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Adventi készület
Minden esztendőben megünnepeljük Jézus, az emberré lett Fiúisten eljövetelét, a karácsonyt. Ilyenkor, adventben erre a nagy ünnepre készülődünk.
Az első adventnek nyugodtan nevezhetjük azt a sok ezer évet, amíg az
emberiség várakozott a Megváltóra,
aki reményt és kiutat tud mutatni a
világnak a bűn és a rossz fogságából.
Ebben a korszakban, a Messiásra való
várakozás idejében éltek a nagy próféták. Közülük az egyik, Izajás az emberek rosszasága és az Istennel való
szembefordulásuk miatt, amellyel szenvedést okoztak egymásnak és saját maguknak is, fájdalmában így kiáltott fel:
„Ó bárcsak széttépnéd az egeket és
leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna
ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt.” (Iz 63,1964,1) Bárcsak eljönne a Megváltó ebbe
a világba és rendet, igazságot hozna.
Ez a vágyakozás aztán beteljesedett,
hisz – amikor elérkezett az idők teljessége – a mi Szabadítónk eljött hozzánk.
Ő Jézus Krisztus, aki kiutat adott, és
ad ma is az emberiségnek a szenvedésből, a testi-lelki halálból, utat egy
boldogabb élet felé. Az Úr megérkezése óta a világ megváltozott, más lett.
S mi ennek az első, kétezer évvel ezelőtti úrjövetnek a megünneplésére készülődünk advent négy hetében. Azt
szeretnénk elérni ebben a szent időszakban, hogy karácsony nagy napja
felkészülten találjon minket, és hogy
minél jobban fel tudjuk fogni azt az
ajándékot, amelyre ez az ünnep rámutat: azt, hogy az Isten emberré lett, és

hogy ezáltal milyen sok kegyelmet,
vagyis ingyenes isteni segítséget kapunk azóta is az Egyház közvetítése
által Teremtőnktől.
Az élet fontos, jeles eseményeire jó
hogyha rákészülődünk, ha ráhangoljuk
a lelkünket. Így van ez a nagy egyházi
ünnepek esetében is. Mind a karácsonyt,
mind a húsvétot megelőzi egy-egy
készületi időszak. Húsvét előtt ott van
a nagyböjt, karácsony előtt pedig az
advent. Mindkét készületi idő esetében,
már a külsőségekben is meglátszik,
hogy egy jelentős eseményre várunk.
Ezek a külsőségek mind a belsőre, a lényegre mutatnak rá. Az advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánat színe
is. Ez figyelmeztet minket arra, hogy
ha találkozni akarunk Istennel, ha azt
szeretnénk, hogy ez a karácsony is pozitív lelki eseményeket indítson el bennünk, akkor szükségünk lesz arra, hogy
megtisztítsuk a szívünket, hogy megbánjuk, meggyónjuk a bűneinket, akarjunk azokkal szakítani és nyissuk meg
Isten szeretete előtt életünk kapuját,
azáltal, hogy az Úr tanítása szerint élünk.
Advent tehát a magunkba tekintésnek az ideje. Persze az a legjobb, ha
rendszeresen átnézzük az életünket, és

aki csak teheti, az mondjuk havonta
meggyónja mindazokat a rossz tetteket, bántó szavakat, mulasztásokat, gondolatokat, amellyel sebet ütött valamely embertársa, vagy akár a saját maga
testi-lelki egészségén. Ezeket a bűnöket a Jóisten ilyenkor, a szentgyónásban különösen is gyümölcsöző módon
megbocsátja és segít abban, hogy jó
emberek tudjunk lenni. De legalább,
minimum, ezekben a készületi időkben,
adventben és nagyböjtben a gyónást
nagyon ajánlott elvégezni. Ha egyszer
Isten megadta nekünk ezt a nagy ajándékot, a bűnbocsánat szentségét, amelyben lehetőséget kapunk arra, hogy letegyük eléje a múltunk hibáit, és tiszta
lappal kezdhessünk újra, bölcsen teszszük, ha élünk is ezzel a lehetőséggel.
Jézus Krisztus bő kétezer éve eljött
hozzánk. Ő a világ világossága, aki csodálatos fényével be tudja ragyogni a mi
életünket is, ha hajlandóak vagyunk
elfogadni vezetőnknek. Ő segítsen bennünket, hogy az előttünk álló ünnepi időszakon keresztül Teremtőnk boldogító
és a jóban növelő szeretetét mi is be
tudjuk fogadni.
Koltavári Attila plébános
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Testületi ülésen történt ...
2016. szeptember 20-án rendkívüli, nyílt ülés
keretében, az alábbi napirendeket tárgyalta Kenderes
Város Önkormányzati Képviselő-testülete:
Határoztak a 2/2016 (II.16.) számú költségvetési
rendelet első félévi teljesítéséről. Az erről szóló
előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. A napirenddel
kapcsolatban polgármesterasszony elmondta, hogy a
költségvetés második félévi teljesítését nagyban befolyásolja majd, hogy a Magyar Államkincstár felé fennálló
visszafizetési kötelezettségünket - amely a Kenderesi
Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
létrehozása kapcsán keletkezett - milyen formában tudják
teljesíteni. Az összegre, amely 7 314 706 Ft + kamat,
rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtott be az
önkormányzat. Bízik benne, hogy a pályázat sikeresen fog
szerepelni, ellenkező esetben nagyon nehéz lesz a költségvetés teljesítése. Az önkormányzat belső ellenőre elmondta, hogy a számadatokat vizsgálva megállapítható,
hogy az év folyamán az önkormányzat gazdálkodása szigorú és takarékos volt. A Kenderesi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat év elejei vizsgálatakor
látták, hogy a házi segítségnyújtás miatt visszafizetési
kötelezettségük lesz. A tavalyi év végén jelentek meg azok
a jogszabályok, amely alapján felül kellett vizsgálni az
összes ellátottat, egy teljesen új vizsgálati módszerrel. A
házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott létszámot jelentősen csökkenteni kellett, az ellátottak számának
csökkenése miatt. Az intézménynél keletkezett problémáról a város vezetésével több alkalommal tárgyaltak.
A tájékoztatót az alábbi keretszámokkal fogadták el:
Bevételek:
Önkormányzatok működési
támogatás:
29 107 003,- Ft
52 %
Felhalmozási célú támogatások: 23 603 715,- Ft 100 %
Közhatalmi bevételek:
47 971 556,- Ft
51 %
Működési bevételek:
115 538 059,- Ft
48 %
Felhalmozási bevételek:
2 034 478,- Ft
75 %
Bevételek összesen:
418 254 811,- Ft 48 %
Kiadások:
Személyi juttatások:
172 189 347,- Ft
Munkaadókat terhelői járulékok:41 764 614,- Ft
Dologi kiadások:
98 099 290,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása:
3 485 700,- Ft
Beruházások:
27 211 357,- Ft
Felújítások:
2 835 972,- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550 000,- Ft
Kiadások összesen:
384 949 266,- Ft

44 %
41 %
41 %
7%
59 %
20 %
92 %
42 %

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. A
Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettsége
7 314 706.- Ft + kamat, ezen összeg szerepel a benyújtott
rendkívüli önkormányzati támogatási igényükben, melyről még nem született döntés.
Második napirendben döntöttek arról, hogy beadják pályázatukat a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A
pályázathoz szükséges önerőt (444.500,- Ft) és a szállítási
költséget (1.333.500,- Ft), összesen bruttó 1.778.000,- Ft
erejéig a 2016. évi költségvetés terhére biztosítják. A
tűzifa térítésmentesen kerül majd kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra rendszeresített nyomtatványon
beadott igények elbírálása után. A kiosztásra 2017. február
15 – ig kerül sor.
Harmadik napirend keretében határoztak a Kenderes,
Petőfi út 61/A szám alatt lévő büfé épület területére
vonatkozó bérlő változásról és térkép, valamint tulajdoni „A” lapon való feltüntetésről. Kenderes Város
Önkormányzati Képviselő-testülete – mint a Kenderes
1081. hrsz.-ú terület tulajdonosa – a Kenderes, Petőfi út
61/A szám alatt lévő Büfé épület által elfoglalt 72,45 m2
területről szerződést köt 2016. augusztus 01. naptól az
épület új tulajdonosaival, az OLAJÁG PETROL BT. -vel,
továbbá hozzájárul bérleti jog bejegyzéséhez 5 éves
időtartamra, mely 500.000,- Ft összegben fizetendő meg
Kenderes Városi Önkormányzat részére a szerződés aláírásakor. A szerződéskötéssel megbízták Pádár Lászlóné
polgármesterasszonyt.
A következő napirendben tulajdonosi hozzájárulásukat
adták a Kenderes közigazgatási területén Bánhalma településen önkormányzati tulajdont képező területekre,
optikai távközlő kábelépítés céljára történő igénybevételhez. A NOVI-COM Kft. nevű vállalkozás szélessávú optikai hálózatot (internet, kábel, tv szolgáltatáshoz) kíván építeni a meglévő elektromos oszlopsoron
légvezetéses kivitelben Bánhalmán. A megépülő optikai
távközlő rendszer Bánhalma internet és kábel tv – szolgáltatásának magas színvonalú ellátását teszi lehetővé,
amely minden utcát és ingatlant érinteni fog.
Utolsó napirendben négy témát tárgyaltak. Az első
pontban hozzájárultak a kenderesi 794/1. hrsz.-ú, természetben Kenderes, Martinovics út 69. szám alatti
belterületi ingatlanra vonatkozóan elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez. Második pontban döntöttek arról, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a
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hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok támogatásra létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2017. évre. Következő témakörben döntöttek,
arról, hogy pályázatot nyújtanak be a „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati kiírásra. A 257/2016-os Kormányrendelet
augusztus hónapban jelent meg, amely az önkormányzati
ASP rendszerről szól. Egy új központi informatikai hálózat épül ki az önkormányzatok részére. A Kormányrendelet meghatározta, hogy mely településen, mikor kell bevezetni. Az 5 ezer fő alatti települések esetében ez az időpont 2017. január 1. Ennek kiépítésére egy pályázati kiírásra kerül sor, amely 100 % -os támogatottságú. Az új
rendszer a hivatal egész működését fogja érinteni.
Végül elfogadták Kenderes Város Víziközműveinek
2017-2031-es évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
tervét, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
dolgozott ki. Törvény írja elő, hogy víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési
Tervet kell készíteni, amely felújítási, pótlási és beruházási tervekből áll. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre
irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állították össze a fontossági sorrend figyelembe vételével. A
tervet az elfogadást követően a Magyar Energiahivatal
felé be kell nyújtani.
Egyebek napirendben polgármesterasszony tájékoztatásul elmondta, hogy személyesen tárgyalt a Középtiszai
Mezőgazdasági Zrt. vezetőjével a cég tulajdonában lévő
út területek megvásárlásáról, melyek a lakóingatlanok
közműveinek üzemeltetéséhez és a későbbi fejlesztésekhez lennének szükségesek. Több kérdésben megegyeztek,
de nem sikerült minden részletre kiterjedő megállapodást
kötniük. A Dékány József utat, valamint a Bán Tibor út
bekötőútját tudják biztosítani csereingatlan fejében az
önkormányzat részére. A cégvezetőnek semmi szándéka
nincs arra, hogy lezárja a Bán Tibor út végét, erre jogilag
sincs lehetősége. Az ottani lakosok változatlanul használhatják az ingatlanuk előtti területet. A tárgyalás után
közösen megtekintették a kastélyt és környezetét.
2016. október 4-én rendkívüli, nyílt ülést tartott a
Képviselő-testület. Polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közelmúltban értesült arról, hogy a
Kenderes, Árpád út 7. szám alatti ingatlan életveszélyessé
vált, így az ott élő háromtagú család lakhatása veszélyeztetve van. Személyesen tájékozódott az ingatlan állapotáról, amely valóban alkalmatlan a lakhatásra. A lakás
életveszélyessé nyilvánítását a legrövidebb időn belül
kezdeményezni fogják. Az önkormányzatnak szociális
bérlakása nincs, de segíteni szeretnének a bajba jutott
családnak. Időközben magánszemély által az önkormány-
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zat részére felajánlásra került a Kenderes, Tompa Mihály
út 9. szám alatti ingatlan, bruttó 1 millió forint vételárért.
A lakás egy szobás, összkomfortos, jól karbantartott. A
háromtagú családnak hosszú távon megfelelő lakhatást
biztosítana. Olyan megoldás körvonalazódott ki, hogy az
önkormányzat megvásárolja az ingatlant a 2016. évi költségvetés terhére, majd részletekben történő visszafizetéssel eladja azt a rászoruló családnak.
2016. október 19-én rendkívüli, nyílt ülést tartott a testület, amelyen két napirendet tárgyaltak. Az első keretében
határoztak arról, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati kiírásra. Felhatalmazták polgármester asszonyt, hogy a felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja Kenderes Városi Önkormányzat nevében és javára.
Második napirendben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban
részesített szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósításáról
szóló konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadták, egyben felhatalmazták Pádár Lászlóné polgármesterasszonyt annak aláírására.
(A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek a www.kenderes.hu oldalon.)

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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Bemutatkozik szlovák testvérvárosunk, Kisszeben (Sabinov)
A városaink együttműködéséről szóló szerződés aláírására 2002. június 3-án került sor,
ahol Ing. Peter Mlady sabinovi és Baranyi
Mihály kenderesi polgármester aláírásukkal
pecsételték meg a kétoldalú kapcsolat létrehozását. A szerződésben szabályozták, hogy
önkormányzataik folyamatatosan, kölcsönösen megosztják egymással tapasztalataikat, támogatják a kulturális és művelődési intézmények tapasztalatcseréjét, cserelátogatásokat
szerveznek ifjúsági csoportok számára és segítséget nyújtanak a sport és tanulmányi táborok szervezésénél, valamint a különféle sport
és üdülési lehetőségekben.
A szerződés megkötése óta számtalan sport
és kulturális eseményen vehettek részt kölcsönösen a testvérvárosi delegációink, többek
között futballmérkőzéseken, településnapokon.
Kérem, engedjék meg, hogy az alábbiakban
bemutassam városunkat, remélve, hogy felkeltjük érdeklődésüket és alkalomadtán ellátogatnak hozzánk!
Kisszeben város Szlovákiában az Eperjesi
kerület Kisszebeni járásának székhelye, közel
13.000 fő lakossal. Eperjestől 16 km-re északnyugatra, a Tarca folyó széles völgyében, a
Lőcsei-hegység és a Csergő-hegység között
helyezkedik el. A monda szerint neve a közeli
Tarkő urának Szabina nevű lányától származik, aki II. Endre hitvese lett volna. A király a
várost az ő emlékére építtette.
A városkát a 12. században alapították. Virágkorát a 12. század végén és a 13. század
elején élte flamand telepeseinek köszönhetően. A város a tatárjáráskor elpusztult. Első
írásos említése 1248-ból származik, amikor már
fejlett település, királyi birtok volt. Lakói kezdetben főként mezőgazdaságból, később kézművességből éltek. Fejlődésére serkentőleg
hatott, amikor 1299-ben III. András király Nagysárossal és Eperjessel együtt adómentességet,
vámszedési jogot, szabad bíróválasztási és ítélkezési jogot, valamint vadászati és halászati
jogokat adott Kisszebennek. 1406-ban Zsigmondtól kapta további kiváltságait és szabad
királyi város lett. A 15. század végére Kisszeben Kassával, Eperjessel, Bártfával és Lőcsével együtt az öt legjelentősebb felvidéki város
szövetségének az ún. „Pentopolisnak” a tagja
lett. A kezdeti virágzás után a hanyatlás időszaka következett. A 16. században elérte a
reformáció, melyet vallási harcok követtek. A
város a kuruc harcokban leégett, majd 1709ben a lakosság több mint fele pestisjárvány
áldozata lett, amely veszteséget azóta sem heverte ki. 1848-49-ben a város ifjúsága lelkesen vett részt a szabadságharcban, ezért
Kossuth „hű Szebennek” nevezte. A 19. századra azonban Kisszeben lényegében a jelentéktelenebb vidéki mezővárosok szintjére
süllyedt. A trianoni békeszerződésig Sáros vármegye Kisszebeni járásának székhelye volt.

Keresztelő Szent János
plébánia templom

Magyar népessége folyamatosan fogyott,
jelenleg pár főt számlál.
Kisszeben műemlékei a város történelmi
magvában helyezkednek el, amelyet a Felszabadulás tér alkot a környező kis mellékutcákkal együtt. Nevezetességei között mindenképp megemlítendő az a négyszög alakú fal,
amely egykor az óvárost övezte, melyet tornyok, bástyák erősítettek. Ezek nagyrésze ma
is áll, csupán a kapukat bontották le. Az idelátogatók számára nem mindennapi élményt
nyújt a város történelmi központjában található téren és a keskeny romantikus mellékutcákban tett séta, ahol bástyák és a várost védő
egykori erődítmény falai is állnak, melyek a
város középkori dicsőségét idézik fel. A főtéren áll a román kori, 1461-ben leégett, 1484 és
1518 között gótikus stílusban bővített Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt plébániatemplom, mely a város legdominánsabb építménye. 1523-ban reneszánsz stílusban átalakították, harangtornya 1657-ből való. A templom legértékesebb része a gótikus főoltár, melynek eredetije - Lőcsei Pál mester alkotása - a
budapesti Nemzeti Múzeumban látható. Kisszeben történelmi magvának peremén épült
további építészeti remekmű a görög katolikus
templom, a két evangélikus templom és a pravoszláv templom, amelyek a város panorámájának gyönyörű díszei. Barokk piarista kolostora az egykori 1740-ben épített líceum helyén áll. 1784-ben épült, ekkor költözött át az
iskola a mai épületbe. Sok kiválóság tanult a
falai között. A téren számos, eredetileg reneszánsz és barokk stílusban épült polgárház található.
Mindenképp érdemes megtekinteni a városháza épületét is a hozzánk látogatóknak.

Napjainkban a várost fejlődő iskolarendszer, egészségügy, kultúra és társadalmi élet
jellemzi. A sport sokoldalú fejlesztése érdekében elvégeztük a jégpálya és a nyári fürdőhely (a kerület leglátogatottabb fürdőhelyei
közé tartozik), a gyönyörű sportcsarnok és a
nagy, műfüves futballpálya kiépítését. A város
közvetlen közelében található a Felsősom
Lissza üdülőközpont, amely a téli turizmus és
a sízés kedvelőit szolgálja. A természet rajongóinak érdekes sétákat kínál a Svabl’ovka elnevezésű erdőpark vagy a környéken húzódó
Csergő-hegység. Gyönyörű látványt nyújt a
Bachurnia hegyvonulata, Hőnig várának
romjaival. A számos kulturális program közül
meg kell említenünk a Kisszebeni Napokat,
amelynek részét képezi a Kisszebeni vásár,
mely minden év júniusában kerül megrendezésre.
Számtalan híresség is városunk szülötte,
melyek közül kiemelkedő Bartsch Ede Sáros
vármegye főorvosa; Czapkay Imre jogász, orvos, magyar szabadságharcos; Czapkay Lajos
József orvos, katonaorvos, amerikai diplomata; Gergelyi Tivadar országgyűlési képviselő;
Csontváry Kosztka Tivadar festőművész, aki az
itteni kegyesrendiek algimnáziumában végezte
tanulmányainak egy részét is; Szokolszky
Rezső tanító, magyar királyi tanfelügyelő; Wick
Béla római katolikus pap, tanító, történész;
Kosáry Emmi operett-primadonna és színésznő; valamint Sabinovban hunyt el Wagner
Károly jezsuita szerzetes, történész, műfordító, egyetemi tanár.
1964-ben itt forgatta Ján Kadár és Elmar
Klos Üzlet a korzón című, Oscar-díjas filmjét.
Peter Molčan
Sabinov polgármestere
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„ÉBREDJ FEL IDŐBEN, NEHOGY RÉMÁLOMBAN ÉLJ!”
- üzeni kortársaiknak Omy és Fanta - Interjú ifj. Jámbor Imrével (Omyval)

A kenderesi ifj. Jámbor Imre igaz, hogy
még csak tizennégy éves, de elmondhatjuk
róla, hogy gondolkodásmódjában korosztálya egyik legérettebb tagja. Miért is állíthatjuk ezt róla joggal?
Tudjuk, hogy a kamaszkorba lépés a fiatalok és az őket nevelő szülők számára sem
egyszerű időszak. Ilyenkor a gyermek lázad a
világ és az őt körülvevő környezet ellen és
súlyosabb esetekben - akikre nem figyel oda a
család- könnyen elkallódnak, gyakran válhatnak iskolakerülővé, keveredhetnek rossz
társaságba, nyúlhatnak kábítószerekhez vagy
az alkohol rabjává válhatnak.
Imi, becenevén Omy nem kisebb feladatra
vállalkozott, mint, hogy csapatával - Szpisjak
Fannival (Fanta-val) és Mészáros Tamás operatőrrel - klipet forgat ezekről a leggyakoribb,
fiatalokat veszélyeztető problémákról. Teszi
mindezt azért, hogy kortársaihoz szóljon a
kábítószer, a cigaretta és az alkoholfogyasztás
káros hatásairól. A klip elkészült és óriási sikere
lett. Az egyik legnagyobb közösségi oldalon
elérte az 5000 , a Youtube-on pedig az 1500-as
megtekintési számot.
Ezen interjú keretében Imit kérdeztük táncról, a klipforgatásokról és jövőbeni terveiről.
A klipben fontos kifejező szerepe van a
táncnak, ami életed egyik elválaszthatatlan
része jó ideje. Hol és mikor ismerkedtél meg
ezzel a műfajjal és mióta tanulod? Milyen
eredményeket értél el?
Hatodik éve tanulok táncolni, a Dalma
Dance Club kenderesi tagozatában. Kipróbáltam a társastáncot és a mazsorettet is, de rá
kellett jönnöm, hogy hozzám közelebb inkább
a moderntánc világa áll. Legnagyobb inspiráció és példakép számomra a Quantum XXL
hiphop táncegyüttes munkássága, akikkel már
személyesen is találkoztam. Nagyon sok helyi
és vidéki szóló és csapatfellépésen vagyok már
túl, amelyeken szívesen vállalok közreműködést. Ezek közül kiemelném a Szolnoki Gulyásfesztivált, de jártunk már Montenegróban,
Nemzetközi Táncfesztiválon is. A fellépéseken kívül szívesen mérettetem meg magam
versenyeken is, a Magyar Moderntánc Bajnokságokon szereztem már arany, ezüst és
bronzérmet, a napokban Martfűn rendezett
Magyar Bajnokságon pedig csapatban aranyérmet hoztunk el.
A fiatalokat érintő klipet előzték meg korábbiak is, mesélnél ezekről?
Az első még csak hobbyból készült, kíváncsi voltam, hogy hogyan zajlik egy ilyen
forgatás. Itt szólótáncot forgattunk. A második
már egy komoly témát dolgozott fel, az eltűnt
gyermekekről szólt és egy egész „Dalmás”
tánccsoport, valamint az öcsém is részt vett a
kivitelezésben. A harmadik egy duó formáció-

Fotó: Mészáros Tamás
ban készült Kovács Barbarával, és a negyedik,
egyben az eddigi utolsó volt a „Csak egy életed van” című klip. Ebben, a történet főszereplője Omy, azaz én, a számítógépe előtt elálmosodik, elalszik és rémálmot lát, amelyben
egy elhagyatott vasútállomásra csöppen. Itt
szembesül jövőbeni önmagával, azzal az
Omyval, aki lezüllött, drogozik, cigizik, alkoholista lett és magára maradt. Az egyik jövőbeli Omy a klip végén rosszul lesz, majd
hirtelen felriad álmából.
Honnan jönnek a megvalósításra váró
témaötletek ?
Édesanyám, Jámborné Gyolcsos Brigitta
általában az ötletgazda, akinek az elképzelései
alapján megszületnek a klipek. A szüleim mindenben támogatnak, legyen az fellépés, verseny vagy klipforgatás. Sajnos, itt helyben is
egyre aktuálisabb ez az utolsó feldolgozott
téma, egyre több a veszélyeztetett fiatal.
Hogyan verbuválódik össze a forgatásokra a csapat? Hogyan zajlik egy-egy forgatás és mennyi időt vesz igénybe?
Összeszokott táncosokkal dolgozunk, mindannyian a „Dalmások” kötelékébe tartozunk.
Egy-egy klipforgatás előtt megkeresem őket,
és ha van kedvük szerepelni, akkor belevágunk.
A történeteket általában anya állítja össze,
amit Mészáros Tamás kiválóan megörökít és
megszerkeszt. Neki óriási szerepe van abban,
hogy milyen lesz a „végtermék”, nélküle ezek
a klipek nem valósulhatnának meg megfelelő
színvonalon.
A forgatások egy-két napig tartanak, a vágások és utómunkálatok pár órát vesznek
igénybe. A videóban található kellékek nem
valódiak, a cigarettát egy kivágott, nyomtatott

és feltekert papírral, a drogot cukorkákkal, az
alkoholt ásványvízzel helyettesítettük.
Mit szólnak munkásságodhoz tanáraid,
osztálytársaid?
Osztályfőnököm Oros-Rázsó Kati néni
nagyon büszke rám, osztályfőnöki dicséretben
is részesültem. A diáktársaktól és a tanáraimtól is támogatást kapok és erősítenek abban,
hogy jó úton járok. Szpisjak Fanni, akivel együtt
táncolunk a klipben, szintén az általános iskola hetedikes tanulója. Ő is azon a véleményen van, hogy fontos, hogy a filmet megnézzék és észrevegyék, hogy az önpusztító életforma nem jó. Fanni is sokat beszélget osztálytársaival a drog, az alkohol és a cigaretta veszélyeiről.
Mik a jövőbeni terveid?
Jelenleg a kenderesi Szent Imre Katolikus
Általános Iskola 8. osztályos tanulója vagyok,
pályaválasztás előtt állok. Most minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy jó eredményeket érjek el a tanulásban és megvalósuljon
az a tervem, hogy informatikus válhasson belőlem. Középiskolát is ilyen jellegűt keresek
most. A táncot nagyon szeretem és mindig az
életem részét fogja képezni, de emellett úgy
gondolom, kell egy szakma is az ember kezébe. Nekem ez az informatika, amely egyben
a hobbym is.
Kívánom, hogy teljesüljön ez a vágyad!
Bízzunk benne, hogy Omy és Fanta közös üzenete hatással lesz a fiatal társaik életvitelére.
Ezúton is gratulálunk a fiatalok videóklipjéhez, reméljük, hogy lesz még folytatás!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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II. Fogyatékkal élők kulturális találkozója
„Jobb adni másnak, így tudom,
Szegényen is gazdag vagyok,
S láthatom, ahogy sok borús szem
Hálás örömmel felragyog.”
(ismeretlen szerző)
2016. október 22-én a mozgássérült csoport szervezésében került megrendezésre a találkozó, ahol 19 csoport
mutatta be sorstársainak és az érdeklődő közönségnek,
hogy mire képes.
Nagy öröm volt a helyi mozgássérült csoportnak, hogy
ilyen sokan elfogadták a meghívást, hiszen a produkciókat
nézve mindenki gazdagabb lett lelkiekben és szellemiekben. Megható volt látni, ahogy a sérült emberek különböző művészeti tevékenységekben hogyan fejezik ki érzelmeiket, ragaszkodásukat, szeretetüket.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy van igény
erre a rendezvényre, így jövőre is tervezzük megrendezni
a kulturális találkozót, bízva abban, hogy még több
csoport és egyéni fellépő mutatja meg a nagyérdeműnek,

hogy mire képes, legyen kerekes székes, mozgássérült
vagy egyéb fogyatékossággal élő!
Ezúton szeretném megköszönni a sok segítséget, amely
nélkül nem hívhattuk volna életre ezt a rendezvényt!
Bodor Andrásné

Tehetséggondozás

a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskolában
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és
Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakán, a nyár folyamán tehetséggondozó programokat
szerveztünk Kenderesen, melyet Kenderes Város Önkormányzatának támogatásával valósítottunk meg.
Ezúton is köszönjük a tisztelt városvezetés támogatását.
Művészeti tehetséggondozó programunkkal tanulóink tehetségének kibontakoztatásához és fejlesztéséhez,
a világ minél sokszínűbb megismeréséhez, és ezzel a
személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez, nyitottságához
érzelmi és intuitív módon kívántunk hozzájárulni.
Célunk többek között a tehetséges tanulók felkészítése
külső oktatók segítségével, új koreográfiák összeállítása, és a tanult tájegységre jellemző viseletek megismertetése volt. A program lehetőséget adott a tanulóinknak, hogy férfi oktatótól, illetve a páros táncok esetében
páros bemutatással történő stílusgyakorlatokon keresztül csiszolják a már meglévő tudásukat, bővítsék ismereteiket.
A tábor oktatói Oláh József és Oláhné Csercsics Ivett
sok éves kiváló pedagógiai, szakmai és hagyományőrző
munkájukért 2008-ban Fülöp Ferenc díjat, majd 2012-

ben Muharay Elemér díjat vehettek át. A néptánc szakma legmagasabb elismerései ezek a kitüntetések. Méltán kapták Ők ezeket a díjakat. Nagy elismerés és megtiszteltetés volt tőlük tanulni.
A tábor folyamán a gyerekeknek fejlődött az önismerete, önbizalma, önértékelése. A programban résztvevők magabiztosabbá váltak, sikerélményhez jutottak,
megtanulták az egymás iránti toleranciát és türelmet,
odafigyeltek egymásra, megértették, hogy tudásukkal,
tapasztalataikkal segíthetik egymást. A Ruscsák-Szász
Andrea tanárnő vezette csoport a program részeként a
Horthy Miklós Tengerészeti és Kenderesi Néprajzi
Kiállítóteremben is látogatást tett, augusztusban pedig a
II. Vadgesztenye Fesztiválon mutatkozott be. A programok zárásaként pedig a Kenderesi Hagyományőrző
Egyesülettel közösen Szüreti felvonulást rendeztünk.
A jövőben is folytatni kívánjuk tehetséggondozó
tevékenységünket. A pályázat a feltételek egy jelentős
részét biztosította, bízunk benne, hogy a fejlesztéshez
szükséges forrásra a jövőben is lesz pályázati lehetőségünk.
Kézsmárki János
ig.h.
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A képket Losánszki Judit készítette
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Falugazdász hírek
1. Őstermelői igazolványok
Azon őstermelőknek, akik barna igazolvánnyal rendelkeznek, 2016. 12. 31ig le kell cserélniük igazolványaikat,
hogy az őstermelői tevékenységük folyamatos legyen. A főállású őstermelőknek, akik barna igazolvánnyal
rendelkeznek és nem cserélik le ezt év
végéig a falugazdásznál, nem lesz
folytonos az őstermelői státuszuk
(biztosított jogviszonyuk).
Őstermelői igazolvány cseréjéhez,
újításához, új igazolvány kéréséhez
szükség van:
- személyes okmányokra (szem. ig., lakcímkártya, adókártya), közös őstermelői igazolványnál a családtagok
okmányaira és személyes közreműködésükre;
- adószámot igazoló papír, ÖVTJ kódok, regisztrációs szám, kamarai nyilvántartási szám;
- földterületek adatai (helyrajzi szám,
terület, művelési ág, földhasználat

-

joga) j igazolni lehet: földhasználati
lap, tulajdoni lap, haszonbérleti
szerződés, szívességi földhasználati
megállapodás, saját nyilvántartás
termesztett kultúra, várható termés
mennyiség, saját felhasználás, állatállomány, állattartó épület alapterülete (m2).

Nagyon fontos, közös őstermelői
igazolvány esetén, a családtagok személyes részvétele az ügyintézés során.
Csak közjegyző által készített meghatalmazás fogadható el.
2. Egyéb hírek
Novemberben Nagy László (Tel.: 0630/284-5258) kisújszállási falugazdász
látja el a falugazdászi feladatokat Kenderesen. Bánhalmán november hónapban
nincs ügyfélfogadás a gazdák Kenderesen minden csütörtökön tudják intézni
az ügyeiket.

LOMBTALANÍTÁS
A Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. november 30-án
(szerdán) LOMBTALANÍTÁST szervez Kenderesen.
A LOMBTALANÍTÁS kiterjed a levágott gally, venyige hulladékokra, fűnyesedékre, falevélre, avarra, lágyszárú és
szálas szerkezetű kerti zöld hulladékokra.
A LOMB hulladékot (füvet, falevelet,
avart, lágyszárú kerti zöld hulladékokat)
maximum 120 literes nylon zsákokba
gyűjtve szállítjuk el.
120 literes zsáknál nagyobb méretű,
valamint más típusú pl.: raschel vagy
tápos zsákba összegyűjtött lomb hulladékot NEM SZÁLLÍTUNK EL!

A különböző gallyat, venyigét, szálas
kerti hulladékot (paradicsom, paprika,
szőlő, rózsa, lícium, stb.) külön-külön
kévébe kell kötni, a kéve súlya 20 kg-nál
ne legyen több!
Kizárólag a fent leírtaknak megfelelően összekötözött zöld hulladékot áll
módunkban elszállítani!
A LOMB hulladékot 2016. november
29-én úgy kell kihelyezni, hogy az a gyalogos és gépjármű forgalmat ne zavarja,
ne járjon környezet károsítással, valamint
a hulladékgyűjtő gépjármű azt könnyen
meg tudja közelíteni.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS 2016. IV. negyedévben!
November 28. hétfő December 5. hétfő

Ügyfélfogadás Kenderesen
novemberben:
2016. 11. 03. 14:00 – 16:00
2016. 11. 10. 08:00 – 16:00
2016. 11. 17. 08:00 – 16:00
2016. 11. 24. 08:00 – 16:00
Decemberben ismét minden szerdán
és csütörtökön tartok ügyfélfogadást
Kenderesen, péntekenként pedig Bánhalmán.
Magda Attila falugazdász

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Egyéb szakképzett oktató, nevelő- gyógy-,
fejlesztő pedagógus (Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó
(Karcag),
Mérlegképes könyvelő (Karcag),
Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
ABC eladó (Karcag),
Szakács (Berekfürdő, Karcag),
Tehenészeti állatgondozó (Karcag),
Asztalos (Karcag),
Ruházati gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó (Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó-varrodai betanított
munkás –szálazó, bontó, gőzölő, daraboló
(Karcag),
Kútkezelő (Kisújszállás),
Földmunkagép kezelő-nehézgépkezelő(Berekfürdő),
Konyhai kisegítő (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozásoperátor (Tatabánya),
Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari
betanított munkás, egyszerűsített
foglalkozás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari
foglalkozás (Karcag),
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás
(Székesfehérvár, Karcag),
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a
Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag,
Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk
találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Könyvtár hírei – Új könyveinkből ajánljuk
Felnőttkönyvtár új könyvei:

Gyermekkönyvtár új könyvei:
Adventi népmesék és legendák: 24
ünnepváró történet a világ minden
tájáról
Bartos Erika: Baltazár, a méhecske
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: a
barátság
Bartos Erika: Bogyó és Babóca
rollerezik
Kerstin Gier: Rubinvörös: időtlen
szerelem
Kerstin Gier: Smaragdzöld: időtlen
szerelem
Kerstin Gier: Zafírkék: időtlen
szerelem
Leiner Laura: Nélküled: a Bexisorozat 4. kötete
Ransom Riggs: Vándorsólyom
kisasszony különleges gyermekei
Ransom Riggs: Üresek városa:
Vándorsólyom kisasszony különleges
gyermekei: a történet folytatódik…
Ransom Riggs: Lelkek könyvtára:
Vándorsólyom kisasszony különleges
gyermekei: a történet véget ér…

Agatha Christie: Gyilkosság a
golfpályán
Borsa Brown: Az arab
Buda László: Mit üzen a tested?
Gyógyító kommunikáció belső
világoddal
David Ebershoff: A 19. feleség
Emma Donoghue: Érzékek tánca
Fejős Éva: Úton hozzád
Jana Ganseforth: Fonalmukik: 25
mókás, horgolt állatfigura
Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek
Jojo Moyes: Miután elvesztettelek
Kepes András: Világkép
Maria Fisher: Természetes madárlakok
Nicholas Sparks: Mindig van holnap
Nora Roberts: Még egyszer, érzéssel
Nora Roberts: Véráztatta föld
Nyírő József: Hűség és áldozat: Nyírő
József füveskönyve
Nyírő József: Karácsony a havasokon:
erdélyi írók karácsonyi novellái, versei
Nyírő József: Az elszántak
Paulo Coelho: A kém
Philippe Crocq: Édith Piaf: rózsa és
tövis
Szentesi Éva: Hamvaimból
Bízunk benne, hogy mindenki talál
az érdeklődésének megfelelő olvasmányt!

Ha Ön még nem tagja a könyvtárnak,
bármikor beiratkozhat: a felnőttek
éves tagdíja 1330,-Ft. Diákoknak,
rendszeres szociális segélyezeteknek,
regisztrált munkanélkülieknek 665,Ft (a beiratkozás napjától számítva 1
évig). 16 éven aluliaknak és 70 éven
felülieknek a könyvtári tagság
ingyenes.
A könyvtárban nem csak könyvek
kölcsönzésére van lehetőség. A mindennapi ügyek intézésében is segítséget nyújtunk szolgáltatásainkkal.
Orvosi leletek, egyéb iratok, stb.
fénymásolását, szkennelését, nyomtatását színes és fekete-fehér változatban is végezzük. Igény szerint faxolunk és e-mailt küldünk (pl. számlák
késedelmes befizetésének igazolása).
Informatikai részlegünkön lehetőség
van számítógép- és internet használatra.
Szövegszerkesztéssel és laminálással is állunk az Önök rendelkezésére. Szolgáltatásaink díjkötelesek, de
nem könyvtári tagsághoz kötöttek,
tehát minden lakos igénybe veheti.
könyvtárosok

KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK EREDMÉNYEI
és mérkőzés időpontjai

KÉZIMUNKA
KLUB
következő foglalkozása
2016. november 23. (szerda) 14.00
órakor lesz a könyvtárban.
Téma: karácsonyi,
kézműves ajándék ötletek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megyei II. osztály - 2016/2017
1. 2016.10.16. - 14:30 TISZAGYENDA KSK – KENDERES SE
2. 2016.10.22. - 14:00 KENDERES SE – MAFC MEZŐTÚR
3. 2016.10.29. - 14:00 KENDERES SE – TISZAPÜSPÖKI SE
4. 2016.11.06. - 14:00 ZAGYVARÉKASI KSE - KENDERES SE
5. 2016.11.12. - 13:30 KENDERES SE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
6. 2016.11.19. - 13:00 NAGYIVÁNI FC - KENDERES SE

Kunság U-19 – 2016/2017
1. 2016.10.22. – 10:00 CSERKESZŐLŐI SE – KENDERES SE
2. 2016.10.29. – 10:00 TISZAGYENDAI KSK – KENDERES SE
3. 2016.11.06. – 10:00 KENDERES SE – TISZASZŐLŐSI KSE
4. 2016.11.13. – 10:00 TISZAPÜSPÖKI FC – KENDERES SE
5. 2016.11.20. – 10:00 KENDERES SE – NAGYIVÁNI FC
6. 2016.11.27. – 10:00 CIBAKHÁZI NKSE – KENDERES SE

1-2
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3-2
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50 éves általános iskolai találkozó
Jó hangulatban tartottuk meg 50 éves általános iskolai találkozónkat 2016. szeptember 24-én

Fotó: Mészáros Tamás
felső sor: Andrási József, Ökrös István, Peszeki Mihály, Süveges Géza, Koncz János, Makai László, Makai János,
Farkas István, Bencsik István, Lakatos Anna, Balogh Irén, Rátkai Mária
középső sor: Gyűlvészi Piroska, F. Nagy Irma, Budai Dénes, Adamecz László, Nagy Piroska, Pádár Magdolna, Lévai
Éva, Sz. Kiss Emília, Barabás Vera, Vörös Magdolna, Pádár Rózsi, Horváth Katalin
alsó sor: Juhász Julianna, Elek István, Tóth Krisztina, Makai Rózsi, Simon Zoltánné, Ökrös Bálintné, Hadházi
Magdolna, Ficzere Magdolna, Rapi Erzsébet, Ladányi Mária, Göncző Irén
Mindenkinek megköszönjük a részvételt, hiszen nélkületek nem jött volna létre.
Köszönjük a Popeye Pizzériának a finom ebédet és a Gesztenye cukrászda vezetőjének a finom sütit.
Márkusné Tóth Krisztina, Olláriné Ficzere Magdolna szervezők

BABA MAMA KLUB
2016. december 5-én (hétfőn)
10 órakor tartjuk

MIKULÁSVÁRÓ
játékos foglalkozásunkat a könyvtárban.
Szeretettel
várjuk
az anyukákat
és
gyermekeiket!
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló, Pécsi Sándor
bérlettel rendelkezők következő előadása:
2016. november 16. (szerda)

Vajda Katalin: Anconai szerelmesek
- zenés komédia két részben Molnár László rendezésében mutatja be a színház ezt
az örökzöld zenés játékot, melyet a szerzők a hetvenes
évek nagy olasz slágereivel tettek még emlékezetesebbé.
A darabnak sok nagy sikerű bemutatója volt már
hazánkban.
Indulás: 17.45 órakor Kenderesen a művelődési háztól
18.00 órakor Bánhalmáról
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

Adventtől – karácsonyig…
nevű rendezvényünkre
2016. december 7-én (szerdán) 14 órától
várjuk az óvodás és kisiskolás gyermekeket
a művelődési házba.
Program:
A Holdvirág Duó vidám, szeretetteljes, interaktív
gyermekműsora vezeti végig a kicsiket Advent
első vasárnapjától egészen karácsonyig, érintve
a Mikulás – várás örömteli időszakát is.
A műsor közben megérkezik a Mikulás.
Adventi kézműves foglalkozás és népi játszóház:
Adventi koszorúk, Mikulás – váró dekorációk
készítése, karácsonyfadíszek készítése,
gipszfigurák, hűtőmágnesek festése, színezése.
Könyvjelzők, karácsonyi alkotások készítése.
Népi játékok: sajtlabirintus, horgászat, célba
dobás, medvetalpak, tandem sí, bebújós paraván,
lengőteke, malom, memóriatábla, ördöglakatok
Belépődíj: 200 Ft/fő
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