nevezni. Jézus Krisztus édesanyja nagyon komoly fel-
adatot vállalt a világ Üdvözítője eljövetelének munkálásában. Akárhogy nézzük, Isten anyjának lenni – vagyis 
az öröktől fogva létező, az egész univerzumot megteremtő Szentháromság egy Isten második személyét, a 
Fiúistent, aki emberré lett, hogy megváltsa, kiszabadítsa a mindenséget az örök halál fogságából és megaján-
dékozza az örök lét boldogságával, e világra szülni és felnevelni – nem kis feladat.
Emiatt Anyaszentegyházunk az év folyamán több alkalommal is elénk állítja példaként a Szűzanya Isten vilá-
got üdvözíteni akaró és tudó tervével való tevékeny együttműködését.
Májusban délutánonként a Lorettói-litániát szoktuk elimádkozni. A litániát úgy is felfoghatjuk, mint azon 
személynek a becézését, a tulajdonságairól való elmélkedést, akiről az adott imádság szól. Így például a Jézus 
Szíve litánia Jézus szívének, vagyis lényének fontos jegyeit sorolja fel; a Szent József litánia Jézus nevelőaty-
jának; a Lorettói, vagy Májusi litánia pedig Máriának a jellemvonásait állítja elénk.

A Lorettói-litániát sokan megzenésítették. A nagy zeneszerzők közül is többeket – például Monteverdit, Mi-
chael Haydnt, Mozartot – megihletett ez az imádság. 
Kérjük a világra pünkösdkor kiáradt és az Egyházat azóta is éltető Szentlelket, hogy mi is az Ő bölcsességével 
Máriához, Jézus édesanyjához hasonlóan merjük rábízni magunkat a Mennyei Atya gondoskodó jóságára. 
Akarjuk az Ő szent Fiát, Jézus Krisztust követni, hogy az isteni élet bennünk is növekedni tudjon, s így a mi 
létünk is egyre teljesebb és boldogabb lehessen.

Ez utóbbi imában így szólítjuk meg a Szűzanyát: 
Szentséges Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Szüzek szent Szüze, 
Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!
Isteni malasztnak Anyja, Tisztaságos Anya, Szeplőtelen Szűzanya, 
Makula nélkül való Anya, könyörögj érettünk!
Szűz virág szent Anya, Szeretetreméltó Anya, Csodálatos Anya, 
Teremtőnk szent Anyja, könyörögj érettünk!
Üdvözítőnknek Anyja, Nagyokosságú Szűz, Dicsérendő szent Szűz, 
Nagy-hatalmú szent Szűz, könyörögj érettünk!
Kegyes és irgalmas Szűz, Hívséggel teljes Szűz, Igazságnak Tükre, 
Bölcsességnek széke, könyörögj érettünk!
Örömünknek oka, Lelki tiszta edény, Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye, könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa, Dávid királynak tornya, Elefántcsontból való 
torony, Mária aranyház, könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye, Mennyországnak ajtaja, Hajnali szép csil-
lag, Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!
Bűnösök oltalma, Szomorúak vigasztalója, Keresztények segítsége, 
Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk!
Angyalok királynője, Pátriárkák királynője, Próféták királynője, 
Apostolok királynője, könyörögj érettünk!
Mártírok királynője, Hitvallók királynője, Szüzek királynője,
Minden szentek királynője, könyörögj érettünk!
Eredeti bűn nélkül fogantatott királynő, Szentolvasó királynője, Béke 
királynője, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Koltavári Attila plébános

EGYHÁZI HÍREK

Katolikus Egyház
MájuS – SZŰZ MárIA HAVA
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Az előttünk álló hónap vasárnapjain (május 16-án Urunk Mennybemenetelének ünnepén; 23-án Pünkösd 
vasárnapján; 30-án a Szentháromság vasárnapján, valamint június 6-án Úrnapján és 13-án) a szentmisék 
délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia közösségi 
termében.
Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 4-től a rózsafüzért imádkozzuk, utána pedig május hónapban a 
Lorettói litániát.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu 
internetes oldalon is.

A veszélyhelyzeti korlátozások fokozatos enyhítésével és a szolgáltatások újraindításával párhuzamosan a 
Magyar Vöröskereszt is folytatja a kiszállásos véradások szervezését azokra a helyszínekre, ahol erre a járvány 
előtt is rendszeresen lehetőség nyílt.
Ezzel összhangban, a humanitárius szervezet szeretné elérni azt is, hogy az előttünk álló hetekben minél 
többen szánjanak rá egy órát, hogy életmentő adományukkal segítsék az egészségügy működését. A Magyar 
Vöröskereszt a fiatalok megjelenésére is számít a következő hetek véradásain, - mindazokra, akik betöltötték 
18. életévüket, hiszen a középiskolák, egyetemek és főiskolák ideiglenes bezárásával az elmúlt hónapokban 
ezt a korosztályt nehezebben lehetett elérni.
A véradás, a segítségnyújtás egyik legegyszerűbb módja, és akár három ember gyógyulásához járulhatunk 
hozzá. A cél, hogy az év hátralévő időszakában egyre többen, köztük sok fiatal – első véradóként - csatlakoz-
zon a véradó mozgalomhoz.
Várjuk azokat – a magukat egészségesnek érző önkéntes véradókat is – akik védőoltásban részesültek, fertő-
zésből gyógyultak vagy régóta nem jelentkeztek véradásra. A véradással kapcsolatos minden szakmai infor-
máció megtalálható a www.messzirejuthat.hu és a www.ovsz.hu oldalakon.
A hazai vérellátásért felelős szervezet, az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a toborzásért felelős Magyar 
Vöröskereszt hangsúlyozzák, hogy az emberi vér mással nem pótolható, csak véradással. Az egészséges nők 
négyszer, míg a férfiak öt alkalommal adhatnak vért 365 nap alatt.
Aki COVID-19 fertőzésen átesett, a teljes gyógyulást és tünetmentességet követően három hét múlva (21 nap) 
adhat vért.
Minden védőoltásra igaz, hogy az oltakozás utáni néhány napra célszerű pihenőt tervezni. A COVID-19 elleni 
védőoltás azonban a véradásból nem kizáró ok. Amennyiben valaki láz-, tünet-, és panaszmentes, már a vak-
cinációt követő napon adhat vért.
A véradások az Országos Vérellátó Szolgálat szigorú szakmai előírásainak köszönhetően jelenleg is biz-
tonságosan és zavartalanul látogathatók. Aki vért kíván adni, a véradásra vigye magával személyi igazol- 
ványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját. Az aktuális véradóhelyszínek és időpontok megtalálhatók a 
www.voroskereszt.hu/veradas és a www.ovsz.hu/veradas oldalakon.
Kenderesen a következő véradás lehetőségének időpontja a művelődési házban: 2021.06.10.  13-16 óráig.

A KENDERESI RÓMAI KATOLIKuS PLÉBÁNIA 
IMAALKALMAI, PROGRAMjAI

VöRöSKERESZT HÍREI

CIVIL SZERVEZETEK

tisztelt lakosság!

Orvos Anetta csilla területi vezető
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A Vöröskereszt mozgalmat megalapító Henry Dunant születésnapján több 
mint egy évnyi helytállásért mondunk köszönetet mindazoknak, akik a jár-
vány kapcsán önzetlenül segítenek.

Budapest, 2021. május 7. - A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom a Föld 
legnagyobb és legkiterjedtebb humanitárius közössége, mely 192 országban 
több mint 650 millió ember életére van hatással. Világszerte 14 millió önkén-
tes és hivatásos szakember dolgozik nap mint nap azért, hogy olyan alapvető 
szükségletek, mint az élelem és a víz, vagy az egészségügyi ellátás mindenki 
számára elérhetőek legyenek a legnehezebb helyzetekben is. Ehhez a munkához 
szolgál iránytűként az a hét alapelv (emberiesség, pártatlanság, semlegesség,

A KenderMag civil kezde-
ményezés szervezésében feb- 
ruárban lebonyolított farsangi 
jelmezverseny “csapat” kate-
góriájában 1. helyezést ért el 
Demeterné Ökrös Erika.
Április 30-án adtam át részére 
az Önkormányzat által fela-
jánlott élő birkát. 

Gratulálok, és jó étvágyat 
kívánok hozzá!

üggetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség) melyek alapján aVöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok 
Nemzetközi Szövetsége (IFRC), a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) valamint az egyes nemzeti 
társaságok, így a Magyar Vöröskereszt is egységesen fejtik ki tevékenységüket, legyen szó a pandémiáról, 
katasztrófahelyzetekről, vagy a klímaváltozásról.

Az elmúlt egy évben minden eddiginél többen csatlakoztak a mozgalomhoz, hogy egy példátlan világjár-
vány idején támogatást és vigaszt nyújtsanak mindazon közösségeknek, amelyek fokozott veszélynek van-
nak kitéve. Idén májusban ezeket az elkötelezett segítőket is köszönet illeti több mint egy évnyi helytál-
lásukért. Ahogy az idei világnap központi üzenete is sugallja: „együtt megállíthatatlanok vagyunk”: 
https://youtu.be/i9KdMlIrZE4

„Napjainkban számos komoly humanitárius kihívással kell szembenéznünk, melyeknek csak az egyike a 
COVID-19. Idén májusban azonban több mint 14 millió okunk van az ünneplésre: a megállíthatatlan önkénte-
seink. Minden egyes jócselekedet számít, tűnjön bármilyen kicsinek is. Az egyéni tettek összessége minden nap 
jelentős hatással van a világra.” – mondta el Francesco Rocca, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke.

Az idén 140 éves Magyar Vöröskereszt hazai viszonylatban a kezdetektől fogva kivette a részét a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemből. 2020 februárjától csaknem 900.000 emberen segített valamilyen formában: a 
vöröskeresztes önkéntesek több mint 75.000 munkaórában támogatták az egészségügyi intézmények munká-
ját, többek között a mintavételi pontokon és telefonközpontokban, miközben folyamatosak voltak a lakossági 
élelmiszer és tisztasági csomag osztások az ország minden pontján. 

MÁjuS 8-A A VöRöSKERESZT VILÁGNAPjA

FELAjÁNLÁS
ÁTADÁSA

Bogdán Péter
polgármester
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A KenderMag civil kezdeményezés szervezésében má-
jus 1-jén nagyszabású retro gépes felvonulás volt élő 
nótázás kíséretében Kenderesen és Bánhalmán. Ezúton 
köszönöm meg a szervezők és a résztvevők, közremű-
ködők munkáját, hogy igazi retro május 1-jei hangulatot 
varázsoltak városunk utcáira, a lakosság nagy örömére.
Köszönet azoknak is, akik étellel, itallal látták el a „felvo-
nulókat”.

A korábban megszűnt Lurkó Alapítvány számláján levő 428.000 Ft 
felhasználásáról az önkormányzat jogosult dönteni. Az Alapítvány 
volt elnökével, Kuczeráné Sípos Judittal egyeztetve és közösen dönt-
ve, a fenti összeget átadtam Lukácsné Németh Edit Tagintézmény ve-
zetőnek azzal, hogy 129 óvodás gyermek örömére legyen felhasználva 
játékok beszerzésére. 
Ezúton köszönöm meg az Alapítvány tagjainak korábban elvégzett 
munkáját.

ÉLjEN MÁjuS 1.

Május 11-én az óvodában jártam.

Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester

Bogdán Péter polgármester
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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:          szuka / kan* 
Az eb születési ideje: __________________________________________________________________________________
Az eb színe: __________________________________________________________________________________
Az eb hívóneve: __________________________________________________________________________________
Az eb tartási címe: __________________________________________________________________________________

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: ______________________________________________________

KENDERES VÁROS KRÓNiKÁJA2021. március 23. oldal

Ebösszeíró adatlap

* a megfelelő válasz bekarikázandó 

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:          szuka / kan* 
Az eb születési ideje: __________________________________________________________________________________
Az eb színe: __________________________________________________________________________________
Az eb hívóneve: __________________________________________________________________________________
Az eb tartási címe: __________________________________________________________________________________

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: ______________________________________________________

KENDERES VÁROS KRÓNiKÁJA2021. március 23. oldal

Ebösszeíró adatlap

* a megfelelő válasz bekarikázandó 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAp

Kenderes 2021.04.01. – 2021.05.31.
(ebenként külön adatlapot kell kitölteni!)

I. tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
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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 nem*
Igen válasz esetén csatolandó a származási igazolás másolata!

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.

Kenderes Város Krónikája – Kiadó: Kenderes Város Önkormányzata.  Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős kiadó: Bogdán Péter   Főszerkesztő: Mikola Istvánné
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