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Pünkösd – A Szentlélek eljövetelének ünnepe
Pünkösd vasárnapját az Anyaszentegyház születésnapjának nevezzük. Ekkor
szállt le ugyanis Isten Lelke a Krisztuskövetők közösségére, s azóta is velünk
van, élteti Jézus Egyházát és gondoskodik
arról, hogy az alapítója, mestere személyéhez, tanításához hű maradjon, s az Ő
üzenetét mindenki meg tudja találni ebben
a közösségben.
Az Apostolok Cselekedeteinek 2. fejezetében találjuk leírva, hogy a tanítványok
Jézus mennybemenetele után néhány nappal együtt voltak az Utolsó vacsora termében, és ekkor történt meg az a csodálatos
esemény, hogy eljött a Szentlélek, megszületett az Egyház, amelyet azóta is, csaknem kétezer éve nem emberi bölcselkedés
irányít, hanem maga az Isten, Ő, a Harmadik Isteni Személy. Ahogy a Szentlélek leszállt aznap a tanítványokra, ugyanúgy leszáll mindenkire, aki megbérmálkozik.
Hisz, ha felvesszük ezt a szentséget, akkor
bennünket is betölt Istennek a Lelke.
Most erről, a bérmálkozásról szeretnék
leírni néhány gondolatot. Az idei esztendőben, egészen pontosan június 10-én szombaton, a mi egyházközségünkbe, Kenderesre is el fog látogatni egy apostol utód,
Dr. Ternyák Csaba egri érsek, azért, hogy
fiataljainknak kiszolgáltassa a keresztény
nagykorúság szentségét. A bérmálkozás
egyike a hét szentségnek, amit Jézus alapított és bízott az Anyaszentegyházra.
A római katolikusoknál egy bizonyos
életkor betöltése után bérmálják meg az
embereket. Ez általában 13-14 év szokott
lenni, de vannak olyan egyházmegyék, ahol
csak 18 éves kortól veheti fel valaki ezt a
szentséget. A lényeg az, hogy aki ebben részesedik, az érett, tudatos döntéssel akarja
Istent választani és akarja mellette elkötelezni az életét. Azért is nevezzük a keresztény nagykorúság szentségének a bérmálkozást, mert ebben az ember egy új küldetést kap mennyei Atyjától.
Egy kis gyermek alapvetően még csak
elfogadja a javakat a felnőttektől: ennivalót ruhát, stb. A felnőttnek viszont az a fela-

data, hogy már adjon is. Így van ez a
kereszténység esetében is. Amikor valaki
– kisgyermek korában – csatlakozik a keresztény közösséghez, akkor még Őt táplálják, Ő növekedik az Úr Igéjéből, a Krisztussal való egyesülésekből, találkozásokból,
a közösségből kapott szeretetből. Amikor
viszont eltelik bizonyos idő, akkor az embernek feladata lesz, hogy már ne csak elfogadja a Jóisten kincseit, hanem tovább
is akarja azt adni.
A Szentségekben mindig erőt kapunk
életünk egy-egy fontos állomásán, hogy boldogan tudjunk élni. Amikor a bérmálás
szentségét megkapjuk, vagyis amikor a püspök atya megjelöli a homlokunkat a krizma
olajjal, és elmondja azokat a szavakat, hogy
vedd a Szentlélek ajándékának jelét, akkor
nekünk is ad Isten egy ajándék csomagot,
amely segít, hogy nagykorú, érett, a tetteinkért felelősséget vállalni tudó emberként
tudjuk leélni a földi életünket. A bérmálásban tehát küldetést és annak teljesítéséhez
erőt is kapunk. Fontos, hogy éljünk is vele.
Hogy ne csak megőrizzük magunknak a
hitünket, hanem azt tovább is adjuk.
Hisz Jézus egy olyan evangéliumot, magyarul örömhírt hozott el nekünk, amelyre
minden embernek szüksége van. Egy üzenetet arról, hogy mi is az örök sorsunk: hogy
nem a nemlétbe, hanem az örök boldogságba
tart az életünk; egy üzenetet arról, hogy
hogyan lehet boldoggá tenni az emberi
kapcsolatainkat; egy üzenetet arról, hogy
Isten mindig szeret minket és vigyáz ránk.
És ez a jó hír akkor tud eljutni valóban sok
emberhez, ha mi az életpéldánkkal, a szavainkkal tanúságot teszünk róla.
A Szentírásban úgy van leírva, hogy kétezer éve, Pünkösd napján a tanítványokkal
több csodás dolog is történt. Például: lángnyelvek jelentek meg a fejük fölött, illetve
amikor elkezdtek beszélni a sok különböző
nyelvű emberhez, akik Jeruzsálemben aznap összegyűltek, akkor azok mind megértették a szavaikat. Ezek a csodák a Szentlélek eljövetelének életünkre kifejtett hatására mutatnak rá. A tanítványok feje fölött

megjelenő lángnyelvek azt jelképezik,
hogy akire leszállt a Szentlélek – a tanítványokra akkor kétezer éve, és ránk a bérmálkozáskor – feladatunk, hogy világítsunk a többi ember előtt. Hogy azoknak,
akik utat keresnek a világban, akik keresik
a boldogságot, azoknak egy támpontot mutassunk a saját jóságunkon, saját életpéldánkon keresztül.
Az pedig, hogy mindenki megértette a
tanítványok szavait, azt jelképezi, hogy az
Egyháznak küldetése van mindenkihez, az
egész világhoz. Krisztus örömhírét – hogy
Isten országába meg vagyunk hívva; illetve
azt, hogy ezt a meghívást, hogy tudjuk elfogadni, hogy hogyan kell élni itt a földön
ahhoz, hogy már most is érezzük Mennyei
Atyánk végtelen szeretetét – el kell újságolni minden embertársunknak.
Pünkösdkor az Egyház élete elindult. S
azóta, a kereszténység, Jézus közössége rengeteg embernek adott megnyugvást és lelki
felemelkedést. És ha voltak olyanok a
történelem folyamán, akik keresztényekkel, úgynevezett keresztényekkel találkoztak, de jó helyett rosszat kaptak tőlük, akkor
az nem az Isten, vagy a Katolikus Egyházra bízott tanítás miatt volt, mert az szent,
az jó, az tökéletes. Hanem azért, mert az
emberek, a megkereszteltek, akik az Egyházat alkotják, nem mindig tudják és akarják valóban Jézust követni. Ebből is látható, hogy nekünk Krisztus tanítványainak milyen nagy felelősség van a vállunkon. Hiszen a többiek a mi viselkedésünk
alapján mondanak véleményt Krisztus
Egyházáról. Nagyon fontos, hogy mi se keserítsük meg mások életét, hanem épp ellenkezőleg, igyekezzünk mindenkivel jót
tenni, és az örök boldogság reményét megmutatni embertársainknak.
Kérjük a Szentlélek erejét és engedjük
Neki, hogy Ő vezessen bennünket! Hogy
az Ő bölcsessége, az Ő vigasztalása tudjon
élni a mi szívünkben is, és így rajtunk keresztül tudja szeretni, formálni, jobbá
tenni a világot.
Koltavári Attila plébános
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Testületi ülésen történt…
Kenderes Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete a 2017. március 22én tartott rendes, nyílt ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalta meg:
Napirend előtt Ács Andrea Éva letette
az önkormányzati képviselői esküt és
átvette megbízólevelét. A Helyi Választási
Bizottság 2017. március 20-án tartott
ülésén a 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati választás eredmény jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a szavazatszám szerinti sorrendben következő
legtöbb szavazatot elért jelölt Ács Andrea
Éva (független). A Helyi Választási Bizottság az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a lemondott Kocsmár Gyula képviselő nyilatkozata, valamint a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján, a lemondás
miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot így az ő részére adta ki.
A testületben történt személyi változások miatt, az önkormányzati képviselőtestület bizottságainak taglétszám kiegészítése vált szükségessé, mely a jövőben
az alábbi személyi összetétellel valósul meg:
Ügyrendi és Jogi Bizottság:
Elnök:
Baktai Kálmán
Elnökhelyettes: Ács Andrea Éva
Tag:
Balázsiné Hubai Ildikó
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság:
Elnök:
Veresné Nagy Margit
Elnökhelyettes: Ács Andrea Éva
Tagjai:
Dr. Bencze Miklós,
Bodor Tamás,
Farkas Istvánné,
Tóth-Szabó Márta,
Fehérné Szendrei Ibolya
Szociális és Kulturális Bizottság:
Elnök:
Bodor Tamás
Elnökhelyettes: Ács Andrea Éva
Tagjai:
Dr. Bencze Miklós,
Veresné Nagy Margit,
Mikola Istvánné,
Balogh Károlyné,
Szűcs Anita
A határozat elfogadását követően sor került Mikola Istvánné bizottsági tag eskütételére.
A képviselőtestület felkérte Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a személyi változásokat Kenderes Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában
vezesse át.
Önkormányzati rendeletet alkottak a
települési szilárd hulladékgazdálkodásról. Felvetődött, hogy a szolgáltatónak

értesítenie kellene a lakosságot és a közületeket (pl. a helyi újságban), amikor az
ürítést ünnepnap miatt más napon végzi.
Szintén szóba került, hogy a közigazgatásilag Kendereshez tartozó külterületi
részek – konkrétan a 4. számú főút melleti
szakaszok (árkok, parkolók) - nagyon
szennyezettek szeméttel, viszont ennek az
elszállítása a Közúti Igazgatóság feladata
és hatásköre, akik évente két alkalommal
végzik el ezt a tevékenységüket.
Rendeletet alkottak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről.
Határoztak az EFOP-1.5.3-16 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek”
konstrukcióra történő pályázat beadásáról, mely a humán közszolgáltatások
fejlesztését szolgálhatja. A felhívásra pályázni csak konzorciumi formában van lehetőség, ezért csatlakozni kell Berekfürdő,
Kunmadaras, Tiszaörs településekhez. A
konzorcium vezetését, a pályázat összeállítását és beadását Kisújszállás Város Önkormányzata végzi. Sikeres pályázat esetén az
alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
- A humán közszolgáltatások szakember
ellátottságának fejlesztését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása,
- A hátrányos helyzetű csoportokhoz
tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése,
- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése,
- A települési (térségi) életminőségjavítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
Elfogadták Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A
szabályzat átdolgozásra került, amely a
2015. évi CXLIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően határozza meg az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, valamint az
önkormányzat mint ajánlatkérő nevében
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
Tárgyaltak a Központi Konyha nyers-

anyagbeszerzéséről. Határoztak az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról. A következő beszállítókkal kívánnak szállítási szerződést kötni 2017. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra:
- Sertés és marhahús, töltelékárú, baromfihús, tejtermék, mirelit, fűszer,
konzerv, zöldség, gyümölcs: GASTROSA TRADE KFT. Orosháza
- Pékárú: Vibrátor Kft. Kenderes
Felhatalmazták Majzikné Hanyicska
Valériát, a Kenderesi Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetőjét a szállítási szerződések aláírására.
Döntöttek arról, hogy a helyi civil
szervezetek és sportegyesületek részére
támogatási pályázatot írnak ki. A rendelkezésre álló keret civil szervezetek esetén: 1.500.000 Ft, sport egyesületek esetén: 1.000.000 Ft. A pályázati kiírást a
www.kenderes.hu honlapon teszik közzé.
A kiírás tartalmazza a lehetséges pályázók
körét, a pályázat elbírálásánál előnyt élvező
tevékenységeket, a pályázat szükséges tartalmi elemeit, a szükséges igazolást és a
pályázat benyújtásának határidejét.
Engedélyezték a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részére az iskola tanügyi épületének tetejéről lekerült cserép értékesítését. Az intézmény az értékesítésből származó bevételt
az iskolában 2017. március 29-31. között
megrendezésre kerülő „Mezőgazdasági
gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny”
országos döntőjének lebonyolítására fordítja.
Kifejezték azon szándékukat, miszerint
a nemrégiben alakult Bánhalmai Sport
Egyesület asztalitenisz szakosztálya részére a volt iskola épületében található egyik
termet 2017. május 1-től rendelkezésre bocsátják.
Meghosszabbították a Szent István út
43. szám alatti önkormányzati ingatlan
bérleti szerződését, mely szerint 2017.
április 1. napjától 2020. január 1-ig továbbra
is bérbe kívánják adni azt Bodáné Oszlánczi
Mária egyéni vállalkozó részére, vegyesiparcikk jellegű kiskereskedelmi tevékenység folytatásához. A testület a bérleti díjat
havi bruttó 52.565 Ft-ban állapítja meg.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei és mellékletei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/jegyzőkönyvek menüpontban.

2017. május

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Tájékoztatás az építésügyi
jogszabályok legfontosabb
változásairól
Az elmúlt évben az építési törvény és az ehhez kapcsolódó eljárási rendeletek számos helyen megváltoztak. A legfontosabb módosítások az
alábbiak:
Bontás:
2016. június 14-től melléképület vagy lakóépület elbontása hatósági
eljárás megindítása nélkül megtehető, amennyiben az épület nem műemlék
vagy ikres beépítésű. A bontás elvégzéséhez nem szükséges tervdokumentációt készíttetni-, illetve elektronikus építési naplót vezetni, ha az épület a
terepszint feletti és belső térfogata nem haladja meg az 500 m3-t, valamint
homlokzatmagassága az 5 métert, illetve a terepszint alatti bontás mélysége
az 1,5 métert. A bontási munkákat azonban csak felelős műszaki vezető
irányítása mellett lehet elvégezni. A fenti mérethatárokat meghaladó
épület bontása esetén már bontási kiviteli tervet kell készíttetni ahhoz
jogosultsággal rendelkező építész tervezővel, melyet fel kell tölteni az elektronikus építési naplóba, amit a bontás elvégzéséig vezetni kell. Természetesen a bontási munkákat ebben az esetben is csak felelős műszaki vezető irányítása mellett lehet végezni.
Fontos, hogy a bontási törmeléket az arra kijelölt helyre kell elszállítatni
és erről bontási hulladék nyilvántartó lapot kell vezetni. (Az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
számú melléklete). Ellenkező esetben a Környezetvédelmi hatóság bírságára lehet számítani.
A bontás befejezése után földmérő szakembert kell megbízni, hogy az
ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változás átvezetéséhez szükséges
változási vázrajzot elkészítse. A vázrajz meglétét követően kell a földhivatalnál megindítani az átvezetési eljárást.
Lakóházépítés, bővítés:
A lakóház építése és bővítése korábban építési engedély köteles tevékenységek körébe tartoztak, azonban 2016. július 1-ét követően itt is egyszerűsödött az eljárás.
Így jelenleg az építésztervező nem engedélyezési-, hanem kivitelezési
tervdokumentációt készít, szakági tervezők bevonásával (statikus, épületgépész és épület villamos tervezők) majd, ha ez elkészült, feltölti az
elektronikus építési naplóba, majd 15 nap leteltét követően meg lehet
kezdeni az építkezést.
Ha a lakóház vagy a bővítés elkészült, az illetékes járási hivatal építésügyi osztályától meg kell kérni az ezt igazoló hatósági bizonyítványt. Ez
korábban használatbavételi engedély volt. Ezután lehet az ingatlannyilvántartás átvezetést intézni a bontásnál részletezettek szerint. Ezt a folyamatot
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet szabályozza.
Egyéb engedély nélkül végezhető építési munkák:
Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmaz.
Ezek közül a néhány:
- Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy
tartószerkezetét is érintik.
- Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
- Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
- Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
Fontos, hogy az engedély nélkül építhető építmények építésekor a helyi
építési szabályzatban foglalt telepítési előírásoknak eleget tegyünk, ellenkező esetben az építésfelügyeleti hatóság annak elbontására kötelezhet.
Monori Sándor
Karcagi Járási Hivatal
Építésügyi Osztályvezető
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Korszerű készülék az egészségügyben
A legmodernebb ultrahang diagnosztikai készüléket nyerte el
Kenderes Városi Önkormányzata a Török Együttműködési és
Koordinációs Ügynökség (TIKA) támogatásával.
Az április 26-i ünnepélyes átadáson Pádár Lászlóné polgármester
köszönte meg Havva Pinar Özcan Küçükçavuş programkoordinátornak a
támogatást.
A segítség lehetővé teszi, hogy a jövőben ne kelljen húsz, de akár ötven
kilométert utaznia a kenderesi lakosoknak egy-egy ultrahangvizsgálatra,
nagyban javítva így a helyiek komfortérzetét.
A készülék működési engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban
van, ezt követően veheti igénybe a lakosság.

A török koordinátor (balra), Pádár Lászlóné polgármester és Tóth Tiborné
alpolgármester az ünnepélyes átadáson | Fotó: Daróczi Erzsébet
forrás: szoljon.hu

Tüdőszűrő
Értesítem, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 NM rendelet
alapján Kenderes és Bánhalma lakossága részére 2017. május 9-től 2017.
május 30-ig tüdőszűrő vizsgálat lesz.
Helye: Művelődési Ház Kenderes, Szent István út 33.
Szűrési időpontok:
hétfő:
12.00 – 17.00
kedd:
8.00 – 13.00
szerda:
12.00 – 17.00
csütörtök:
8.00 – 13.00
péntek:
8.00 – 13.00
Utolsó szűrési nap: 2017. május 30-án (kedd) 08.00-tól 12.00-ig
A szűrés a TBC-s megbetegedés mellett számos légzőszervi, szív-és
érrendszeri megbetegedések vizsgálatára is szolgál.
Kérjük, hogy a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ-számot)
tartalmazó kártyát, valamint személyi igazolványt és lakcímkártyát a
szűrésre hozza magával!
Figyelem!
A 40 évnél fiatalabb lakosok részére a szűrés nem kötelező, 40 év feletti
lakosok részére a szűrés ajánlott.
40 év alatti lakosok szűrése térítésköteles. A szűrés díja: 1700.- Ft.
Ebben az esetben csekket a tüdőszűrés helyszínén kell kérni, melyet befizet
a postán, majd bemutat a szűrés előtt. Továbbá szükséges a szűréshez üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló. Csak a beutaló felmutatása ellenében kap
csekket !!!
18 év alatti lakosok részére az orvosi beutaló mellett szülői beleegyező
nyilatkozat aláírása szükséges.
A tavaly évről megmaradt csekk érvénytelen!
Lehetőség van arra, hogy felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton
megküldik a szűrés eredményét.
Kenderes, 2017. április 4.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
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Bemutatkozik Kovács Sándor vegyészmérnök
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
Antoine de Saint-Exupéry (A kis herceg)

A kenderesi ifj. Kovács Sándor Lajos jelenleg a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar vegyészmérnöki
szakán mesterképzésben vesz részt, amely
keretében jelentős kutatómunkát is végez.
Első diplomáját is itt szerezte vegyészmérnöki alapszakon, jelenleg műanyagiparra specializálódik. Ezzel párhuzamosan minőségirányítási szakmérnöki képzést folytat levelező tagozaton és nem utolsósorban a megszerzett tudását már örökíti át a fiatalabb
generációk számára, hiszen a tanulás mellett
heti egy napon óraadó tanárként dolgozik egykori középiskolájában Szolnokon, az egyetemen pedig „Kísérleti üzemi gyakorlatot” tart
az alapszakos hallgatóknak. Olyannyira választott szakmája elkötelezettje, hogy még
szobája falát is a periódusos rendszer díszíti,
amit saját kezével festett meg.
Kérlek mesélj arról, hogy hogyan vezetett idáig az utad, ki és mi motivált abban,
hogy ezt a szakmát válaszd?
A kezdeti tanulmányokat a Kenderesi Általános Iskolában végeztem, amely jó alapot
adott a folytatáshoz. Középiskolai tanulmányaimat Szolnokon a Pálfy János Műszeripari
és Vegyipari Szakközépiskolában folytattam
vegyész ágazaton, amely elvégzése után ötödéven, technikusi képesítést is szereztem, és
közben angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tettem. Itt már 9. osztálytól volt szakmai
képzés, labormunka. A középiskola után két
irány volt tervben, az egyik a gyógyszerész
szakma elsajátítása a másik a vegyészmérnökség. Végül ez utóbbi mellett döntöttem,
így vezetett végül az út Debrecenbe az egyetemre.
Szerintem nagyon fontos egy gyermek életében, hogy milyen tanár tanítja egy adott tantárgyra, mennyire tudja azt érdekessé, szerethetővé tenni. Én a legtöbbet, a kezdeti lépéseket általános iskolai kémiatanáromnak,
Horváth Lászlóné Kati néninek köszönhetek,
aki beavatott a kémia rejtelmeibe. Ő az előadásmódjával és a kémia iránti szenvedélyével szerettette meg a tantárgyat. Nagyon sok
kísérletet végeztünk vele közösen, amelyek
eredménye gyakran teljesen elvarázsolt. Ezután
már konkrétan tudtam, hogy én ilyen irányban
szeretnék továbbtanulni, majd később dogozni. Középiskolában, - mivel ott már konkrétan ilyen szakirányú képzésben vettem
részt, - ezek a kísérletek magasabb szinten és
látványosabban folytatódtak. Szerencsére az
egyetemen is olyan témavezetőm van, aki belevon az ottani munkába, így vehetek részt a
kutatásokban is.
A hét nagy részében kutatómunkát végzel az egyetemen, kérlek röviden mutasd be
nekünk, hogy konkrétan mit érthetünk ez
alatt!
A mesterképzés keretében az alapképzésen

készített „Fénykibocsátó makromolekulákkal” kapcsolatos szakdolgozati témámban kutatok tovább. Ezek olyan vegyületek, amelyek
uv fényre az anyagra jellemző fényt bocsátanak ki (emittálnak). Nem csak ezeket a fényhatásokat vizsgáljuk, hanem, hogy ezek különböző oldószerekben hogyan világítanak.
Ezek gyakorlati hasznát az elektronikában és
az egészségügyben vehetik. Az egyetemen fő
törekvés, hogy az egészségügyben minél inkább
hasznosítható kutatásokat végezzünk, amelyeket a tanszékvezető irányít, és az Élettudományi Tanszékkel szoros kapcsolatnak köszönhetően, velük együtt alkotott kutatócsoportokban látunk el.
Melyek azok a tevékenységek, események, sikerek, amikre a legbüszkébb vagy
szakmai munkád során?
Ahogyan már említettem, az egyetemi alapképzésen írt szakdolgozatomban a fénykibocsátó makromolekulák hatékony előállításával foglalkoztam, amelyek uv lámpával megvilágítva fényforrásként működnek. Ezzel a
munkámmal neveztem Tudományos Diákköri
Konferenciára (TDK) is az egyetemen, ahol
második helyezést értem el fizikai-kémiai
szekcióban, így részt vehettem az országos
megmérettetésen, az OTDK-n is. Majd egy 3
fős csoport tagjaként tovább kutattam ebben a
témában, de már az alapképzésben töltött második félévben elkezdtem kutatócsoportba
járni, mert nagyon érdekelt az ott folyó munka.
A témavezetőm az egyetemi adjunktus volt,
én magam a preparatív anyagot állítottam elő
a kísérletekhez és még egy biológus hallgatóval kiegészülve alkottuk a csoportot. Az
elkészített anyagot elküldtük egy nemzetközi
szakmai laphoz is, ahol én mint harmadszerzős cikkíró jelentem meg. Erre vagyok eddig
a legbüszkébb, mert nemzetközileg elismerték
a munkánkat. Az előállított anyag hasznát a
modern hajlékony televíziókészülékek gyártásánál és az orvoslásban vehetik majd. Jelenleg

egy olyan kutatócsoportnak vagyok tagja,
amely olyan anyagot vizsgál, aminek a felhasználásával rákos sejtek feltérképezése,
megjelölése, festése történhet. A kísérlet
egyelőre növényeken zajlik, mikroszkópos
eszközökkel. A kutatás folyamán egy másik
anyagot is sikerült kifejleszteni, - amellyel a
Gyógyszertudományi Tanszék hallgatóival
kiegészülve mi, az Alkalmazott Kémiai Tanszék hallgatói közösen kísérletezünk, - amely
a jelenlegi eredményeink alapján úgy tűnik,
hogy meggátolja a rákos sejtek szaporodását.
Valószínű, hogy még az idén elindulhatnak az
állatokkal végzett kísérletek is a témában,
amint az egyetem megkapja az ehhez szükséges anyagi forrást. Az emberi gyógyításban
történő felhasználhatósága még sok-sok év
múlva derül ki, - ez azért tart olyan sokáig,
mert először elvégzik növényeken, majd
állatokon a kísérleteket, majd minden eredményt nemzetközi szinten publikálni kell,
azokat több helyen kipróbálják - de bízunk
benne, hogy sikerül és akkor elkerülhetőek
lesznek a kemoterápiás kezelések. Számomra
nagyon sokat jelent, hogy ezzel a munkával
segíthetek az emberek gyógyításában, hogy
látom a munkám kézzelfogható eredményét.
Ez oldja a laboratóriumban töltött napok monotonitását, motivációt ad a folytatáshoz egyegy eredményes kísérlet.
A tanítás is egyre inkább a hétköznapjaid részét alkotja az utóbbi időben. Hogyan kerültél kapcsolatba az oktatással,
milyen ismereteket adsz át a diákoknak?
2016-ban a volt középiskolai osztályfőnököm keresett meg, hogy álláslehetőséget ajánlana, mert vegyészmérnököt keresnek az iskolába. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra.
Szerencsére összetudtam hangolni a tanulmányaimmal is, így heti egy napon óraadó tanárként dolgozom, szakmai alapozó laboratóriumot
vezetek a „Pálfys” diákoknak. A képzés konkrét neve „ionvadászat”, amely során megfigyelünk különböző anyagokat, pl. vízvizsgálatnál, azt, hogy a vizsgált anyaghoz vegyszert hozzáadva mi történik (pl. gáz fejlődik,
elszíneződik, szilárd anyag válik ki, vagy az is
eredmény, ha éppen nem történik semmi).
Ezek alapján megállapítjuk, hogy milyen
atomok és ionok alkotnak egy-egy anyagot.
Nagyon érdeklődő lelkes csapatot tanítok, jó
érzés számukra tudást átadni. Az egyetemen
kísérleti üzemi gyakorlatot vezetek az alapképzésben résztvevőknek, ahol megismerhetik az ipari berendezéseket (pl. reaktorokat), és az ott használatos különböző vegyi
eljárásokat.
Kik azok a példaképek, személyek, akiknek köszönettel tartozol azért, hogy eljuthattál idáig?
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás az 4. oldalon
Horváth Lászlóné Kati nénit, egykori általános iskolai kémiatanáromat szeretném kiemelni, mert nélküle nem indultam volna el a
pályán, valamint volt középiskolai osztályfőnökömnek és jelenlegi kollégámnak Nagyné
Megyeri Katalinnak is sokat köszönhetek. Az
egyetemen témavezetőmnek Dr. Nagy Miklós
egyetemi adjunktusnak, professzor Dr. Kéki
Sándor egyetemi tanáromnak és Dr. Rácz Dávid
kutatócsoporttagnak vagyok hálás azért, mert
támogattak és egyenrangú kollégaként tekintenek rám a közös munkánk során. Természetesen a szülői támogatásért is köszönettel
tartozom, amely mindig maximális volt, támogató, kiegyensúlyozott, harmonikus anyagi
és lelki hátteret adtak a tanulmányaimhoz,
mindig bíztattak a folytatásra. Ezért nagyon
hálás vagyok a családomnak, szüleimnek és a
testvéreimnek is, nélkülük nem sikerült volna
idáig eljutni.
Milyen jövőbeni terveid vannak, amelyek megvalósításra várnak a közeli és
távoli időszakban?
Rövidtávú célom a sikeres államvizsga megszerzése a mesterképzésben, ez idén decemberben következik és szintén ekkor végzek
minőségirányítási szakmérnökként is a Műszaki

Karon, ahová levelező tagozatra járok. Ezekután szeretném a doktori címet megszerezni, ehhez a témavezetőmtől és a tanszékvezetőmtől is nagy háttértámogatást kapok - , ők
motiválnak leginkább erre, mert kevés az
egyetemen az ilyen jellegű szakember. Ez
még további négy évet jelent az egyetemen,
ami egyben már munkának is minősül, PhD
ösztöndíjjal. Még egy nyelvvizsga szükséges
lesz majd ehhez, én az oroszra gondoltam,
mert valószínű, hogy kelet felé nyit majd az
ipar a jövőben. Ebbe nagy energiát kell majd
fektetnem, mert nincs előképzettségem orosz
nyelvből. További szándékom egy angol-magyar
szakfordítói képzés elvégzése is. Jövő évben
lesz egy féléves szünet a tanulmányaimban,
az alatt tanítani szeretnék továbbra is az
egykori középiskolámban. Szerencsés helyzetben vagyok, mert szakemberhiány van a
környékünkön ebben a szakmában, így nagy
valószínűséggel a doktori cím megszerzése
után eltudok majd helyezkedni, már most is
több megkeresésem van. A szakemberhiány
fő oka, hogy a képző helyek, pl. Debrecen,
Veszprém felszippantják a jó szakembereket,
így azok földrajzilag pár helyre koncentrálódnak. Én hosszútávon szeretnék mindenképp Magyarországon és legfőképp Kenderes
közelében maradni, engem ide húz vissza a

Minőségbiztosítási technikus- IFS megbízott (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
Egyéb számviteli foglalkozás-könyvelő (Kunmadaras),
Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
Pultos (Karcag),
Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
Lakatos (Karcag),
Szerkezetlakatos (Karcag),
Forgácsoló (Karcag),
Esztergályos (Karcag),
Hegesztő, lángvágó (Karcag),
Épületvillamossági szerelő (Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás -betonminta-vételező
(Karcag),
Rakodómunkás- anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás
(Karcag),
Raktárkezelő-raktáros (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás-segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (asztalos, szerkezetlakatos
(Kisújszállás),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású-állatgondozó (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), 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/

szívem. Tudásomat a távolabbi jövőben majd
az ipari tevékenységek fejlesztésében szeretném hasznosítani, mert sok cég keres minőségirányításban jártas szakembereket, auditorokat, akik pl. az ISO szabványokkal foglalkoznak. Számomra ez jelenleg még kissé új
téma, - a minőségirányítás egy kissé kötöttebb, mert a szigorú szabályozásról szól - , a
valós kémiától kissé messze áll. Azonban
bármerre visz az életem azt fogom tenni, amit
a legjobban szeretek, kémiával foglalkozni.
A tanulás – kutatás – tanítás körforgásba tudsz-e beiktatni néha pihenést, kikapcsolódást?
Vallom, hogy pihenés és kikapcsolódás
nélkül az ember kimerül szellemileg és fizikálisan is, ezért ha nem is sokat, de természetesen szakítok ezekre időt. A testedzésre is
igyekszem figyelmet fordítani rendszeresen
járok konditerembe.
Nagyon szeretek különböző számítógépes
játékokat játszani, filmet nézni, filozofálgatni,
kirándulni, barátok társaságában tölteni az
időt.
További szakmai munkádhoz és magánéletedhez kívánok Neked nagyon sok erőt, egészséget és kitartást!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva

Tájékoztatás

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

5. oldal

Tisztelt Szülők!
Azok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, akiknek szülője/törvényes képviselője visszajuttatta a
Polgármesteri Hivatalba a kitöltött igénylőlapot, a nyári tanítási szünet
idejére kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosultak.
Az étkeztetés időtartama: a nyári szünet idejére eső munkanapok,
június 16-tól augusztus 31-ig.
Az étkeztetés helye: Központi Konyha, Kenderes, Szent István út 56.
Étkeztetés módja: déli meleg főétkezés biztosítása, kizárólag
elvitellel.
Mivel az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, kérjük,
hogy ételhordó edényről szíveskedjenek gondoskodni!
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

Fizetett hirdetés
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tavaszi hírei
Elsőseink beiratkozása
Valamennyi kedves szülőnek szeretném megköszönni jómagam és pedagógus társaim nevében,
hogy gyermeküknek iskolánkat választották. Szeretettel várunk minden kis elsős nebulót szeptemberben iskolánkba!
Tehetséges versmondóink
A költészet napját versmondó versennyel ünnepeltük meg, hagyományaink szerint a városi könyvtárban. Köszönöm a könyvtár dolgozóinak közreműködését és a felajánlott jutalomkönyveket!
Gratulálok a résztvevő gyerekeknek és a felkészítő
pedagógusoknak!
Programok
Az áprilisi osztályprogramok között szerepelt
strandolás, mozizás, kirándulás Hódmezővásárhelyre, Szolnokra a Repülőmúzeumba, kézműves
foglalkozások és játékdélutánok.
A Diákönkormányzat szervezésében a fiúk foci
tudásukat mérhették össze.
Alsósaink a Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahetéhez csatlakoztak, tanórákon és tanórán kívül is foglalkoztak ezzel a témával. A víz
témakörhöz kapcsolódóan vizes játékokat játszottak
testnevelés órán, gyakorolták a mocsárjárást, filmet
néztek, verset hallgattak és csoportmunkában lábnyom alakú papírra összegyűjtötték, hogy 1 nap
alatt mi mindenre is használjuk a vizet.

A kicsik esőerdő játékot játszottak, a 3-4. osztályosok rajzot, plakátot készítettek, vízzel kapcsolatos találós kérdéseket találtak ki, szólásokat és közmondásokat mutogattak el, vízrejtvényt fejtettek,
vizes szavakat raktak ki és kerestek meg szórengetegben. És hogy a valóságban is víz közelbe kerüljenek, kerékpárra pattantak és a Kakathoz kerekeztek el.
Teremtésvédelmi hónap
A Teremtésvédelmi Nap sikerét látva úgy döntöttünk, hogy egy teljes hónapot szentelünk teremtett világunk védelmének. Versenyt hirdettünk,
hogy tanulóink figyeljenek oda környezetükre, tegyék
élhetőbbé azt. A verseny 21 napja alatt az osztályok
pontokat gyűjthettek különböző tevékenységekért.
És hogy mire is kaptak pontot az osztályok? Minden nap egy-egy osztály vállalta az udvar rendben
tartását, a szemétszedést. A takarító nénik négy héten
keresztül a hét egy-egy általuk kiválasztott napján
pontozták a tantermek rendjét, tisztaságát. Az osztályok saját tantermük padjait, székeit, dekorációját
tették rendbe, mely munka eredményét Koltavári
Attila plébános atya és Törőcsik János hitoktató
értékelte.
Eredetileg csak az első helyezett osztályt akartuk
jutalmazni, de olyan lelkiismeretesen vigyáztak a
környezetükre tanulóink és olyan szoros lett a verseny állása, hogy az alsó és a felső tagozaton is 4-4
osztály kapott munkájáért egy-egy csokitortát. Külön ki kell emelnem az 1.a osztályt, akik egyetlen
pontot sem veszítettek, maximális pontszámmal kerültek az élre. De a 2. helyezett 2.a és 3.a osztályok
is csak egy ponttal, a 3. helyezett 4.a osztály pedig
csak két ponttal maradt le az első helyről. A
felsősöknél szintén szoros volt a verseny, a 7.b, a
7.c és a 8.e osztály is az első helyen végzett, őket a
6.a osztály követte.
(Képes beszámolónk olvasható az Egri
Főegyházmegye
honlapján
is:
h t t p : / / e g e r. e g y h a z m e g y e . h u / h i r e k / h i r e k 200/kenderesen-egy-honapot-szentelnek-ateremtesvedelemnek)

Séta a Kakat mellett

Debrecenben a Bűvösvölgyben jártunk
Hetedikes és nyolcadikos tanulóinkkal a debreceni Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központot
látogattuk meg, mindezt úgy, hogy a programok
mellett még az ingyenes buszos szállítást is biztosították számunkra.
A központ professzionális eszközparkkal felszerelt stúdióiban négy csoportban négy foglalkozás keretében játszva, aktív alkotófolyamatok során
tanultuk meg, hogyan is működik a média. És
persze a digitális világ szabályaira, veszélyeire is
felhívták a figyelmünket. A foglalkozások öt témát
öleltek fel: reklám, írott sajtó, rádió,
internet/mobilkommunikáció, TV és hírműsorok.

Készülnek a felvételek
A programról készült fényképek és a tanulói alkotások – a kisfilmek és a reklámok – megtekinthetők iskolánk honlapján: kendereskatisk.hu.
Nyári kitekintő
Mozgalmasnak ígérkezik 2017 nyara is, hisz a
következő 6 táborba várjuk iskolánk tanulóit:
- Ifjúsági tábor Egerben – EFOP pályázat
keretében
- Alsós napközis tábor helyben egy nap
kirándulással – Erzsébet program keretében
- Felsős napközis tábor helyben egy nap
kirándulással – Erzsébet program keretében
- Dráma tábor Telkibányán
- Nyári tábor Zánkán – Erzsébet program
keretében
Nagyné Lenge Margit

Kedves Fiatal Pályakezdők!
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal,
csendben csiszoljam kristályba!”
Németh László
Sokat gondolkodtam azon, hogy megszólítsalak-e benneteket, ha igen mikor és hogyan.
Amilyen hosszan hezitáltam, olyan rövid idő alatt
cselekedtem. Most itt ebben a lapban olvashatjátok gondolataim egy részét.
Szerencsésnek érzem magam, hogy én már
általános iskolában tudtam, óvónéni szeretnék
lenni. Ebben segített, támogatott a családom és
Eperjesi Lászlóné Kati óvónéni. Ma is nagy boldogsággal, szeretettel vagyok a csoportomban
lévő gyerekek között. „Feltöltenek”, szebbé teszik a napomat. Egy szóval örülök, hogy óvónéni lehetek.
2016. augusztusában egy pályaválasztási fel-

mérés alapján az óvodapedagógus volt a második legnépszerűbb felsőoktatási szak. Egyre
több fiatal tartja szép hivatásnak a kisgyerekekkel való foglalkozást és egyre nagyobb az
érdeklődés a kisgyerekek fejlődése iránt. Természetesen ezzel együtt járt az a tény miszerint
az is fontos szempont, hogy ezen az óvodapedagógusi szakon három év alatt piacképes
diplomát lehet szerezni. Oly annyira, hogy például az ELTE legtöbb óvodapedagógus diákját
már az utolsó féléves gyakorlatuk alatt „elkapkodják”.
Mi pedagógusok tudjuk, hogy jelen pillanatban egy generációváltás zajlik, nagyon sok tanár,
óvodapedagógus megy mostanság nyugdíjba. A
2016/2017-es nevelési évben intézményünkben
is 2 fő óvodapedagógus, 2 fő tanár kezdte meg
nyugdíjas éveit. Ezért is szeretném/szeretnénk,
ha kis városunkban is lennének olyan vidám,

lelkes, türelmes, gyermekszerető fiatalok, akik
bátran belevágnának abba a szép kihívásba, hogy
velünk együtt neveljék a jövő nemzedékét.
Tudom a döntés után tettnek kellene kezdődnie, de ilyenkor megtorpanunk, visszafordulunk, nem merünk belevágni. Ebben a döntésben
szeretnénk felajánlani segítségünket. Például tanulmányaikat az intézmény támogatja, vizsgákra
való felkészülésben kollégáink színes ötleteikkel, sok éves tapasztalattal segíthetik a sikeres
diploma megszerzését.
Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal,
tegyék fel kérdéseiket, merjenek segítséget,
tanácsot kérni!
Gyulai-Farkas Edina Tagintézmény vezető
Elérhetőségünk:
Nagyné Lenge Margit igazgató 06-59-528-034
Gyulai-Farkas Edina 06-59-328-322
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Április 11. Költészet napja
A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.
(Simai Mihály)
Már hagyomány, hogy a helyi általános iskolával együttműködve
közös rendezvénnyel emlékezünk a Költészet napjára. Április 10-én a felső
tagozatosok, 11-én az alsósok szavalóversenye zajlott a könyvtárban.
A színvonalas rendezvényen sok szép verset hallottunk a klasszikus
és a kortárs költészetből egyaránt.
Helyezések alsó tagozat 1-2. osztályos korcsoportban:
1. Gál Géza Gergő 2.a
2. Ratkai Nóra 2.b
3. Szekeres Anna 2.a
A különdíjat Lólé Dorina 1.a, a közönségdíjat Jelen Jázmin 2.b, a
Katolikus Egyház díját Szabó Lili 2.a és Lólé Olívia 2.a osztályos
tanuló kapta.
3-4. osztályos korcsoportban:
1. Ratkai Rita 3.b
2. Andrási Szabolcs 4.a
3. Kiss Balázs 3.b
A különdíjat Pádár Szonja 4.a kapta, a közönségdíjas Farkas Gréta
4.a osztályos tanuló.

Helyezések felső tagozat 5.-6. osztályos korcsoportban:
1. Darvas Zsófia 6.a
2. Andrási Panna 5.a
3. Dombi Benjámin 6.a
7.-8. osztályos korcsoportban:
1. Boráros Balázs 8.e
2. Ratkai Réka 7. c
3. Kis Boglárka 7.c
A különdíjat Csató Petra 7.c és Kota Tímea 7.c osztályos tanuló kapta.
Felkészítő pedagógusok: Barabás Miklósné, Baranyiné Molnár Erika,
Bordás Józsefné, Bótáné Veisengruber Edit, Kunné Barabás Anikó,
Ladányiné Oros Ibolya, Oros-Rázsó Katalin, Szabóné Bóta Henrietta,
Vízi Jánosné.
Kedves gyerekek és felkészítő pedagógusok! Köszönjük ezt a színvonalas, szép délutánt!
Mikola Istvánné

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
ballagási ünnepsége
2017. május 5-én, péntek délben elballagtak a Kenderesi
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium végzős tanulói.
93 diák búcsúzott el az intézménytől. Reggel már szorgos kezek
dolgoztak azon, hogy a ballagó ifjaknak és hozzátartozóiknak
ne csak lélekben legyen felemelő érzés ez a nap, hanem

látványban is megidézze a ballagás ünnepi hangulatát. A
fiatalabb tanulók tanáraik irányításával feldíszítették az
iskolaudvart, virágba borították a tantermeket és a folyosókat. A
leendő szakemberek már évek óta tartó hagyomány szerint
lovas, traktoros felvonulással búcsúznak el a várostól. Az idén
35 traktor vonult fel, amit a végzős tanulók hoztak be a
felvonulásra. Igazi ünnepi hangulatot teremtettek. A ballagás
szimbolikus jelentéssel is bír: a végzősök nemcsak az
iskolájuktól hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen
egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után új élet vár
rájuk. A ballagás egyben a gyermekkor végét és a felnőtté válás
kezdetét is jelképezi.
Szabó Pál író gondolataival búcsúzom végzős diákjainktól:
„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”
Virág Dóra mb. igazgató
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MEGHÍVÓ
A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző
Egyesület 2017. május 20-án 14.00 órától
gyereknapi nyílt napot szervez, melyre
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!
Helyszín:
Hagyományőrzők
Székháza
Kenderes,
Szent István út 54./2.
Programok:
– Szétnézhetnek székházunkban,
megismerhetik arculatunkat
– Megtekinthetik, kipróbálhatják (a nem
csak gyerekeknek érdekes) népi
játszóházunkat
– Vetélkedhetnek, versenyezhetnek a népi
sor-, váltó- és ügyességi versenyeken
– Ha tetszik amit látnak, jelentkezhetnek
tagjaink sorába
– Informálódhatnak a nyári néptánc
táborok programjáról
– Büfé áll az érdeklődők rendelkezésére
A rendezvényre a belépés díjtalan!

2017. május

HIRDETÉS MEGJELENTETÉSI
LEHETŐSÉG
KENDERES VÁROS
KRÓNIKÁJÁBAN
1 oldal (A/4-es nagyság)
1/2 oldal
1/4 oldal (9x13 cm)
1/8 oldal (9x6,5 cm)
1/16 oldal (4,5x7 cm)

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

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Hirdetését leadhatja a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház irodájában,
minden hónap 10. napjáig.
Az összeget a hirdetés megrendelését
követően kell befizetni
a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
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Vendégünk volt Dr. Zacher Gábor
Dr. Zacher Gábor, az ismert szakember
április 20-án tartott rendkívüli előadást a
könyvtárban.
A kenderesi Városi Könyvtár és a Karcagi Rendőrkapitányság szervezésében,
Pádár Lászlóné Kenderes város polgármestere fővédnökségével és támogatásával
valósult meg a fiatalokat célzó bűnmegelőzési program, melyet a helyi Szent Imre
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos,
valamint a Kenderesi Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium 9. és 10.
évfolyamos tanulóinak szerveztünk.
Zacher doktor közvetlen stílusú előadásában említést tett az internet veszélyeiről, a telefon-függőségről és az alkohol,
valamint a dohányzás egészségkárosító
hatásairól is.
Életszerű példákkal közelítette meg,
hogy a mobiltelefonok és a számítógépek
világához hasonlóan a drogok tekintetében
is fennáll a felnőttek és a fiatalok közötti
legnagyobb különbséget jelentő probléma:
míg az ifjabb generáció tagjai „őslakosok”
ebben a világban, szüleik és az idősebbek
csak „betelepültek”.
„Nem szabad elfeledkeznetek arról,
hogy a döntés a ti kezetekben van: ti lesztek
ott a buliban, nektek fogják felkínálni, és
nektek kell valamiféle döntést hozni. A jó

A Városi
Könyvtár
szolgáltatásai
a lakosság részére
–
–
–
–
–
–

számítógép- és internet használat
faxolás (küldés, fogadás)
nyomtatás (színes és fekete-fehér)
szkennelés
szövegszerkesztés
fénymásolás (színes és fekete-fehér
A/4 és A/3 méretben)
– terembérlet
– laminálás

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda, péntek:
8:00-17:00 óráig (folyamatosan)
Csütörtök: zárva
Szombat: 9:00-11:00 óráig
(kivéve július és augusztus)
Elérhetőségeink:
konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu és a
328- 366 telefonszámon.

döntés pedig a nemet mondás tudománya –
amiben akkor és ott senki nem tud segíteni.
Az alapján hozol döntést, hogy az addigi
életed során mi okos és bölcs felnőttek,
milyen dolgokat pakoltunk a puttonyodba.
Amit úgy hívunk, hogy értékrend, amit úgy
hívunk, hogy keretrendszer, amit úgy
hívunk, hogy példakép, amit úgy hívunk,
hogy jövőkép.” – fogalmazott Dr. Zacher
Gábor.
Előadásában kitért arra is, hogy a

88. Ünnepi Könyvhét és
16. Gyermekkönyvnapok
2017. június 8-12
A könyv az emberiség egyik legnagyobb
értéke. Európában és a világon számos fesztivál, ünnep keretében ünneplik a könyvet az
emberek. Magyarországon Supka Géza újságíró, író, történész, művelődéstörténész javasolta 1927-ben a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedők Országos Egyletének közgyűlésén, hogy Magyarországon is kellene
szervezni egy könyves ünnepet.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szervezésében az első
Ünnepi Könyvhetet 1929. május 12. és május
20. között rendezték. A rendezvényhez 2001től kapcsolódnak a Gyermekkönyvnapok.
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából új könyvekkel, könyvajánlóval, könyvkiállítással és
könyvvásárral várjuk a kedves Olvasókat. Ez
alkalomból a késedelmesen visszahozott
könyvekért nem kérünk késedelmi díjat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
könyvtárosok

„szerekkel való kapcsolat” nem csak az
egészségünkre lehet káros, hanem az egész
életünket megváltoztatja úgy, hogy a
változás folyamatában mi magunk már nem
tudunk beleszólni. Ennek bizony erkölcsi és
büntetőjogi következményei is vannak.
A diákok érdeklődéssel hallgatták az
előadást. Bízunk abban, hogy hasznosítani
tudják majd az elhangzottakat, és a kellő
pillanatban tudnak majd jó döntést hozni!
Mikola Istvánné

BABA–MAMA
KluB
2017. május 23-án (kedd)
15.00 órakor tartjuk következő
foglalkozásunkat.
Program:

kocsikázás kecskefogattal.

Szeretettel várjuk az anyukákat és
gyermekeiket (0-3 éves korig)
a könyvtárba!
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Az Internet vonzó, de veszélyes!
Figyelemfelhívás gyermekek és fiatalok
részére a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára
A gyermekek védelme az internet káros
tartalmaival szemben egyre fontosabb és égetően aktuális kérdés. Ennek oka, hogy a felnövekvő nemzedék napról-napra otthonosabban mozog az Internet világában és az
igénybe vett alkalmazások között nem csupán
a tartalmi szolgáltatások megtekintése áll,
hanem a chatelés és az e-mail küldés is.
A szülők sajnos keveset tudnak arról, hogy
a gyermekeik mit csinálnak a neten, mivel
töltik ott az idejüket. Sokszor nem ismerik
azokat az oldalakat, amiket látogatnak, és arról
sincs minden esetben megfelelő elképzelésük,
hogy ez milyen veszélyekkel jár.
BESZÉLGESSEN GYERMEKÉVEL A
BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉSRŐL!
A szülők és nevelők úgy segíthetnek, hogy
nyíltan és őszintén beszélgetnek a gyerekekkel online életükről, segítve és támogatva őket
az internethasználatban.
Ehhez nyújtunk most néhány jó tanácsot!
A személyazonosság felfedése
A felhasználó neve, személyi azonosító
száma, lakcíme és telefonszáma nagyon értékes az online zaklatók és bűnözők számára.
Javasolja gyermekének, hogy a telefonszámot
és a lakcímet csak a barátaiknak adja meg. Ez
bizonyos mértékig megvédi őt attól, hogy
online vagy cyber-zaklatás áldozatává váljon.
Információ megosztása a tartózkodási
helyről
Beszélni kell a megfelelő korban és alkalmas időben arról, hogy ne adjon ki informá-

ciót a tartózkodási helyéről. Ez az óvintézkedés nem csak arra vonatkozik, hogy a gyermek ne árulja el lakcímét, azt, hogy hová jár
iskolába vagy sportolni, hanem arra is figyelmezteti őt, hogy ne beszéljen az utazási terveikről vagy arról, hogy mikor nem tartózkodik otthon senki. Az ilyen információ a legnagyobb ajándék a betörőknek.
Pénzügyi biztonság
Tájékoztassa gyermekét, hogy soha nem
szabad közzé tennie semmiféle pénzügyi adatokat, mint pl. bankszámlaszámot!
Jelszavak
Figyelmeztesse, hogy ha elmondja hozzáférési jelszavát másoknak, ezzel lehetőséget
ad fiókja hozzáféréséhez! Ezt legjobb elkerülni, még a legjobb barátok esetében is.
Szexuálisan szókimondó üzenet, képek
vagy videók
A gyermekek hamar felnőnek, és ez azzal
jár, hogy a szexualitásukat is elkezdik felfedezni. Értesse meg gyermekével, hogy figyelemfelkeltő, szókimondó fényképet, videót vagy
üzeneteket ne készítsen, és ne osszon meg
magáról (vagy másokról), mivel ezek könnyen
felkerülhetnek az internetre ország-világ elé!
Amellett, hogy kockáztatja a jó hírét és baráti
kapcsolatait, a törvényt is megszegi, ha ilyen
üzeneteket vagy képeket készít, továbbít vagy
akár csak elment.
Kínos fényképek vagy videók és bántó
vagy sértő megjegyzések
Hívja fel a figyelmet arra, hogy gondolja
meg, mit tesz fel az internetre! Az emberek
online viselkedése, beleértve, hogy mit posztolnak, meghatározza a megítélésüket, továbbá
amit posztolnak, örökre ott marad. Nemcsak
erkölcsi kérdés, de a jövőbeli csalódások elke-

rülése érdekében is (főiskola, egyetem, munkavállalás) tanácsos megőrizni a jó hírnevet.
Bármilyen információ, amit az interneten
közzé tesz mindörökre ott marad, és mindenki
láthatja, szinte lehetetlen letörölni. Ezért is
fontos átgondolni, hogy mit oszt meg nyilvánosan magáról a világhálón.
Használjon megfelelő szűrőprogramokat!
A szűrőprogramok időkorlátozás funkciója
használatával kiküszöbölhető, de legalábbis
keretek közé terelhető a játék- és internet
függőség. Ezek segítségével szűrhetőek az interneten elérhető tartalmak, így megelőzhetőek a pedofil jellegű zaklatások, valamint az
erőszakos tartalmakkal való találkozás.
Mielőtt használni kezd egy szűrőprogramot, beszélje meg gyermekével, és magyarázza el, hogy ez nem ellene irányul, hanem az
ő biztonságát szolgálja!
Világosítsa fel, hogy baj esetén hova fordulhat! Amennyiben olyan tartalomra bukkan,
amely pedofil, erőszakos, drogfogyasztásra
csábító, hozzájárulása nélkül sértő módon
hozzáférhetővé tett információ vagy egyéb
sértő tartalom, akkor a Biztonságos Internet
Hotline-tól
kaphat
segítséget
a
http://www.biztonsagosinternet.hu oldalon. A
bejelentés feldolgozása után megvizsgálják,
hogy illegális-e a tartalom, és amennyiben
igen, értesítik a rendőrséget. Így megelőzhető,
hogy mások is rátaláljanak az adott oldalra.
Amennyiben tanácsra, lelki segélyre volna
szüksége (akár névtelenül is), forduljon a Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítványhoz a
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu
honlapon, ahol chatelve is értekezhetnek, de a
06-1-116 111-es telefonon is elérhetőek éjjelnappal.

NE FELEDJE, HOGY AZ INTERNET NEM CSAK VESZÉLYEKET REJT MAGÁBAN,
HANEM SZÁMOS LEHETŐSÉGET IS!
FEDEZZE FEL EZEKET ÉS MOTIVÁLJA GYERMEKÉT
A KREATÍV ÉS HASZNOS INTERNETHASZNÁLATRA!

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2017. május

Bánhalmai Sport Egyesület hírei
2017. április 30-án megrendezésre került a
már hagyományosnak számító kispályás
labdarúgó torna, a II. Kakat kupa.
A tavalyi négy csapat helyett az idén már
nyolc induló volt, a cél a kellemes időtöltés,
kikapcsolódás, amit alátámaszt az is, hogy
mindenki egy aranyéremmel lett gazdagabb.
Az első három helyezett:
1. Baranyi Team
2. Kenderes
3. Suhancok

A foci mellé finom étel is járt, orjapörkölt,
öreglebbencs, paprikás krumpli közül lehetett
választani.
A zenéről Csáthy Zoli gondoskodott, mint
ahogy később is. A játékot követően a Kakat
kocsmában került megrendezésre a „Legendák éjszakája”, egy igazán jó hangulatú diszkó,
ahol az is elfáradt, aki nem rúgott labdába a
nap folyamán.
Ezúton köszönjük támogatóinknak az önzetlen segítséget, valamint mindenkinek, aki bármilyen formában hozzá járult ehhez a naphoz!
Kiss Zoltán egyesületi elnök

11. oldal

SZIGLIGETI
SZÍNHÁZ
SZOLNOK
2017/2018 évad
műsora
Békeffi – Stella:

JANIKA
- vígjáték -

Somogyi – Eismann – Zágon:

FEKETE PÉTER
- kisoperett-

A II. Kakat kupa
résztvevőinek egy csoportja

Dürrenmatt:

FIZIKUSOK
- politikai krimi -

Martos – Huszka:

LILI BÁRÓNŐ
- operett -

Shakespeare:

MACBETH
- tragédia -

Szente – Galambos – Bolba:

Csoportterápia

MEDOSZ HÍREK

- musical -

MEGYEI II. OSZTÁLY - 2016/2017
23. 2017.04.15. - 16:00 KENDERES SE – JÁSZDÓZSA SE
24. 2017.04.22. - 16:00 KUNHEGYES ESE - KENDERES SE
25. 2017.04.29. - 16:00 KENDERES SE – TISZAGYENDA KSK
26. 2017.05.06. - 16:30 MEZŐTÚRI AFC - KENDERES SE
27. 2017.05.13. - 16:30 TISZAPÜSPÖKI FC - KENDERES SE
28. 2017.05.20. - 17:00 KENDERES SE – ZAGYVARÉKASI KSE
29. 2017.05.28. - 17:00 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KSE - KENDERES SE
30. 2017.06.03. - 17:00 KENDERES SE – NAGYIVÁNI FC
KUNSÁG U-19 – 2016/2017
21. 2017.04.23. – 10:00 KENDERES SE – TISZAPÜSPÖKI FC
22. 2017.04.30. – 10:00 NAGYIVÁNI FC - KENDERES SE
23. 2017.05.07. – 10:00 KENDERES SE – CIBAKHÁZI NKSE
24. 2017.05.14. – 10:00 TISZASZENTIMRE KSE - KENDERES SE
25. 2017.05.21. – 10:00 KENDERES SE
26. 2017.05.28. – 10:00 KENDERES SE
27. 2017.06.04. – 10:00 CSERKESZŐLŐI SE - KENDERES SE

2-0
2-3
1-1
5-2

1-9
5-1
0-5
SZABADNAPOS
SZABADNAPOS

MEGYEI III. osztály mérkőzés eredmény
2017. május 6.

Bánhalmai SE – Abádszalók SE

3-2

A Bánhalmai SE jelenleg 9. helyezett a tabellán.

A II. kategóriájú bérlet ára: 10.500 Ft
A jelenleg bérlettel rendelkező nézők
bérlethelyeiket 2017. június 16-ig újíthatják meg a művelődési házban személyesen vagy az 59/328-141-es telefonszámon.
A bérletek kifizetésének határideje:
2017. augusztus 11.

ASZTALITENISZ
SZAKOSZTÁLY
ALAKULT
BÁNHALMÁN
Ezúton értesítünk minden asztalitenisz
kedvelőt, hogy egyesületünk
asztali tenisz szakosztálya megalakult,
ennek örömére
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szövetség bemutatót tart, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Bánhalma,
Közösségi Ház (volt ált. iskola)
Időpont: június 3. (szombat)
14. 00 órai kezdettel.

12. oldal
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Emlékezés Trianonra
2017. június 4-én 16 órakor,
a kenderesi Horthy ligetben
emlékezzünk együtt a Trianoni békediktátum
aláírásának 97. évfordulója
és a Nemzeti Összetartozás alkalmából!
Emlékező beszédet mond:
Bánsági Andor
történész
A megemlékezésen részt vesz
Cseh Judit nt. református lelkipásztor
és Koltavári Attila római katolikus plébános.
A rendezvény végén lehetőség lesz elhelyezni
az emlékezés koszorúit, virágait, mécseseit
az I. világháborús emlékműnél.
„Legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös
cselekedet, akárcsak a régi időkben.
Mert amiképpen ti cselekedtek egymással, azonképpen
cselekszik az Úr is tiveletek.”
Wass Albert

2017. május

Szent Iván napi vigadalom
ELŐZETES!
Kedves kenderesi és bánhalmi lakosok!
2017. június 24-én (szombaton)

SZENT IVÁN NAPI
VIGADALMAT
rendezünk Bánhalmán a volt Általános Iskola
udvarán.
Várunk mindenkit, aki ezen a napon szeretne a
varázslatok világába betekinteni, egy kellemes hangulatú
napnak, vacsorának és zenés estnek a részese lenni!

Sztárvendég: Aradszky László énekes
Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas Társulat
„TŰZREGE” című előadása
Fellép a DOGS zenekar.
A további részletes programokról
a krónika júniusi számában tájékoztatjuk Önöket!

SOPRONI KIRÁNDULÁS
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház által 2017. szeptember 14-17. közötti soproni kirándulás részvételi díj
előlegének (20.000 Ft/fő) befizetési határideje: 2017. június 10.
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