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A Trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulóján
városi megemlékezést tartottunk a Horthy-ligetben június 4-én.

Emlékező beszédében vitéz Bogdán Péter polgármester
felidézte a 102 évvel ezelőtti eseményeket, a diktátumot, melyet
a győztes nagyhatalmak hazánkra kényszerítették, s amely
megcsonkította, megnyomorította, ízekre tépte hazánkat és
lelkünket, az egész magyarság lelkét. Máig nincs magyarázat
erre a kegyetlen csonkításra.

Ennek ellenére a magyarság 102 éve emlékezik, 102 éve őrzi
és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait, az
elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságát.

102 éve rettegnek ettől a nemzeti öntudattól, ettől a szoros
magyarság köteléktől azok, akik Trianon után mohón és
kárörvendő módon, gátlások nélkül vették el tőlünk azt, ami
szerintük megillette és megilleti őket.

Legyünk büszkék arra, hogy 102 év után is kitart magyar a
magyar mellett! 

2010 áprilisában a magyarság döntő többsége a szétszakított
magyarság nemzeti összetartozását felvállaló kormány mellett
tett hitet, az Alkotmányban is rögzített hitvallással pedig erőt
adott számunkra is ahhoz, hogy büszkén vállaljuk nemzeti
identitásunkat határon innen és túl, békésen, de határozottan,
lélekben és hagyományokban egyesítsük újra a szétszakított
országot és annak magyarságát.

Isten óvja a magyarságot, rokonainkat és barátainkat határon
innen és túl, mert mi egy vérből valók vagyunk!

Wass Alberttel együtt kiáltjuk világgá: 

Adjátok vissza a hegyeinket!

A megemlékezés levezetője Tóthné Molnár Ágnes, a
Művelődési Ház igazgatója volt. Az ünnepi műsorban szerepelt:
Szabó Márta ének, Gál Géza Gergő vers. A rendezvény végén az
emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére került sor.

Bogdán Péter polgármester

ÜnneP

Trianoni megemlékezés 2022 



Iktatószám: KEN/2090-1/2022

HirDeTménY
az 5331 kenderes, somogyi Béla út 21. szám 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 jegyző, 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, Somogyi Béla út 21. szám alatti ingatlan (hrsz. 1611).
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.
Telek mérete: 1431 m²
Lakótér nettó alapterülete: 63,93 m²
Per- és tehermentes.
Tulajdoni hányad: 1/1

5. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés.
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: szerződéskötéstől számított 30 napon belül.
7. Becsült érték: 4 100 000,- Ft, azaz négymillió-egyszázezer 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. Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlásra lehetőséget.
14. Ajánlattételi határidő: 2022. július 4. 14:00 óra
15. 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 – az 5331 Kenderes, Somogyi Béla út 21. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan”

16. Ajánlattevő az ajánlat elkészítéséért ellenszolgáltatást nem igényelhet.
17. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022. július 4. 14:00 óra.
18. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) polgármesteri

irodája.
19. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
20. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
21. Ajánlat nyelve: magyar.
22. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 0,5 %-a, legfeljebb 10 napig.
Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 5 %-a.

23. Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített személlyel kíván szerződést kötni.

24. 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, 2022. június 1.
kenderes Városi Önkormányzat
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI



Tájékoztatás rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény lejártáról  

Tisztelt érintettek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. november 4-e utáni lejárati idővel megállapított rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre és halmozottan hátrányos helyzetre jogosító határozatok lejárati ideje tovább nem
hosszabbodik, veszélyhelyzettel összefüggő átmenetei szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) szerint
2022. augusztus 31-ével lejárnak.

a lejáratot megelőzően 3 hónappal már befogadhatók új kérelmek, ennek értelmében 2022. június 1-jétől az
új kérelmek beadhatók a hivatalban, melyek 2022. szeptember 1. napjával fognak megállapításra kerülni.

a jogosultsági idő lejártáról érdeklődhetnek az 59/328-214-es telefonszámon, illetve a kenderesi
Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság továbbra is
jövedelemfüggő.

a kérelem nyomtatványhoz csatolni kell a kérelmező és családtagjai előző havi jövedelmeiről szóló
igazolásokat (pl.: munkabér, táppénz, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, gyermekek után kapott ellátások
igazolásait) és a személyes iratok bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártya) is szükséges. 18 éven felüli
gyermek esetén iskolalátogatási igazolás csatolása kell. További szükséges dokumentumok: születési
anyakönyvi kivonatok, válási/különélési jegyzőkönyvek, gyámkirendelő határozatok.

Emellett felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének
figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti
(jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcímének változása, a gyermek(ek) tanulói jogviszonyában
bekövetkezett változás, a gyermek(ek) nagykorúvá válása, házasságkötése) köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül bejelenteni. 

igazgatási csoport

Tisztelt lakosság!

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése megtörtént településünkön a bánhalmai Dékány és Bán Tibor út, valamint a kenderesi
Magyar út kivételével. Amennyiben ezen utcák lakói csekket kaptak talajterhelési díjról, úgy azt tekintsék tárgytalannak.

kérjük, aki eddig még nem élt a rákötési lehetőséggel, minél hamarabb tegye meg! Ha nem köt rá a szennyvízcsatorna-
hálózatra, talajterhelési díj fizetését vonja maga után az elfogyasztott vízmennyiség.

a különbség:   csatornadíj: 304,- Ft/m³   talajterhelési díj: 1.800,- Ft/m³
Dr. záhonyi Ferenc jegyző
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Május 26-án aláírtuk Kiss Zoltán Elnök Úrral,
a Bánhalmai Sport Egyesület vezetőjével azt a
15 évre szóló haszonkölcsön szerződést,
melyben önkormányzatunk ingyenesen átengedi
azon ingatlanok használatát, amelyen az
Egyesület futballpályát, öltözőt szeretne
létrehozni az Akácos út mellett, a víztoronynál.

Ezzel megtettük az első lépést abba az
irányba, hogy Bánhalmának is legyen saját
futballpályája.

Bogdán Péter 
polgármester



KÖZügY
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gYÁszHÍr
Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

sÜVeges  laJos
városunk köztiszteletben álló lakosa 63 éves korában elhunyt.

Összesen 15 évig volt az önkormányzatunk fenntartásában működő intézményeink
(Vízmű, Városgazdálkodás) vezetője, aki munkáját mindig precízen, 

becsületesen, nagy hozzáértéssel végezte.
Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki 

és vígasztalódást kívánok a családnak.

Bogdán Péter polgármester

Fél éves csúszást követően 2022. július 1-jétől a háziorvos
(vagy az arra korábban jogosult más orvos) nem állíthat ki
papír alapú „Utazási utalvány”-t (ez a jelenleg használt,
sárga színű, 6 ablakos, sorszámozott nyomtatvány).

Az utazási költségtérítési rendszer 2022-től jelentős
átalakuláson megy keresztül, amelynek a

legfontosabb elemei a következők:
– „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatvány megszünte-

tése,
– nem papíralapon kell kiállítani az Utazási utalványt, 

hanem az ambuláns lap/zárójelentés
kitöltésekor 4-5 kattintással ez kiváltásra kerül,

– elektronikus ügyintézés a beteg oldalán,
– menetjegy-csatolási kötelezettség eltörlése.

2022. július 1-jétől kezdődően a betegnek nem kell
előzetesen a háziorvosától, beutaló orvostól semmilyen
nyomtatványt, igazolást kérnie ahhoz, hogy az utazási
költségét el tudja számolni.

A megjelenések igazolására az egészségügyi szakellátás
(szakrendelők, kórházak, klinikák) igénybevételekor kerül
sor, egy erre a célra létrehozott, a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelő által üzemeltetett informatikai rend-
szerben.

Kiemelten fontos az orvos és a beteg közötti együttmű-
ködés (az orvos kérdezzen rá, a beteg pedig jelezze, ha
utazási költségtérítést kíván igénybe venni), és a megjele-
nésre vonatkozó adatok orvos általi rögzítése, mert erre
utólagosan nem kerülhet sor.

Az utazási költségtérítés iránti kérelmet be lehet nyújtani -
Ügyfélkapus hozzáféréssel, a Személyre Szabott Ügyintézési
Felületen (SZÜF) közzétett nyomtatvány használatával -
elektronikus úton is.

Az elektronikus ügyintézés révén a betegek kényelmesen,
akár otthonról is intézhetik az utazási költségtérítéssel
kapcsolatos ügyeiket.

FonTos!
az utazási költségtérítés iránti igénynek az orvosnál

történő jelzése nem egyenlő a kérelem benyújtásával. az
utazási költségtérítési támogatás kifizetését külön kérel-
mezni kell a szÜF-ön közzétett nyomtatvány haszná-
latával elektronikus úton; illetve a kérelem letölthető
papír alapon is, és azt postán valamint személyesen is be
lehet adni a kormányhivatalnál.

Az egészségügyi ellátás igénybevételekor a betegnek a
kifizetést külön kérelmeznie kell.

(forrás: internet)

kissné körmös Piroska

Figyelem! 

Változás a betegek utazási költségtérítéshez használatos
nyomtatvány igénylésében

Július 1-jétől megszűnik az „Utazási utalvány”
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szent imre katolikus Általános iskola

Gratulálunk a „Kenderesi törökverők” csapatnak, Gaszparjan Rubennek, Szabó Lilinek, Jelen Jázminnak és Bende
Henriettának, akik második helyezést értek el az országos történelem és műveltségi vetélkedőn. A csapat „kapitánya”
Kis-Vénné Smányi Margit tanárnő volt. A versenyre beküldött Power Point munkájukat külön is díjazták, azzal 1.
helyezést értek el.

A madarak és fák napján az alsósok osztályonként vetélkedtek, a felsősök a ligetben kutatták fel az elbújt madarakat.
Az egészséges életmód jegyében az 5.a-sok kerékpártúrát szerveztek, majd a 8.a-sokkal együtt a kisújszállási strandon
töltöttek egy napot. Egész napos élményt jelentett alsósainknak a Nyíregyházi Állatpark, különösen élvezték a gyerekek
a fókashow keretében a játékos kaliforniai oroszlánfókák bemutatóját. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek a
Bűvösvölgyben. Amellett, hogy a tudatos médiahasználatról tanultak, kipróbálták, hogy milyen rádiósnak lenni,
csináltak reklámot, filmet forgattak, újságot szerkesztettek, saját híradójuk műsorvezetőjeként vagy riportereként
mutatkoztak be. A kedvenc program kérdésében eltérőek voltak a vélemények, voltak, akiknek a rádiózás tetszett
jobban, de legtöbben a filmforgatást élvezték leginkább.

A gyereknapon az alsósok a ligetben játszottak. Különösen nagy sikert aratott a gyerekek körében a kecskefogat,
melyre mindenki felszállhatott. Köszönjük Tóth Edinának és segítőjének, Fodor Irénnek, hogy kisdiákjaink
kipróbálhatták a kecskefogatozást. A felsősök tízféle ügyességi feladat közül választhattak, melyek elvégzéséért
pecsétet kaptak. A legaktívabbak 15 pecsétet is összegyűjtöttek. A jégkrém hatalmas kedvenc a gyerekeknél, így
iskolánkban sem maradhatott senki a gyereknapon jégkrém nélkül.

nagyné lenge margit
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bűvösvölgyi

csapatok
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május 19-én köszöntötte magyar istvánné erzsike
nénit 90. születésnapja alkalmából az Önkormányzat
nevében Bogdán Péter polgármester és Farkasné Nyika
Mónika anyakönyvvezető. Isten éltesse sokáig erzsike
nénit erőben, egészségben! 

90. születésnap

2022. május 15-én a Kevi Juhászfesztiválon a zsűri ezüst
fokozattal értékelte andrásiné Csontos erzsébet töltött, -és
toroskáposztáját. Gratulálunk az eredményhez!

Tengerészeti kiállítóterem és néprajzi kiállítóterem hírei

A Horthy Miklós kormányzósága idején épült kultúrház jelenleg a
tengerészettel és Horthy családdal kapcsolatos emléktárgyak bemutatásának
ad helyet.

A Tengerészeti Kiállítóterem melletti épület a három néprajzi kiállítóterem
közel 16 évig Király László gyűjtő és családja régiségei kerültek bemutatásra.
A látogatók időutazásban vettek részt, ami mindenki számára élmény volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a családnak, hogy biztosították gyűjte-
ményük egy részét Kenderes város hírnevének jelentős megemeléséhez.

Ez év májusában ezen kiállítási tárgyak eladásra kerültek.
A „múzeum” - ahol elsősorban helyi régiségek kerülnek bemutatásra - újra

szép, és értékes lett. Sikerült egy helyi hivatásos gyűjtőt, Csatári Lajost
felkérnünk, aki a teljes Horthy korszakot átölelő, aprólékosan felépített csodát
varázsolt. Vannak kifejezetten egyedi dolgok, amelyek nagyon ritka gyűjtői
darabok, de a néprajzi jellegű tárgyak is megtalálhatóak.

Nagyon fontos, hogy a helyi lakosság is minél szélesebb körben
tájékozódjon történelmi és kulturális emlékeinkről. Minden látogató
megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tárgyakat, relikviákat, hogy
megismerjük nagyszüleink, dédnagyszüleink korát.

Kenderesi és bánhalmai lakosok részére a belépés ingyenes!

Szívesen látunk minden érdeklődőt! 

TuRISZTIKA

2022. májusában Szajolban rendezték meg a X. Humanitárius
Települések Találkozóját, ahol Őzséné Juhász erzsébet
elismerő oklevélben részesült. Gratulálunk!



KulTúRA
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móricz zsigmond művelődési Ház

GYERMEKNAP
Köszönettel tartozunk munkájukért és támogatásukért: Futóné Fodor Edit, Bogdán Péter polgármester, Csáthy Zoltán,
Barabásné Forgács Edit, Lukácsné Németh Edit, Magyar Vöröskereszt Orvos Anett, Juhász Erzsébet, Kazinczi Sándor,
Knoch Ferencné, Ulveczki Sándorné, Dalma Dance Klub, Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola, Körmös Enikő,
Bencsik Gergő, Városgazdálkodás dolgozói, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Földi Henrietta, Kuczeráné Sípos Judit,
Városi Könyvtár Fazekas Tiborné.

2022. június 21-én (kedd) 10.00 órakor tartjuk
„FiCÁnkolÓ” foglalkozásunkat. 

Városi könyvtár – BaBa–mama klUB

Vendégünk: 
Farkas györgyné óvodapedagógus. 

Szeretettel várjuk a babákat (0-3 éves korig) 
és az anyukákat!
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EgYHÁZI HÍREK  – kaTolikUs egYHÁz HÍrei

a kenderesi római katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai

kenDeresen A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain (június 19-én Úrnapján
és 26-án, valamint július 3-án, 10-én, illetve 17-én) a szentmisék délelőtt negyed 10-kor, csütörtökönként pedig délután 5 órakor
fognak kezdődni. 

Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk.
A hónap második csütörtökén (július 14-én) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk a plébánián.
BÁnHalmÁn A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN minden szombaton délután 5 órakor kezdődik a szentmise.
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

katolikus temetői felhívás
Az utoljára 1997-ben és az azelőtt megváltott sírhelyek érvényességi ideje lejárt, ezeket – mivel így újra kiadhatók –

szíveskedjenek újra megváltani.
Kérjük, hogy a katolikus temetőben keletkezett hulladékot – koszorúkat, mécseseket, virágokat – a temető szemétgyűjtő

konténereiben szíveskedjenek elhelyezni. 
Viszont kérjük, hogy az építési hulladékokat – kő, beton, stb. – ne tegyék be a konténerekbe, mert az a hulladéktárolók

sérüléséhez vezethet. 
A nagyobb gallyakat, faágakat kérjük, hogy maximum 1 méter hosszúságúra összevágva és összekötve, az Arany János út

felőli bejárók mellé szíveskedjenek elhelyezni. 
Arra is szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a temető nem szemétlerakó hely, ezért a nem ott keletkezett –

például háztartási – hulladékot ne ott helyezzék el.
kenderesi római katolikus Plébánia

megHÍVÓ

a kenderesi református egyházközség szeretettel és tisztelettel hívja Önt és kedves családját 

ÜnnePi HÁlaaDÓ isTenTiszTeleTre 
melyen hálát adunk a Templom és a Parókia felújításáért.

Helyszín: 
a kenderesi református Templom (5331 Kenderes, Szent István út 37.)

időpont: 2022. július 2. 10.00 óra
Ezen ünnepi alkalmon igét hirdet 

nagytiszteletű koncz Tibor 
a Nagykunsági református Egyházmegye esperese. 

Ünnepi köszöntőt mond: 
Dr. gulyás gergely Miniszterelnökséget vezető minisztere

Dr. Fazekas sándor miniszter, országgyűlési képviselő
F. kovács sándor országgyűlési képviselő

Hubai imre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

reFormÁTUs egYHÁz HÍrei
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FelHÍVÁs!

Kenderesen 
június 25. és július 3. között rendezzük
a ii. kenderesi zenefesztivált. 

A rendezvény keretében
július 2-án szombaton 16.00-tól 

VeTerÁn JÁrmŰVek
bemutatóját 

tervezzük.
Várunk régi autót, motorkerékpárt, traktort 

a Horthy Miklós kiállító terem melletti
Rendezvénytérre.

Szent István u. 41. (a Székely kapunál).
Szerény vendéglátást biztosítani tudunk.

Szervezési okból kérjük az előzetes
bejelentkezést!

Telefon: 30/517-0291
szervezők

FelHÍVÁs!

Június 25. és július 3. kerül megrendezésre 
a ii. kenDeresi zeneFeszTiVÁl.

ennek kapcsán keresünk 
minden zenével, zenészekkel kapcsolatos 

régi fotót, koncertplakátot, báli meghívót,
hangszert, kazettás és szalagos magnót, 

régi lemezjátszót, lemezeket, minden olyan
régi dolgot, ami a zenéhez és 

kendereshez  köthető. 
kiállítást szeretnénk létrehozni.

Fénykép és minden egyéb leadható 
a Művelődési Házban.

Minden felajánlott tárgyat visszaadunk!
Információ: Krokavecz László

Telefon: 30/517-0291
szervezők
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Grill Party
Szeretettel várjuk 

a csapatok, társaságok jelentkezését 
a Zene fesztivál keretein belül 

megszervezésre kerülő főzőversenyen.

Tetszőleges ételkészítés: grill, bogrács,
tárcsa…

időpont és helyszín:
2022. július 2. szombat 14.00 órától 

kenderes rendezvénytér (székelykapu
mögött) kenderes, szent istván út 41.

Ingyenes részvétel!
A főzéshez szükséges eszközöket 

mindenki magának biztosítsa!
Érdeklődőket és jelentkezőket

telefonon vagy Facebookon várjuk:
Tel.: 06-70/3079801 

@Joci Krokavecz
06-30/5170291      

@Kertészet Krokavecz

Jótékonysági

főzés

A II. Kenderesi Zenefesztivál keretein belül 
a kurucz építőipari kivitelező és

kereskedelmi kft.

Jótékonysági 

céllal ételeket

készít.
időpont: július 2. 18.00 óra. 

Helyszín: művelődési Ház mellett.
Helyszíni fogyasztásra 

és elvitelre is lehetőség van. 
Evő- és csomagoló eszközt biztosítunk.

ételek: birka pörkölt, csülkös pacal,
babgulyás, tyúkos káposzta, toros káposzta.

Várunk minden kedves vendéget!

kurucz építőipari kivitelező és 
kereskedelmi kft.
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együtt könnyebb…

Egy szép májusi napon összebeszéltünk a Fenyves Otthon
vezetőségével: segítenek, hogy segíthessünk!

Nagyon sok adomány gyűlt össze náluk, szívesen adnák tovább a
Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnak.

Igen ám, adódott a kérdés is, hogyan jut el hozzánk a rengeteg
doboz, tele baba-, gyermek-, női-, férfi-, téli-, nyári ruhával? No és a
bútorok?

Ekkor jöttek Ők, a Városgazdálkodás intézményvezető helyettese és
a „fiúk”! Ők azok a munkatársak a Városgazdálkodásnál, akikre
mindig, minden körülmények között lehet számítani.

Munkával, erővel, jó humorral közösen pakoltuk fel az
adományokat Bánhalmán, és „dobáltuk” le Kenderesen, ami két kanyar
volt, plusz egy utánfutó.

Minden bútornak meglett a helye, jó helyre került. A ruhaneműből
csütörtökönként 9-11 óra között börzét tartunk az intézmény udvarán,
ahol minden érdeklődő megtalálja a szükséges darabokat a család
apraja-nagyjának.

Csak a köszönet és hála szavait tudom mondani minden kedves
segítőnek, akikkel közösen vettünk részt ezen a projekten!

Szívesen fogadunk a kedves lakosságtól is bármilyen adományt,
mellyel örömet tudunk okozni azoknak, akiknek nagy szüksége van a
támogatásra!

kuczeráné sipos Judit

édesanyák, kismamák figyelem!

2022. június 21-én (kedden) 10.00 órakor szeretettel várjuk a
babákat (0-3 éves korig) édesanyjukkal, nagymamájukkal. 

A havi rendszerességgel szervezett találkozók célja, hogy
lehetőséget teremtsen a kismamák és kisgyermekes édesanyák,
édesapák, valamint nagymamák részére az interaktív isme-
retszerzésre, valamint közösségi élmény nyújtson. A program
célcsoportja a leendő édesanyák és 0-3 éves gyermekek és
szüleik. A foglalkozások ingyenesen látogathatók. Bababiztos,
kulturált környezetben tartjuk a foglalkozásokat az emeleti
klubteremben. Játékos mozgásfejlesztő foglalkozások,
anyanyelvi beszédindító, ringató, mondókázó, „picurka torna”,
babamasszázs, hogyan éljük túl a dackorszakot, betegségek
megelőzése, tudnivalók a védőoltásokról, fogápolás, vitaminok
és táplálék kiegészítők, napi étrend, kötetlen beszélgetés
szakemberekkel, kiegyensúlyozott táplálkozás, az anyatejes
táplálás – mind olyan téma, amely érdekli az édesanyákat.

Itt a helyed, ha:
- a kisbabáddal kimozdulnál egy kicsit,
- ha közösségbe szoktatnád kisgyermeked,
- ha szívesen beszélgetsz és cserélsz tapasztalatot más

anyukákkal.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
„Játsszunk és okosodjunk együtt!”

könyvtárosok

a májusi Baba Mama Klub résztvevői

Vigyázz...kész…rajt!

Újra indul a Baba mama klub a könyvtárban!


