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Ebből az alkalomból tisztelettel
köszöntöm a Családsegítő Szolgála-
tunk valamennyi dolgozóját.

Köszönöm, hogy áldozatos és lelkiis-
meretes munkájukkal, hitükkel és meg-
győződésükkel nap, mint nap azon fára-
doznak, hogy a rászorulóknak - legyen az
gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos,
szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, haj-
léktalan - az emberi méltóságot tiszte-
letben tartva adják meg a tőlük telhető
segítséget.

Köszönöm nagy alázattal, embert pró-
báló hittel és kitartással végzett önzetlen,
példa értékű munkájukat, melyet őszinte
elismerésem és megbecsülésem övez.

November 12-én a Szociális Munka
Napját ünnepeljük.

Az Országgyűlés 2016 decemberében
döntött arról, hogy november 12-ét, a
Szociális Munka Napját munkaszüneti
nappá nyilvánítja.

Ezen a napon ráirányítjuk a figyelmet
azokra a szakemberekre, akik az év min-
den napján segítik, gondozzák segítségre
szoruló honfitársainkat.

Elismerjük azt a munkát, amelyet
ebben az ágazatban dolgozó munkatársak
felkészülten, elkötelezetten és magas
szakmai színvonalon végeznek. Ők ma
fáradhatatlan, és nélkülözhetetlen mun-
kásai annak, hogy a magyar társadalom
befogadó, összetartó és a nehézségekkel
küzdő emberekkel szolidáris közösség
legyen. Ma nekik mondunk köszönetet.

November 12-én a társadalom megbe-
csülésének jeleként ünneplik világszerte
a szociális munka napját. A Szociális
Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-
ben kezdeményezte az emléknap beve-
zetését, Magyarországon először 1998-ban
került sor a megünneplésére.

2016-ban a Magyar Országgyűlés a
szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvénybe
emelte november 12-ét, mint a szociális
munka napját, amely a személyes
gondoskodást nyújtó intézményeknél,
szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókra kiterjedően munkaszüneti
nap lett. 

A társadalmi szolidaritás eszméje, és a
szociális munkára való igény - ahogy a
társadalomban együtt élő egyének termé-
szetes egymásra figyelése és segíteni
akarása is - egyidős az emberiséggel. 

Az elesettek, szegények, betegek támo-
gatása széles körű társadalmi összefogást
igényel, hiszen még a legfejlettebb társa-
dalmakban is mindig lesznek olyanok,
akik akár önhibájukból, akár azon kívül
anyagi és emberi támasz nélkül marad-
nak, időszakosan vagy életük végéig ki-
szolgáltatottá és rászorulóvá válnak. Az ő
felkarolásuk és támogatásuk mindannyi-
unk közös emberi és társadalmi felelős-
sége!

A szociális munka az egyik legneme-
sebb szolgálat még akkor is, ha valaki
fizetett alkalmazottként végzi azt. Ehhez
a munkához a szakmai ismeretek birtok-
lásán túl valódi elhivatottság és áldozat-
vállalás is szükséges, amelyet nem lehet
intézményi keretek között megtanítani,
vagy munkatapasztalattal megszerezni.
Ezek a képességek az együttérző, és segí-
teni akaró ember személyiségéből fakad-
nak. 

Ez az emléknap alkalmas arra, hogy
köszönetet mondjunk a szociális terüle-
ten dolgozó több tízezer polgártársunk-
nak, akik napi tevékenységük folyamán
nemcsak a rászoruló egyéneket támo-
gatják, hanem a társadalmi integrációt és
kohéziót is elősegítik.

Bogdán Péter  
polgármester

ünnep – NOVEMBER 12.  –  Szociális Munka Napja



Nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-án 
átadásra került a Díszpolgári cím 

Simon Zoltánné nyugalmazott pedagógusnak, valamint a
Kenderesért Emlékérem Mikola Istvánné könyvtárvezető

és Tóth Istvánné háziorvosi asszisztens részére. 
Szívből gratulálok és köszönöm az elvégzett szolgálatot!

Az ünnepséget követően elhelyeztük 
az emlékezés koszorúit Kenderesen és Bánhalmán.

Köszönöm minden résztvevőnek és közreműködőnek!
GLORIA VICTIS! DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK!

(Fotók: Koszta Gábor)
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Kenderesért Emlékérem

Tóth Istvánné háziorvosi asszisztens
Egészségügyi dolgozóként évtizedek óta

áll a lakosság szolgálatában. Már egészen korán
elsajátította a szakmát. A mindenkori házi-
orvos mellett rendkívül jó munkakapcsolat-
ban végzi a betegellátást. Hivatásszeretete, ál-
dozatkészsége, szorgalma, a betegekhez való
viszonyulása példaértékű. Sok-sok szabadidőt
áldozott és áldoz a szakmáért, ő is egy biztos
pont ezen a területen. 

1983 és 1992 között a helyi bölcsődében
dolgozott.

1992-től folyamatos asszisztensi munkát
végez a háziorvosi körzetekben, jelenleg is.

2002-től a helyi laboratóriumi vizsgálatok
asszisztensi feladatait is ellátja.

Munkája során mindig a segítés jellemezte.
Feladatait az előírásoknak megfelelően, nagy
odaadással végzi.

A település lakossága érdekében az egész-
ségügy területén kifejtett kimagasló munká-
jáért méltó a Kenderesért Emlékérem kitün-
tetésre.

Kenderesért Emlékérem
Mikola Istvánné 
Kenderesi Városi Könyvtár vezetője 

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán szer-
zett diplomát 2 szakon: informatikus könyv-
táros és könyvtáros tanár.

1995 óta dolgozik a könyvtárban, 2006 óta
annak vezetője, szakdolgozatát is a kenderesi
könyvtárról írta. Mindig is érdekelte a tele-
pülés múltja és jelene, helytörténeti érdekes-
ségek gyűjtése. 

Igazi közösségi ember. 1996 óta folyama-
tosan részt vesz az önkormányzat munkájá-
ban, valamilyen bizottság külsős tagjaként.

10 évig tagja volt a Falunapok szervezőbi-
zottságának.

2008 és 2014 között a Kenderesi Krónika
főszerkesztője volt, majd 2020. májusától
jelenleg is.

Saját szervezésű kezdeményezések: Baba
Mama Klub, Kézimunka Klub, Szépség és
Egészség Klub, vert csipke kiállítás, gobelin
kiállítás, Generációk találkozása gyerekek-
nek, Mesemaraton, Tök jó nap, helyi tehet-
ségek alkotásainak kiállítása, Drog prevenciós
előadások, Irodalmi est, gyermekfoglalkozá-
sok.

2018-tól a Karcagi Egészségfejlesztési Iroda
– Lelki Egészség Központ kenderesi felelőse-
ként önkéntes munkája során számos egész-
ségmegőrző és betegségmegelőző program
valósult meg a közreműködésével: Szülők
Akadémiája, ingyenes egészségi állapotfel-
mérés a lakosság részére, 4 alkalmas csecse-
mőgondozási foglalkozás, sportnap, mozgás-
klub, főzőklub, szülésre felkészítő tanfolyam. 

Munkája során nem csak a kulturális tevé-
kenységével segíti a város lakosságát, hanem
a mindennapi ügyintézésben, tájékoztatásban
is.

Szabadidejében az alkotás öröme okoz neki
kikapcsolódást.

A település lakossága érdekében a kultúra
területén kifejtett kimagasló munkájáért méltó
a Kenderesért Emlékérem kitüntetésre.

Kitüntetettek  2021. október 23-án
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Díszpolgári Cím
Simon Zoltánné 
nyugalmazott általános iskolai tanár

A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika-
fizika szakán szerzett tanári diplomát. 1964-től
kezdett a Kenderesi Általános Iskolában
tanítani. Előbb a matematika, később az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt,
majd az iskolai könyvtárat vezette. 

1968-ban ment férjhez kollégájához,
Simon Zoltánhoz.

Szinte minden percét, szabadidejének nagy
részét is az iskolában töltötte. Munkáját az
adminisztratív pontosság, igényesség,
következetesség jellemezte. Segítőkész volt,
munkatársaival jó volt a munkakapcsolata,
mindenkor lehetett rá számítani.

Sok segítséget nyújtott az iskolavezetésnek
a munkavégzés során adódó rendkívüli

problémák megoldásában.
Könyvtárosként nagy segítség volt az

iskola tanulóinak, nevelőinek, hogy

könyvbeszerzési és könyvajánlási munkáját
lelkesen végezte. 

Osztályfőnöki munkáját is a lelkiismere-
tesség jellemezte, osztályait jó közösséggé
formálta.

A nyári táborozásokba is aktívan bekapcso-
lódott. 

Szakmailag jól felkészült pedagógus volt,
igyekezett óráin korszerű, naprakész ismere-
teket nyújtani.

Oktató-nevelő munkájában változatos mód-
szereket alkalmazott. Munkaerkölcse példa-
mutató volt, sokszor erején felül is vállalta a
munkát, a helytállást.

A Kenderesi Általános iskolából ment
nyug-díjba.

A település lakossága érdekében kifejtett
kimagasló munkájáért méltó a Díszpolgári
Cím kitüntetésre

Tisztelt Olvasók!

Szeretném bemutatni önöknek Kenderes
Város Honlapját, mely fontos információkat
tartalmaz Kenderes múltjáról, jelenéről,
valamint az Önkormányzat tevékenységéről.
De ide vannak feltöltve a benyújtandó
okmányok, hatályos rendeletek és határozatok
is. A honlap használata kezdő felhasználó
számára bonyolultnak tűnhet (de nem az),
ebben szeretnénk egy kicsit segíteni. A
Honlap használható számítógépen,
táblagépen vagy okostelefonon is. A honlap
használatához regisztráció nem szükséges.

Első lépések: gépeljük be a keresőbe:
kenderes.hu. Válasszuk ki a KENDERES
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA találatot. Ezt
követően megkapjuk a nyitó oldalt. Asztali
számítógépen vagy laptopon már láthatjuk a
menüsort is, telefonon viszont rá kell
kattintani a menü gombra.

Itt jelennek meg a menü elemei. Ha a
témakörök mellett lefelé mutató kis
háromszög látható, annak jelentése, hogy az
adott témaköröknek további almenüje is van,
mely a kis nyílra kattintva érhető el.

A honlapon található továbbá egy
keresés funkció is, melyben beírt szavak
alapján kereshetünk.

A kívánt menü, vagy almenü pontra
kattintva a nagy kép alatt kapjuk meg a
keresett tartalmat. Minden információs blokk
elején egy tartalomjegyzéket találunk, ezek
alatt található az ide feltöltött információ. Az
oldalakon található témákban rengeteg más
színnel jelölt utalás, vagy link is látható,
ezekre kattintva közvetlen, új oldalakra
juthatunk. Találhatunk továbbá a honlapon

letölthető nyomtatványokat, vagy tájékoztató
anyagokat is, melyek megtekintéséhez
Acrobar Reader, vagy más pdf formátumú
olvasó program szükséges.

A honlapon olyan témakörökből
válogathatunk, mint: Elérhetőségek, Hírek,
Letölthető nyotatványok, Bánhalma hírei,
Turizmus-Kenderes történelme, A
Kenderes Krónikájának valamennyi eddig
megjelent száma, Sport, és egyéb témakörök.

A Konyha témakör alatt találhatjuk az
adott hónapban esedékes étlapokat.

Ajánlom továbbá a Kis-Okos menüpontot,
ahol a sürgősségi szolgáltatók telefonszámain
kívül szinte valamennyi Kenderesi üzlet,
vállalkozás, szolgáltatás elérhetősége
megtalálható.

A felület állandóan frissül, és változik. A
honlappal kapcsolatos észrevételükkel
keressék a szerkesztőt a +3630/013-0983 –as
telefonszámon.

Jó böngészést!
Csáthy Zoltán

KÖZüGY www.kenderes.hu
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A vegyes kommunális, az elkülönítetten gyűjtött szelektív, és a zöldhulladékok elszállítása 2021. szeptember és október
hónapban az alábbi időpontokban történik:

HULLADÉKGYŰJTÉS 

Figyelem! Árváltozás! Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy az alapanyagok jelentős mértékű drágulása, valamint az üzemanyagár folyamatos és tartós
emelkedése miatt a csatornabekötési szolgáltatások díjtételei 2021. november 2- -ától az alábbiak szerint változik: 

Csatorna belső hálózat kiépítési munkák: bruttó: 7 500 Ft/m.
A 2021. október 31. előtt leadott megrendeléseket még a régi áron teljesítjük.

Tisztelettel: Varga József Sándor intézményvezető

Városgazdálkodás

A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország Törzsszék JNK-
Szolnok vármegye tagjai v. Morvay István Székkapitány Úr vezetésével
2021. november 6-án emlékfa és emléktábla állítással egybekötött
megemlékező koszorúzást tartottak Kenderesen vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó emlékére a Horthy-ligetben és a Horthy-kriptában.

Köszönöm rendtársaimnak a hazafias cselekedetét!
Isten áldja Kormányzó Úr emlékét!

InTeRJÚ
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Az Állatok világnapja alkalmából kisállatbemutatót
szerveztünk, ahol a megjelentek szavazhattak, melyik
kiskedvenc tetszik nekik a legjobban. De nemcsak a
legszebbnek tartott állat gazdája részesült jutalomban, hanem
azok is, akik a legtöbb kérdésre jól tippeltek az állatokról
szóló totó kitöltése során.

Harmadik és negyedik osztályosaink zenés, mesés író-
olvasó találkozón vettek részt a könyvtárban, köszönjük a
könyvtár dolgozóinak a meghívást.

Az aradi vértanúkra és az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseire a sulirádión keresztül emlékeztünk
Kissné Ötvös Edit tanárnő és 7.a-s lányok közreműködé-
sével.

A Kaméleon társulat előadásában vidám, különleges
órákat élhettek át hetedik és nyolcadik osztályosaink. A tár-
sulat tagjai interaktív módon, a közönséget bevonva, hu-
morral átszőve jelenítették meg a jelenlévő gyerekek
élményeit. Az improvizációk a hetedikeseknél a barátsághoz,
a nyolcadikosoknál a továbbtanuláshoz kapcsolódtak.

Októberben valamennyi osztályunk szervezett közös
programot, előkerültek az új társasjátékok, szépültek az osz-
tálytermek, bővült a nyolcadikosok tudása a pályaválasz-
tással kapcsolatban.

Iskolánk ismét kapcsolódott az "Egymillió gyermek imád-
kozza a rózsafüzért" elnevezésű mozgalomhoz, amelyben
világszerte gyermekek imádkoznak a békéért és az emberiség
egységéért. A kezdeményezés ihletője a Szent Pio atyától
származó idézet: "ha egymillió gyermek imádkozza a rózsa-
füzért, akkor a világ meg fog változni". Ez alkalommal a
plébánia kápolnájában imádkoztak diákjaink a pedagógu-
sokkal Attila atya és hitoktatónk koordinálásával.

Hatodikosaink a Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc című
műsorát tekintették meg, amelyben világhírű külföldi artis-
taművészek izgalmas produkciókkal léptek fel. A klasszikus
cirkuszi műsor élményteli kikapcsolódást nyújtott a gyere-
keknek.

November 5-én iskolánk és a magyar ifjúság védőszent-
jéről Szent Imréről emlékeztünk meg, felelevenítve a herceg
életét, mécsest elhelyezve a szobránál, közösen imádkozva.

Nagyné Lenge Margit

InTéZménYI KÖRKép – Szent Imre Katolikus Általános Iskola
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Hogyan terjed az új koronavírus?

A vírus emberről emberre leginkább cseppfertőzéssel, és a
fertőzött váladékokkal terjed. Elsősorban köhögéssel,
tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben
tartózkodó másik emberre.

A vírus a különböző felületeken, tárgyakon is életképes
marad. A szennyezett felületek, tárgyak érintésével, kézzel az
archoz, szájhoz, orrhoz, szemhez vihető a vírus, és ily módon
is bejuthat a szervezetbe.

Előfordul, hogy tünetmentes emberek is hordozzák a
kórokozót, és észrevétlenül terjeszthetik a betegséget.

Mennyi a lappangási idő, és miért fontos?
A lappangás a fertőzés és a tünetek megjelenése közötti

időszak, mely idő alatt már fertőzhet az érintett személy. A
koronavírus vonatkozásában jelenlegi adatok szerint ez
általában 5-6 nap.

Melyek a tünetei, és milyen súlyosak az új koronavírus
által okozott fertőzések?

A kórokozó elsősorban a légutakat, azok nyálkahártyáját
támadja meg, de súlyos esetben az egész szervezetre kiterjed. A
megbetegedés mindenkinél különböző tüneteket válthat ki. A
legtöbb fertőzöttnél enyhe, vagy közepesen súlyos lefolyású
betegség alakul ki, amelyből a gyógyulás nem igényel kórházi
ellátást.

Azoknál a betegnél alakul ki gyakrabban súlyos, akár élet-
veszélyes állapot, akik valamilyen krónikus alapbetegségben
(magas vérnyomás, szív-és érrendszeri betegség, cukorbeteg-
ség, májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség)
szenvednek. 

A leggyakoribb tünetek: láz, nehézlégzés, száraz köhögés,
fáradékonyság.

Kevésbé gyakori tünetek: torokfájás, izomfájdalom,
hasmenés, kötőhártya-gyulladás, fejfájás, a szaglás-ízlés elvesz-
tése, bőrkiütés, vagy elszíneződés a kéz ujjain, lábujjakon.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus okozta megbe-
tegedést?

Jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, gyógyszere.
Enyhe esetekben a panaszok csillapítása a cél, súlyos állapotú
betegnél a szervezetet, immunrendszert, légzést támogató
kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés,
vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás).

Melyek az alapvető védőintézkedések, a megelőzés
eszközei az új koronavírus ellen?

Az első és legfontosabb a gyakori, hatékony, legalább fél
percig tartó, a kéz minden részére (tenyér, ujjvégek, kézhát,
hüvelykujj) kiterjedő meleg vizes, szappanos kézmosás!
• Hazaérkezés, munkába érkezés után, 
• tömegközlekedés után, 

• étkezés előtt és után,
• WC használat előtt és azt követően,
• tüsszentés, köhögés, orrfújás után,
• beteggel vagy arra gyanús személlyel érintkezés előtt és

után, 
• állatokkal, vagy állatok ürülékével való érintkezés után.

Amennyiben nincs lehetőség kézmosásra, antibakteriális
törlőkendő, vagy alkoholos kézfertőtlenítő oldat és gél hasz-
nálandó.

Fontos: 
• a lehetséges góchelyek, a szűk, zárt, szellőzetlen, zsúfolt

terek kerülése,
• a fizikai érintkezések (kézfogás, ölelés) mellőzése,
• személyes találkozások során a 1,5 -2 méteres távolság-

tartás,
• rendszeres szellőztetés,
• tüsszentéskor, köhögéskor papírzsebkendő használata,

melyet azután azonnal ki kell dobni. Amennyiben erre nincs
lehetőség a behajlított kar könyökhajlatába ajánlott kö-
högni.

• Szem, száj, arc érintése csak kézmosást követően,
• fertőzött személyek, szoros kontaktjaik, illetve a velük kap-

csolatba került tárgyak kerülése,
• idegen állati eredetű testnedvektől, vizelettől, széklettől

való távolságtartás, 
• az elrendelt maszkviselési kötelezettség betartása a tö-

megközlekedési eszközökön és az üzletekben,
• krónikus alapbetegséggel (magas vérnyomás, cukorbeteg-

Az új koronavírussal kapcsolatos hasznos ismeretek
Tájékoztató, tanácsok, teendők
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ség, stb.) élő személyek saját védelme érdekében ajánlott a
maszk viselése és alapbetegségük orvosi utasítás szerinti
gondos karbantartása,

• rossz közérzet, tünetek észlelése esetén arcmaszk hasz-
nálata, és a háziorvossal történő telefonos kapcsolatfel-
vétel. 

Hogyan segítheti szervezetét a koronavírus elleni véde-
kezésben?

A szervezet védekező képessége, így a fertőzésekkel
szembeni ellenálló képesség alapvetően függ az immunrendszer
működésétől, a szervezet általános állapotától. Vírusjárvány
idején különösen fontos mindent megtenni azért, hogy az
immunrendszer megfelelően működjön,
és erős ellenálló képességgel tudja felvenni
a harcot a kórokozókkal. A szervezet
ellenálló képességét erősíti: 
• rendszeres fizikai aktivitás, amely

növeli a szervezet ellenálló képességét. 
• Szabad levegőn tartózkodás, gyakori

szellőztetés.
• Kiegyensúlyozott táplálkozás.
• Vitaminok, ásványi anyagok, nyomele-

mek, kiemelten D és C-vitamin kellő
mennyiségű bevitele.

• Alkoholfogyasztás és dohányzás kerü-
lése.

Milyen megelőző intézkedések beveze-
tése és betartása javasolt a munkahe-
lyeken?

Csak egészséges emberek álljanak
munkába! Amennyiben bármely megbete-
gedésre utaló jel –láz, köhögés, tüsszögés,
orrfolyás, fáradtság, íz- és szaglásérzékelés
zavara, hasmenés- jelentkezik a munkavál-
lalónál maradjon otthon! Ne menjen kö-
zösségbe, telefonon hívja fel háziorvosát!
Kiemelt fontosságú az egyéni felelősség!

Tömegközlekedési eszközökön fontos
az elrendelt maszk viselése. 

A járványidőszakra vonatkozóan köte-
lező a munkáltatónál előírt munkavédelmi
szabályok szigorú betartása.

Személyi higiénére fokozottan kell
ügyelni, különösen fontos a kézhigiéne és
a köhögési etikett betartása. Fontos a
belépési pontokon, a szociális blokkokban a
kézmosási és kihelyezett kézfertőtlenítési
lehetőség, papírtörlő kendő használat.

Törekedni kell a személyek közti 1,5 – 2
méteres távolság megtartására. Minden
helyiségben (munkaterület, öltöző, étkező,
pihenő, dohányzásra kijelölt hely) kerülni
kell a zsúfoltságot.

Fokozottan kell ügyelni a létesítmény
tisztaságára, vírusölő kézfertőtlenítő szerek,
mosogatószerek, felületfertőtlenítő szerek
használatára.

Kiemelten fontos napjában többször fertőtleníteni azokat a
felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek: ajtókilincs,
korlát, villanykapcsoló, lift nyomógombja, billentyűzet,
egér, monitor, stb.

A beltéri helyiségeket naponta több alkalommal szükséges
szellőztetni! 

Amennyiben egy dolgozónál munkavégzés közben a
betegség tünetei jelentkeznek, azonnal el kell hagynia a
munkahelyet, és telefonon fel kell vennie a kapcsolatot a
háziorvosával!

forrás: facebook.com Kátay Gábor Kórház
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Évente mintegy másfél millió ember életét követeli a
leggyakoribb daganatos betegség, a tüdőrák. Magyarország
sajnos világelső a tüdőrák halálozás terén. A
legveszélyeztetettebbek az ötven évesnél idősebb dohányzó,
vagy korábban dohányzó emberek, férfiak és nők egyaránt.  A
betegség leghatékonyabb gyógymódja a korai stádiumban
történő műtét. Mivel a tüdőrák gyakran alattomosan, tünetek
nélkül növekszik, az esetek nagyobb részében csak
előrehaladott, már nem műthető stádiumban fedezik fel. Ezért
van nagy jelentősége világszerte a tüdőrák szűrő programnak.

Magyarországon is elkezdődött egy speciális tüdőrák szűrő
program (HUNCHEST2), melynek egyik centruma az Országos
Onkológiai Intézet. A tüdőrák korai kiszűrésére kevésbé
alkalmas hagyományos tüdőszűréssel szemben, a program
keretében végzett alacsony dózisú CT vizsgálattal lehetőség
van a más módszerrel rejtve maradó elváltozásokat is kimutatni.

A kibővített HUNCHEST2 tüdőrák szűrő program keretében
50 évesnél idősebb férfiak és nők számára végzünk előzetes
jelentkezés és időpont egyeztetést követően alacsony
sugárterhelésű komputertomográfiával (CT-vel), történő
szűrővizsgálatot.

A szűrővizsgálat célja 
a tüdőrák korai felismerése.

A vizsgálat ingyenes.
A vizsgálat feltétele, hogy Ön 50 évesnél idősebb, 

nincs (bármilyen) ismert daganatos betegsége, 
jelenleg is dohányos, vagy a dohányzásról 15 éven belül

szokott le, és élete során átlagosan 25 évig 
napi 1 csomag cigarettát elszívott.

Pontos dohányzási szokásairól jelentkezésekor 
kollégánk fog érdeklődni.

Betegség gyanúja esetén, amelyről haladéktalanul értesítjük
az érintetteket, kontroll vizsgálatra, szükség esetén további
kivizsgálásra kerülhet sor.

A nemdohányzók tüdőrák előfordulása növekszik, és korai
felfedezésre CT vizsgálat és testnedvek elemzése állnak
rendelkezésre.

A program keretén belül 50 főnek lehetőséget biztosítunk ún.
liquid biopsziára a CT vizsgálat mellett. A liquid biopszia a
testnedvekből történő biomarker (DNS) kimutatás, képalkotó
módszerekkel kombinálva elősegítheti a tüdőrák korai
felfedezését akár abban a stádiumban, amikor a betegség még
nem jár klinikai és/vagy radiológiai eltéréssel. A daganatból
származó keringő tumor DNS lehetőséget ad genetikai
változások tanulmányozására. A keringő tumorsejtek a
daganatról való leválást követően jelennek meg a keringésben.
A CT-vel történő HUNCHEST szűrési programban
résztvevőknél – az egyén beleegyezése esetében – vér- és
vizeletminta levételére kerül sor.

Ha Ön 50 évesnél idősebb és erős dohányos, vagy 50 évesnél
idősebb erős dohányos rokona van, javasoljuk, hogy
biztonságuk érdekében vegyék igénybe a kellemetlenséget nem
okozó, káros következményekkel nem járó néhány perces CT
vizsgálatot!

A felvételeket tapasztalt szakorvos elemzi.
A HUNCHEST2 program 2021. december 31-ig tart.

Ha az alacsony sugárdózisú CT vizsgálattal történő kibővített
HUNCHEST tüdőrák szűrő vizsgálatra szeretne jelentkezni,
munkanapokon 09:00-15:00 óra között hívja kollégánkat az
Országos Onkológiai Intézetben, a

+36-30-412-0153 telefonszámon.
Köszönjük érdeklődését! Várjuk vizsgálatra!

Országos Onkológiai Intézet

SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTŐ

90. születésnapja alkalmából
az Önkormányzat nevében 

Bogdán Péter polgármester és 
Farkasné Nyika Mónika

anyakönyvvezető 
köszöntötte Demeter Miklósnét.

Kívánunk további jó erőt, egészséget
kedves családjuk körében!

éleTmÓD Országos tüdőrákszűrő program



Míg elődeink akár a teljes aktív
életszakaszukat egyetlen munkahelyen töltötték
el- ami akár 40 eltöltött évet is jelenthetett- a mai
világ gyors változásai ezt sokszor nem teszik
lehetővé. Azt szokták mondani, egyetlen dolog,
ami állandó, a változás. Változik a
munkaerőpiac, változnak az igények, szakmák
szűnnek meg, szakmák jönnek létre. A mai
világban az élethosszig való tanulás nem csupán
üres frázis, hanem maga a valóság. 

2015-ig ha valaki felnőttként vissza szeretett
volna ülni az iskolapadba, igencsak mélyen a zsebébe kellett
nyúlni. Ha a képzést nem fizette ki akár részben a munkáltató, vagy
a Munkaügyi Központ, igencsak úri muri volt újabb szakképesítést
szerezni.

2015. júniusában azonban mindez megváltozott. Ettől a dátumtól
kezdve minden 18 évet betöltött nagykorú, életkortól és korábbi
végzettségtől függetlenül 2 szakmát szerezhet ingyenesen.
Természetesen nem minden szakma tanulható ingyenesen, az ún.
„sztárszakmák”, pl. mérlegképes könyvelő a mai napig
tandíjköteles. De újabb és újabb szakmák kerülnek be az ingyenes
körbe, pl. akár fodrászok, kozmetikusok, műkörmösök is lehetünk
ingyen kiképezve, állami támogatással. 

De mit is jelent a gyakorlatban, hogy a 2 szakma elvégzése
nem függ, sem az életkortól, sem a korábbi végzettségtől? 

Annyit jelent, hogy akár 40 évesen pályát módosíthatunk, és akár
diplomásként is kitanulhatunk két szakmát, ha valami újat, valami
mást szeretnénk kipróbálni, vagy éppen tanult hivatásunkban nem
találunk munkahelyet. Mindenki, aki már betöltötte a 40 éves kort,
megismerkedik az ún. életközepi válsággal, amikor átértékeljük
korábbi életünket. Ekkor jönnek az újabb és újabb ötletek.
Szeretnék műkörmös lenni, szeretnék virágkötő lenni. 

Természetesen azok is megtalálhatják a számításukat, akiknek 8
általános iskola a legmagasabb végzettségük. Számtalan
ingyenes képzés áll rendelkezésükre, hogy 2 év alatt ingyen
szakmát tanuljanak.

Egyetlen kitétel van, ami életkorhoz kötött, az pedig a képzési
forma. 25 éves kor alatt ún. nappali képzésben is végezhető a
szakmatanulás, azaz, délelőtt folyik az oktatás. Ekkor további plusz
juttatások is járnak a tanulónak, pl. diákigazolvány, ami
kedvezményes utazásra jogosít, vagy ha hiányszakmát tanul valaki,
ösztöndíjban is részesülhet. 25 éves kor felett viszont már csak az
esti (kb. 16 órai oktatáskezdés), vagy a távoktatás áll rendelkezésre.
Itt már sem diákigazolvány sem ösztöndíj nem jár, viszont maga a
képzés továbbra is ingyenes.

Kik is szervezik ezeket a képzéseket? 

Jellemzően a szakképzési centrumok, amelyekből országosan
nagyon sok van. 

Ha szakmatanulásra adjuk a fejünket, elsőként a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) www.nive.hu
oldalát kell felkeresni, majd felül a Szakképzési Centrumok
menüpontot megnyitni. Itt egy úgynevezett szakmakereső nyílik
meg, ahol beírhatjuk a keresett szakmát, kiválaszthatjuk a megyét
(pl. Jász-Nagykun Szolnok), majd nyomjunk rá a keresés gombra.
Ha van találat, akkor alul megjelenik, hogy melyik szakképzési
centrum végzi az adott képzést. Nagyon fontos, hogy sokszor a

szakmáknak nem ugyanaz a hivatalos elnevezése,
mint ahogyan a köznyelvben használjuk. Pl. ha
valaki „műkörmös” szeretne lenni, akkor a
keresőmezőbe Kéz- és lábápoló technikust kell
írni. Ha valaki nem találja a keresett szakmát,
akkor érdemes az NSZFH ügyfélszolgálatát
felhívni (Tel.: 06-1-477-5942), vagy e-mailben
érdeklődni: (email: ugyfelszolgalat@nive.hu),
hogy segítsenek, mi az adott szakma hivatalos
elnevezése. 

Ha valaki megtalálta az adott képzési helyet,
minden esetben megjelenik az, hogy adott szakképzési Centrumon
belül melyik intézmény végzi a képzést, és megjelenik mind a
szakképzési centrum, mind a képzést végző intézmény
weboldalának címe. 

Nagyon fontos, hogy a felnőttképzésre a jelentkezés
folyamatos, azaz, ha kellő számú jelentkező összejön, akár
februárban indítanak keresztféléves képzést. 

Természetesen nagy öröm ingyen szakmához jutni, de mint
minden döntést, ezt is alaposan meg kell fontolni! Belefér az
életembe, hogy adott esetben akár 2 évig is hetente 2-3- 4
délután és kora este zajló képzésen részt vegyek? Ugyanis az
ingyenes képzés feltétele az, hogy a hallgató csak a képzőhely
által meghatározott óramennyiséget hiányozhat a képzésről, a
képzést időközben nem szakíthatja meg, ellenben a képzőhely
jogosult annak az összegnek a visszakérésére, amibe a képzés
került volna, ha az fizetős lett volna. Azaz, ha valaki pl. belekezd
egy ingyenes kozmetikus képzésbe, és időközben nem fejezi be, a
képzőhely akár több 100.000 Ft képzési díj visszafizetésére is
kötelezheti a hallgatót. Ettől függetlenül nagyon jók, és
hasznosak ezek a lehetőségek, csak tudni kell, hogy a képzés
akár 2 éves kötelezettséget is jelenthet.

További hasznos linkek, amelyet érdemes böngészni:

Karcagi Szakképzési Centrum: https://karcagiszc.hu/ (ezen
belül Képzéseink menüpont. Itt jobb oldalon választhatunk
területet, majd megjelennek az oktatott szakmák. Nekünk a szakma
megjelenés után a felnőttképzési részt kell keresnünk. Vagy a kis
képekre (piktogramok) is kattinthatunk, ahol különböző szakmai
képzések bukkannak fel).

Szolnoki Szakképzési Centrum: https://szolmusz.hu/ (ezen
belül Képzéseink menüpont, majd Szakmai képzés). Ha itt
legördítünk a lap aljára, ott találhatjuk az összes kínált képzést, de
tudunk szűrni is (pl. beállíthatjuk a legmagasabb iskolai
végzettséget).

És a végén álljon itt egy személyes megjegyzés. Jómagam, mint
ezen cikk szerzője ettől a tanévtől ingyenes felnőttképzés keretében
ún. „szépészeti informatikát” tanítok leendő fodrászoknak,
kozmetikusoknak, kéz- és lábápoló technikusoknak. A korbeli
megoszlás nagyon széles, a huszonévestől, egészen az 50 év feletti
szakmaváltótól minden korosztály képviselteti magát. Óraközi
szünetekben sokat beszélgetünk, és újra és újra elmondják,
mekkora lehetőség az, hogy felnőtt fejjel ingyen tanulhatnak ilyen
népszerű szakmákat. Így kedves Olvasók, Önöknek sem ajánlok
mást, mint szakmatanulásra fel! Mert tanulni jó, a tudás az
egyetlen, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Mert sohasem
tudhatjuk, mit hoz a jövő. Minél több lábon állunk, annál
stabilabban.

Elek Márta
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Szakmatanulás felnőttként – ingyen 
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Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

Korpás Bálint
városunk köztiszteletben álló lakosa elhunyt.

A KÖÁG, majd a BÁNFA, később a MASONITE Kft. főkönyvelőjeként dolgozott. 
Volt a helyi NONPROFIT Kft. vezetője, majd a FŐKEFE telephely vezetője.

Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen, precízen végezte.
Kenderes Város Önkormányzata és magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki, és

vígasztalódást kívánok a családnak.
Bogdán Péter polgármester

* * *

Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

Krokavecz Barna
a Kenderes 2006 Kft. köztiszteletben álló nyugdíjas agronómusa elhunyt.

Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen, precízen végezte.
Kenderes Város Önkormányzata és magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki, és

vígasztalódást kívánok a családnak.
Bogdán Péter polgármester

* * *

Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

Oszlánczi Zoltánné
a Központi Konyha köztiszteletben álló egykori vezetője elhunyt.

Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen, precízen végezte.
Kenderes Város Önkormányzata és magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki, és

vígasztalódást kívánok a családnak.
Bogdán Péter polgármester

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Rendezvény és bérlési lehetőség!
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház különböző méretű, kialakítású termei lehetőséget biztosítanak családi rendezvények

(lakodalom, születésnap és különböző összejövetelek) vagy céges találkozók lebonyolítására. 
Bérelhető termeink: földszinti- klubterem 20 fő, emeleti klubterem 50 fő, nagyterem-színházterem 200 fő befogadására

alkalmas. 
Kérem az intézményeket/szervezeteket a 2022. évi tervezett programjairól szíveskedjenek tájékoztatni! Adatgyűjtésünkkel

célunk a város intézményi, szervezeti, családi programjainak koordinálása, amellyel az esetleges programütközéseket kívánjuk
elkerülni.

Programjaikról az alábbi módokon adhatnak tájékoztatást:
Telefonon: művelődési ház 06-59/328-141

Személyesen: művelődési ház irodájában.  E-mail: muvhazkd@gmail.com
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat következő időpontja:

Kenderes (Művelődési Ház melletti parkoló) 2021. november 24-én (szerda) 08.30 – 10.00
A Kenderesi Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szervezésében

Katalin napi bál
2021. november 27-én

(szombat)
a művelődési házban.

Színházba járók figyelem!

A Szolnoki Szigligeti Színház Pécsi
Sándor bérlettel rendelkezők

következő előadása
2021. december 1. szerda

Peter Shaffer:

Black Comedy
komédia két részben  

Rendező: Szurdi Miklós
Indulás: 18.00 órakor 

a művelődési háztól.

A Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és

Liliom óvoda
MIKULÁSVÁRÓ

műsora
2021. december 6-án hétfőn
10.00 órától a művelődési

házban.

Véradás
2021. december 16-án csütörtök 13.00 – 16.00 óráig a művelődési házban.

BABABÖRZE!
HOZD EL! ADD EL! CSERÉLD EL!

2021. november 20-án (szombaton)
8.00 – 11.00 óráig

a művelődési házban.
Minden, ami a babákkal kapcsolatos.
Kinőtt, megunt, feleslegessé vált baba

és gyermekholmik börzéje.
Asztalok díjmentesen foglalhatók
személyesen a művelődési házban 

vagy a 06-59/328-141-es
telefonszámon, november 18-ig.

Agatha Christie: Életem
Alice Walker: Bíborszín
Andrási Nóra: Mindenmentes 1-2. Cukor-, glutén-, tejtermék- és
tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába beilleszthető
receptek
Anna Todd: Semmi több
Csapucha Klára, Szabóné Nemes Magdolna, Wittmann-né Dúzs
Margit: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában: barkácsolási
technikák gyakorlati útmutatója
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Aknamunka: szabotázsperek a
Rákosi-korszakban
E.L. James: Szabadság: A szabadság ötven árnyalata Christian
szerint
Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Elizabeth Gilbert: Hűség: Az ízek, imák, szerelmek története
folytatódik
Ellie Midwood: Az auschwitzi hegedűs
Fábry Kornél: Legyetek tehát irgalmasok! Fábry Kornél
plébánossal beszélget Lőrincz Sándor
Földes Jolán: Arany fülbevaló
Francine Rivers: Egy anya reménye
Geronimo Stilton: A káprázatos küldetés: kilencedik utazás a
Fantázia Birodalmába
Gönyey Sándor: Bodrogközi szőttesek
Györffy István: Nagykun szűrhímzések
Kiss Mona: A mentes sütiskönyv: 60 glutén-, tej-, tojás-, cukor-,
szója-, mogyoró-és élesztőmentes vegán recept
Körösényi András: A magyar politikai rendszer negyedszázad után

Linda Castillo: A Kívülálló
Lucy Adlington: A piros szalag
Madarassy László: Vésett pásztortülkök
Mitrovits Miklós: Tiltott kapcsolat: a
magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989
Pataki Ági: Nyitottan a világra: utam a kifutótól a vörös
szőnyegig
Petrőczi Éva: Ida és Gyula: dédszüleim története
Rob Halford: Vallomás: a judas priest énekesének önéletrajza
Robert Matzen: A holland lány: Audrey Hepburn a II.
világháborúban
Sás Károly: Bogarak
Sylvester Stallone: A színfalak mögött
Tracey Todhunter: A legszebb horgolásminták újabb tárháza
Ványiné Rózsa Anna: Kenderesi Farkasok: családi
történelemkönyv

KulTÚRA

Városi Könyvtár – Új könyveinkből ajánljuk

A „Szelfizz az ősz kapujában!” felhívásunkra –
nagy örömünkre- sok fotó érkezett. A résztvevők
közötti sorsolás nyertese Lakatos Botond és
kishuga, Lakatos Dorcika. Nyereményüket
átvehetik a könyvtárban.

Köszönjük Erdei Istvánnak hogy ötletünk
megvalósításában segített!

Fehér Gréta és Mikola Istvánné könyvtárosok



Az első Halloween-i bátorság próba

Szombat van, esteledik. A jóságos boszi, Mágikus Bibircsóka egész
nap varázsitalokat főzött a gyerekeknek, akik ígérték, hogy eljönnek.
Jöttek is! Apraja-nagyja. A varázsitaloktól és a lilahagymás
zsíroskenyértől mindenki egyre bátrabb és bátrabb lett. Indulhatott
hát a móka! Volt is mitől félni: füst, félelmetes hangok, rémisztő
maszkok, ijesztő bohóc, és apáca. Mindenki ügyesen teljesítette a
próbát! Tényleg bátrak vagytok!. Köszönjük a részvételt és a sok -
sok segítséget! Üdvözlettel: a KenderMagok! Segítőink: Sípos Judit,
Knochné Detty, Nagyné Lenge Margit, Ferencziné Magdika, Ferenczi
Judit, Tóthné Ágika, Csató Petra, Márta Krisztián, Tóth Lali,
Vrbovszki Misi, Csáthy Zoltán, Csató Bence, Kiss-Kelemen Anikó,
Kiss Csaba, Forró Katalin.

Csatóné Barabás Irén
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CIVIl SZeRVeZeTeK

Tisztelt Lakosság!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Falu Program keretében a Kenderes Városi Önkormányzat
által benyújtott pályázatok közül négyet is levett a Miniszterelnökség a tartaléklistáról, ezáltal támogatva
azokat.

Ennek következtében a közeljövőben:

- beszerzésre kerül egy kisteherautó, valamint egy fűnyíró traktor hólap tartozékkal, melyet felhelyezve
télen is használható hóeltakarításra,

- óvodai játszótérfejlesztés valósul meg, a jelenlegi játékok bővülnek egy kéttornyú játszóvárral, egy
meseházikóval, egy polyball fantázianevet viselő labdajátékkal, továbbá egy kültéri paddal,

- orvosi műszerek kerülnek beszerzésre a Szent István út 59. szám alatti rendelő számára,

- sor kerül a nyáron regisztrált személyek kutyáinak transzponderrel (mikrochippel) ellátására, valamint a
jelentkezők kutyáinak és macskáinak ivartalanítására, veszettség elleni oltására.

dr. Záhonyi Ferenc jegyző
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A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai

Az előttünk álló hónap vasárnapjain: november 14-én, 21-én (Krisztus király ünnepén) és 28-án (advent
1. vasárnapján); valamint december 5-én, 12-én és 19-én, a szentmisék délelőtt negyed 10-kor fognak
kezdődni.

Csütörtökönként a szertartásainkat novemberben délután 4 órakor; decemberben pedig reggel fél 7-
kor fogjuk megtartani a plébánia közösségi termében. Ez utóbbi, advent reggeli szentmisékben a zsolozsmát
is el fogjuk imádkozni.

December 7-én, kedden, egyházközségünk szentségimádási napján délután 4 órától szentmisét, utána fél
5-től szentségimádást tartunk.

Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu

internetes oldalon is.
Koltavári Attila plébános

A Kenderesi Református Egyházközség tulajdonában lévő
temetőben változások kezdődnek el

1. A Presbitérium határozata alapján 2023. január 1-től
felszámoljuk azokat a sírokat, amelyeknek lejárt a
sírhelyváltásuk, erről már kaptak értesítést többen.
Egyeztetés érdekében kérjük, hogy vagy személyesen a
Lelkészi Hivatalban érdeklődjenek hivatali időben, esetleges
kérdéseik mellett, kérjük, hozzák magukkal a megfelelő
adataikat (sírhelymegváltás időpontja, elhunyt neve,
temetési hely megjelölése, esetleges újraváltásról szóló
bizonylat), ezek hiányában mi sem tudunk segíteni! Aki nem
akarja újraváltani a sírhelyet, legyen szíves lemondó
nyilatkozatot írni hivatalos formában (két tanúval), hogy ezt
is nyilván tudjuk tartani!

2. A Magyar Falu Program keretében megpályázott temető-
felújítási összeget megnyertük, ebből a kutat szeretnénk
felújítani és két mellékutat javítani.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke, 
Dr. Fekete Károly 

kitűzte a felújított templomunkért 
a Hálaadó Istentisztelet időpontját:

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon az
építők.”(Zsolt.127,2.a)

Az időpont 2021. december 12-én, 
délután 15.00 órakor lesz.

Advent időszakában reméljük, tudunk nemesen ünnepelni!
Áldás, Békesség! 

Cseh Judit lelkész

eGYhÁZI híReK

Katolikus Egyház

Református Egyház
A Kenderesi Református Egyházközség közleményei

Egyéb funkcionális részegység vezető- műszakvezető (Kisújszállás),
Informatikus rendszergazda (Kisújszállás),
Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású-operatőr asszisztens,
operatőr technikus, filmforgatás során fellépő asszisztensi feladatok
ellátása (Kunmadaras külterülete).
Bérszámfejtő-könyvelő (Kisújszállás),,
Hírlap értékesítő (Kunmadaras),
Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Kisújszállás), 

Hegesztő (Kisújszállás),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója és kezelője
(Karcag),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag),
Egyéb ipari foglalkozású-nyomdai segédmunkás- (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, személyesen, 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/

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



Eltelt egy újabb év, ami sajnos nem lett sokkal színesebb, mint a tavalyi. Ebben az időszakban
segítsetek feldíszíteni, fényekbe borítani kis városunkat, Kenderest.  

Rohamosan közeledik a karácsony, és szeretném mindenkihez közelebb hozni a karácsonyi
várakozás időszakát.  

A tavalyihoz hasonlóan, idén is szeretném megvalósítani az élő adventi kalendáriumot. 
A játék lényege, hogy december 1. napjától egészen szentestéig, azaz december 24-ig a

településen minden nap legalább egy ablakon/udvaron jelenne meg kivilágítva a hónap napját
jelző szám, akárcsak egy adventi naptáron, ahol minden nap egy újabb ablak nyílik ki.

A dekoráció mindenkire rá van bízva, annyi a lényeg, hogy a kapott számot is ábrázolja. A
választott napon délutáni órákban kellene a számot elhelyezni a dekorációban, ami jó lenne, ha a
program végéig minden délután /este világítana. 

Karácsonyhoz közeledve így egyre több ablak, udvar világít majd a városban. Szenteste pedig
egyszerre hoz fényt az összes ablak/udvar. 

A dekorációk pontos helye nincs előre megadva, azt az érdeklődőknek kell megkeresni.   
Ha felkeltette az érdeklődéseteket a fenti kezdeményezés, jelentkezni lakcím megjelölésével

lehet a Világító adventi kalendárium-Kenderes részére küldött üzenetben vagy privát üzenetben
nekem (Veres Viktória). 

Jelentkezési határidő: 2021.11.26. 

Kérdés esetén hozzászólásban, Messenger üzenetben szívesen válaszolok!

Az esemény nem verseny. Biztos vagyok benne, hogy minden ablak vagy udvar ugyanolyan szép lesz, így
nehéz lenne a választás. 

Veres Viktória

KenDeReS VÁROS KRÓnIKÁJA14. oldal 2021. november

II. ÉLŐ 
AdvENTI 

KALENdárIum 
KENdErESEN
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A Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun_Szolnok Megyei Igazgatóság

közleménye alapján közzétette: Kiss Zoltán Bánhalma Foci Klub elnöke

Megyei II. osztály Felnőtt 2021/2022 10. forduló eredményei táblázat.

Bánhalma foci kluB hírei
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