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Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Kedves fiatalok!
Megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok Önök előtt és az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharcra emlékezhetek. Történelmi
tanulmányainkból jól ismerhetjük az akkori
esős március 15-e és a szabadságharc eseményeit. Magunk elé képzelhetjük a forrongó pesti
ifjúságot, a hozzájuk csatlakozó, esernyővel
Budára vonuló polgárságot, a Tizenkét Pont
kinyomtatását és Petőfit, amint a Nemzeti Dalt
megosztja hallgatóságával. Hazafias melegséggel tölti el szívünket a szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjárata, Kossuth lelkesítő beszédei, a harcra buzdító versek és nóták mindegyike.
Mi, kenderesiek és bánhalmaiak, a képzelőerőnkre hagyatkozva láthatjuk, amint a kormány Debrecenbe történő menekülésekor,
1849. január 4-én, Bánhalmán haladt át a Szent
Koronát is szállító kocsikaraván. Az út mentén, a téli hidegben mindenütt tüzek égtek, a
tüzeknél katonák és polgárok melegedtek. A
bánhalmai fogadóban Perczel Mór seregéhez
tartozó katonák szállásolták el magukat.
Az osztrák császári és az orosz cári csapatok túlerejével szembeni küzdelem kilátástalan volt. Petőfi Fehéregyházánál történő elestét, a világosi fegyverletételt, a szabadságharc
bukását, a megtorlást, a legnagyobb magyar
elmeintézeti sorsát az ország egész lakossága
néma gyásszal és mély apátiával fogadta. Kivégeztek tizenhárom tábornokunkat, az első
miniszterelnökünket, sokak kerültek börtönbe, kényszerültek bujdosásra és az ország elhagyására.
A szabadságharc elbukott, de eszméje kitörölhetetlen nyomot hagyott minden igaz magyar lelkében. Március 15-e szimbólummá vált,
a diktatúrák elleni tiltakozás és a szabadság
szimbólumává. A következő másfél száz év
történelmében a demokratikus felhatalmazást
nem birtokló hatalmak fekete betűs ünneppé
silányították, ami sokszor osztályfőnöki óra keretében történő megemlékezést, más esetben a
forradalmi ifjúsági napok egyikét jelentette.
1848-ban a magyar nép a szabadságra és
emberibb életre vágyott. A világ népei között
a negyedikek vagyunk a szabadság iránti vágy
tekintetében. A 19. században, a reformkori
szellemi és fizikai fellendülésének gátat sza-

bott az idegen elnyomás és az önkény, amely
ránehezedett sokat szenvedett népünkre.
Ezeregyszáz éves, Kárpát-medencei történelmünk során nem először kerültünk szembe
országunkat és a puszta létünket veszélyeztető
idegen hatalommal. Honfoglalásunk és államalapításunk idején német uralkodókkal szemben kellett tekintélyünket kivívnunk. A tatárok rövid idejű, de annál erősebb pusztítást
végezetek országunkban, amely után idegen
földön, erdők és nádasok sűrűjében rejtőzködő népünknek, szinte új honfoglalást megvalósítva kellett a felperzselt országot újjáépíteni. A középkori százötven éves török uralmat a Habsburg ház több évszázados befolyása követte.
Az első világháborút követően az európai
térképeket átrajzoló hatalmasságok szörnyű
igazságtalanságot követtek el velünk szemben. Szabadságunk elnyerése mellett soha nem
látott ország csonkítást kellett elszenvednünk.
A második világégést követően, a megkérdezésünk nélkül, szovjet befolyás alá kerültünk. Következett a máig vitatott negyven év,
ideiglenesen itt állomásozó, más nemzetiségű
katonákkal megtámogatva.
Háborúk, szabadságharcok, forradalmak,
megszálló idegen katonák, szüntelen kísérletek népünk és országunk létezésének megszüntetésére tizenegy évszázadon keresztül.
Mindezek ellenére mi mégis itt vagyunk, a
határainkon innen és túl, magyarként. Túléltük a tatárt, nem lettünk törökök, németek,
és nem lettünk szovjetek sem. Legyünk büszkék erre és lássuk végre be, hogy csak magunkra számíthatunk. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy ha baj van egyedül maradunk. Gondjainkat nem oldotta, és
nem fogja megoldani helyettünk senki, meggyőződésem, hogy ez a jövőben sem fog megváltozni.
Napjainkban nincs közvetlen katonai fenyegetettségünk, nincsenek idegen katonák
országunkban, demokráciában élünk, kék és
piros útlevél támasztotta korlátok nélkül,
járhatunk-kelhetünk a világban. Nincsenek
romokban hídjaink, nem kell szétlőtt házainkat újjáépítenünk, nem kell tömegsírokat
feltárnunk, és nem kell titkos kapcsolatban

lennünk a hatalom elől bujdosó szeretteinkkel.
Ma másféle harcot kel vívnunk. Hamarosan tollal a kezünkben, függöny mögött kell
vér nélküli szabadságharcunkat megvívnunk.
Maradunk-e ezen az úton, vagy a járt utat járatlanra cseréljük?
A jövőben is védjük-e határainkat? Támogatjuk-e a gyermeket nevelő családokat?
Adókedvezményt adunk-e a házasságot kötő
fiataloknak?
A házasság továbbra is egy férfi és egy nő
köteléke marad-e? Népesedési gondjainkat
fiataljainkkal vagy bevándorlókkal kívánjuk-e
megoldani?
Akarjuk-e hogy a hiányszakmát tanulók a
jövőben is ösztöndíjban részesüljenek-e? Továbbra is lesz-e duális képzés a felsőoktatásban? Vajon energiaiparunk megmarad-e
állami befolyás alatt, csökkentve, illetve
féken tartva az energia árakat? Vajon tovább
folytatódik-e a minimálbér és a bérek vásárlóértékének növelése? Vajon tovább csökken-e
az ország adóssága?
Vajon Magyarország a jövőben is magyar
lesz-e, beleértve az évszázadok óta velünk
szenvedő, boldoguló, keresztény kultúránkat
elfogadó nemzetiségeinket, németeket, romákat, szlávokat?
Vajon hiszünk-e a felelőtlen ígérgetőknek
vagy tovább folytatjuk Magyarország és benne
Kenderes és Bánhalma lelki és fizikai építését?
Megannyi kérdés, melyekre a választ csak
április 8-a után kapjuk meg.
A feladat és a felelősség is óriási. Mindehhez emeljük fel fejünket, egy nemzeti ünnepen különösképpen!
Március 15-e szellemisége és a nemzeti
büszkeségünk adjon erőt, hitet, kitartást, lelki
támaszt és józan megfontolást Kenderes, Bánhalma valamennyi lakosa és minden magyar
számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
(Krokavecz Lászlónak, a FIDESZ helyi
elnökének a március 14-i városi ünnepségen
elhangzott beszéde.)
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A nagyböjt: készület húsvét ünnepére
A húsvét az örök élet ünnepe. Anyaszentegyházunk minden esztendőben meghív bennünket, hogy erre a nagy eseményre készítsük fel a szívünket, a
lelkünket és a testünket is. Méghozzá egy
negyven napos készületi idővel, a nagyböjttel.
Ennek kezdetén, hamvazószerdán a pap
hamut hint fejünkre és közben e szavakat
mondja: „Emlékezzél ember: porból vagy
és porrá leszel”. Ezzel kapunk egyrészt
egy emlékeztetőt, egy biztatást arra, hogy
a lényegre koncentráljunk: olyan értékeket akarjunk gyűjteni egész életünkben,
amelyek nem enyésznek el, amelyek
mindörökké megmaradnak: a szeretet
kincseit. Hiszen minden más egyszer
elmúlik. Másrészt pedig Anyaszentegyházunk segít bennünket abban is, hogy
ráébredjünk arra, hogy Isten az e világon
lévő dolgoknál végtelenül többet akar
nekünk adni: az örök, boldog életet.
Jézus Krisztus annak idején, mielőtt
elkezdte volna harminc éves korában a
nyilvános, tanítói életszakaszát, negyven
napra kivonult a pusztába. Időnként
mindnyájunknak szükségünk van a magányra, az elcsendesedésre. Azért, hogy
összeszedettebben tudjuk átnézni az életünket és hogy még jobban rá tudjuk magunkat bízni Isten végtelen szeretetére. A
böjtölés ehhez is hozzásegít bennünket.
A jó böjtnek vannak ismérvei. Ebbe
bele tartoznak a külső megnyilvánulások:
kevesebbet étkezünk, jobban odafigyelünk magunkra, de a leglényegesebb része
a böjtnek a lelkület. Milyen lélekkel böjtölök?
Jézus felhívta a figyelmet arra, hogy a
böjtölésünk ne egy külsődleges dolog legyen. Ne azért tegyük, hogy a többiek
lássák rajtunk azt, hogy mennyire Isten
útján járunk, vagy azért, hogy saját magamat sokra tarthassam: „ennyire jó vagyok, hogy még ezt a lemondást is el tudom vállalni”, mert az ilyesfajta önmegtagadásnak nincs igazi értéke.
Hanem a valódi böjtöt az Isten iránti
szeretetből végezze az ember. Isten szeret
engem, teljesen ingyenesen. Szeret annyira,
hogy eljön hozzánk, emberré lesz, feláldozza magát értünk és nekünk ajándékozza az örök életet. Én pedig válaszoljak neki azzal, hogy ezt a nagy isteni jóságot elfogadom. Elfordulok a világ csa-

tesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat
egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi
munkát végzők, a közétkeztetésben részesülők.” Illetve, akik egészségi állapota
azt lehetetlenné teszi.
Ezek a cselekedetek, lemondások nem
maguk a böjt lényege, hanem a lényeg
felismeréséhez, eléréséhez segítenek
hozzá. Magukkal hozzák az együttérzés,
az Isten-szeretet és az örök lét hitéből
mindig reményt meríteni tudó életet.
Figyelmünket a mindennapokban sok
minden elterelheti – a különféle ügyeink,
bajaink, problémáink – az egyetlen valóban fontosról, az örökké megmaradó isteni
szeretetről.
lóka fényétől és Isten végtelen ragyogásába tekintek.
Az Egyházi Törvénykönyvben ezt találjuk a böjtről és az önmegtagadás
cselekedeteiről:
„A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől
megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások
bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami
még hiányzik Krisztus szenvedéseiből
(Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben
ellenálljunk.”...
„Ez idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán
és nagypénteken.” (Háromszor szabad
enni, ebből egyszer jóllakni és tartózkodni kell a hústól.)
„A hústilalom kötelezi azokat, akik
tizennegyedik életévüket betöltötték; a
böjt pedig az összes nagykorúakat hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen
azonban gondja arra, hogy a bűnbánat
valódi értelmére megtanítsák azokat is,
akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a
böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás: nagyböjt
péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év
többi péntekjein.” (ételben való böjt, vagy
más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.)
„Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha
kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Men-

Az életben helye van a szórakozásnak,
az evilági örömöknek is. A nagyböjt előtt
ott a farsang, utána pedig a húsvéti időszak, melyek az örvendezésnek, a bálok
rendezésének idejei. Míg a nagyböjt az
elcsendesedésé. Az embernek mindkettőre szüksége van földi léte folyamán.
Az a nagy baj, ha valaki belefeledkezik
az evilági örömökbe és nem veszi észre a
legnagyobbat, Jézus feltámadásának
ajándékát.
Kívánom minden Kedves Testvéremnek, hogy az idei szent negyven böjti napot jól tudják felhasználni, hogy legyen
ez az Isten felé való odafordulásnak az
ideje. Vegyük észre, elmélkedjünk el azon,
hogy nekünk örök életünk van, amit boldogságban, örök boldogságban tölthetünk
el.
Jézus feltámadása óta a mi evilágból
való eltávozásunk, földi halálunk sem egy
reménytelen elmúlás, nem egy katasztrófa, hanem a Krisztussal, az emberré lett
Fiúistennel, s rajta keresztül az egész
Szentháromsággal való még közvetlenebb, még személyesebb találkozás alkalma.
A görögkatolikus húsvéti tropár, ünnepi
főének szövege így szól: „Föltámadt
Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a
halált, és a sírban lévőknek életet
ajándékozott.”
A Jóisten adjon nekünk bölcsességet,
hogy ezt a legnagyobb kincset fel tudjuk
ismerni; ez erősítsen és töltsön el a Szentlélek szerető erejével minden nap.
Koltavári Attila plébános
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Közmeghallgatás
A Képviselő-testület minden évben a
költségvetési rendelet elfogadása előtt
közmeghallgatást tart Kenderesen és
Bánhalmán. A január 24-i és 25-i közmeghallgatáson rövid tájékoztatást adtak
a 2017. évben megvalósult feladatokról,
majd ezt követően a 2018. évi költségvetés főbb számadatait ismertették.
A 2017-es évet értékelve elmondták,
hogy az önkormányzat kötelező és
önként vállalt feladatait intézményein
keresztül, illetve egyéb módon végezte.
A képviselőtestület a tavalyi évben 23
nyílt és 6 zárt ülés tartott. Az üléseken 24
rendeletet alkotott és 223 határozatott
hozott.
Az önkormányzat 2017. évi prognosztizált bevétele 1.705.633.612 Ft, a
prognosztizált kiadás teljesítése pedig
891.712.128. Ft.
A két összeg közötti különbség azt
jelenti, hogy nyertes pályázataik többségének forrása megérkezett az önkormányzat számlájára.
Az önkormányzat a továbbiakban is
takarékos és fegyelmezett gazdálkodást
folytat, amely az előző években is elsődleges szempont volt. Ennek eredményeképpen az önkormányzat gazdálkodása
stabil és kiegyensúlyozott volt a tavalyi
évben is.
A minimálbér emelés és a garantált
bérminimum emelés az önkormányzatnak a tavalyi és az idei évben 40 millió Ft
többletkiadást jelentett, amelynek jelenleg nincs meg a fedezete. Az sem ismert,
hogy ilyen célra milyen összegű kompenzációt fog kapni az önkormányzat. A
tavalyi évi 27 millió Ft-os többletkiadáshoz 10 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat.
Az elmúlt testületi ülésen döntött a
Képviselő-testület folyószámlahitel és
munkabérhitel felvételének lehetőségéről
ahhoz, hogy a munkabér kifizetések ne
kerüljenek veszélybe. Ha ehhez nem kapnak központi segítséget, az nagy gondot
fog jelenteni a gazdálkodásban.
Az iparűzési adóbevétel 65.195 ezer,
2015. évben 61.262 ezer Ft, 2016. évben
78.086 ezer Ft, 2017. évben 70.047.911
Ft volt, amelyet nagyban befolyásol a
mezőgazdaságban elért árbevétel is.
Az intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás összege 2017. évben
63.388.051 Ft volt.

A településen az összes adózó 351,
melyből 125 gazdasági társaság, 87 fő
egyéni vállalkozó 132 fő őstermelő és 7
gazdasági társaság.
2017-ben az önkormányzat 69.388.051
Ft-ot fordított intézményeinek működésére.
Kenderes Városi Önkormányzat
nyertes pályázatai:
A Terület-és Településfejlesztési Operatív programon belül a következő nyolc
projekt volt eredményes:
1. „Komplex energetikai fejlesztés
Kenderes közintézményeiben” című
pályázat keretében több önkormányzati
intézmény fejlesztésére kerül sor: Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Területi
Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és a jelenleg
használaton kívüli bánhalmi iskola. A
fejlesztés keretében az ingatlanok külső
határoló szerkezetei korszerűsödnek,
maximum HMKE fotovillamos rendszert
alakítanak ki a saját villamosenergiaigény kielégítése céljából, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezéseket korszerűsítenek, cserélnek és
akadálymentesítenek is.
Teljes projektköltség: 199.765.740 Ft
Jelenleg a műszaki tervek elkészítése,
az engedélyeztetési eljárások lefolytatása
zajlik az első mérföldkőben.
2. „Élhető Kenderes, Zöld város”
elnevezésű projekt keretében a város
zöldterületeinek környezettudatos, családés klímabarát megújítása történik. Ennek
során a Szövetkezeti úton és a Horthyligetben játszótereket alakítanak ki, a közösségi rendezvénytéren annak funkcióbetöltését elősegítő eszközök beszerzésére, beruházások megvalósítására kerül
sor. (filagóriák kihelyezése, sétaút kialakítása, szabadtéri színpad fedése)
Városi zöldfelület növényállományának rekonstrukciója mellett utcabútorok
beszerzése és a Városháza előtti használaton kívüli szökőkút felújítása is megtörténik. Nagy igény mutatkozik a városi,
illetve a helyi szolgáltatásokat igénybe
vevő közösség irányából a nyilvános
mosdó kialakítására, mely a Művelődési
Ház melletti területen kap helyet. Bővül a
meglévő térfigyelő rendszer is a projekten kívül.

Teljes projektköltség: 105.200.000 Ft
Megvalósult a projekt tartalmi előkészítése, a műszaki tervdokumentáció elkészült, jelenleg a közbeszerzési eljárás
előkészítése történik.
A Kenderesen lévő játszótéri játékok a
tavalyi évben felújításra kerültek, amelyeket Bánhalmára szeretnének kihozni,
mivel a pályázati kiírás nem tette lehetővé, hogy két helyre nyújtsanak be pályázatot.
3. Az óvoda épületei is megújulnak.
A tervezett felújításokhoz belső átalakítások-korszerűsítések, új főbejárat, fedett terasz és új udvari térburkolatok is
társulnak.
A régi épületrészben többek között a
belső padlóburkolatokat újítanak fel, új
vizesblokkokat, akadálymentes WC-t,
foglalkoztató szobát alakítanak ki. Mindkét épületrészben cserélnek nyílászárókat, felújítják a homlokzatot, melynek
eredményeképpen egy korszerű, akadálymentes, a helyi igényeket teljes mértékben kielégítő létesítmény jön létre.
Teljes projektköltség: 100.000.000. Ft
Az első mérföldkőben elkészültek az
engedélyes tervek, rehabilitációs szakértő és energetikai szakértő bevonása is
szükséges volt.
4. A TOP-4.2.1.-es pályázat keretében
a Központi Konyha eszközeit korszerű
berendezésekre cserélik, ezzel támogatva
a folyamatosan magas szintűszolgáltatást. Az eszközök megújításával a személyzet gördülékenyebben tudja végezni
a munkáját, az étkezést igénybe vevők
pedig minőségileg is megfelelő kiszolgálásban részesülnek.
Teljes projektköltség: 48.762.128 Ft
Az első mérföldkőben a beruházás
megvalósításához szükséges volt a konyhatechnológusi vélemény beszerzése, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
5. A TOP-2.1.3. pályázat keretében a
csapadék-, belvíz- és a helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árkok rekonstFolytatás a 4. oldalon

4. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Folytatás a 3. oldalról
rukciója, új vízelvezető árok és kapcsolódó műtárgyak létesítése, a csapadékvíz
elvezető rendszer kialakítása történik.
Teljes projektköltség: 209.794.022 Ft
Az első mérföldkőben előírt tevékenységeket folytatják le jelenleg: a projekt
tartalmi, műszaki előkészítése zajlik,
ennek keretében elkészülnek az előzetes
tanulmányok, engedélyezési dokumentumok.
6. Önkormányzatunk Kisújszállás, Berekfürdő és Túrkeve mellett konzorciumi
partnerként csatlakozott Kunmadaras
Nagyközség Önkormányzatához a TOP1.2.1 pályázatban, melynek elsődleges
célja a Nagykunsági települések turizmusának erősítése, továbbá törekednek
arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyére jellemző műemlékekre, építészeti
örökségekre alapozva egy korszerű infrastruktúrával és magas minőségi színvonalú komplex turisztikai attrakció létrehozása valósuljon meg. Önkormányzatunk a pályázat szándékaihoz igazodva
a helyi római katolikus templom felújítását végzi el.
Teljes projektköltség: 400.000.000 Ft,
ebből Kenderes Városi Önkormányzat
által igényelhető összeg: 79.448.558 Ft.
7. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat vezetésével valósul meg a
Tisza-tavi templomok útján II. - kulturális turisztikai desztináció elnevezésű pályázat, melynek célja, hogy a
Tisza-tavi régió települései idegenforgalmának fellendítése érdekében komplex
turisztikai kínálatot biztosítson az érdeklődők számára, ezen belül új vonzerők
létrehozását és a meglévők fejlesztését
kívánja elérni. Törekszünk arra, hogy az
épített és szellemi örökség értékeinek
hasznosításával fenntartható turisztikai
attrakció és térségi hálózat, ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményekkel bővített fejlesztés valósuljon
meg.
Kenderes Városi Önkormányzat a pályázat céljainak való megfelelés érdekében Bánhalmára vallási kegyhelyet
(imaházat) épít.
Teljes projektköltség: 400.000.000 Ft,
melyből Kenderes Városi Önkormányzat

által igényelhető összeg: 29.477.994 Ft.
Az egri főegyházmegye 15 millió Ft
forrást biztosít az imaház építéséhez.
Ezen túlmenően egy Bánhalmáról elszármazott idős lelkipásztor, Somodi János
jelentkezett azzal a felajánlással, hogy ismerősei körében gyűjtést szervez a bánhalmi templom építéséhez, amely számára is nagyon fontos, hiszen 11 évig
Bánhalmán élt, és 2020-ban az aranymiséjét Bánhalmán szeretné megtartani.
8. 2017. december 20. napján kelt támogatói döntés alapján a TOP-1.1.1-16
„Kenderes iparterület fejlesztése”
című pályázat támogatásra került, a
támogatás összege 217.962.099 Ft.
Ebben a projektben többek között a helyi
ipartelep ivóvíz-, szennyvízhálózatának,
valamint közlekedő területek rekonstrukciója, térvilágítás, térfigyelő rendszer
kialakítása történik. Jelenleg támogatási
szerződés előkészítése történik.
További pályázatok, melyek eredményeképpen Kenderes városa megújul:
1) A KEHOP-2.2.2. azonosító számú
projekten belül megvalósul Kenderes és
Bánhalma területén a csatornahálózat
bővítése és a meglévő szennyvíztisztító
telep fejlesztése. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Izsák,
Orgovány, Ágasegyháza, Kenderes és
Tápiószőlős településeken az SV KEHOP2
Konzorcium végzi el a kivitelezési munkákat. A munkaterület átadása megtörtént
Izsákon, ahol a polgármester is személyesen részt vett. Az engedélyeztetési eljárások még nem zárultak le. Olyan tájékoztatást kaptak, hogy valószínűleg
június-július hónapban kezdődnek meg
majd a munkálatok.
2) A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház a Vidékfejlesztési Program keretein
belül újul meg. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a A Kunhegyesi
Építők Kft.
A vállalkozó a munkálatok kezdete óta
az épület külső homlokzatát javította, az
előírt hőszigetelés nagy részét felragasztotta, elvégezte az ehhez szükséges előkészítési munkákat. Nyílászárók cseréje
is történt már. A teljesítés szerződés szerinti határideje: 2018. augusztus 31.
3) Kenderes Városi Önkormányzat a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Tör-
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vény 3. melléklet II.11. „Mini bölcsődei
férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímű, 2017. augusztusában
megjelentett pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely pályázat
10.000.000 Ft központi költségvetési
támogatásban részesült. 2018. évben már
várhatóan biztosítani tudják a bölcsődei
nevelést a 3 év alatti gyermekek esetében. A bölcsőde az óvoda melletti épületben, a Dózsa György úton lévő önkormányzati ingatlanban kerül kialakításra.
Információjuk szerint a Hosszúháti út
felújítására beadott pályázaton 88 millió
Ft-ot nyertek, de erről még nem kaptak
hivatalos értesítést. Az út felújítását az
érintett gazdák anyagi hozzájárulásával
tervezik, amelyet a pályázat benyújtásakor egyeztettek.
Ezen túlmenően, Kormányhatározat
alapján 1,2 milliárd Ft-ot nyert a település öt önkormányzati ingatlan felújítására. Ezek között szerepel a Városháza, a
Borház, a Horthy-liget, a Somogyi Béla
út 24. szám alatti ingatlan, valamint a III.
számú iskolaépület felújítása. Az iskolaépületben az alsó szinten alkotóház jellegű tevékenységet szeretnének megvalósítani, a felső szinten pedig vendégszobákat alakítanának ki.
A másik Kormányhatározat alapján a
Kormány 3 milliárd Ft-ot biztosít a
kastély, illetve a hozzá tartozó ingatlanok
felújítására, illetve bővítésére.
Sajnos az önkormányzat – amióta a
tulajdonába került – nem tudott pénzösszeget biztosítani sem állagmegóvásra,
sem felújításra. Most lehetősége van az
önkormányzatnak felajánlani értékesítésre ezt a vagyontömeget a Magyar
Államnak. A képviselő-testület legutóbbi
ülésén kinyilvánította szándékát az értékesítés felajánlásáról és döntött, az ingatlanok igazságszakértői értékbecslésének
elkészítéséről. Amennyiben a jogügylet
létrejön, az értékesítésből befolyó összeget Kenderes és Bánhalma településfejlesztésére fogják fordítani.
Évek óta nagyon szeretnének bentlakásos szociális otthont építeni, aminek a
tervei elkészültek, a szükséges terület is
rendelkezésre áll. A megvalósítás költsége 700 millió Ft. Legalább 20 embernek tudnának itt munkahelyet biztosítani,
Folytatás az 5. oldalon
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60 embernek pedig biztonságot, emelt
szintű szolgáltatást tudna nyújtani. Minden lehetőséget meg fognak vizsgálni,
hogy ezt a tervet megtudják valósítani.
Kormányhatározat alapján szépül meg
a település vasútállomása és a posta
épülete. Több körös egyeztetésen vannak
túl az érintett területek, illetve a Miniszterelnökség munkatársaival. A döntés
értelmében a katolikus és a református
templom külső-belső felújítása, statikai
megerősítése is megvalósul, valamint
elkészül az I. és II. számú általános iskolaépület rekonstrukciója.
A 2068/2017. (XII.28.) Kormány
határozat értelmében településünk
12.713.741. Ft összegű támogatásban
részesült a belterületi utak, járdák felújítása jogcímen.
A közfoglalkoztatásban a foglalkoztatottak létszáma egyre inkább szűkül. Már
ebben az évben is lényegesen kevesebb
lehetőség lesz a közfoglalkoztatásra,
mint az elmúlt években. Azok az emberek, akik még mindig közfoglalkoztatásban dolgoznak, feltehetően nem
mindannyian tudnak bekapcsolódni a
piaci foglalkoztatásba, nem tudják sokan
azokat a feltételeket teljesíteni, amelyeket a versenyszféra követel. A közmunkásokkal próbálják megértetni, hogy
a teljesítmény fontos, ahhoz, hogy munkabért kapjanak munkát kell végezniük.
Szerencsére egyre több munkalehetőség van szakképzett és szakképzetlen
munkaerő számára is.
Tudomásuk van arról, hogy sok a
kóbor kutya Kenderesen és Bánhalmán
is. Szolgáltatási szerződésük van az
Egyeki Polgármesteri Hivatallal a kóbor
ebek befogására, ahol befogadják a Kenderesen befogott ebeket. Az a probléma,
hogy sokan felelőtlenül tartják a kutyákat, nem gondoskodnak róluk. Megoldás
az lenne, hogy mindenki felelősen
gondolkodjon a kutyatartásról.
Az egészségügyi ellátás területén nagy
gondot okoz a harmadik orvos hiánya.
Folyamatosan keresik a megoldást, mindent próbálnak megtenni annak érdekében, hogy betöltsék az állást. Kérik a
lakosságot, hogy legyenek türelmesebbek a doktor úrral és doktornővel, mert
sok a beteg. Kérik, hogy becsüljék meg

az orvosokat, adják meg nekik a tiszteletet.
Megköszönik Magyarország Kormányának, dr. Fazekas Sándor miniszter
úrnak, Kovács Sándor elnök úrnak és
valamennyi közreműködőnek a településnek nyújtott jelentős összegű pályázati
forrást, amely lehetőséget teremt az
önkormányzat épületeinek felújítására,
állagmegóvására, fejlesztésére.
Bánhalmán elhangzó kérdések, hozzászólások:
- Sok probléma van az orvosi
ügyeleti ellátással. Sok a kóbor kutya
és macska is, főleg a 34-es út mellett, itt
dobják ki őket.
Válasz: Polgármester asszony már
jelezte a társulási ülésen az első problémát és írásban is jelezte az illetékeseknek. A kóbor állatok miatt szolgáltatási szerződést kötöttek az Egyeki
Polgármesteri Hivatallal a kóbor ebek
befogadására. Megoldás az lenne, ha
mindenki felelősen gondolkodna a kutyatartásról.
- Előfordult, hogy horgászás közben
többször találkoztak kétes személyekkel. Ilyen esetben mi a teendő?
Válasz: Az ilyen eseteket feltétlenül
jelezni kell a rendőrségnek. A szolgálati
mobilszám a nap 24 órájában hívható. A
településen jelenleg is jelen van a megyei
kommandó és a mélységi ellenőrzés közterület támogató osztály, illetve a Megyei
Bűnügyi Igazgatóság munkatársai. Felhívták a figyelmet, hogy az idős emberek
figyeljenek egymásra, a szomszédokra,
illetve elmondták a jelenlévőknek az árubemutatók és a telefonos csalások veszélyeit.
- A bejelentett közvilágítási hibákat
hosszú idő múlva javítják, többször
telefonos érdeklődés után sem jönnek
ki. Az Akácos út végén az úttest balesetveszélyes, hatalmas kátyúk keletkeztek rajta.
Válasz: A világításkorszerűsítés előkészítése folyamatban van, amelynek
eredményeképpen Kenderesen és Bánhalmán is energiatakarékos, led-es világítás lesz. Ezzel együtt fog megvalósulni
a szükséges világításbővítés is, amelynek
felmérése jelenleg folyamatban van.
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A polgármester elmondta, hogy az
ivóvízzel kapcsolatban az utóbbi időben
egyre több lakossági panasz érkezett,
amelyet ő folyamatosan jelzett a TRV
Zrt. műszaki igazgatójának. Úgy tűnik,
hogy az utóbbi napokban javult a víz miősége. Amennyiben újabb probléma
merül fel, azt folyamatosan jelezni fogják
az illetékeseknek.
Kenderesen elhangzó kérdések, hozzászólások:
A közmeghallgatáson résztvett Kovács
Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke. Gratulált a nyertes
pályázatokhoz, melyeknek köszönhetően
a település fejlődni fog, főleg, ha munkahelyteremtő beruházások is indulni fognak.
A MEDOSZ SK elnöke érdeklődött,
hogy mire számíthatnak támogatás szempontjából, mivel az egyesület ki van zárva a TAO programból addig, amíg az
egyesület előző elnöke által elkövetett
cselekmények miatt – nem tisztázódnak a
programok.
Válasz (Kovács Sándor): Felajánlotta
segítségét a TAO támogatás problémájának megoldásában.
Válasz (Pádár Lászlóné): Az önkormányzat szeretné, hogy az egyesület
továbbra is megmaradjon, de évek óta
csak az önkormányzat az egyetlen támogatója az egyesületnek. Most saját hibájukon kerültek ilyen nehéz helyzetbe,
amelyet az önkormányzat nem tud megoldani a költségvetésből, még a legszigorúbb gazdálkodás mellett sem tudja az
önkormányzat pótolni a sportkörnél
hiányzó összeget.
- Lakossági hozzászólás hangzott el a
település belvízelvezetésének problémájáról, a Petőfi úti önkormányzati lakásnál
lévő járda rendszeres tisztításnak szükségességéről, illetve a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének beszámolójáról.
Válasz: A mozgáskorlátozottakkal
kapcsolatos kérdésben a megyei szervezet az illetékes. Az ülésen már ismertetett
„Élhető Kenderes, Zöld Város” projekt
keretében fog megvalósulni a csapadékvíz-belvíz-és a helyi vizek elvezetését
biztosító rekonstrukció, amelynek projektköltsége 209.794.022 Ft.
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Testületi ülésen történt
A 2018. február 1-jén tartott
rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:
Döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, üzleti
vagyonának részét képező, Kenderes,
Szent István út 27. (hrsz.866) szám
alatti Horthy kastélyt és a hozzá
tartozó ingatlanokat felajánlja
értékesítésre a Magyar Állam
részére. Figyelemmel az igazságügyi
értékbecslési szakvéleményre (mely
szerint a becsült érték 1.721.000.000
Ft) és az ingatlan eszmei értékére - az
eladási árat nettó 3 milliárd forintban
határozta meg. Felhatalmazták a
polgármestert a jogügylethez szüksé-

ges tárgyalások lefolytatására. Amikor már tudni fogják, hogy az állam
elfogadja-e az ajánlatot – az adásvételi szerződés tervezetének megtárgyalása után, amikor már több információval rendelkeznek - lakossági
fórum összehívására kerül sor.
Határoztak a „Mini bölcsődei
férőhelyek kialakításához” szükséges kivitelezői árajánlattételre felkértekről, mely szerint a Kenderes Városgazdálkodás Kenderes, MALOMBAU Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság Kunhegyes és a LISZNYAI Kft. Túrkeve
nevű cégektől kérnek ajánlatot.
Megelőlegezési kölcsön felvételét
határozták el a „Településképet
meghatározó épületek külső rekon-

strukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” elnevezésű
beruházáshoz kapcsolódó 24.171.034
Ft támogatás megelőlegezésére. A
testület már egy korábbi határozatban döntött a kölcsön igénybevételéről, amelyet az OTP Bank Nyrt.
formai okok miatt nem fogadott el.
Határoztak a Kenderes Városi
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetőek a
www.kenderes.hu oldalon, az
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.
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Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokhoz
Tisztelt Választópolgárok!
A választás időpontja
A választást Áder János köztársasági elnök január 11-én közzétett
közleményében 2018. április 8-ra
tűzte ki.
A választási rendszer
Magyarországon az országgyűlési
képviselők választását a 2011. évi
CCIII. törvény szabályozza. A választás egyfordulós. Az Országgyűlés
létszáma 199, a választási rendszer
vegyes rendszerű: 106 képviselő
egyéni választókerületben (OEVK)
relatív többséggel kerül megválasztásra, 93 képviselő pedig párt-, illetve
nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe arányos rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredékszavazatokkal. A töredékszavazatok
olyan szavazatok, melyek az egyéni
kerületben nem értek mandátumot
(vesztesek szavazatai), továbbá a
nyertes „felesleges” szavazatai is
ilyenek, melyekre nem volt szükség a
győzelemhez. Azon jelöltek, akik
függetlenként indultak, vagy egy
olyan párt jelölte őket, amely nem
állított országos listát, vagy állított,
de nem érte el a parlamenti küszöböt,
azoknak a szavazatai nem tudnak
töredékszavazatként hasznosulni. Így
ha egy ilyen jelölt győz, akkor a
győzelemhez már nem szükséges,
„felesleges” szavazatok elvesznek,
míg ha veszít, akkor az összes rá
adott szavazat elveszik.
Országos lista
Országos listát az a párt állíthat,
amelynek 27 választókerületben, de
legalább 9 megyében és Budapesten
van egyéni jelöltje. Nemzetiségi lista
állításához a nemzetiségi névjegyzékben regisztrált választópolgárok
1%-ának, de legfeljebb 1500 embernek az ajánlását kell összegyűjteni.

Egyéni képviselő
Egyéni választókerületi jelöltté
váláshoz a választási törvények
alapján 500 aláírást kell összegyűjteni. Egy választópolgár több jelöltet
is ajánlhat. Az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz a képviselő,
aki a legtöbb szavazatot kapja.
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak
szerint:
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása
érdekében:
– Braille – írással készült értesítő
megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– akadálymentes szavazóhelyiség
alkalmazása.
A választás kitűzése után kérhet
mozgóurnát.
A szavazólap kitöltésében segítheti
az Ön által választott segítő, vagy ha
ilyen személy nincs jelen, akkor a
szavazatszámláló bizottság két tagja
is segítségére lehet.
Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár kérheti, aki
mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt gátolt.
Aki a mozgóurnát más indokkal
(pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt)
kéri, annak kérését a HVI, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző
második napon 2018. április 6-án
(pénteken)16.00 óráig attól a helyi
választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap)
15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényel-

ni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért,
a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
A mozgóurna igényléséhez formanyomtatvány letölthető honlapunkról,
illetve online benyújtható a
www.valasztas.hu oldalon.
Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik kérheti, hogy a
központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi
választópolgárként kíván-e szavazni.
A kérelemben a konkrét nemzetiség
megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett
arról is nyilatkoznia kell a polgárnak,
hogy az adott nemzetiséghez tartozik.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi
névjegyzékben, azonban lehetősége
van arra, hogy bármikor töröltesse a
nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az
országgyűlési választásra kiterjedő
hatály ügyében tett nyilatkozatát is
bármikor módosíthatja.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
- ugyanúgy szavaz, mint a nem
nemzetiségi választópolgárok
(egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
- ha a nemzetiségi regisztráció
benyújtásakor kifejezetten kéri,
hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi
regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára
szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
A nemzetiségi névjegyzékbe vétel
iránti kérelem letölthető honlapunkról, illetve online benyújtható a
www.valasztas.hu oldalon.
Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő
választópolgárok nevét és lakcímét.
A választópolgároknak lehetősége
van arra, hogy megtiltsák az adataik
kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy a személyiadat
– és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.
Ha Ön nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, nemzetiségének országos
önkormányzata mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az
ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvé-

telre irányuló kérelemnek a szavazás kitűzését követően, legkésőbb
2018. március 31-én (szombaton)
16:00 óráig kell megérkeznie a
lakóhely szerint illetékes választási
irodához. Ugyaneddig az időpontig
külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi
kérelmét, és ennek alapján, a külföldön történő szavazására egy másik
külképviseletet jelölhet meg, illetve
visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
A külképviseleti szavazás helyéről és idejéről szóló bővebb tájékoztatás a Nemzeti Választási Iroda honlapján érhető el.
A külképviseleten történő szavazáshoz szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, illetve online
benyújtható a www.valasztas.hu
oldalon.
Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyűlési választások
idején:
Az átjelentkezési kérelmet azok
nyújthatják be, akik, a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen
kívánnak szavazni.
A kérelmet választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási

2018. március

irodában lehet intézni legkésőbb a
szavazást megelőző péntek (2018.
április 6-án) 16.00 óráig.
A helyi választási iroda vezetője
(vagyis a jegyző) nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül
felveszi a választópolgárt az érintett
szavazókör névjegyzékébe.
Az átjelentkezéssel történő szavazáshoz szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, illetve online
benyújtható a www.valasztas.hu
oldalon.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a
lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!
Amennyiben további kérdésük
van az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, kérem, forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi elérhetőségek egyikén:
Kenderes Város Helyi Választási
Irodája
5331 Kenderes, Szent István út 56.
dr. Gaszparjan Karen jegyző,
HVI vezető
Koncz Éva HVI vezető helyettes
Tel: 59/328-251
Email.: jegyzo@kenderes.hu
Kenderes, 2018. március 1.
dr. Gaszparjan Karen
HVI vezető
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátások közül az
ápolási díj emelkedéséről az alábbiak szerint tájékoztatja
Önöket:
Az ápolási díj alapösszege 2018. január 01. napjától
31.000.-Ft-ról 32.600.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási
díj bruttó összegei:
- alapösszeg:
- emelt összegű ápolási díj:
- kiemelt ápolási díj:

32.600.- Ft
48.900.- Ft
58.680.- Ft

Első alkalommal a 2018. január hónapra járó ápolási
díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj
összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az
ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott
alapösszeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat az
ápolási díj teljes összegben illeti meg.
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal
hivatalvezető
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Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság
Adó 1%
Kérjük, támogassa Ön is
munkánkat, céljainkat…!
Ha minket választ, akkor támogatása a Kisújszálláson és a környező településen élők biztonságát
javítja, gyors, szakszerű beavatkozásunkat teszi
lehetővé, könnyebbé.
Mi vagyunk, akik azonnal segíteni indulunk – ha
balesetet szenved, vagy ha tűz miatt veszélybe
kerülne akár saját, vagy szeretteinek biztonsága,
javai…
A bajban csak a gyors segítség menthet életet,
értéket.
Gyorsan csak közelből lehet segíteni… és van,
amikor minden perc számít! Ránk számíthat azonnal
– mindenkor…
Mi a macskán is segítünk – most ha Ön úgy
gondolja – segíthet nekünk…
Ígérjük adója 1%-át a kisúji Tűzoltóság korszerű
védő – és mentőfelszereléseinek beszerzésére,
fejlesztésére fordítjuk, hogy szükség esetén európai
színvonalú segítséggel tudjuk meghálálni az
emberek bizalmát.

Kérjük, segítsen nekünk, hogy mi is
segíthessünk – akár Önnek is…

Adószámunk: 18832127 – 1 – 16
Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-Parancsnokság

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA SZERZÉSI LEHETŐSÉG
KENDERESEN!
A tanfolyam és a vizsga 1 nap alatt lezajlik.

Érdeklődni és jelentkezni a 06-20/435-1005 telefonszámon lehet.
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Versenyek, megmérettetések a Kenderesi Szakiskolában…
Az országos Szakma Kiváló Tanulója
Verseny elődöntőse
2018. február 2-án (pénteken) 10 órai
kezdettel került sor a Mezőgazdasági
Gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny
elődöntőjének megrendezésére Gödöllőn
a Szent István Egyetemen. Ezen a komplex írásbeli vizsgán a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója, Vincze Zsolt
elért eredményével a döntőbe jutott. A
továbbjutás a tanuló szorgalmán túl a
munkáját segítő szaktanároknak, szakoktatóknak és felkészítő tanárának –
Jakobicz Mihálynak – is köszönhető. Az
ország különböző részeiből 130 tanuló
mérettette meg magát ezen a versenyen,
melyből 24 gépész tanuló, köztük a mi
diákunk is számot fog adni elméleti és
gyakorlati tudásáról 2018. április 18-20.
Baktalórántházán az országos versenyen.
Újhelyi Imre Mezőgazdasági
Emlékverseny
– Országos egyéni verseny
Iskolánk 4 tanulója – Kiss Tamás, Pintér
Béla (gazda) és Cser László, Emődi
Zoltán (mezőgazdasági gépész) bekerült
az országos verseny középdöntőjébe. A
verseny célja: a mezőgazdaság iránt
érdeklő tanulók olyan típusú megmérettetése, amely ötvözi a modern mezőgazdasági technológiák és a hagyományos
gazdálkodási módok ismeretét. Egyben a
verseny emléket állít Újhelyi Imre kiemelkedő, példaértékű munkásságának.
Az országos döntő 2018. április 26-28-án
Szentlőrincen lesz. A 4 tanuló felkészülése, felkészítése folyamatos.
Felkészítő tanár: Czakó Sándorné.
E- Figyelő
A Fenntarthatóság Felé Egyesület szakmai partnerével, a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen e-Figyelő
címmel országos 3 fordulós vetélkedőt
hirdetett 14-19 éves középiskolás diákok
számára. A vetélkedő 2018. február 12től 2018. május végéig tart.
Erre a vetélkedőre iskolánkból a tizedik évfolyamos szakács tanulók je-

lentkeztek. Már túl vannak az első fordulón, a napokban kapták meg a második
rész feladatait. A sikeres megoldáshoz
logikára, kutatómunkára, és az informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazására
van szükség.
Reméljük, mind a három akadályt sikeresen teljesítik tanulóink!
Segítő tanárok: Tóth Józsefné és Tóth–
Szabó Márta
Sport, szabadidő
A 2016/2017-es tanévben megrendezésre került, több hónapon át tartó
sportverseny első 3 helyezett osztálya az
iskola alapítványának támogatásával
komoly jutalmazásban részesült. A 2. és
3. helyezettek egy-egy kiadós ebédelési
lehetőséget nyertek, a győztes 12. AB
osztály pedig egy futballmérkőzésre
szóló látogatást. Technikai okok miatt
azonban ezt egy nagyon érdekes kirándulásra váltottuk át. A Budapestre érkezett „Body kiállítást” volt szerencsénk
megnézni - amely első hallásra-látásra
talán bizarrnak tűnik - de sok hasznos
információval gazdagodhattunk. (A Body
kiállítás az emberi test feltérképezését
szolgálta.)
Programszervező: Krokavecz László
TIT verseny
2017 szeptemberében hatfordulós levelezős verseny indult a Hajdú-Bihar
Megyei TIT szervezésében. Ezekre informatikából, angolból és rajzból jelentkeztek diákjaink. A megmérettetés még most
is tart, a tanév végén kapjuk meg az
összesített eredményeket.
Felkészítő tanár: Bögös Barbara, TóthSzabó Márta
PÉNZ7 rendezvény a tanórákon
2018-ban Magyarországon már negyedik alkalommal került megrendezésre a
PÉNZ7 kezdeményezés. Második éve a
tanév rendjébe is illeszkedő, tematikus
pénzügyi és vállalkozói témahét keretében. A programsorozat célja, hogy a fia-

talok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről. A
rendhagyó tanórák 2018. március 5. és 9.
között országszerte kerültek megrendezésre.
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
is csatlakozott az országos rendezvényhez, amelynek idei témája az „Okosan a
hitelekről” című tananyag. Az intézmény
5 osztálya, két tanár (Monoki Miklós
Lászlóné és Karácsony Ivett) irányításával, valamint az önkéntes Lencsés
Anett (Kisújszállási OTP Bank Fiókvezető) segítségével játékosan megismerték a hitelekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A téma elsajátításához a frontális tanári munkán kívül a
különböző feladatok, mint a mini felmérés, párosítás és a szövegértés hatalmas segítség volt.
A tanórát a résztvevők nagyon tanulságosnak és hasznosnak ítélték meg, melynek eredményeként már várják a következő pénzügyi témát.
ÁSZÉV elődöntő
A 2017/2018. tanévi ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén a vendéglátó szakmacsoportos 12.A osztály vett részt március
6-án. A megmérettetés internetes felületen történt 120 percben. Az akadályt jól
vették a diákok. Visszajelzés az eredményekről még nem érkezett.
Felkészítő tanárok: Forró Katalin,
Monoki Miklós Lászlóné, Tóth Tiborné
Országos Szakközépiskolai
Közismereti Tanulmányi
Versenyen
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
tanulói idén másodszorra vesznek részt
az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen. A versenyen
három kategóriában tesztelhetik a
tudásukat a tanulók. A mi iskolák tanulói

Folytatás a 11. oldalon
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a komplex versenyen indultak, amely
matematikából, informatikából, természetismeretből és idegen nyelvből áll. Az
idei középdöntőbe két csapatunk is
bejutott. Tanáraik segítségével látványos
projektmunkát kellett készíteniük a jövő
szakemberéről. Reméljük a regionális
fordulóban is kiválóan szerepelnek majd,
és sikerül majd bejutniuk az országos
fordulóba. Sok sikert kívánunk nekik!
Felkészítő tanár: Bögös Barbara
Lovas Szakma Kiváló Tanulója
Verseny
A 2018. április 18-20. között a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban megrendezésre
kerülő Lovász Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen Csillag Szilvia 11.L osztályos

tanuló fog részt venni, elméleti és gyakorlati tudásáról tesz tanúbizonyságot. A
tét nem kevés, hiszen ha jól szerepel, már
áprilisban kezébe veheti a szakmunkás
bizonyítványát is.
Felkészítő tanárok: Barabásné Csongrádi Edina és Nagy Miklós.
MezőgépÉSZek országos versenye
A MezőgépÉSZek 2018. vetélkedő
fődíjáért, a 4 napos németországi tanulmányútért, hogy a Fendt és John Deere
gyáraiba eljussanak tanulóink (Cser
László, Hajas János és Hamar Márk), a
KenderesiTraktornyűvők csapata harcolt.
A 34 versenyző csapat közül az előkelő
12. helyet foglalták el. „Nem a győzelem,
hanem a részvétel a fontos.” Fiúk mi
büszkék vagyunk rátok!
Felkészítő tanáraik: Ökrös István és
Csató László

11. oldal
Zárszó

Mint jól látszik, minden negatív híresztelés ellenére az iskolában kemény felkészítő munka folyik a versenyekre, a szakmunkás vizsgákra,
érettségire, s ez jelzi a minden napok
munkáját is.
Pedagógusaink jól felkészült, minimum főiskolai végzettséggel rendelkező tanárok, akik célként tűzték ki,
hogy diákjaik sikerélményekkel gazdagodva megállják helyüket a mindennapi életben is.
Reményeink szerint ezt a pedagógia
munkát még nagyon sokáig tudjuk
folytatni - az elkövetkezendő tanévekben is - a szülők, a diákok és a tanáraink megelégedésére.
szakiskola vezetősége

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk leendő elsős gyermeküket iskolánkba.
Válasszák intézményünket:
- a gyermekszerető nevelőtestület,
- az elsős tanító nénik,
- a tehetséggondozás,
- a versenyekre való felkészítés,
- a keresztényi nevelés,
- az alacsonyabb osztálylétszámok,
- a változatos programok, táborok, kirándulások,
- a hamarosan megszépülő iskolaépületek és
- a tanulói juttatások miatt.
Az első években a legfontosabb a jó tanító néni, aki szereti és
átsegíti az óvoda családias hétköznapjaiból a szigorúbb iskolai
világba kis tanítványait. Baranyiné Molnár Erika és Szabóné
Tisztelt Szülők!
A 2018/2019. tanévi általános iskolai beiratkozásra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-18.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között
Helye: 1. számú épület, helyettesi iroda
A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal a következő dokumentumokat:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyerek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

Bóta Henrietta sok éves tapasztalattal rendelkező pedagógusok,
mindketten arra törekszenek, hogy szeretetteljes légkörben
neveljék a rájuk bízott gyerekeket.
Felkészült pedagógusaink mindent megtesznek a biztos
alapkészségek kialakítása és az alapos, a továbbtanuláshoz
megfelelő tudásszint biztosítása érdekében.
A tehetséggondozást biztosítják a szakkörök, a középiskolára és
a versenyekre felkészítő foglalkozások. Büszkék vagyunk
tanítványainkra és a felkészítő pedagógusokra az országos
versenyeken és pályázatokon elért kimagasló teljesítményekért.
Városunk önkormányzata beiskolázási támogatással segíti az
iskolakezdést, félévkor és év végén jutalmazza a kiváló tanulmányi
és versenyeredményt elérő helyben tanuló gyerekeket.
Bízzanak iskolánkban, bízzák pedagógusainkra elsős
gyermeküket!
Gondolják át döntésüket, a jelenleg Kisújszálláson tanuló
gyerekeket, testvéreket is visszavárjuk.
Nagyné Lenge Margit
- TAJ kártya,
- születési anyakönyvi kivonat,
- igazolás gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetről,
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
Ingyenes vagy kedvezményes napközi, illetve menza igényléséhez szükséges igazolások:
- határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről vagy
- nagycsaládos nyilatkozat vagy
- orvosi igazolás tartós betegségről.
Nagyné Lenge Margit
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Riport Hetrovicz Brigitta gyöngygalléros néptáncossal
„Két ember tánca sosem lehet
egyforma… A mozdulatok legyenek
természetesek, mint a szél fújta lomboké
vagy a tenger hullámaié…” (Isadora
Duncan)
A kenderesi Hetrovicz Brigitta már kisgyermek korában elkezdett a táncművészet
világa felé tekintgetni - társas, modern és
néptáncosként sok éven keresztül koptatta a
kenderesi művelődési ház színpadának deszkáit. Közben nyilvánvalóvá vált számára,
hogy ebben az irányban szeretné tovább képezni magát. Döntése sikerrel járt, hiszen a
középiskolás lány, fiú párjával a 2018. januárjában Egerben megrendezett X. Országos
Ifjúsági Szólótáncversenyen előadott ajaki
táncával „gyöngygalléros” és „ezüstpitykés”
címet kapott és a Bürkös zenekar különdíját
is elhozták!
Mikor kezdtél el táncolni, milyen indíttatásból?
A néptáncot 7-8 éves koromban kezdtem
Kenderesen, - nővérem Hetrovicz Gréta
indíttatására - , ő volt az, aki sokat mesélt,
hogy milyen jó hangulatban telnek a próbák
és a fellépések. Mivel ő a Fóti Művészeti
iskolában végzett, úgy gondoltam ezen a
pályán megyek tovább, csak én Nyíregyházára. A pályaválasztáskor és tanulmányaim
során végig élveztem a családom támogatását. A néptánc mellett tanultam még társastáncot és tagja voltam a Dalma Dance Clubnak is.
Hogyan, milyen iskolai tanulmányokon
keresztül vezetett az út napjainkig?
Az általános iskola nyolc osztályát Kenderesen végeztem el, majd a középiskolai
tanulmányaimat a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnáziumban folytattam, ahol jelenleg
a negyedik évfolyamon tanulok és érettségi
előtt állok. Az iskolában heti 13 néptánc
órám van, heti 4 balett, és emellett 2 órában
moderntánc és 2 órában molnár technika óra.
Ezek közül természetesen a kedvencem a
néptánc óra.
Milyen versenyeken vettél részt eddigi
pályafutásod alatt, és milyen eredményeket sikerült elérned?
Több csoportos néptáncversenyen is részt
vettem. Ruscsák-Szász Andrea néptánc tanár
segítségével több helyre is eljuthattunk a
helyi néptánccsoportokkal. Nyíregyházi
tanulmányaim alatt kezdtem el kipróbálni
magam szólótáncversenyeken. 2015-ben a
Móra Garabonciás Regionális Gyermek
Szóló Néptánc Találkozói versenyen IV. korcsoportban „pántlikás táncos” címet kaptam.
2016-ban a IX. Egri Ifjúsági Szólótáncver-

Nagyon jól érzem magam viseletben,
főként a kedvenc táncaimnál, mint például a
kalotaszegi. A ruha eleve egy pluszt ad a
színpadi megjelenéshez. Viseletben teljesen
más eltáncolni akár egy csoportos koreográfiát vagy egy szólótánc produkciót, mint
táncházakban civil öltözetben.

senyen indultam Kádas Ákos táncos párommal, sárközi friss csárdás és ugróssal.
Ezen a versenyen nagyon sok tapasztalatot
szerezhettünk és rengeteg élménnyel gazdagodtunk, ha még díjat nem is hoztunk el.
Nyíregyházán az iskolában minden évben
megrendezésre kerül a háziversenyünk, ami
azt takarja, hogy néptáncos és moderntáncos
növendékek egymással versenyeznek, nem
pedig idegenekkel. Ilyenkor a tagozatvezetőnk, Szilágyi Zsolt hivatásos együttesek
vezetőit és a Táncművészeti Egyetem rektorát, tanárait hívja zsűriként. A tavalyi évben
indultam Kujbus Csaba táncos párommal
nadabi ardeleane és tiganeascaval, díjat nem,
de sok pozitív véleményt kaptunk. Ebben az
évben, a 2018. január 19-20-án megrendezésre kerülő X. Egri Ifjúsági Szólótáncversenyen - Kujbus Csaba kísérő párommalgyöngygalléros és ezüstpitykés táncosok
lettünk, ezentúl megnyertük a Bürkös zenekar különdíját, ami egy belépő a 34. Téka
Népművészeti Táborba. A napokban Nyíregyházán a Kölcsey Tv-ben voltunk láthatóak táncospárommal, két táncos növendékkel
és mesteremmel, Mikulics Ádámmal. Felvételt készítettek ajaki lassú és friss csárdás
táncunkról. Nagyon klassz élmény volt az
összes fellépés és verseny számomra, hiszen
szeretek színpadon lenni és közönség előtt
táncolni. Mindegyik fellépéshez más-más
élmény fűződik.
Hogyan képzeled el szakmai jövődet?
Legfőbb célom az, hogy a tánccal foglalkozzak, de vannak más céljaim is az életben.
A Magyar Táncművészeti Egyetemre szeretnék majd jelentkezni, elsősorban azt elvégezni, majd tanítani. E mellett ki szeretném
magam próbálni, mint hivatásos táncos
Magyarországon vagy Pozsonyban az Ifjú
Szívek nevű együttesben.
Hogyan érzed magad, amikor népviseletbe öltözöl? Szerinted a ruha hatására
változik a színpadi viselkedés?

Szerinted lehet kommunikálni a tánccal, pl. külföldön? Más anyanyelvűek kaphatóak a magyar népzene, néptánc elsajátítására?
Véleményem szerint, igen. Az egyes
országok kíváncsiak más országok táncaira.
Elég csak Magyarországból kiindulni, hiszen
mi sem csak a saját néptáncunkkal foglalkozunk, hanem más országban élő népekével is.
Az interneten sok olyan videó található, ahol
a külföldiek próbálják elsajátítani a magyar
néptáncot.
Hogyan őrzöd a kondíciódat?
Ebben a tanévben nagyon sok fellépés,
verseny volt, amire az iskolával sokat
készültünk, így az órákon belül nem volt sok
alkalom a kondíció fejlesztésére, de panaszra
sincs okom, mivel ennek nagy részét pótolta
a tánc. A tavalyi évben odafigyeltem, hogy
egészségesen táplálkozzak, de ebben az
évben nem fordítok rá olyan nagy figyelmet,
ahogyan a testmozgásra sem, hiszen a kevés
maradék szabadidőmet inkább az érettségire
való felkészülés tölti ki.
Fiatalok körében egyre népszerűbb a
népzene, néptánc. Mi erről a véleményed,
hasznosnak ítéled-e ezt?
Mivel nagyon közel áll a szívemhez a magyar népzene és néptánc, nagyon fontosnak
tartom, hogy a fiatalok ismerjék és tovább
vigyék a magyar nép hagyományait, tánckincsét és annak zenéit.
Mivel töltöd szívesen a szabadidődet,
hogyan töltődsz fel?
Persze, hiszen én is fiatal vagyok és ha
időm engedi eljárok szórakozni a barátaimmal különböző szórakozó helyekre, és dolgozom egy magyarországi buliszervező csapatnál - a World is Mine - nevezetű party sorozatnál, ahol a fiatalság körében elterjedt
populáris zenéket hallhatunk különböző
előadóktól, disc jockey-tól. Kevés szabadidőm van, de sokszor azt a keveset is a versenyekre való felkészülésre fordítom, vagy
éppen a tanulásra. Ezenkívül nagyon szeretek
a családommal és a barátaimmal lenni.
További tanulmányaidhoz nagyon sok
erőt, egészséget és kitartást kívánok! Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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Városi Könyvtár – Új könyveink
Szakirodalom
Bálint György: Minden héten szüret: 52
kerti növény portréja
Bánó Attila: 44 meghökkentő eset a
magyar történelemből
Bayer Zsolt: 1100 év Európa közepén
Bede Béla: Magyar nép építészet 200
kiemelt látnivalóval
Benkő Levente: Volt egyszer egy ’56:
akiket a forradalom és a megtorlás ökle
megcsapott
Catherine Horel: Horthy
Civilizációs betegségek: a leggyakoribb
népbetegségek megelőzése
Csatári Bence: Azok a régi csibészek:
párbeszéd a rock and rollról
Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs
nevelés az óvodában: módszertani kézikönyv a 3-7 éves korosztály fejlesztéséhez
Döbrönte Zoltán: Epebetegségek és
diéta
Ék Erzsébet: Divat és hagyomány
Faragó Krisztina: Kosárfonás
Fövényi József: GI-diéta: optimális
fogyás cukorbetegeknek és fogyni
vágyóknak
G. Szabó Klára: Tej-, cukor-és lisztmentes ételek recepteskönyve: gyakorlati
tanácsok kezdő paleósoknak
Gerő Zsuzsanna: Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások:
elmélet és terápia kölcsönhatásai
Gézsi Andrásné: Életmódváltás a gyakorlatban: 180 napos testsúlycsökkentő
program a cukorbetegség megelőzésére
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája
Heidede Carstensen: London útikönyv
Hoppál Mihály: Sámánok régen és ma
Juhász Katalin: Színes érettségi tételek
biológiából: középszint – szóbeli a 2017-től
érvényes érettségi követelményrendszer
alapján
Kanizsai Dezső: A beszédhibák javítása:
útmutató gyakorlókönyv
Kiss Gábor: Magyar-angol szókincsbővítő szinonimaszótár: 2000 magyar szó
9500 szinonimája angol megfelelőkkel
Lénárt Krisztina: Kincsesládám játékai:
fejlesztő ötletek, játékok és versek 2-5 éves
gyerekek számára
Lukács Józsefné: Mesés mozgás: játékos
őszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira
Malonyai Dezső: Munkácsy Mihály élete
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk:
Luther Márton füveskönyve
Melissa Müller: Anne Frank: egy lány
élete
Mérei Ferenc: Gyermeklélektan

Mindszenty József: 1956: írások a
hagyatékból
Mitológia: mítoszok, mondák és legendák
(kézikönyv)
A mozgás, mint személyiségfejlesztő
tényező
Munkácsy Mihály: Emlékeim, naplótöredékek, levelek
Naszvadi Judith: A mi ’56-unk
Pomogáts Béla: Magyar irodalomhatárok nélkül
Romsics Ignác: A Horthy-korszak: válogatott tanulmányok
Siklósdi Csilla: Árpád népe: a magyarok
története 997-ig
Stephen Hawking: Fekete lyukak: a
BBC Reith-előadásai
Stöcker Károlyné: Kis játékpszichológia
(oktatási segédanyag)
Szimbólumok lexikona
Thomas Veszelits: Prága útikönyv
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer
és antiszemitizmusának mérlege: diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944
Vasas Samu: Népi gyógyászat: kalotaszegi gyűjtés
Weisz Boglárka: Szent István nemzetsége: a magyarok története, 997-1301
Szépirodalom
Ady Endre (válogatott versek. Németh
László: Ady-tanulmányok)
Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady: akiről
az érmindszenti levelesláda beszél
Artur Conan Doyle: A rémálom szobája
és más rejtelmes történetek
Borsos Zsuzsanna: Anna: naplóba zárt
szabadság
Cselenyák Imre: Attila, Isten ostora
Csoóri Sándor: Eltemethetetlen gondok
Az év legjobb science fiction és fantasynovellái, 2016
Az év legjobb science fiction és fantasynovellái, 2017
Az év novellái 2017
Az év versei 2017
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Fésűs Éva: Csepp víz: összegyűjtött versek
Gárdonyi Géza: A lámpás
Gyurkovics Tibor: Isten nem szerencsejátékos
Hankiss János: Magyar géniusz
Ignácz Rózsa: Torockói gyász
Jókai Anna: ne féljetek; Godot megjött;
Ima Magyarországért
Karácsony Benő: Napos oldal
Lipovszky György: A természet képei, a
természet versei
Márai Sándor: Erdélyi emlék

Márai Sándor: A forradalom előérzete:
Márai és 1956
Nyírő József: Isten igájában
Oscar Wilde: A canterville-i kísértet
Petőfi Sándor és Arany János levelezése
Rozsnyai János: Betyárkaland
Simó József: Tövisek közül kinőtt vadrózsa: visszaemlékezés a régmúlt gyermekkorra, és az utána következő időkre a mai
napig
Somogyváry Gyula: És mégis élünk
Thomas Mann: Az elcserélt fejek
Ugron Zsolna: Hollóasszony
Vidra Szabó Ferenc: Határmezsgyék
vándorai
Walther von der Vogelweide összes versei
Gyermekirodalom
Ambrus Izabella: Fundi és a kézmosás
Ambrus Izabella: Fundi óvodába megy
Arthur Ransome: Fecskék és fruskák:
galambposta
Bosnyák Viktória: Mantyusok: bátorság,
Tomi!
Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár:
3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban
Elena Pasquali: Kicsik képes bibliája
Esti tündérmesék
Felix Salten: Renni: egy mentőkutya története
Hugh Lofting: Doktor Dolittle állatkertje
Így megyek az iskolába: népmesék a világ
minden tájáról 6-8 éveseknek
J.R.R. Tolkien: Karácsonyi levelek
James M. Barrie: Pán Péter
Kemény János: Válogatott novellák
Kormos István: A muzsikás kismalac:
verses állatmesék
Lackfi János: Apám kakasa: változatok
klasszikus magyar gyerekversekre
Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török
világból és a kuruc korból
Mézes Judit: Bátorító mesék
Mézes Judit: Vígasztaló mesék
Novák Natália: Csigamász: expedíciók
hazafelé
Petrőczi Éva: Katicamesék
Szabó Magda: Tündér Lala
Szlukovényi Beáta: Föld (100 állomás –
100 kaland)
Tim Dowley: Bibliai kézikönyv gyerekeknek
Tittel Kinga: Mesélő Budapest
Tom Schamp: Mindenre képes szótár:
világra szóló böngésző
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár
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DARTS KLUB HÍREK
2018. február 24-én újabb versenyt
szervezett a kenderesi sportegyesület
darts szakosztálya.
A rendezvényt az Általános Iskola
tornatermében rendeztük meg, ahol 23 fő
vett részt a versenyen Kisújszállásról,
Karcagról, Kunhegyesről és Bánhalmáról.
Sajnos csak egy női versenyzőnk
nevezett, ezért őt a férfiak között
versenyeztettük, de ő ott is megállta a
helyét.
A nevezőket négy csoportra osztottuk: 3
db 6 fős és 1 db 5 fős csoport alakult,
ahonnan 16 játékos jutott tovább. Innentől
vigaszággal folytatódott a verseny, - ahogy
szűkült a játékosok száma, úgy nőtt a
feszültség izgalmas párharcokat hozva - ,
ahol is a 3. helyért Farkas József és Lukács
László játszott, amiből végül József jött ki
győztesen.
A döntő Göncző Sándor és Koncz Tamás
küzdelmét hozta, végül öt győzelmig tartó
meccsen 5-4-re Göncző Sándor tudott

diadalmaskodni! Gratulálunk neki és
további sikereket kívánunk ugyanúgy, mint
a többi játékosnak! Sanyi a példa, hogy
lehet nyerni.
Kiosztottuk a legmagasabb kiszállóért
járó díjat is, ennek győztese Lukács
Domonkos lett.
A legtöbb 180 – at dobó játékosnak járó
kupa Farkas Józsefet illette. 4. helyen Fehér
Attila, 5. helyen Budai András, 6. helyen

Lukács László végzett. Köszönöm a
csapatnak a részvételt és a sok segítséget a
szervezésben és a verseny lebonyolításában,
Demeter Csabának és Andinak pedig a
büfében végzett munkát. Köszönöm Hoppál
Imre elnök úrnak a támogatást és a
bizalmat, Antal Istvánnak, és az Általános
Iskola igazgatóságának a helyszínt.
Koncz Tamás

ÁLLÁSAJÁNLATOK
AJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Mentálhigiénés szakember (Karcag),
Szabás-varrás oktató, női-szabó elméleti oktató( Tiszabura),
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kunmadaras),
Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
Pályatanácsadó (Karcag),
Pszichológus (Karcag),
Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Karcag),
Bolti eladó (Karcag),
Élelmiszerbolti eladó-egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
Műszaki cikk eladó (Karcag),
Vadász (Karcag),
Cipész (Kisújszállás),
Asztalos-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
Transzformátor-tekercselő (Karcag),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője (Kisújszállás),
Traktorvezető-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Intézményi takarító és kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású-egyszerűsített foglalkozás (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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Turisztikai hírek
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy
a Tengerészeti- Néprajzi kiállítóterem nyitva
tartása április 1-től a következőképpen változik:
Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: 10.00 – 18.00
Csütörtök: 10.00 – 18.00
Péntek: 10.00 – 18.00
Szombat: 10.00 – 18.00
Vasárnap: 10.00 – 18.00

Jegykiadás 17.40-ig!
Elérhetőségeink:
Tel: 0630/4553485
Tel., fax: 0659/528-044
e-mail: horthytura@gmail.com
web: www.horthytura.hu
Keressen minket a Facebookon is!
A telefonszámok a Kiállítóterem nyitvatartási ideje
alatt érhetők el, valamint a Horthy-kastély és a
családi kripta is ez idő alatt látogatható!

Gasztronómiai értékekkel bővült települési értéktárunk
Kenderes az 1705. évi rácdúlás eredményeként megszűnt kun településként létezni. Az 1700-as
évek végén betelepített katolikus családok, a kunok református vallásával ellentétben, más
hagyományokat hoztak a település életébe. Nem kivétel ez alól a gasztronómia sem. Egy
tipikusan katolikus étel, amelyet a disznótorok alkalmával készítettek a helyi lakosok, a
májleves.

A májleves receptje

„Trenka-féle” sült májas

Hozzávalók 4 főre:

Hozzávalók:

- 0,5 kg friss vegyes sertéshús
- 40 dkg friss sertés máj
- 1 nagy fej hagyma
- 2 liter víz
- 2-3 db babérlevél
- 1 csapott ek. só
- 450 gr tejföl
- ízlés szerint ecet

- sertéscomb 6 kg
- dagadó 6 kg
- sertésmáj 3 kg
- zsírszalonna 6 kg
- liszt 3 kg
- őrölt bors 0,10 kg
- fűszerpaprika 0,10 kg
- vöröshagyma 3 kg
- só 0,5 kg
- szegfűbors 0,02 kg
- sertészsír 0,5 kg

A rántáshoz:
- 1 fakanál sertészsír
- 1 csapott ek. liszt
- 1 kk. őrölt paprika

Elkészítés:

Elkészítés:

A combot, a dagadót, a sertésmájat, 3 kg zsírszalonnát
A májat és a húst megtisztítjuk, közepes méretűre ledaráljuk, 3 kg szalonnát pedig felcsíkozunk.
A vöröshagymát kockára vágjuk, zsíron megpirítjuk.
felkockázzuk. A vízben feltesszük főni, forráskor a
A darálékot, a pirított hagymát, a lisztet és a fűszereket
keletkezett habot szűrővel eltávolítjuk. Beletesszük a
összedolgozzuk. Rudakat formálunk belőle, celofánba
megtisztított egész vöröshagymát, a babérlevelet és a sót.
Amikor a hús és a máj puhára főtt, hozzákeverjük a csavarva 180 C fokon készre sütjük.
rántást és a tejfölt.
Hűtjük, szeleteljük, tálaljuk.
Disznótoros ebédként, friss fehér kenyérrel tálaljuk.
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