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Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja február 25.
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-e A
KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba
hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a
kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben,
kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata
az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt
üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak,testileg és lelkileg
megnyomorítottak.
Az ő emlékük előtti tisztelgésként jelentetjük meg egy kenderesi egyetemista fiatalember, Darvas Sándor
novelláját, amely 2016-ban a POFOSZ (Politikai Foglyok Országos Szövetsége) 56-os Hagyományőrző
Tagozatának irodalmi pályázatán első díjat kapott.
Várok. Minden éjszaka az utolsó
lehet. Várok. Már reggel van és én még
egy percet sem aludtam. Hoffman belépett a cellába. Izgatott érdeklődésemre
szenvtelen hangon közölte; biztos ma se
mehetek haza, de fel se akasztanak, mert
egész napra szerepelek az ellátmányi
listán. Egyébként is tudhatnám, hol
vagyok. Ebből a részlegből nem szoktak
csak úgy kiengedni valakit, az akasztások pedig hajnalban vannak, tehát kaptam még egy napot és nyugodjak meg.
Arckifejezése tárgyilagos volt, semmitmondó. Tovább erősködtem. Még a
hangját se emelte fel úgy válaszolt:
– Horváth! Ezt minden áldott nap
megkérdezed. Fogd már fel, hogy nem
fogsz hazamenni. Kivégeznek. Meddig
akarod még ezt játszani?
Nevetni tudtam volna. Hogyan tud
ilyen komolyan mondani ekkora baromságokat? Bár most tényleg nagyon úgy
néz ki, hogy kivégeznek. Azért nem kellene feladni, valahogy csak ki lehet mászni
ebből is. Novemberben naponta többször is sétáltam a halál mezsgyéjén, valahogy mindig megúsztam. Vagy mégsem; hisz’ pont ezért vagyok most itt.
Hoffman elvtárs, a – börtönőr –, sarkon fordult és dühös léptekkel kiment a
cellámból, mit sem törődve szabadulási

Darvas Sándor:

Kivégzésre várva
ambíciómmal. Még az elvtársozásért
sem szólt, pedig erre mindig harapott.
Néztem utána, hátha mégis mondana
valamit. Vékony alkatú ember volt, olyan
colos, hogy le kellett hajolnia, ha ki
akart menni az ajtón. Bajszot viselt, arca
frissen borotvált, csontos és megnyúlt.
Léptei szűkek voltak, minden egyes lépés megfontolt és stabil. Megállt az ajtóban. Szemeit az enyémbe fúrta és olyan
semmitmondó arcot vágott, amilyet még
soha nem láttam rajta.
Még valami: Teltház van. Ma délután
érkezik egy vendéged. Csak egy éjszakára.
Ez lesz neki az utolsó. Hagyd békén.
Éppen menni készült, mikor utána
szóltam.
– Hoffman elvtárs! – az őr csak biccentett – Mindent megbántam, higgye el
nekem! Lehet, hogy elhitte, mert már
annyiszor mondtam neki. Szó nélkül
otthagyott. Egyébként se számít, hogy
mit hisz a börtönőr. Csak az ítélet. Az
pedig kész, mert itt vagyok.

A nap azzal telt, hogy az alkalmi cellatársamat próbáltam elképzelni. Ki lehet, mivel vádolják, hogy bírja a gyűrődést? Nem gondoltam volna, hogy akad
még valaki, akit mostanság hoznak be
halálsorra. Már én is csak a jogszerűség
látszata miatt vagyok életben.
A plafont bámulva hamar telik az idő.
Olyannyira, hogy az ember észre sem
veszi, ha eltelik a nap. A vacsorámmal
együtt hozták a beígért vendéget is. Elöl
jött Hoffman, mögötte rabruhában egy
középkorú fickó, a sort pedig egy ismeretlen őr zárta. Újdonsült cellatársam a
negyvenes évei közepén járhatott, bár az
arca többet mutatott. A szemei olyanok
voltak, mint két golyó, amiket mintha
csak beleejtettek volna a gödrükbe. Az
orra nagy sasorr volt, görbülettel a tetején. Az orrtörés nem gyógyul valami
gyorsan. Az orr alatt vékony száj húzódott, amit a bozontos borostája fogott
közre. Mindehhez társult két vaskos szemöldök és tépett, deres haj. Az egész
ember úgy nézett ki, mint akit a legmélyebb álmából ébresztettek fel, aztán
jól elverték. Tényleg. Álmosra verték.
Valószínű én is így nézhettem ki, mikor
a kihallgatásom volt.
Folytatás a 2. oldalon

2. oldal
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Folytatás az 1. oldalról
Rám se nézett. A kísérő őr levette róla
a bilincset. Leült a stokira. Hoffmann
ledobta a vacsorámat, majd a két őr szó
nélkül kiviharzott.
A pasi azóta sem mozdult meg, mióta
kimentek. Maga elé bámult és olyan
volt, mintha már nem is lélegezne. Elé
toltam a levest.
Megeheted, nem szeretem a tarhonyalevest. – mondtam és adtam neki mellé
kanalat is.
– Á nem, kösz’. – vetette oda még
mindig bambulva.
– Nem kell itt mártírkodni, pajtás!
Megfogod, megeszed, utána mesélsz
nekem, hogy mit keresel itt! Csak nem
gondolod, hogy egy egész éjszakán át itt
fogsz nyaralni egy árva szó nélkül! Vedd
úgy, hogy én vagyok a főbérlő, te a
társbérlő vagy inkább csak ágyrajáró és
a duma a lakbér.
Fejét, amit eddig úgy lógatott a
nyakán, mintha nem is az övé lenne
lassan felemelte. Szemei még szürkék,
fáradtak maradtak, de a szája sarkában
mintha megvillant volna egy halvány
mosoly.
– Te hülye vagy! – mosolygott rám,
mint aki most ébredt, majd felemelte a
levest és a kanalat az asztalról.
A falnak támasztottam a hátamat.
– Egésznap ezt a rohadt plafont
bámulom. Baromi unalmas. Végre tudok
valakivel beszélni. – Nem válaszolt.
Csak azt hallottam, hogy a levest
szürcsölgeti. Nem bírtam tovább.
– Na, mondj már valamit, öreg!
– Rendszerellenes szervezkedés miatt
hoztak be. – mondta egykedvűen.
– És valójában? – kérdeztem. – Ki
vagy, mi vagy, hol éltél, mit dolgoztál?
– Miért vagy erre ennyire kíváncsi?
Miért kellene elmondanom?
– Mert kaptál levest! – vágtam rá
fapofával.
Egy újabb apró mosoly szökött az
arcára, de haloványabb, mint ez előbbi.
Kezeit összekulcsolta az ölében és
elkezdett beszélni.
– Régóta vagy már itt?
– Régóta.
– Sokáig húzzák.
– Sokáig. Először 15 évet kaptam. Pár
napja közölték velem, hogy a felülvizsgálat során halálra ítéltek. Egyébként ez a cella egész otthonos. Voltam
néhány lepusztult helyen.
Az arca még az eddiginél is komo-

lyabbnak látszott. Maga elé bámult, nem
is pislogott. Látszott rajta, hogy éppen
emlékek peregnek a szeme előtt.
– Ismerem Hoffmant.
– Na és honnan? – kérdeztem vissza.
– Az árvaházból. A II. kerületi árvaházban nőttem fel. Sokat találkoztam
vele. Akkoriban nem volt még bajusza
és nagyon fiatal volt, de már ő volt ott az
igazgatóhelyettes és a párttitkár. Ahogy
látom azóta sem jött le a pályáról.
Később, ahogy DISZ titkár lettem a
gyárban, visszajártam az intézetbe. Ma
mégsem akart megismerni. – Elharapta
az utolsó hangokat és csak némi
bámészkodás után szólalt meg,
– Hogyan lehetne kijutni?
– Sehogy. Innen csak egyszer mész ki,
de akkor sem haza.
Csöndben maradt. Lecsúszott a
stokiról és a földön fekve hol a falat, hol
az ajtót bámulta. Eltelhetett jó pár óra,
mire újra megszólalt.
– Te miért vagy itt?
Most félelem és bizonytalanság
sugárzott belőle. Valahogy nem láttam
már benne azt az elszánt szilárdságot,
mint amikor megérkezett.
– Azért vagyok itt, mert idő előtt
otthagytam a munkát. Vagyis azzal
kezdődött. Lakatos voltam, aztán jött a
forradalom és fegyveres felkelő lettem
és maradtam. Ilyen egyszerű.
– Akkor hogy vagy még mindig életben?
– Úgy, hogy jogon diplomáztam. –
feleltem – Először csak azt tudták rám
bizonyítani, hogy részt vettem a Sztálinszobor ledöntésében, meg egy kis
Munkástanács, meg sztrájk és egyéb
„apróság”. Nekem is „csak” 15 év. De
látod nem adták fel. A halálsoron
vagyok, de ítélet még nincs. Te jössz!–
Az előbb még az arcomat fürkészte, de
most félrenézett. Láttam, hogy nem akar
beszélni, de ha én elmondtam, ő is
elfogja. – Hallgatlak!
– Nekem nem kellene itt lennem. –
felelte olyan hangon, hogy leesett az
állam.
– Ember! Tudod, hogy hányan mondták már ezt?
A szemembe nézett. Sok érzés
kavargott az arcán; düh, bizonytalanság,
félelem.
– A nevem Szalay Ottó. Kelemen
Ferenc néven fogtak el és ítéltek halálra.
– Ez érdekes. És ezt közölted azokkal
is, akik éppen a vesédet verték le? –
mondtam gúnyosan.
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– Nem közöltem. Nem is akartam. –
hebegte.
– Akkor mégis ki az ördög az a
Kelemen Ferenc. – sóhajtottam.
– Kelemen Ferenc a barátom. Vagyis
több, mintha a testvérem lenne. Együtt
voltunk lelencek, inasok, katonák, de
külön lettünk forradalmárok. Nem sokkal, ahogy vége lett a harcoknak megkerestük egymást és elmondta, hogy keresik. Én megúsztam. Beköpték. Rá vallottak. Akkor nyáron született egy lányuk.
Nekem nem volt senkim, így én lettem
Kelemen Ferenc.
– És ő ez csak úgy hagyta? Elég
nyámnyila barátod van, komám! –
mondtam.
– Nem hagyta, de én leelőztem. Feladtam magam, pontosabban besétáltam
a rendőrségre a papírjaival. Árván nőttem fel, nem hagyom, hogy az ő lánya is
árva legyen.
Szemét egy helyzet, gondoltam magamban. Lovagias, hogy elvállalta a
halált a barátja helyett, de mégis az
egész ember egy tagban remegett. Félt.
Félt, hogy meg fog halni.
– Hoffman nem volt rossz ember
régen. Rengeteget beszélgettünk akkoriban. Szereti a futballt és a sakkot is…
Azt hiszem engem is kedvelt… – a feje
minden egyes szónál egyre lejjebb és
lejjebb ereszkedett. – Szerinted megismert? – kérdezte fojtott hangon.
– Nem tudom. Talán.
– És mi van, ha igen? – kapta fel a
fejét. – Mi van, ha megengedné, hogy…
– a feje újra előrecsuklott. – Sajnálom! –
mondta, vagy inkább csak sóhajtotta.
Megsajnáltam. Az ember azt hiszi,
hogy kész az életét adni azért, ami
fontos neki. Amikor már nem marad más
választása és rájön, hogy mégsem, azt
csak sajnálni lehet. Elhallgattunk.
Sokáig ült ott csendben. Zaklatott
szuszogása betöltötte a cellát. Aludt. Én
is bóbiskoltam. Nem sokat aludhattam.
Felriadtam, és nem volt ott! A priccs
üres, érintetlen, csak a kincstári pokróc
simult sarkosra hajtogatva elvágólag a
stokin.
Várok. Most újra, megint várok.
Hoffman többet nem jött.
Talán igaza volt? Talán Hoffman tényleg felismerte? Talán már egyikőjük sem
él? Elment. Én meg aludtam. Szégyen.
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Riport Darvas Sándorral, a „Kivégzésre várva” című novella szerzőjével
A kenderesi Darvas Sándor jelenleg a
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar-történelem tanári szakának hallgatója. Általános iskolai tanulmányait Kenderesen végezte, majd a
mezőtúri Teleki Blanka Gimnáziumban
tanult tovább, ahol gyökeres fordulatot
vett az élete. Vele beszélgettem alkotásairól, a jelenről és a tervezett jövőről.
Kérlek, mesélj a kezdetekről! Hogyan és mikor vált kedvenceddé az irodalom? Mikor döntötted el, hogy bölcsész szakon tanulsz tovább?
A Mezőtúron töltött diákévek hozták
meg számomra az iránymutatást, amelyet
azóta is kitartóan követek. Itt barátkoztam meg a drámapedagógiával, Achs Károly irányítása alatt. Ez nagy hatást tett
rám és a későbbi ambícióimra. Rengeteg
jó tanárom volt, akiktől sok ismeretet
szereztem, nem csak az iskolai tananyagról, de magáról az életről is. Kezdetben
még csak a sikeres érettségi vizsga volt a
célom, majd rájöttem, hogy tovább szeretném fejleszteni a tudásomat, ezért jelentkeztem az egyetemre. Azóta sok lehetőség megnyílt előttem, főleg az irodalom terén, amiről rengeteg ismeretanyagot szerezhetek itt. Azért választottam az
irodalmat, mert már egészen kicsi korom
óta kedvelem, de valahogy ez a vonzalom
sokáig nem tudatosult igazán bennem.
Szerencsére a középiskola hatására sikerült felismernem, hogy ez az, ami igazán
az én világom. Nagyon érdekes számomra, hogy a történelem és az irodalom, sőt a nyelv változása is milyen szoros kapcsolatban áll egymással, ezért szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben. Az, hogy
ezt majd még az egyetem elvégése után
taníthatom is, külön öröm számomra.
Megemlítenél néhány írót, költőt,
művet a kedvenceid közül?
Nincs konkrét szerző vagy szerzemény
akit/amit kiemelnék a sok kedvelt közül.
Nagyon szeretem József Attila, Ady Endre,
Petőfi Sándor, Arany János, és a kortárs
alkotók, Závada Péter és Varró Dániel
műveit. De Kosztolányi Dezső, Móricz
Zsigmond és Mikszáth Kálmán novelláit
is nagy előszeretettel olvasom. Madách
Imre Az Ember tragédiája című művét a
magyar irodalom kiemelkedő drámájának
tartom.
Már második alkalommal nyert pályamunkád a POFOSZ (Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége) ’56-os Hagyományőrzőinek pályázatán. Mesélnél arról
röviden, hogy mivel foglalkozik ez a

szervezet? Honnan értesültél a pályázati kiírásokról, mi motivált abban,
hogy nevezz rájuk?
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2003. március 29-én alapította meg
Hagyományőrző tagozatát, mely főképp
az 56-os forradalmárokat fogja össze, de
más politikai elítéltek is a tagjai - így
például málenkij robotra hurcoltak, kitelepítettek, katonai munkaszolgálatosok,
’56 előtti politikai elítéltek, a szovjet bíróságok által börtönbüntetésre és gulágra
ítéltek. Céljaik közé tartozik az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc emlékének, eszmeiségének tovább ápolása, a kommunista ideológia lényegének feltárása, a
diktatúra következményeinek, hatásának
bemutatása a magyar társadalomra 1945től napjainkig, emlékek, történelmi tények
összegyűjtése, rendezése, megőrzése a következő nemzedékek számára, valamint
a magyar múlt kiemelkedő eseményeinek
tiszteletben tartása, ápolása, részvétel a
nemzeti ünnepek méltó megünneplésén.
A tagok elkötelezetten vállalják a Forradalom és Szabadságharc igazságait, elítélik a szovjet beavatkozást, a megtorlást,
ápolják a kivégzett, az elesett és még élő
szabadságharcosok emlékeit.
Az első pályázatról a középiskolai történelem tanáromtól hallottam. Nemes egyszerűséggel a kezembe nyomta a felhívást egy évzáró előtt és megkért, hogy
próbáljam meg. Én megtettem és nyertem. Kihívás volt, mindemellett egy jó
időtöltés. Ezek után nem volt kérdés, hogy
másodszor is megpróbálom. Az első nagyon megragadta a nagymamámat is, így
leginkább az ő tetszésére készítettem el a
másodikat. Nem feltétlenül az adott korszak motivált, tulajdonképpen akkoriban
még nem sokat tudtam róla, éppen csak
annyit, amennyi az iskolai megemlékezésekről megmaradt. Általában arról írok,
amilyen gondolat éppen az eszembe jut
az üres lapot nézve. Sajnos nem sok időm

van az alkotásra, mert sokat kell tanulnom és több hobbim is van emellett.
Mesélnél pár szót a díjátadóról?
Tavaly, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
rendezett vetélkedőt a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége 56-os Hagyományőrző Tagozata általános iskolás diákoknak, a zuglói Civil Házban. A rendezvényen adták át a POFOSZ irodalmi pályázatának díjait is, ahol az én „Kivégzésre
várva” című novellám első helyezést ért
el. A Kossuth Rádió riportot készített velem, ahol a műsorvezető kérésére kifejtettem, hogy mi az üzenete az írásomnak.
Nem is tudta, hogy milyen nehéz dolgot kért.
Melyek a jövőbeni terveid tanulás,
munka és a további irodalmi alkotások
terén?
Most az elsődleges cél az, hogy
sikeresen befejezzem majd az egyetemi
tanulmányokat, azután jó ideig tanítani
szeretnék. Egy biztos, hogy nem akarok
egy helyben maradni, alkotni akarok. Ha
kell írást, ha kell, valami megfoghatót
vagy ha az kell, akkor értelmes, életre
kész fiatalokat tanítani. És mindezt csakis
Magyarországon. Mert ezt a kultúrát szeretem, itt nőttem fel és itt akarok élni. Nehezen viselném ha külföldön kellene
megtalálni a boldogulást, és nem használhatnám az anyanyelvemet a hétköznapi életben.
Hogyan, mivel telik el egy mai egyetemista napja? Jut-e idő kikapcsolódásra, szórakozásra?
Egy ELTE-s bölcsészhallgató napjait a
tanulás és a zsúfoltság jellemzi leginkább. Sajnos a szorgalmi időszakokban
nehéz rendet teremteni az ember életében, hogy jusson idő a tanulásra, családra
és magamra is. A tanulás mellett ha időm
engedi, vállalok alkalmi munkákat, de állandó munkahelyem nincs. Nem is tudnám ezt az egyetem mellett vállalni, hiszen nappali tagozatos vagyok. Ha van egy
kis szabadidőm, azt általában a barátnőmmel töltöm, sokat olvasok és gitározom. Ha eszembe jut valami, akkor azt
gyorsan leírom. Erre a legjobb alkalom
az, amikor vonatozom. Ha nem kell olyankor is tanulnom, akkor szívesen töltöm
írással az időmet, olykor csak a magam
szórakoztatására is.
Tanulmányaidhoz nagyon sok sikert
és kitartást kívánok! Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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legféltettebb kincsünk az egészségünk
Köztudott, hogy 10 éve nem volt ilyen
méretű influenza járvány Magyarországon.
Ez a makacsnak tűnő betegség valamennyi korosztályt igen nagy létszámban
érintett Kenderesen is.
Napokon keresztül 200 beteg is megfordult rendelőinkben, és ennek még
nincs vége.
A helyzetet súlyosbítja az, hogy a
három körzet betegeit 2 háziorvos látja
el, hiszen dr. Barta Zsuzsanna 2016. szeptemberétől Inárcson vásárolt háziorvosi
praxist, s az övét a mai napig nem tudta
értékesíteni.
Egy sikertelen próbálkozás volt ugyan,
de Mikula Noémi doktornő pályafutása
igen rövidre sikerült.
Minden híresztelés ellenére saját
elhatározásból távozott.

Sajnálatos dolog az, hogy nagyon
nehéz ilyen kis településre háziorvost
csábítani.
Ebben a helyzetben dr. Bencze Miklós
és felesége dr. Lőrik Alíz vállán igen
nagy teher nehezedik.
Az orvos házaspár lelkiismeretesen,
napi 10-12 órában gyógyítja betegeit.
Teszik mindezt úgy, hogy néhány
kenderesi, bánhalmai lakos méltatlanul
támadja Őket azért, mert a megszokottnál
többet kell várakozniuk, vagy éppen más
okok miatt.
Ezek az emberek a tisztelet, a tolerancia legapróbb jelét sem mutatják.
Ez a jelenség energiát von el az orvostól, kedvét szegheti attól, hogy hosszú
távon képzelje el jövőjét Kenderesen.
Mi ebből a tanúlság?
Sokkal nagyobb türelemmel, tisztelettel és megbecsüléssel kell lennünk embertársainkkal szemben, legfőképpen pedig
azok irányában, akik gyógyító munkájukkal értünk dolgoznak.
Ne feledjük, hogy az orvos is ember,
akinek van családja, van magánélete,
lehet fáradt, vagy éppen beteg!
Hasonló a helyzet a gyógyszertárban is.
Megnőtt itt is a betegforgalom. Akadnak türelmetlenkedők, durva megjegyzéseket tévők, annak ellenére, hogy a fiatal
gyógyszerész úr és alkalmazottai mindent megtesznek azért, hogy elégedettek
lehessünk.

A leírtak alapján kérek mindenkit,
hogy becsüljük meg és tanúsítsunk sokkal nagyobb megértést és tiszteletet
mindazokkal szemben, akik hivatásukat
gyakorolva értünk fáradoznak!
Az önkormányzat ezentúl is megad
minden segítséget ahhoz, hogy a lakosság
az alapellátáson túl egyéb egészségügyi
szolgáltatást is igénybe vehessen, így
sikerült újból elérni a helyben történő
vérvételt, vagy az ultrahangos vizsgálatok helyben történő biztosítását.
Végezetül megköszönöm az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók, védőnők, gyógyszertári dolgozók munkáját,
és arra kérem Őket, hogy a továbbiakban
is legyenek kitartóak és tegyenek meg
mindent a lakosság érdekében!
Pádár Lászlóné polgármester

Hirdetmény – ápolási díj változásról
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala a szociális ellátások közül az ápolási díj
emelkedéséről az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:
Az ápolási díj alapösszege 2017. január 01. napjától 29.500.-Ft-ról 31.000.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó
összegei:
– Alapösszegű ápolási díj
31.000.-Ft
– Emelt összegű ápolási díj
46.500.-Ft
– Kiemelt ápolási díj
55.800.-Ft
Első alkalommal a 2017. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj
összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott
alapösszeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

2017. február

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

5. oldal

Testületi ülésen történt ...
2016. december 19-én rendkívüli, nyílt
ülést tartott Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, melyen az
alábbi napirendet tárgyalták meg:
Az önkormányzat pályázatot nyert az
önkormányzati ASP rendszer kiépítésére.
A projekt keretében megvalósítandó munkákra (eszközbeszerzések, szabályzatok készítése, adatmigrálás, e-ügyintézési feladatok)
három ajánlatot kértek. A pályázatnak kötött
szakmai követelményei voltak. A Ritek Zrt.
adta a legjobb ajánlatot, nettó 4.899.134 Ft +
1.322.766 ÁFA összegben, ezért a kivitelezésre őket választották ki. A szerződés megkötésével megbízták Pádár Lászlóné polgármesterasszonyt. A cég az ASP tekintetében
komoly referenciákkal bír. A rendszert
országosan fejlesztik, amelyet a Belügyminisztérium koordinál. Minden önkormányzatnak csatlakozni kell a rendszerhez, az 5
ezer fő alatti településeknek 2017. január 1-től,
a nagyobb településeknek 2018-tól lesz ez
kötelező. Az Államkincstár folyamatosan képezi azokat a dolgozókat, akik a rendszerrel
fognak foglalkozni.
Egyebek napirendben az adventi időszak
programjaira meghívások hangzottak el.
2016. december 27-én rendes, nyílt
ülést tartott a Képviselő-testület. Napirendek előtt került sor a „Magyarország legszebb konyhakertje 2016” nevű elismerő
oklevelek átadására. A programba 7 fő
jelentkezett a településről. A bírálatok
alapján minden kert nagyon szép, ápolt volt,
ezért minden jelentkezőt elismerésben
részesítettek. A program célja egyfajta
szemléletváltás, illetve átadás, amely

ösztönzi a lakosokat arra, hogy kertjükben
termeljék meg maguk és családjuk számára
a konyhakerti zöldségeket. Úgy értékelik,
hogy Kenderesen sikeres volt a pályázat,
amely az öngondoskodás, önellátás fejlesztés terén is például szolgál az emberek
számára. Elismerésüket fejezték ki a helyi
pályázóknak, akik példáját remélhetőleg
minél többen fogják követni a következő
években. Ők azok, akik már hozzájárultak a
kertkultúra gazdagításához, hagyományaink
ápolásához, értékeink továbbörökítéséhez:
Hoppál Imréné, Koncz Tamás, Magyar
Dávid, Pecze Lászlóné, Ratkai Imre, Szászi
Gáborné, Tóth Bálint
Első napirend keretében előterjesztést
tárgyaltak a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről. A döntés értelmében a 2017. évi illetménypótlékok összege megegyezik az előző évivel.
Második napirendben vizsgálták felül az
önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013. (XII. 12.) rendeletet, és úgy döntöttek, hogy a hatályban
lévő rendeletet nem módosítják. Továbbá
határoztak arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út
33/1, valamint Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának megfizetésétől 2017. január 1-től 2017. december
31-ig terjedő időszakra eltekintenek, ezzel is
elősegítve a település egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítását.
A következő napirendben a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletet vizsgálták felül, és

A képen a „Mmagyarország legszebb konyhakertje 2016”, program díjazottjainak
egy csoportja látható.

szintén úgy határoztak, hogy nem módosítják azt. A képviselők a továbbiakban is a
2014-ben elfogadott tiszteletdíjakat kapják,
felelőtlenség lenne az önkormányzat jelenlegi helyzetében bármilyen szintű emelésről
dönteni, mivel semmiféle többletforrás nem
áll erre rendelkezésre.
Negyedik napirend keretében a Kenderes
Városgazdálkodás intézmény vezetői állására beérkezett pályázatot bírálták el.
A benyújtott pályázat a kiírásban foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelt, ezáltal 2017. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig megbízták Süveges
Lajost a vezetői feladatok ellátásával.
Ötödik napirendben előterjesztést tárgyaltak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és
a Városi Könyvtár adóalanyiságáról, és
hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az intézmények 2017. január 1-től az ÁFA körből kiléphessenek, az alanyi mentesség határának
megemelése miatt. Felkérték a Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztály vezetőjét a változás törzskönyvben való bejegyzésének és
a vagyongazdálkodási rendelet módosításának előkészítésére.
Hatodik napirendben új kormányzati
funkciók felvételéről döntöttek. (támogatási célú finanszírozási műveletek, háziorvosi ügyeleti ellátás, civil szervezetek működési támogatása, gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások) Felhatalmazták a polgármestert a törzskönyvi bejelentéshez szükséges intézkedés megtételére.
Hetedik napirendben a temetőről és a
temető használatának szabályairól szóló
8/2014. (V.1.) rendelet 1. számú melléklete
módosításáról tárgyaltak. A beterjesztett
rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően a sírhelyek díjtételei emelkedni fognak.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésén felvetődött az urnafal építésének
szükségessége, amely korábban már testületi
ülésen is szóba került. Polgármester asszony
ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatott
az egyházak képviselőivel, de döntés nem
született a megépítésről. Amennyiben erre
igény mutatkozik, ismét felveszi a kapcsolatot az egyházak képviselőivel, mivel
ebben a két egyháznak kell közösen dönteni.
Utolsó napirend keretében tárgyaltak
Kenderes Városi Önkormányzat követeléseinek elengedéséről. A beterjesztett követelések elhunyt személyekkel szembeniek,
amelyről a Képviselő-testület határozat
útján mondhat le. A döntés értelmében az
elhunyt személyekkel szembeni behajthatatlan követeléseket elengedték.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
megtekinthetők a www.kenderes.hu oldalon.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadása
KOrMÁNyAbLAK OSZtÁLy
Osztályvezető: Dr. Bihari Gitta
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 59/795-158, 59/795-236, 59/795-238,
59/795-220,
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Osztályvezető járási főállatorvos: Dr. Kovács
Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-244
E-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.00-17.00
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-18.00
8.00-15.00

ÉPítÉSÜGyI OSZtÁLy
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-260, 59/795-259
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 59/795-168
E-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu

Hatósági Osztály
Hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: Dr.
Lévai Olga
Székhely cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Cím: 5331 Kenderes, Szent István u. 56.
Telefon: 59/795-155, 59/795-167
E-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu

Földhivatali Osztály
Hivatalvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-240, 59/795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu

Népegészségügyi Osztály
Járási tiszti főorvos: Dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-246
E-mail cím: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu

Gyámügyi Osztály
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Székhely cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Cím: 5331 Kenderes, Szent István u. 56.
Telefon: 59/795-149, 59/795-166
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-18.00
nincs
8.00-16.00
13.00-16.00
8.00-12.00

Az elérhetőségeket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal kérésére közöljük, az ő
tájékoztatásuk alapján. Az esetleges hibákért és elírásokért, jövőbeni változásokért a szerkesztőség felelősséget nem
vállal.
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menetrendek (busz és vonat)
Érvényes: 2016. december 11-től

Érvényes: 2016. december 11-től

HELyKÖZI bUSZJÁrAtOK INDULNAK

HELyKÖZI bUSZJÁrAtOK INDULNAK

Kenderes, aut. vt. megállóhelyről
Központi Konyha oldalából

Kenderes. aut. vt. megállóhelyről
Városi Könyvtár oldalából

Vasúti menetrend – Kenderes vasútállomásról induló vonatok
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda hírei
Félévi eredmények
Január 20-án véget ért az első félév az
iskolában. Vannak, akik büszkén mutogatták a
félévi értesítőt, mások szégyenkezve hallgattak.
A 4.a és a 7.c osztályosok az első csoportba
tartoznak, ugyanis nemcsak a legmagasabb
tanulmányi átlaggal büszkélkedhetnek, hanem a
legtöbb tantárgyi dicsérettel is ők rendelkeznek.
Lássuk azoknak a nevét, akik az első
félévben teljes erőbedobással a lehető legjobb
félévi eredményt igyekeztek elérni, és csupa
ötös, esetleg egy négyes került az
ellenőrzőjükbe, illetve azokat az első és második
osztályosokat, akik kiválóan teljesítettek.

Sikeres felvételik
Néhány nyolcadikos tanulónk nagy
erőpróbán esett át januárban, központi felvételi
vizsgát írtak magyarból és matematikából. Két
diákunk magasan az átlag fölött teljesített.
Nádas Dominikát a szolnoki Varga Katalin
Gimnáziumba vették fel, Korpás Lilit – aki az
összes jelentkező közül a legtöbb pontszámot
szerezte – a debreceni Tóth Árpád
Gimnáziumba. A sikeres felkészüléshez Kun
Istvánné és Oros-Rázsó Katalin tanárnők
nyújtottak segítséget a gyerekeknek.
Gratulálunk, és sikeres középiskolás éveket
kívánunk!

1.a Bende Henrietta, Lólé Dorina, Rostás Gábor
2.b Farkas Róbert, Jelen Jázmin Tamara, Ratkai
Nóra
3.b Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita
4.a Farkas Gréta, Hangyási Tamás, Pádár
Szonja
5.a Andrási Panna
6.a Fedor Emma Boglárka
7.c Kugler Tamás, Andrási Orsolya, Csató
Petra, Farkas Réka, Ratkai Réka, Szpisják
Fanni
8.e Korpás Lili Virág, Nádas Dominika
Kun András
Büszkék vagyunk rájuk, és a második
félévben is hasonló eredményeket várunk!

Hungarikum vetélkedő
A magyar értékek megismerésére ösztönző
Hungarikum vetélkedőre Jász-NagykunSzolnok megyében 77 csapat, több mint 300
diák nevezett. A második fordulóban 7 általános
és 7 középiskolás csapat mérte össze tudását
Szolnokon, a Megyeháza dísztermében. A
versenyzők az írásbeli feladatok mellett
hagyományos magyar ételeket is kóstoltak.
A megyei döntőben iskolánkat négy 7.c
osztályos lány képviselte: Farkas Réka, Kiss
Boglárka, Ratkai Réka és Szpisják Fanni. A
lányok heteken keresztül lelkesen készültek KisVénné Smányi Margit tanárnő irányításával a
megmérettetésre, és az eredmény nem is maradt

A legjobban teljesítő alsós tanulók

A megyei Hungarikum vetélkedő
2. helyezett csapata
el. A második helyen végeztek, csekély 4 ponttal
lemaradva az elsőktől.
Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez!
(Még több fotó található honlapunkon:
kendereskatisk.hu)
Köszönjük, hogy eddig is segítették
a tehetséges Kenderesi Gyerekekért
Alapítványt adójuk 1%-ának felajánlásával.
Kérjük, tegyék ezt 2017-ben is!
Emlékeztetőül alapítványunk adószáma:

18824553-1-16.

Nagyné Lenge Margit

2. kép: A legjobban teljesítő felsős tanulók

kenderesi mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium hírei
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter látogatása iskolánkban

2017. január 31-én Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az
agrárszakképzés jövőjéről egyeztetett intézményünkben a hajdúböszörményi, a gyomaendrődi, a mezőhegyesi, a karcagi és a törökszentmiklósi FM fenntartású iskolák vezetőivel. Az egyeztetés során olyan fontos
kérdések merültek fel, mint az iskolai gépparkok korszerűsítésének
problémája, a gyakorlati oktatás hatékonyabbá tétele, a külső gyakorlati
helyek hiányából adódó nehézségek, valamint a tanulói létszámok aggasztó mutatói. Miniszter Úr biztosította a résztvevőket, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a lehetőségekhez mérten mindent megtesz
annak érdekében, hogy a felmerülő problémák megoldásra találjanak.
A szakmai fórum egy jó hangulatú, ízletes disznótoros ebéddel zárult,
amely iskolánk dolgozóinak keze munkáját dicsérte.
Pcsolinszky Júlia
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GólyAHír

2016-ban született gyermekek névsora

Fábián Maja
2016.01.08.
an: Kovács Marianna
Ulveczki Imre
2016.01.15.
an: Illés Nikolett
Zsákai Martin Richárd
2016.01.17.
an: Kőházi Laura
Bíró Gergely
2016.01.18.
an: Fekete Katalin
Tóth Hanna
2016.01.19.
an: Katona Erika
Monoki Gergő Balázs
2016.01.23.
an: Kovács Tünde
Juhász Attila
2016.01.24.
an: Baktai Enikő
Pádár Mihály Vince
2016.01.27.
an: Bíró Beáta
Szpisják Imre
2016.02.03.
an: Borbély Valéria
Kurucz Maja Mercédesz
2016.02.21.
an: Majláth Judit
Nagy Márió
2016.03.01.
an: Nagy Szilvia
Takács Nóra
2016.03.05.
an: Takács Szilvia
Kis Miklós
2016.05.04.
an: Rácz Magdolna
Czakó Péter
2016.05.16.
an: Makai Rita
Kun Kristóf
2016.05.17.
an: Majláth Anikó
Baktai Léna Vivien
2016.05.27.
an: Pozsonyi Vivien
Lakatos Botond
2016.06.22.
an: Farkas Mónika
Szalai Léna Dóra
2016.07.04.
an: Monoki Dóra
Kleiner Ferenc
2016.07.10.
an: Uliczki Krisztina
Nagy Márta Seron
2016.07.27.
an: Nagy Ilona
Szabó Rubina
2016.08.17.
an: Süveges Róza
Illés Lina
2016.09.02.
an: Illés Dóra
Kovács Leila
2016.09.02.
an: Kovács Erzsébet
Penti Balázs
2016.09.10.
an: Penti Betti
Buzgán Valentin
2016.09.11.
an: Baktai Alexandra
Baktai Hanna
2016.09.12.
an: Nagy Szandra
Ferenczi Marcell
2016.09.12.
an: Török Teodóra
Tóth Olivér
2016.09.15.
an: Király Julianna
Mága Alisa
2016.09.15.
an: Horváth Renáta Julianna
Nagy Zoltán
2016.09.20.
an: Illés Violetta
Penti Béla Milán
2016.09.20.
an: Kolompár Linda
Gaszparjan Armine Réka
2016.09.30.
an: Korpás Szilvia
Bencze Miklós
2016.10.27.
an: Dr. Lőrik Alíz
Ari Kevin
2016.10.29.
an: Horváth Melinda
Kovács Máté Sándor
2016.11.09.
an: Baktai Anikó
Penti Bence
2016.11.15.
an: Gerőcs Beatrix
Kiss Amina Márta
2016.11.23.
an: Baktai Anett
Csótó Csaba Zsolt
2016.12.12.
an: Kovács Alexandra
Rafael Zoltán Károly
2016.12.20.
an: Kanalas Anna
Szűcs Fanni
2016.12.21.
an: Tóth Ivett
Penti Milán
2016.12.26.
an: Penti Lili
(A 2016-ban született gyermekek névsora és adatai, szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerültek megjelentetésre, amelyek
a Védőnői Szolgálatnál megtalálhatóak.)

FiGyelem! változás!
Felhívás kisgyermekes szülők részére!
A

tAnácsAdás (csecsemők és kisgyermekek részére) időpontja
2017. 02. 14-től szerdáról keddre változik.

A tanácsadás minden kedden 9.00-tól 11.00-ig tart.
Védőnői Szolgálat
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Nátha vagy influenza?
A köznyelv hajlamos összemosni a náthát és az influenzát, pedig nem ugyanarról a
megbetegedésről van szó. Igaz, a tünetek
egy része azonos, és a kezelés is hasonló,
azért a párhuzamok ismeretén túl nem árt
tisztában lenni a különbségekkel sem.
Hasonló időszak
Bár a nátha és az influenza megjelenése a
tudatunkban a hideg időhöz kapcsolódik,
ezek nem feltétlenül járnak együtt. Igaz, a
megfázást okozhatja a hideg levegő hosszan
tartó belélegzése és az időjáráshoz képesti
alulöltözöttség miatti meghűlés, de lehet a
tartós szellemi és fizikai túlterheltség
következménye is. Az influenzavírusoknak
pedig pont nem a metszően hideg, mint
inkább a nedves, párás, esetleg fagyponthoz
közeli hőmérséklet kedvez a leginkább: jellemző módon egy-egy influenzajárvány a
szürke, nyálkás időszakok után indul útjára.
Hasonló lefolyás
Nátha tünetei
Bár a kórokozók sokfélék, a tünetek minden megfázásnál, illetve influenzánál közel
azonosak.
A nátha első fázisában enyhe kaparó,
csiklandozó érzés jelentkezik a torokban és
száraz, csípő, viszkető érzés az orrban. Az
orr nyálkahártyája megduzzad, és váladékot
termel. Gyakran tüsszentünk. Fáradtság, gyengeség, fejfájás és láz is felléphet. Szorosabb
értelemben tulajdonképpen az orrnyálkahártya heveny gyulladását nevezzük náthának - orvosi nevén rinitisz akutának -,
amelynek vezető tünete a híg, vizes jellegű
orrfolyás. Az enyhe torokfájás jelzi, hogy
torkunk nyálkahártyáján át vírusok hatolnak
be a szervezetünkbe, hogy ott szaporodjanak és szétterjedjenek a testünkben. Az
orrunk eldugulása is vészjelzés: a vírusok
az orrunk nyálkahártyáján támadásba lendültek. Miközben a nyálkahártya védekezik, több váladékot termel, hogy eltávolítsa
a hívatlan vendégeket. Ám a nyálkahártya
csillószőrei már nem tudják teljesíteni a feladatukat, az orrnyálkahártya megduzzad,
ráadásul a melléküregek átjárhatóságát is
blokkolja. Sem a levegő nem tud behatolni
a nedves járatokba, sem a váladék nem tud
távozni - pang, optimális közeget biztosítva
a kórokozók szaporodásának.
Influenza tünetei
Az influenza tünetei általában egyszerre,
hirtelen jelentkeznek. A láz akár 40°C feletti is lehet. Ahogyan szűnik a láz, a vizes
orrfolyás és a torokfájás válik kínzóvá. A

beteg extrém fáradtságot, gyengeséget érez,
és napokig, vagy akár hetekig sem képes
visszanyerni aktivitását. Már a tüneteket
megelőző napon és utána még egy hétig
fertőzheti környezetét.
Hasonló kezelés
Elsősorban ágynyugalom javasolt, tehát
ezeket a betegségeket szó szerint ki kell
feküdni, és hagyni kell, hogy a szervezet
maga küzdje le a kórokozót. Sok pihenéssel
és kellő folyadékfogyasztással segíthetjük
ezt a folyamatot.
Tüneti kezeléssel enyhíthetjük kellemetlen panaszainkat. Izomfájdalmainkat csökkenthetjük fájdalomcsillapítókkal. A párásítókészülékek könnyítik a légzést, a sóoldatot tartalmazó orrspray pedig cseppfolyósítja az orrváladékot, így könnyebben megszabadulhatunk attól. A forró fürdő is jó
szolgálatot tehet: mesterséges lázként megnehezíti a vírusok dolgát. Torkunkat tartsuk
folyamatosan melegen egy sállal! Használjunk infralámpát! Jól fog esni a meleg,
ezenkívül az infravörös sugárzás segíti a
véráramlást, javítja az ellenállást, nem
utolsó sorban pedig folyósítja a váladékot.
(Fontos szabály azonban, hogy ne használjuk egyszerre öt percnél tovább!)
Hasonló vészhelyzet
A megfázás és az influenza egy-két héten
belül általában magától is lezajlik, tünetei
elmúlnak. Ám ha a tüneteink súlyosbodnának, mindenképpen forduljunk orvoshoz:
ha lázunk magasra kúszik, ha az arcunk
vagy a homlokunk bizonyos területein heves fájdalom jelentkezik, ha az orrváladék
megváltozik, nehezen fújható és sárgás
színű lesz, vagy ha erősödik a köhögés és
véres köpetürítés jelentkezik! Ezek a tünetek bakteriális fertőzéses szövődményre
is utalhatnak. A középfülgyulladás, a torokgyulladás, a hörghurut és a tüdőgyulladás
feltétlenül orvosi kezelést igényel!
Megelőzés
A náthát és az influenzát hasonló módszerekkel előzhetjük meg. Az alábbi tippjeink betartásához nincs szükség másra,
mint egy kis odafigyelésre – így sok kellemetlen perctől kímélhetjük meg magunkat.
Fogyasszunk sok-sok C-vitamint!
A légúti megbetegedések elleni védekezés alfája és omegája a C-vitamin. Egy átlagos felnőttnek naponta 6 gramm Cvitaminra van szüksége, ám ha beteg valaki,
ennek akár a háromszorosát is nyugodtan
elfogyaszthatja. A C-vitamin pótlás legjobb

módja, ha sok narancsot, citromot, grapefruitot, paprikát, savanyú káposztát, almát,
valamint vörös – és fokhagymát fogyasztunk. Ez a fajta vitamin hőre elbomlik, ezért
sem a tűzforró ételekben, sem a nagyon
forró citromos teában nem juthatunk hozzá
a szükséges mennyiséghez. Ha kevésnek
találjuk a zöldségekkel és gyümölcsökkel
bevihető C-vitamin mennyiséget, nyugodtan kipróbálható a patikákban található
vitaminkészítmények egyike – a C-vitamint
ugyanis nem lehet túladagolni. Mivel a
szervezetünk ezt a vitamint csak rövid ideig
raktározza, ügyelni kell a rendszeres utánpótlásra!
Öltözködjünk rétegesen!
A túl meleg és a túl lenge ruha is a vírusok és baktériumok javára dolgozik – különösen a kigyerekeknél. Ha hideg van, mindig hordjunk sapkát, kesztyűt, sálat, de ne
takarjuk el a szánkat, mert a lecsapódott
nedves leheleten csak a már megtelepedett
kórokozókat lélegezzük be újra!
Mozogjunk sokat a friss levegőn!
Azért, mert nem olyan szép az idő, semmiképp se üljünk a szobában! Nem azért
leszünk náthásak, mert hideg van, hanem
mert ilyenkor csökken a szervezetünk védekezőképessége – télen ugyanis kevesebb a
fény, és nem eszünk elég gyümölcs – és
zöldségfélét sem. Akár esténként az utcákon is nagyokat sétálhatunk.
Igyunk gyógyteákat!
Hűvös időben mindig jól esik egy pohár
tea. Segítenek a meghűlés megelőzésében
az édesköményből, hársfavirágból, kankalingyökérből, zsályalevélből, kakukkfűből
és kamillából, csipkebogyóból készült keverékek is. Adjunk hozzá mézet, hiszen ez
is gyógyhatású készítmény!
Szaunázzunk!
A szauna egy zárt, faburkolatú helyiség,
amelyet egy kályhával, (eredetileg fatüzelésű,
ma már leginkább elektromos), 90-100 fokig felmelegítenek. A szobában különböző
magasságban fapadok találhatók (általában
3 szint), amelyeken a szaunázók max. 15
percet ülnek és élvezik a kályhából és a felmelegedett fából áramló meleget, mindezt
alacsony páratartalom mellett. A szaunázás
pedig az a 2-3 órás rituálé, amely előkészítési, felhevülési, lehűtési és pihenő szakaszokból áll. Immunerősítő, méregtelenítő
hatása segít elkerülni a náthát és az influenzát még a legzordabb időben is, mindemellett szépíti bőrünket, segít az alakformálásban és elűzi a stresszt.
forrás: internet
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Farsangi receptajánló
A néphagyomány szerint a régi időkben farsangkor főleg
laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás közepette, hiszen ezt követően már a
böjti időszak következett, amikor le kell mondani a húsról.

Kapros kukoricával töltött burgonya:
A burgonyákat héjában megfőzzük, hűtjük és tisztítjuk.
Félbe vágjuk, közepüket kiszedjük, kapros kukoricával megtöltjük, sajttal beborítjuk és ráolvasztjuk.

részeges pácban érlelt borjúdió (gömbölyű felsál) saját
levével, juhtúrós lángossal, kapros kukoricával töltött
burgonyával és kerek répával

Kapros kukorica:
A konzerv kukoricát leszűrjük, összekeverjük reszelt sajttal és tejföllel. Ízesítjük sóval, fehér borssal és apróra vágott
kaporral.

Páclé hozzávalók és készítése:
zsálya, fűszerkömény, őrölt bors, rozmaring, tört fokhagyma, vöröshagyma karika, olaj
A páclé hozzávalókat jól összekeverjük az olajjal, majd
sörrel felengedjük, kevés facsart citromlével és sóval ízesítjük. A borjúdiót belehelyezzük és egy éjszakán át pácoljuk. Másnap kivesszük a pácléből, áttöröljük, kevés zsiradékon mindkét oldalát pirosra elősütjük. Ezután tepsibe rakjuk és a páclevet ráöntve 150 ºC-on készre sütjük. Ha megsült, a húst kiemeljük, pihentetjük és felszeleteljük. A
visszamaradt sült levet kevés vízzel kiforraljuk, szűrjük és a
hússal tálaljuk.
Juhtúrós lángos hozzávalók és elkészítése:
50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, 3-4 dl sós langyos víz, olaj,
juhtúró, tejföl
A hozzávalókból lángos tésztát készítünk, kelesztjük, formázzuk és bő olajban kisütjük. Tejföllel összekevert juhtúróval szórjuk.

Kerek répa:
A sárgarépát megtisztítjuk, kis hasábokra vágjuk, vajon
megpároljuk. Ízesítjük sóval, borssal és petrezselyemzölddel.
Farsangi fánk pálinkás barackízzel
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 4 db tojássárgája, 6 dkg vaj, 5
dkg kristálycukor, 2,5 dkg élesztő, 4-5 dl tej, csipet só, olaj
a sütéshez, baracklekvár, barackpálinka
A hozzávalókból lágy kelt tésztát készítünk, amelyet
duplájára kelesztünk. A megkelt tésztát kinyújtjuk, kiszaggatjuk, majd 10 perc pihentetés után közepét kinyomjuk. A
fánkot forró zsírban vagy olajban kisütjük. Barackpálinkával
kikavart lekvárral töltjük és porcukorral megszórjuk.
Jó étvágyat kívánok!
tóth tiborné
alpolgármester
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