XXIV. évfolyam 10. szám – 2016. október

Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak
1956–2016

- Mesélj mamika! - mondta Julcsi a
kőbányai panellakás szobájában, porolgatás közben, Feri bátyja fényképére bökve. - Mamika, mindig halogatod, hogy mesélni fogsz róla. Kérlek
szépen!
- Na gyere, ülj mellém kis királynőm, ide a pamlagra. - Az ablak felé
nézett, gondolatai évtizedeket mentek
vissza, 1956 őszére. - Akkor én is nyolc
éves lehettem, mint te most. Csepelen,
a Királyerdőben laktunk 1949 óta.
Akkor jött fel a család Kenderesről,
ahol nagyon nagy volt a szegénység.
Édesapámék cselédek voltak, a sok
gyerek jött egymás után. A gólya úgy
járt hozzánk, mintha családtag volna.
- Mami, mi az a cselédség?
- Tudod az, ha valaki sokat dolgozik
a máséban, fizetség van is, meg nincs
is. De ne szólj közbe, mert eltévedek a
gondolataimban. Nagyon nyirkos, ködös idő volt. A Napnak alig volt ereje
átsütni a felhőket. Édesapa a közeli
gyárban dolgozott, három fiútestvé-

Knipfel ferenc
(1937 – 1956)

emlékére
remmel. Egyik volt a Feri nagybátyád.
Addig az őszi napig minden a helyén
volt. Havonta fizetés, és abból a kis
ház törlesztése, élelem, ruha. Szerényen, de megvolt. Édesanyám mestere
volt a pénz beosztásának. A mai politikusok tanulhatnának tőle, nem lenne
ilyen bajban az ország. Feri bátyád
éppen, hogy nagykorú lett, s ez a fizetésén is meglátszott. Karácsonyra egy
lódenkabátra gyűjtött. Engem nagyon
szeretett, azt mondta, hogy belőlem úri
nő lesz, nem enged elkallódni a tanulás terén. Mindig tanult velem, mert a
szegény gyereknek kétszer annyit kell
tudni, hogy érvényesüljön - mondta.
Aznap Feri nélkül tértek haza apáék.
Édesanyám kérdőre vonta, de ő csak
hümmögött, hogy a politika így, a politika úgy. A politika nem az ilyen sze-

gény embernek való. Hogy szüleim egymás közt mit beszéltek, nem tudom, de
éreztem a levegőben a feszültséget.
Nehezen aludtam el. Másnap még szomorúbb volt a hangulat. Apa odatámasztotta a tükörjét a recsegő rádió
mellé borotválkozás közben. A rádióból semmit sem értettem, de a szüleim
ijedt tekintetét látva gondoltam, hogy
nagy a baj. Édesanyám mielőtt fát tett
volna a sparheltre, megsimogatta a fejem búbját. Valamit mondani akart, de
nem jött ki hang a torkán.
A távolból dörgések hallatszottak. Apa
félig borotvahabosan az arcán, trikóban kiállt az ajtóba. Sovány, inas válla
mintha megrezzent volna a dörgés hallatán. Becsukva az ajtót, halkan ennyit
mondott: - Már lőnek. Kopogtak, majd
édesapám dörgő igenjére Balogh szaki
lépett be. Leültek a sarokba, közel
húzva egymáshoz a hokedliket. Nem
tudom, hogy mennyi ideig sugdolózhattak, de az lett a vége, hogy nem kellett se iskolába menni, sem dolgozni.
Este, mikor körülültük az asztalt,
furcsa dolog történt. A mindig kicsi
asztal mintha megnőtt volna, úgy összehúztuk magunkat. Édesanya csendben
tette az asztalra a kelkáposzta főzeléket, majd szedett mindenkinek. Feri tányérja előtt megállt, letörölte könnyét
a csuklójával, majd a lábast visszahelyezte a sparhelt szélére. Halkan mondtuk el az asztali imát, majd leülve csak
néztük a tele tányért. Édesanya köhintésére nekiálltunk, de csak nem akart
fogyni az étel. Apa állt fel először, láthatóan nem nagyon evett, csak az ételt
terelte össze a tányér egyik felébe. Lehajtott fejjel az ablak elé állt. Akkor
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éreztem először, hogy szégyelli magát,
hogy nem tudta megvédeni a családját.
Másnap teherautó állt meg a házunk
előtt, dudálására Anyu kiment. Kint tárgyaltak, majd egy ázott libával tért
vissza. Úgy gágogott szegény, hogy
megesett rajta a szívem. Apa, szokás
szerint a rádió mellett ült, de most megszólalt:
- Anya, tekerd már ki annak a lúdnak a nyakát, mert nem hallom a rádiót.
- Dehogy tekerem. Nem is kérded,
hogy kitől kaptuk? Na, én elmondom:
a felkelőknek hozták vidékről az elemózsiát és Feri fiad ide irányította ezt
a nagy, kövér jószágot. Ne üldögélj ott,
hanem vedd elő a katonaládádat, abba
tesszük bele.
- Minek tennénk, tán vissza akarod
küldeni a feladónak?
- Nem küldöm, dehogy küldöm! Akkor kerül a tepsibe, ha Ferike hazajön.
És ezzel a vita le volt zárva.
Igen ám, de a liba úgy gágogott,
mintha a tollát tépnék. Ki is tettük ládástól a pajtába. Egy délután halkan
nyílt az ajtó, s ott állt Feri bátyám, hóna
alatt egy vekni kenyér. És ha lehet, még
halkabban csukta be maga mögött az
ajtót. Édesanya mozdult először. Nem
szólt egy szót sem. Kivette a kenyeret
a kezéből, majd lesegítette a kabátját.
A hokedlit alátolta, majd a sparhelthez
lépett, s a teáskannát közelebb húzta a
tűztérhez. Odaszaladtam a bátyámhoz,
megöleltem és a fülébe súgtam: - Ugye
többet nem mész el? - De, kishúgom,
vissza kell mennem. A jobb kezét a
szívére tette, a balt felemelve, ennyit
mondott: - Felesküdtem a szabadságra,
s az esküm kötelez. - Micsoda?! - mordult föl anya. Dehogy mész! Én meg
erre teszek fogadalmat - majd a nyomaték kedvéért bezárta a bejárati ajtót és
a kulcsot a ruhája zsebébe csúsztatta.
Te csak ott ülsz mamlaszul! - szólt
apuhoz. Apu csak ült, nedves szemét
megtörölte a zsebkendővel. Holnap
libasült lesz, - mondta Anya elégedetten. Ma este meg zsíros kenyér, a frissből, melyet ez a csavargó hozott.
Másnap reggel üresen találtuk a fürdőszobabeli ágyát, s a nyitva hagyott
ablakot ki-becsapkodta a szél.
v. Ország györgy

„…És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet,
és győztesen élve maradtak.
Élve maradtak elsősorban azok, akiknek a testük meghalt,
mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében, és
élve maradnak a többiek, akik talán csak most eszmélnek
ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki
szabadság, a végtelenség szemléletében.”
(Fekete István)

Kenderes Város Önkormányzata
tisztelettel hívja Önt,

az 1956-os forradalom- és szabadságharc
ünnepének 60. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő

megemléKezésére ,
2016. október 21-én 10 órakor,
a móricz zsigmond művelődési Házba!
Ünnepi beszédet mond:

Kovács sándor
a Jász-nagykun-szolnok megyei Közgyűlés elnöke.
Az ünnepi műsort
póka éva és mohácsi Attila,
a győri nemzeti színház tagjai mutatják be.
Az emlékezést követően
közös koszorúzásra és gyertyagyújtásra kerül sor.

Népszavazás 2016. október 2.
2016. október 2-án urnákhoz járultak mindazok az állampolgárok, akik
számára fontos gyermekeik, unokáik jövője, nemzetünk sorsa.
Ezúton köszönöm meg mindazoknak a kenderesi és bánhalmai lakosoknak, akik a népszavazáson véleményt nyilvánítottak abban a kérdésben
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
Kenderesen az alábbi népszavazási eredmények születtek:
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
3708
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1605 (43,28 %)
Érvényes szavazólapok száma:
1542 (96,13 %)
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
62 (3,87 %)
IGEN szavazatok száma:
24 (1,56 %)
NEM szavazatok száma:
1518 (98,44 %)
Pádár Lászlóné polgármester
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Akire büszkék vagyunk…

Németh Nikolett, a 2016-os Miss Balaton I. udvarhölgye

Az egykor még törékeny kenderesi kislányból mára komoly, ambiciózus, sikeres
hölgy lett, akinek nevét országszerte megismerték a szépségversenyeken elért sikerei
jóvoltából. Láthattuk már őt a televízióban
szépségversenyek indulójaként és nyerteseként, reklámfilmben, divatlapok oldalain.
Krónikánk egyik fő „küldetése”, hogy abban
bemutassunk olyan kenderesi fiatalokat,
akik példaértékű munkát végeznek és sikereket érnek el azon a területen, ahol tevékenykednek. A rovat keretén belül készült már
riport profi táncossal, kutatóval, élsportolókkal, most pedig Nikivel beszélgettünk elért
sikereiről, hétköznapjairól és jövőbeni terveiről.
Arra kérlek elsőként, hogy segíts összegezni melyek azok a megmérettetések amelyeken eddig elindultál és azokon milyen
eredményeket értél el?
2008 volt az első komoly sikerek éve, ekkor
lettem a Miss Europe & World Junior és a
Miss Tini Hungary versenyek I. helyezettje.
Később a „Középiskolák szépe” elnevezésű
versenyen I. helyezést értem el. 2009-ben a
Miss Alpok Adria versenyen szintén a dobogó
legfelső fokára állhattam fel. A legutóbbi megmérettetésen pedig a Miss Balaton I. udvarhölgyévé választottak.
Számodra mi volt ezek között a versenyek között a különbség?
A versenyek között számomra a legfőbb
különbség az volt, hogy az első megmérettetéseken elég fiatalon indultam el, és váratlan
módon nagyon szép helyezéseket értem el.
A legelső versenyem 15 évesen a Miss
Europe & World Junior volt, ahol első helyen
végeztem, ekkor volt lehetőségem először
képviselni hazánkat külföldi versenyen. Itt a
résztvevő 40 ország közül a TOP 8-ba sikerült bekerülnöm. Ez a siker és az ott szerzett
sok-sok tapasztalat, a szervezés profizmusa
ösztönzött arra, hogy újabb megmérettetésen
vegyek részt.
Az aktuális, legutóbbi versenyen már véleményem szerint érett nőként az összes eddig
tapasztalatomat felhasználva, céltudatosan,
teljes maximalizmussal és felkészüléssel indultam el.
Mennyire nehéz egy-egy jelentkezési procedúra?
Ez nagymértékben függ attól, hogy milyen
a verseny lefolyása, helyi vagy országos szintű,
hogyan történik a döntős csapat kiválasztása.
A Miss Balaton szépségverseny az ország
egyik legnívósabb versenye, így a döntőbe
jutást számos válogató előzte meg. Az első
körben képek alapján 100 lányt választottak
ki, ezután egy személyes castingon is részt
vettünk Balatonfüreden. Közülünk 50-en

jutottak tovább, ahol már egy rövid intelligencia teszten kellett bizonyítanunk, majd a
versenyt az ötvenből harminckét lány folytathatta tovább. Az utolsó válogatón, ahol a
16 fős döntős csapat tagjait választotta ki a
zsűri, már angol tudásunkat is tesztelték.
Mennyire jellemző a vetélytársak közötti
rivalizálás?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs
rivalizálás a versenyzők között, hiszen mindenki azonos cél miatt indul el egy versenyen és ez egy pár ember számára rivalizálásra ad okot. Én személy szerint a versenyeken megismert lányok közül sokkal jó barátságot ápolok a mai napig. Nagyon fontos a
versenyek alatt, hogy a programok és próbák
vidám, kellemes hangulatban teljenek, és
csakis pozitív gondolatokat szívjunk magunkba a minket körül vevő emberek és
saját magunk által.
Miért fontos számodra a szépségversenyeken való részvétel?
A fontos szót erős kifejezésnek érzem.
Számomra az életemben nem számít fontosnak, hogy elinduljak egy szépségversenyen.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy úgy alakult
az életem, hogy sikeresnek tudhatom magam a
szépségversenyek terén és a főállásom mellett meghatározó szerepet töltenek be a mindennapjaimban a bemutatók, fotózások,
amiket nagyban köszönhetek a szépségversenyekkel járó eredményeknek, és az ebből
adódó ismertségnek.
Milyen érzés, amikor az eredményhirdetéskor meghallod a neved?
Abban a pillanatban, amikor kimondják a
nevem egyben nagy megtiszteltetést, elismerést érzek, és egy rendkívül nagy visszaigazolás számomra, hogy amit képviselek és
amilyen vagyok, amiért megdolgoztam, az
mások számára is látható, értékelendő, értékes dolog.

Mennyire támogatja a családod a szépségversenyeken való részvételedet?
A modelliskolában, - ahová 14-15 évesen
jártam - biztattak arra, hogy érdemes lenne
elindulom egy szépségversenyem, így az első
versenyre anyukám nevezett be. Ettől kezdve töretlen támogatást és segítséget adtakadnak nekem. De szerencsére nem csak a
családomtól, hanem a közvetlen környezetemtől, köztük nagyon sok kenderesitől is
rendkívül nagy biztatást és sok kedves szót,
elismerést kapok/kaptam. A Miss Balatonon
a helyszínen közel 40 fős szurkolótábor sugározta nekem az energiát és az erőt, hogy a
legjobban teljesítsek , amit ezúttal is nagyon
köszönök nekik.
Mennyire változtatták meg az életedet az
elért eredmények?
Az életemet nagyban megváltoztatta, de a
személyiségemet egyáltalán nem. Sokkal
pörgősebbek lettek a napjaim, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sok helyre
hívnak modellként. Sokszor nehéz összeegyeztetni a munkámmal, néha talán erőn
felül is vállalok el munkákat, de emellett
próbálok odafigyelni, hogy a magánéletemre
és a pihenésre is jusson elég idő.
Hogyan zajlik a testi - lelki felkészülés
a versenyekre ?
Hosszú évek óta életvitelszerűen egészségesen táplálkozom. Kerülöm a liszt és a cukor
fogyasztását, tehát nem eszem kenyeret, pékárut és tésztát sem. Így számomra a diéta és
az egészséges táplálkozás egyáltalán nem
teher, sőt így érzem jól magam. Az előválogatók előtt egy, másfél héttel azonban ennél
is jobban odafigyelek és igyekszem legfőképpen halat, friss zöldségeket és salátát fogyasztani. Ami az edzéseket illeti, ebben a
periódusban igyekszem heti négyszer, ötször
mozogni.
Folytatás a 4. oldalon
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Ami pedig a lelki felkészült illeti, sok pozitív gondolattal és energiával, a castingok
előtt pihenéssel alapozom meg a felkészülést.
Mit tanácsolsz azoknak a lányoknak,
akiknek az az álmuk, hogy szépségversenyen induljanak?
Azt gondolom, ha bárkinek bármilyen álma
van, azért küzdeni kell, azt meg kell próbálni
megvalósítani. De egyben nagyon vigyázni
kell arra, hogy mindig maradjuk meg a realitás talaján, és ha nem minden teljesen úgy
alakul, ahogyan azt mi elterveztük ne törjünk össze, hanem próbáljuk mindennek a
pozitív oldalát nézni, hiszen ha igazán megdolgozunk valamiért annak meglesz a haszna,
minden új megpróbáltatás egy tapasztalás és
újabb lehetőség. Azt pedig, hogy mi hogyan
használjuk ki a lehetőségeinket csakis saját
magunkon múlik.
Külföldi modellkarrieről álmodsz-e esetleg?
Bár nem mondhatom magam idősnek, de
azt hiszem erről már lekéstem. Ugyan 15-16
évesen lett volna lehetőségem külföldi modellkarrierbe kezdeni, de ez azt jelentette volna,
hogy hosszú hónapokon keresztül távol kellett volna lennem a családomtól, és a sulit sem
tudtam volna időben elvégezni. Én teljesen
elégedett vagyok azzal a karrierrel és lehetőségekkel, amiket itthon elértem és nem érte
volna meg számomra, hogy ilyen áldozatokat hozzak a külföldi munkák érdekében.
A divatban milyen stílust kedvelsz leginkább?
Az egyszerű, letisztult nőies fazonokat kedvelem leginkább. De manapság szabadidőm-

ben egyre többet viselek sportosabb darabokat is.
Hol, milyen tanulmányokat végeztél,
mennyire tartod fontosnak a „több lábon
állást” az életben?
Nagyon fontosnak tartom a több lábon
állást, és mindig is arra törekedtem, hogy ez
így legyen az életemben és egészséges arányban álljon a tanulás vagy a munka és csak
emellett jöhetett szóba a modellkedés.
Az általános iskola elvégzése után Szolnokon a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és
Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola idegenforgalmi szakán végeztem, ahol az utolsó félévben egy idegenvezetői szakmát is megszereztem. Ezután
szinte adott volt, hogy turisztikai irányban
szeretnék továbbtanulni, így a diplomámat a
Budapesti Gazdasági Egyetem turizmusvendéglátás szakán, idegenforgalmi-szálloda
szakirányon szereztem meg.
Jelenleg hol dolgozol és hogyan telik el
egy-egy napod?
Szeptemberben helyezkedtem el egy kereskedelmi szaklapot publikáló cégnél, mint
marketing menedzser. A munkahelyem szempontjából döntő szempont volt számomra,
hogy fix, de viszonylag rugalmas munkaidőben tudjak dolgozni, ami mellett a modell
munkákra is marad időm. Így emellett egy
hosszabb távú együttműködést kötöttem egy
magyar ruhamárkával, ami szintén egy fix
elfoglaltságot jelent számomra, és ezek
egészülnek ki még a divatbemutatókkal és a
forgatásokkal.
Mennyi szabadidőd marad, ilyenkor mit
csinálsz szívesen?
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Nagyon kevés szabadidőm van, így mint
általában a hétköznapjaimat, a szabadidőtöltést is igyekszem előre megtervezni. Ennek
egy nagy részét a Kenderesre, vagy - mivel
a párom martfűi-, a Martfűre való hazautazás
teszi ki, mert legjobban a családom környezetében tudok kikapcsolódni. Emellett, mivel a mindennapjaim meglehetősen pörgősek, számomra a kikapcsolódást legfőképpen
a szabadban, nyugodt környezetben töltött
pillanatok, elfoglaltságok jelentik, mint pl. a
biciklizés vagy a horgászat.
Említetted, hogy legszívesebben a pároddal töltöd a szabadidődet, ezek szerint rátaláltál arra a fiatalemberre, aki büszke rád
és támogat az elképzeléseidben.
Igen, februárban lesz 3 éve, hogy boldog
párkapcsolatban élek Vele.
Ennyi elért siker után vannak még jövőbeni terveid, álmaid?
Természetesen, mivel most kezdtem el
dolgozni a munkahelyemen és egy hosszabb
távú együttműködés elején járok egy magyar
ruhagyártó céggel, ezeken a területeken szeretnék maximálisan helyt állni. Szeretnék még
egy diplomát szerezni egy pár éven belül és
természetesen a családalapítás is a középtávú terveim között szerepel, majd később
egy saját vállalkozás indítása is megfordult a
fejemben.
Minden kenderesi nevében szívből kívánok Neked nagyon sok erőt és egészséget mind
a munkahelyi, mind a magánéleti elképzeléseid megvalósításához!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea éva

Testületi ülésen történt
2016. augusztus 31-én rendes, nyílt
testületi ülés keretében döntött a testület a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II. 16.) rendelet módosításáról. Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtása során olyan előre nem látható, nem tervezhető események következtek be, melyek indokolttá tették
ezt a lépést. A módosítására részben
a 2015. évi pénzmaradvány felosztása, részben a különböző pályázatok,
igényelt központi költségvetési források előirányzatosítása miatt került
sor.
Második napirendben előterjesztést
tárgyaltak az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásáról. A folyamatos egészségügyi el-

látás biztosítása érdekében Kenderes
Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az I. számú háziorvosi körzet feladatainak
ellátásával 2016. szeptember 1. és 2.
napjaira megbízza az ALMI-MED
KFT-t (képviselője: Dr. Bencze
Miklós), 2016. szeptember 5. napjától pedig határozatlan ideig az I.
számú háziorvosi körzet feladatainak
ellátásával megbízza dr. Mikula
Noémi belgyógyász orvost. 2016.
október 1-től, a praxisjog megszerzését követően, az ÁNTSZ működési
engedélyének kibocsátása után,
feladatellátási szerződést kíván kötni
Dr. Mikula Noémivel. A Képviselőtestület felhatalmazza Pádár Lászlóné
polgármestert a helyettesítési szerződés aláírására.

Alpolgármester asszony jelezte, hogy
a bánhalmi lakosság nagyon örül,
hogy megoldódott Bánhalmán az
orvosi ellátás, ugyanakkor jelezte,
hogy a betegeknek rossz idő esetén is
az utcán kell várakozniuk addig, amíg
az orvos meg nem érkezik. Szeretnék,
ha megoldást találnának arra, hogy a
rendelési idő előtt be tudjanak menni
a betegek a betegváróba, hogy ne
kelljen mindenféle időjárás esetén az
utcán várakozniuk.
Polgármester asszony megígérte,
hogy tárgyalni fog a rendelő rendelési idő előtti kinyitásáról.
A testületi ülés részletes jegyzőkönyvei a www.kenderes.hu oldalon
megtekinthetők.

2016. október
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Mihály-napi vásár, vigasság és pásztorünnep a Liliom óvodában
A nem is olyan régi időkben a szeptember hónap egyik legkiemelkedőbb
napja Szent Mihály napja volt. A természetben, az időjárásban ilyenkor változás
áll be. Az idő hidegebb lesz, ilyenkor
szakad meg a fű gyökere, a halak a víz
fenekére húzódnak, megkezdődik az őszi
vetés. Szent Mihály napja az ősi napéjegyenlőség tájára esik, mintegy ott áll a
tél kapujában. Az állattartók ilyenkor hajtották vissza a faluba a legelőre hajtott
állatokat. Ez a nap, a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt.
Az ún. kisfarsang ideje is e nappal kezdődött el. Vigadalmakat, lakodalmakat
Katalin napjáig (november 25-ig) lehetett tartani, így lett a lakodalmak őszi időszaka. Beindult a pálinkafőzés és ilyenkorra már megforrt az újbor. Ez az időjárás még alkalmat adott arra is, hogy a szabadban főzzenek és táncoljanak, esetleg
a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek, mert a kis falusi házak nem voltak
alkalmasak a nagy vendégsereg befogadására.
Szent Mihály napján sok helyen tartottak vásárt. Az emberek a téli holmikat
ezeken a vásárokon szerezték be. A szentmihályi vásárok országszerte emlékezetesek és nagyon kedveltek voltak. A vásárokba a távolabbi helyekről akkor még
lovas kocsival, vagy ökrös szekérrel mentek. Így árultak a vargák, a csizmadiák, a
kádárok, a szíjártók, a szűrszabók stb. Sok
árus mondókával csalogatta a vevőket.
De nemcsak azért mentek a vásárba, hogy
megvegyék, amire szükségük van. Ez szó-

rakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek. E naphoz kapcsolódik a női munkatilalom: aki ilyenkor mos,
kisebesedik a keze, aki pedig mángorol,
annak egész évben dörögni fog a háza
felett az ég.
2016. szeptember 29-én Liliom Óvodánkban megrendezésre került a Mihály
napi vásár.
Előző napon a Micimackó csoportos
gyermekek, óvónénijeik, dajka néni
„Hívogató”-val – néptánc, népdal invitálták meg az intézmény óvodásait és
a felnőtteket Mihály-napi vásárunkra. A
vásárra minden csoport vidáman készült
saját eladni kívánt árujával, portékájával.
Sok kedves vendéget is meghívtak, hogy
velünk együtt mulassanak, szórakozzanak ezen a napon.
Szülők kedves adományaiból - kukoricaszár, fürt szőlő, szalmabála stb. -, aztán
Betti és Berni néni
gyönyörűen feldíszítették óvodánk udvarát. A Jóisten szívéhez közel állhatott a

mi kis vásárunk, hiszen ragyogó, napfényes idővel ajándékozott meg bennünket. Az „árusok” felállították asztalukat,
azon elhelyezték portékájukat, majd hangos, incselkedő szóval próbálták azt eladni.
Minden gyermek és felnőtt petákkal fizethetett a megvásárolni kívánt termékért.
A Fenyves Otthon kis lakói és a velük
foglalkozó felnőttek ismét ellátogattak hozzánk. Gyönyörű népviseletük az idősebbekben felidézte a régi Mihály-napi vásár
hangulatát, a fiatalok pedig megismerkedhettek azzal hogyan is öltözködtek
régen nagymamáink, nagypapáink. És ha
már itt voltak táncra is perdültek mindenki legnagyobb örömére, melyért külön
hálásak vagyunk. Kedves műsoruk után
aztán kezdődhetett a zenés vigadalom.
Volt fergeteges tánc, ének, kukorica morzsolás, padon, szalmabálák közötti megpihenés.
Reméljük minden kedves vendégünk
ugyanolyan jól érezte magát, mint mi mindannyian, és elmondhatjuk, hogy jövőre,
ugyanekkor, ugyanitt ismét találkozunk!
gyulai-farkas edina
tagintézmény-vezető

Képek a Liliom Óvoda életéből
A Fenyves Otthon lakóinak műsora

Mihály - napi előkészületek

Vigadalom
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A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium hírei

Sajtfesztiválon
jártunk
Az idén 4. alkalommal, október 1-jén
rendezték meg Nagyegyházán a nemzetközi sajtmustrát a Sajtkészítők Egyesületének szervezésében.
A kétnapos rendezvény 2. napján került
sor a sajtkészítők termékeinek bemutatására és a sajtból készült ételek főzőversenyére.
Több mint 20 kistermelő mutatta be és
kóstoltatta különleges sajtkészítményeit.
Csapatunk 4 fővel indult a versenyen,
ahol sajtos-tejfölös csirkemellet készítettünk tárcsán sütve, hozzá fóliában sült burgonyát és balzsamecetes zöldsalátát kínáltunk. Az elkészítésnek és az elkészült
ételnek is nagy sikere volt a közönség körében, a zsűri különdíjjal jutalmazta munkánkat.
Délután rekordkísérletre készültek kézi
vajköpülésből, mivel egyszerre egy helyszínen még senki nem próbálkozott vele. Jó
volt látni a résztvevők izgatottságát, mivel
fél órával a kísérlet előtt már mindenki
szorongatta a vajköpülőjét.
A végeredményt nem vártuk meg, mivel
a hosszú út miatt haza kellett indulnunk.
A csapat tagjai: Forró Katalin, Kerepesiné
Szőke Gyöngyi, Kerepesi Pál, Tóth
Józsefné.
Reméljük, hogy a rekordkísérlet sikerült!
Jó volt látni a sajtkészítők összefogását,
és bízom benne, hogy jövőre is résztvevői
lehetünk ennek a rendezvénynek.

Újra szántóversenyt rendezett
a kenderesi szaki
2016. szeptember 17-én ötödik alkalommal
került megrendezésre a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával, az immár hagyományosnak tekinthető Regionális Szántóverseny
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium szervezésében. A rendezvény
fővédnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt. A 20 résztvevő idén, a két
évvel ezelőtti versenyhez hasonlóan, a Kerék
István által felajánlott bánhalmai szántóföldön mérhette össze szakmai tudását. A versenyen a kenderesi szakiskola is képviseltette
magát, Kotora András 11. B, Pásztor Norbert
11.G osztályos tanulók, valamint Ökrös István
szakoktató személyében.

Csíkdánfalva
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium sikeres pályázatot nyert a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázatra.
2016. szeptember 11-től 25-ig Erdélyből
Csíkdánfalváról érkeztek tanulók, akik szakmai gyakorlaton vettek részt az intézményünkben. A helyi falusi turizmus megismertetése volt a fő cél. A gyakorlaton a tanulók
tartósítással, sajtkészítéssel és a helyi speciális ételek elkészítésének folyamatával ismerkedhetek meg.

Ellátogattunk velük a Hortobágyra a Tuba
tanyára, Budapestre, Tiszafüredre a Tisza-tavi
Ökocentrumba. Részt vettek a Horthy túrán és
a kisújszállási Kumániában ismerkedtek meg
a helyi sajátosságokkal. A nálunk vendégeskedő tanulók az V. Regionális Szántóversenyünkön is részt vettek, amelyben a vendéglátás, vendégfogadás területén jeleskedtek.
A program megvalósításához az iskola 840
ezer forint vissza nem térítendő támogatást
kapott. A programot sikeresen lezártuk.

tAnfOlyAm
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium „Aranykalászos gazda” és
„mezőgazdasági gépészmester” képzésre várja a jelentkezőket! Jelentkezés és bővebb
felvilágosítás az iskolában lehetséges. A részvétel önköltséges.

ingyenes tAnfOlyAm!
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium jelentkezőket vár 16-65 év
között az alábbi témájú ingyenes tanfolyamra:

„DigitÁlis szAKADéK csÖKKentése”
(számítástechnikai eszközök használatának segítése – laptop, tablet)
A foglalkozások időtartama: 35 alkalom x 2 óra (délutánonként)
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés az 59/328-158 – astelefonszámon érhető el.

Szántóverseny
A szántóversenyt Román István a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára
nyitotta meg, majd a nyitó barázda húzása
után kezdetét vette a megmérettetés. Amíg a
versenyzők a versenyfeladatok teljesítésével

voltak elfoglalva, addig a látogatók szórakoztatásáról a Topogók Táncegyüttes, a Mellofon
Fúvószenekar, valamint a Kenderesi Hagyományőrző Egyesület Néptánccsoportja gondoskodott.
A versenyszámok befejeztével és a szakavatott zsűri bírálatát követően került sor az
eredményhirdetésre. Az esemény ezúttal is a
nagy népszerűségnek örvendő Barázdabállal
zárult.
eredmények:
i. kategória: 1. Szopkó László, 2. Somogyi
Tibor, 3. Kovács Pál
ii. kategória: 1. Vígh Zoltán, 2. Örsi Sándor
Gábor, 3. Ternován József
iii. kategória: 1. Gődér József , 2. Dósa Pál
iV. kategória: 1. Kiss Zoltán, 2. Szabó
Bence, 3. Ökrös István
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A Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő Szolgálat hírei
Köszönet és Hála
az időseknek!

Nappali idősek klubja!

„A ház előtti kispadon öreg anyóka ül,
Bánata elől emlékcsónakon múltba menekül.
Réges-rég volt fiatal, arca földerül.
Eszébe jut a régnyár, ablaka alatt cigány hegedült.
Hold ezüstje ragyogott, dal szívéhez ért,
Visszajár még az a nyár, csillaggal volt tele az ég.
Rég elszállt ifjúság emlékcsónakon elring hozzá még.
Elmúlik a bánata, csak maradj vele még.
A ház előtti kispadon öreg anyóka ül,
Szíve mélyén valahol, még szól a hegedű.
Szemében könny szökik, lelke megremeg,
Feje felett kék égen úsznak sötét fellegek.
Lábaihoz hűséges kutyája odatelepül,
Éldegélnek kettecskén, szíve még földerül.
Bánata elől emlékcsónakon múltba menekül.
A házelőtti kispadon öreg anyóka ül.”
(Medgyes Imre)
Október 1-je az idősek Világnapja, mely az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és hálánk kifejezését az életünkért,
azért hogy gondoztak, ápoltak és emberré neveltek bennünket.
Társadalmunknak mindig is hasznos tagjai az idősek,
akik bölcsességükkel, tapasztalataikkal segítenek és óvnak
bennünket így mindnyájunknak nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a
türelemre, mely csendre, békére inti szívünket.
Az ősz aranyló leveleiben szívük arany melegét, őszülő
hajukban lelkük erejét jó meglátni; gyermeki vággyal
odabújni ölelő karjukba és érezni azt a melegséget, melyet
a zord hétköznapokon észrevétlen hajlamosak vagyunk
feledni. Szeressétek az Időseket!
A Kenderesi Gondozási Központ nevében Isten áldását
kérem városunk és minden idős ember életére, kívánok
számukra jó egészséget, boldogságot és kívánom, hogy
mindig érezhessék végtelen hálás szeretetünket!
majzikné Hanyicska Valéria
intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
A Kenderesi Gondozási Központ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat minden hónap második hét szerdáján kihelyezett ügyfélfogadást
tart Bánhalmán a volt Óvoda épületében (volt
óvónői iroda).
Az ügyfélfogadáshoz szükséges technikai
feltételek biztosítását igyekszünk mihamarabb pótolni, de kolléganőnk készséggel áll az

„Itt a kezem, és nyújts kezet
te is, hű cimborám,
együnk igyunk, sóhajtva, hogy:
haj-hajdanán.”
2016. szeptember 1-jén a Kenderesi Gondozási Központban elkezdődött az idősek
nappali ellátása, megalakult az idősek klubja.
Többen elfogadtuk és örömmel vettük ezt a
lehetőséget és ez által aktív, színes programokat szervezünk, valamint programokon veszünk részt, beszélgetünk és kézműveskedünk.
Az óvodások szervezték a Mihály-napi
sokadalmat, meghívtak bennünket és mi boldogan részt vettünk. Sokszínű volt a program,
a gyerekek nagyon ügyesek voltak és bátran jöttek hozzánk vásárolni a kis petákjaikkal, édesen falatoztak a finom mézes pogácsából.
Majd ezt követte az Idősek Világnapja, amikor az óvodások egy kedves népmese
előadásával szerepeltek és kedveskedtek nekünk! Az iskolásokkal egy „Generációs”
találkozó alkalmával ismerkedtünk meg, ahol a gyerekek érdeklődve kérdezgettek
a régi időkről, szokásokról. Elmeséltük nekik, milyen volt az élet ott ahol nagy
család volt, ott hogyan éltünk, továbbá kérdezgettek a tanulásról, az otthoni elfoglaltságról, hogy miként vettük ki a részünket a házimunkából, mennyit segítettünk
a szüleinknek a háztartásban vagy éppen milyen szórakozási lehetőségünk volt
akkoriban, mindeközben a gyerekek sok mindenen csodálkoztak.
A Generációs találkozó sikeres volt, bármikor nagyon szívesen és szeretettel látjuk
és várjuk a fiatalokat és a hozzánk csatlakozni vágyókat egyaránt!
A Klub tagjai

Önök segítségére, a hiánypótlásig kenderesi
irodánk is segíti a technikai jellegű munkavégzést. Az ügyfélfogadások pontos idejéről
legalább egy héttel előtte több és jól látható
helyen kifüggesztett plakáton értesítjük
Önöket!
Az ügyfélfogadás kiterjed:
- Szociális ügyintézésre
- Új esetek fogadására
- Család-és Gyermekvédelmi ügyek intézésére /jelzések fogadása, válás, gyermekel-

-

helyezés, családon belüli problémák stb./
Tájékoztatásra, információ nyújtására.
Valamint szükség esetén családlátogatás.

Az ügyfélfogadás megfelelő igény és
érdeklődés esetén gyakoribbá tehető! Kérem
Önöket, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal
legyenek segítségünkre a hatékonyabb munkavégzés érdekében! Együttműködésüket
köszönjük!
majzikné Hanyicska Valéria
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Kisújszállási Városgazdálkodás és a helyi műszaki csoport közleményei
szeleKtÍV HUllADéK gyŰJtés 2016. iV. negyedévben!
Október 24.
tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016.
október 26-án (szerda) lOmtAlAnÍtÁst szervez a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A LOM gyűjtés
időpontja nem egyezik meg a kiskukás
hulladékgyűjtés időpontjával. A lomtalanítás során KizÁrÓlAg nAgy
méretŰ hulladékot gyűjtünk össze
(pl.: bútorok (szekrény, szék, ágy), eszközök, berendezési tárgyak (napernyő, matrac stb.).
A lOmtAlAnÍtÁs nem terJeD
Ki a szabványos gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladékra (pl.: zsákba szedett ruhanemű, gyermekjáték, egyéb háztartási hulladék, stb.) NEM TERJED KI
továbbá, veszélyes hulladékra, építési törmelékre (inert hulladékra), trágyára, lombra,

november 28.

LOMTALANÍTÁS
autóroncsra, valamint ipari, mezőgazdasági, vállalkozási tevékenységből származó hulladékra.
A lomtalanítás keretében elszállításra
kihelyezett hulladékot a gyűjtés napján
7:00 óráig, úgy kell elhelyezni, hogy az a
jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a
hulladékszállítást végző célgép azt jól
meg tudja közelíteni.
Azon települési jellegű hulladék, amely
nem tartozik a LOMTALANÍTÁS keretébe, azaz a díjmentesen elszállítható hulladékok közé, azt KIZÁRÓLAG térítési

Közterületek karbantartása, használata!
Folyamatosan kell végezni az ingatlanok előtt lévő járda fölé lehajló faágak
legalább 2,5 m magasságig való visszavágását a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében. A közlekedést zavaró,
útkereszteződés belátását, járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat
szintén vissza kell vágni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
az ingatlanuk előtt lévő közterület kaszálását, tisztántartását minden tulajdonosnak, használónak folyamatosan kell végezni.
A belterületi ingatlanok gyommentesen tartása is a tulajdonosok, használók
kötelessége!
Az őszi-téli csapadékos időjárás miatt
a vízelvezetés biztosítására a belvízlevezető árkok átereszeit is folyamatosan
tisztán kell tartani.
A közterületen tárolt építőanyagot kérjük a saját ingatlanon elhelyezni, vagy
közterület használati engedélyt kérni
hivatalunktól!
A közterületet telephelyként használni
tilos! A gépjárműveket, munkagépeket
mindenkinek a bejelentett telephelyén
kell tárolnia!

A kihelyezett forgalomirányító táblák
által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi a debreceni
ATEV. Kérünk mindenkit akinél állati
hulla és egyéb állati eredetű hulladék keletkezik, azt a szeméttelep végénél lévő
gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni.
A máshol történő elhagyás szabálysértési
bírságot von maga után.
A lakóházak és épületek szükségszerinti karbantartását, meszelését a tulajdonos végezze el a szebb városkép megőrzése érdekében! A hiányzó házszámtáblákat és postaládákat is javasoljuk pótolni!
Közvilágítási hiba bejelentése a 06/80210-310 ingyenesen hívható számon
lehetséges.
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos
segítő együttműködését.
polgármesteri Hivatal

December 5. hétfő
díj ellenében a megszokott vonalkódos
elszámolási rendszer keretében szállítjuk
el.
együttműködésüket előre is köszönjük!
Kisújszállási Városgazdálkodási
nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Recepcióvezető (Berekfürdő),
Egyéb szakképzett oktató, nevelő- gyógy-,
fejlesztő pedagógus (Kisújszállás),
Mezőgazdasági technikus -MEÓS
(Kisújszállás),
Mérlegképes könyvelő (Karcag),
Bolti eladó (Karcag),
Ruházati bolti eladó-gyermekruházat
(Kisújszállás),
Vagyonőr (Kisújszállás),
Festő –galván (Karcag),
Ruházati gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó-varrodai betanított
munkás (Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó-varrodai betanított
munkás –szálazó, bontó, gőzölő, daraboló
(Karcag),
Kútkezelő (Kisújszállás),
Áruszállító- gépkocsivezető (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozásfamunkás (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozású
(Karcag),
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás
(Székesfehérvár, Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari
foglalkozás (Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásmezőgazdasági idénymunka (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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Falugazdász hírek
1. Őstermelői igazolványok
A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az
őstermelői igazolványt kérelmező ügyfelek őstermelői státusza
az ideiglenes igazolvány kiállításával kezdődik, ami ugyanúgy
igazolja, hogy a gazdálkodó őstermelői tevékenységet folytat,
és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi
CXVII. tv.) mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra, mint a 60 napon belül elkészülő végleges kártyás igazolvány.
A tavaly decemberben elfogadott új mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet
bevezette az ideiglenes igazolvány fogalmát. Ráadásul 2016.
július 22-én hatályba lépett – az egyes adótörvények módosításával összefüggő – legutóbbi rendeletmódosítás, ami az ideiglenes igazolványok hatályát meghosszabbította. A kormányrendelet július 22-én életbelépett változása szerint, az ideiglenes
igazolványok csak egy átmeneti – 2016. szeptember 30-ig tartó
– időszakban hatályosak. Időközben az ideiglenes igazolványok
hatályát további két hónappal meghosszabbították. Ezért azok
az őstermelők, akik az ideiglenes igazolványaikat úgy kapták
meg, hogy annak hatálya legfeljebb 2016. július 31-ig szólt, a
rendelet értelmében azt automatikusan 2016. szeptember 30ának kell tekinteni.
Azok az őstermelők, akik piacon értékesítenek és még nem
kapták meg a plasztik őstermelői kártyájukat az ideiglenes igazolványukkal nem jogosultak őstermelői értékesítésre pl. piacon.
Ezen őstermelők a falugazdásznál kérhetnek egy ideiglenes igazolványt, ami újabb 60 napig érvényes. Az ideiglenes igazolvány száma nem változik és ez idő alatt a Kamara kipostázza a
plasztik kártyát.
Azon őstermelők, akik barna igazolvánnyal rendelkeznek
2016. 12. 31-ig le kell cserélniük igazolványaikat, hogy az
őstermelői tevékenységük folyamatos legyen. A főállású őstermelők, 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) 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. meghatalmazás elfogadható, ha a családtag nem tud részt venni az
őstermelői ügyintézésben. Közjegyző által készített meghatalmazás (teljes bizonyító erejű okirat) fogadható el.
Azon őstermelők, akik piacon értékesítenek kötelező egy
tábla kitétele, amelyet az irodámban tudok adni fogadó napjaimon (szerda, csütörtök). A táblán fel kell tüntetni „Saját őster-

melői tevékenységből származó termék” szöveget és az őstermelői igazolvány számát.
2. Ökológiai és hagyományos másodvetés
Azok az ügyfelek, akik a területalapú támogatásuk igénylésénél az EFA területet (Zöldítés egyik alapfeltételét) ökológiai
másodvetéssel teljesítették, bejelentési kötelezettségük van. A
főnövény lekerülését, a másodvetés elvetése után 15 napon belül
be kell jelenteni az MVH-hoz az elvetett növényeket (min. 2
fajta a listából), a vetés időpontját, a főnövény vetési időpontját
és a főnövény lekerülésének időpontját elektronikus úton 2016.
09. 30-ig. Ezen kívül az ökológiai másodvetés talajba forgatását
is be kell jelenteni az MVH-hoz elektronikus úton. A forgatás
előtt 5 nappal és a tényleges forgatás után 15 napon belül is
jelentési kötelezettsége van a gazdának.
A hagyományos másodvetést is 15 napon belül be kell jelenteni az MVH-hoz, de itt már a lekerülést nem kell jelenteni.
3. egyéb hírek
November hónapban megváltozik az ügyfélfogadás szabadság miatt. Novemberben csütörtökönként lesz ügyfélfogadás
08:00–16:00-ig, Nagy László kisújszállási falugazdász látja el a
falugazdászi feladatokat. Novemberben telefonon sem vagyok
elérhető. Telefonon is Nagy László falugazdászt kell keresni a
06-30/284-5258-as számon. Decemberben ismét minden szerdán és csütörtökön tartok ügyfélfogadást Kenderesen, péntekenként pedig Bánhalmán. Bánhalmán november hónapban nincs
ügyfélfogadás, a gazdák Kenderesen minden csütörtökön tudják
intézni az ügyeiket.
magda Attila falugazdász

JELENTKEZZ!
BIZTOS JÖVEDELEM! HIVATÁS! STABILITÁS!
ÉLETPÁLYA! RENDVÉDELEM!
Várunk a büntetésvégrehajtás kunmadarasi csapatába, ha
- elmúltál 18 éves,
- van érettségid,
- büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy
Amit kínálunk:
- minimum bruttó 220.000 forint munkabér,
- cafetéria
- lakhatási és utazási támogatás
Jelentkezni lehet Kenderesen a Polgármesteri Hivatalban
Pádár Lászlóné polgármester asszonynál.
Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Telefonszám: 06-1-301-8150, www.bv.gov.hu, toborzas@bv.gov.hu
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Hímzőkör tagok
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Baba Mama Klub

2008 óta működik a könyvtárban a Kézimunka Klub.
tagok: lévai miklósné, Kelemen ignácné,
Andrási Jánosné, grúber Keresztélyné,
nagy istvánné, Uliczki istvánné

Baba mama Klub 2016. október 7.
Hodos szilvia zenés ringató foglalkozása

2016 augusztusában a kenderesi
meDOsz-tól különválva megalakult a
Bánhalmai sport egyesület.

A Bánhalmai
Sport Egyesület hírei

A szervezetet önerőből finanszírozzuk
jelenleg, ennek érdekében jótékonysági
estet rendeztünk, melynek fő attrakciója a
fegyverneki DOGS zenekar koncertje
volt. Az est jó hangulatban telt, volt büfé,
zsíros kenyér, virsli, melyek támogatás
útján jutottak hozzánk. Az est a koncert
után is folytatódott, Csáthy Zoli DJ
vezérletével. Hajnalra mindenki elfáradt,

összességében jól sikerült este volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak az önzetlen segítséget, valamint, hogy ez a buli létre jöhetett!
Támogatók:
Dogs
Fegyvernek,
Nagykun-Hús Kft., Középtiszai Zrt.,
Fehér Andrásné, Fehér András, Kun
Ferenc, CBA Kenderes, Szőlősi Pékség,
Deko Pékség, Vibrátor Kft., Kenderes

Szakiskola, Szathmári Zoltán, Csáthy
Zoltán, Kovács Miklós (Cikó), Pádár
Lászlóné, Molnár Imre, Szűcs István,
Maróti Imre, Tóth József, Kocsmár
Gyula, Nagy Zsuzsa, Bana Erzsébet,
Ratkai Zsuzsi, Jakab Sándorné és még
sokan mások, akiket itt nem soroltunk
fel, de segítették az egyesület boldogulását!
Hajrá Bánhalma!!!
Kiss zoltán
egyesületi elnök

KÖzéptiszAi meDOsz sK ereDményei
és mérkőzés időpontjai

A KézimUnKA
KlUB foglalkozása
2016. október 25-én
(kedden) 10 órakor lesz
a gondozási Központ
idősek Klubjában.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

megyei ii. osztály - 2016/2017
1. 2016. 09. 17. – 16:00
2. 2016. 09. 24. – 15:00
3. 2016. 10. 02. – 15:00
4. 2016. 10. 08. – 15:00
5. 2016. 10. 16. – 14:30
6. 2016. 10. 22. – 14:00
7. 2016. 10. 29. – 14:00

Szászbereki SE – Kenderes SE
Kenderes SE – Kunmadaras KSE
Jászdózsa SE – Kenderes SE
Kenderes SE – Kunhegyes SE
Tiszagyenda KSK – Kenderes ESE
Kenderes SE – MAFC Mezőtúr
Kenderes SE – Tiszapüspöki SE

Kunság U-19 – 2016/2017
1. 2016. 09. 18. – 10:00
Nagyiváni FC – Kenderes SE
2. 2016. 09. 25. – 10:00
Kenderes SE – Cibakházi NKSE
3. 2016. 10. 02. – 10:00
Tiszaszentimrei SE – Kenderes SE
4. 2016. 10. 09. – 10:00
Kenderes SE – Kunmadarasi KSE
5. 2016. 10. 22. – 10:00
Cserkeszőlői SE – Kenderes SE
6. 2016. 10. 29. – 10:00
Tiszagyendai KSK – Kenderes SE

4-0
4-2
2-4
1-3

9-1
0-3
5-3
elmaradt
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megHÍVÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEOSZ kenderesi
csoportja szeretettel meghívja
Önt/Önöket a

„fogyatékkal élők kulturális
találkozójára”
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szÍnHÁz
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló, Pécsi Sándor bérlettel
rendelkezők következő előadása:
2016. október 26. (szerda)

noel coward: Vidám kísértet
-vígjáték két részben-

melyet 2016. október 22-én (szombaton) 10 órától
rendezünk
Kenderesen a móricz zsigmond művelődési Házban.
A találkozó célja:
– ismerjék meg a fogyatékkal élők tehetségét,
értékeit,
– intézmények, szervezetek közötti kapcsolatfelvétel
elősegítése
– jövőbeni hasonló találkozások segítése,
– mindenki megmutathassa amit tud.
A találkozó programja:
9.00
A fellépők és vendégek fogadása és
megvendégelése
12.00 Ebéd
13.00 Fellépők műsora
15.30 Tombola sorsolás
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel (üdítő, édesség, kávé).
Tombola felajánlást szívesen fogadunk.
Bodor Andrásné
csoportvezető

A tengerészeti és néprajzi
kiállítóterem téli nyitvatartása
Október 1. és április 30 között:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

zárva
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
zárva

elérhetőségek:
e-mail: horthytura@gmail.com
web: www.horthytura.hu
Tel.: +3659/528-044 és +3630/4553485
A telefonszámok csak a Kiállítóterem nyitvatartási
ideje alatt érhetők el és a Horthy emlékhelyek is ez idő
alatt látogathatók!

Charles, a jól menő angol író készülő regényéhez tanulmányozni óhajt egy médiumot. Bár Ruth, a felesége nem lelkesedik az ötletért, meghívják Madame Arcatit, a közelben lakó
spiritisztát, hogy biciklizzen át hozzájuk, s egy kellemes nyáresti vendégség során tartsanak egy igazi szeánszot. A háziorvosukat és annak lelkes feleségét is meghívják, hogy az írói
szándék ne lepleződjön le az érzékeny hölgy előtt. Senki sem
hisz ebben a hókusz-pókuszban, mígnem Madame Arcatit
transzba nem esik, és a sötétben meg nem lebben a függöny…

indulás:
17.45 órakor Kenderesen a művelődési háztól
18.00 órakor Bánhalmáról
Útiköltség: 1.200 ft/fő
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