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Kedves Pedagógusok!

Kenderes Város Önkormányzata nevében
nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket
Pedagógus Nap alkalmából.

Köszönetemet fejezem ki minden tanítónak,
tanárnak, óvodapedagógusnak, dajkának, vala-
mennyi oktatást segítő alkalmazottnak az
elmúlt tanévben végzett áldozatos munkájukért.

Kívánom, hogy a jövőben is legyen áldás
csodálatos hivatásuk gyakorlásán, sok örömet
leljenek munkájukban.

A nyári szünet jelentsen kikapcsolódást,
pihenést, hogy újult erővel kezdhessék meg a
2016/2017-es tanévet.

Pádár Lászlóné

polgármester

Pedagógusnapi köszöntő
Göbölös Hajnalka:

Búcsú tanáromtól

Egy csokor rózsával köszöntelek téged,
hogy erről a napról legyen szép
emléked.
Mert e kis csokornak minden egyes
szála egy-egy elsuhanó esztendő virága.

Az első rózsával azt kívánom néked,
éltessen az Isten nagyon soká téged.
A második virág a szeretet szava,
mert te voltál mindig a szeretet maga.

A jóság virága a harmadik rózsa.
Sok kedves gyermeked beszélhetne
róla;
kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél,
kiket jó szíveddel oly nagyon szerettél.

Utolsónak marad szívemben a hála,
az én köszönetem legszebbik virága.
Kis csokorba kötve átadom most
néked,
fogadd szeretettel, legyen ez emléked!



Kenderes Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2016. áp-
rilis 28-án rendes, nyílt ülés kere-
tében az alábbi napirendeket tárgya-
lta:

Első és második napirend kere-
tében határoztak Kenderes Város
közfoglalkoztatási startmunka ille-
gális hulladéklerakó-helyek felszá-
molása, mezőgazdasági földutak
rendbetétele, belvízelvezetés prog-
ramokhoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás megindításáról, a bírálóbizott-
ság tagjainak kiválasztásáról, illetve a
közbeszerzési eljáráshoz készített
ajánlati felhívás elfogadásáról.

A következő napirendben a 2015.
évi költségvetésről szóló rendelet
módosítását véleményezték, amelyet
végül a beterjesztett formában egy-
hangúlag elfogadtak.

Negyedik napirendben tárgyalták
az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elfogadásáról szó-
ló előterjesztést, és úgy döntöttek,
hogy annak elfogadását a soron
következő ülésre halasztják.

Előterjesztés tárgyaltak meg egyes
elavult, szükségtelenné vált, vagy
normatív tartalom nélküli, tartalmilag
kiüresedett önkormányzati rendele-
tek hatályon kívül helyezéséről.

Elfogadták  azt az ellenőrzési jelen-
tést, amely a Kenderes Város Pol-
gármesteri Hivatalánál és az önkor-
mányzat intézményeinél 2015. évben
végzett belső ellenőrzésekről szól.

Hetedik és nyolcadik napirendben
tárgyalták és elfogadták a helyi  civil
szervezetek és a sportegyesületek
részére nyújtandó támogatások be-
nyújtásához szükséges pályázati ki-
írást. Az önkormányzat szeretne a
városban működő társadalmi szerve-
zetek számára támogatási pályázatot

kiírni, amelynek keretén belül a civil
szervezetek éves működési költsé-
geire, illetve a civil szervezetek által
megvalósuló, öntevékenységre épülő
szakmai, generációs, vagy szabadidős
programok, kulturális, művészeti és
sport rendezvények támogatására
pályázhatnak. A támogatások sza-
bályszerű odaítéléséhez szükséges a
jövőben ezt a formát alkalmazni. Ál-
lami pénzt csak akkor tudnak adni, ha
saját erőt is biztosítanak a rendez-
vényhez a szervezetek. A hozzá-
szólásokban a testületi tagokon kívül
a civil szervezetek és a sportegyesület
vezetői is feltehették kérdéseiket,
elmondhatták véleményüket.

Kilencedik napirendben döntöttek
a Startmunka mintaprogram kere-
tén belül belterületi közutak kar-
bantartásához kapcsolódó járdaépí-
téshez szükséges anyagok (kavics,
zsákos cement, zúzott kő)  beszállítá-
sára vonatkozó árajánlatok elfoga-
dásáról, mely eredményeképpen a
legked-ezőbb árajánlatot tevő Cél-
beton Kft.-t  nevezték meg nyertes-
ként. A közmunkaprogramhoz kap-
csolódóan kértek árajánlatokat hideg-
aszfalt és emulzió beszerzésre is há-
rom cégtől, itt nyertesként az
APRILLA TRANS KFT.-t nevezték
meg. Mindkét esetben megbízták a
szerződések megkötésével Pádár
Lászlóné polgármester asszonyt.

Határoztak házasságkötési díj be-
vezetéséről, mely május 1-től az
alábbi szolgáltatási díjakkal vehető
igénybe:

Munkaidőn belüli házasságkötés:
5.000,- Ft

Munkaidőn túli házasságkötés:
10.000,- Ft

Külső helyszínen megtartott házas-
ságkötés:   15.000,- Ft 

A díj megállapítását az tette in-
dokolttá, hogy minden házasságkötés
után a Polgármesteri Hivatal jogdíjat

(munkaidőn túli házasságkötés ese-
tén) megbízási díjat  és szerzői  jog-
díjakat köteles fizetni.

Előterjesztést tárgyaltak meg és ha-
tároztak a kenderesiMóricz Zsig-
mond Művelődési Házenergetikai
célú felújítása címmel pályázat be-
nyújtásáról, a pályázat önerejének
biztosításáról és a pályázati projekt
előkészítési tevékenységének elvég-
zésével megbízták Cseri Györgyi
egyéni vállalkozót. 

Magántulajdonos kérte az önkor-
mányzat segítségét a Kenderes, Pe-
tőfi út 61. szám alatti ingatlan érté-
kesítésében. Az ingatlanban koráb-
ban vegyesbolt üzemelt, hasznos
alapterülete 100 nm2, tehermentes,
eladási ára 6 millió forint. Kérte a
képviselő-testület tagjait, tájékoz-
tassák az érdeklődőket erről a lehe-
tőségről.

Dr. Ila Erzsébet fogszakorvos ön-
kormányzati anyagi támogatást kért
a testülettől ahhoz, hogy az iskolafo-
gászatot az eddigi szinten tudja
folytatni. Tekintettel arra, hogy nincs
még elfogadva az önkormányzat
2015. évi költségvetésének zárszá-
madása és a pénzmaradvány összege,
a fenti kérelmet tájékoztatásul mond-
ta el polgármesterasszony a testület-
nek, abban döntés nem született.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
településen a Helyi Választási Bizott-
ság időközi roma nemzetiségi vá-
lasztást tűzött ki július 10-re, mivel
az önkormányzat két tagja lemondott
képviselői státuszáról, és több jelölt
nem indult a 2014-es választáson.

Az ülés végén közérdekű kérdések
és bejelentések hangzottak el pályá-
zati lehetőségekről, rendezvényekről,
valamint az ebösszeírás időtartamá-
nak meghosszabbításáról.

A testületi ülések részletes jegy-
zőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu honlapon.

Testületi ülésen történt
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Nikolasz 2015. december 15-e óta a
Budapest Honvéd klubjának profi
játékosa.  Jelenleg az U17 korosztályos
csapatban játszik, de a felkészülési és
edzőmeccseket már az U19-ben kezdte
meg. Szélső  támadói poszton erősíti
csapatát.

Mikortól fonódott össze az életed a
futballal, hogyan ismerkedtél meg a
sportággal?

2003-ban Boda Zoltán tanár úr látta meg
bennem a fantáziát és elkért az óvodából,
hogy részt vehessek az általa tartott ed-
zéseken. Az iskolás fiúkkal rúgtam a lab-
dát délutánonként. Nagyon sokat köszön-
hetek neki  – akkori osztályfőnökömnek,
edzőmnek – aki sosem fogyott ki a báto-
rító szavakból és a türelemből. Az ő veze-
tésével több diákolimpiát megnyert csa-
patunk, ezzel felhívtuk magunkra a fi-
gyelmet és öregbítettük városunk, Ken-
deres hírnevét. Akkori kis csapatunkat
folyamatosan elkísérték szüleink a mecs-
csekre, akik lelkesen szurkoltak nekünk,
időt, pénzt és energiát nem sajnálva tá-
mogatták a kenderesi csapatot. Köszönet
illeti ezért édesapámat Kovács Miklóst,
Kupai Ferencet és Szerencsi Miklóst. A
sportot már apró gyermekkoromban meg-
szerettem a kenderesi focipályán, minden
meccsen ott voltam, mivel apa akkor a
helyi  felnőtt csapatban játszott. 

Ki illetve kik azok a sportolók, akik a
legfőbb példaképeid a labdarugók közül?  

A Real Madrid játékosát Christiano
Ronaldót és az FC Barcelonában játszó
Neymart tudnám leginkább kiemelni, de
több kiváló támadó is a kedvenceim közé
tartozik. 

Nézőként melyik  magyar és külföldi
csapat szurkolótáborát erősíted?

Külföldi nagy kedvenc a Real Madrid,
hazaiak közül pedig a Ferencvárosi Torna
Club.

Saját szerepléseid közül melyekre vagy
a legbüszkébb?

Nagyon sok bajnoki cím és kupa győ-
zelmem van, de a 2010. Cordial Cup ma-
gyarországi döntőn a 2014. Nike Cup dön-
tőn nyújtott eredményeimre és nem
utolsó sorban az idei, 2016-os Puskás-
Suzuki Kupa megnyerésére külön büszke
vagyok. 

Van-e másik olyan sportág amely
érdekel a focin kívül? Jut-e időd  más
sport űzésére?

A futball teljesen leköti a mindennap-
jaimat, kitölti az életemet, de ha van egy
kis szabadidőm szívesen horgászom.

Kizárólag a futballal szeretnél foglal-
kozni a jövőben vagy több lábon akarsz
állni?

Elsősorban a labdarúgásból szeretnék
megélni. Jelenleg a budapesti Egressy
Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközép-
iskola 10. osztályos tanulója vagyok. Érett-
ségi után lehetőségem lesz az edzői és a
menedzseri pálya közül választani, de is-
kola tornatanárnak is jelentkezhetek majd. 

Szeretnél Magyarországon sikeres
lenni vagy külföldi karrierről álmodsz?

Elsősorban a jelenlegi csapatomnál sze-
retnék bizonyítani, de mindenképp szeret-
ném magam kipróbálni a nemzetközi
labdarúgósportban is.  Júniusban az   AC
ChievoVerona csapat meghívásának te-
szek eleget, ugyanis egy hetes tesztelésre
utazom hozzájuk próbajátékra Olaszor-
szágba.

Pszichésen hogyan készülsz fel a
mérkőzésekre?

Az akadémián igen sokat foglalkoznak
ezzel a jelentős kérdéssel, ami nagy segít-
ség. Egy-egy komolyabb mérkőzés előtt
vagy után tudunk pszichológussal beszél-
getni. Ő folyamatosan az akadémián tar-
tózkodik, bármikor fordulhatunk hozzá,
segíti munkánkat. 

Szerinted mennyire sikeres a magyar
futball?

Szerencsére  jelentősen fejlődik, épülnek
a stadionok, a magyar válogatott kijutott
a 2016-os Labdarúgó  Európa Bajnokságra.
Ezek mind nagy előrelépések a múlthoz
képest. Az akadémiák utánpótláscsapatai
erősek, egymás ellen vívnak meccseket.
Ezekből kellene még több és akkor utól-
érhetnénk színvonalban a nyugat-európai
csapatokat. Véleményem szerint legin-

kább mentális felkészültségben vagyunk
lemaradva tőlük, de sokan dolgozunk so-
kat azért, hogy az ő szintjükre jussunk.
Klubom a Honvéd sok nemzetközi mér-
kőzést szervez, amely nagyban hozzá-
járul fejlődésünkhöz.    

Hány meccsed van egy idény alatt?
A bajnokin mérkőzésben kb. 30 for-

duló, ezen kívül edzőmeccsek, felkészü-
lési meccsek és még rengeteg külföldi
torna, kupa. 

Hogyan néz ki egy átlagos napod?
Minden reggel 7 órakor van ébresztő az

Akadémián, ahol bőséges reggelivel indít-
juk a napot. Fél nyolctól 9.40-ig tanu-
lunk, amelyet 10-től 11.30-ig edzés kö-
vet. Ezután megebédelünk. 12.30-tól 14
óráig ismét tanulunk, 14.15-től 16.30-ig
pedig újra edzésen veszünk részt. 17-18
óráig mégegy kondícionáló edzést tarta-
nak, amely után van egy órácska felléle-
gezni, pihenni, szabadidőt tölteni. Este
19-kor vacsora, 20-21 óráig tanulószoba
és végül 21.30 – kor alvás.

Hogyan őrzöd a kondíciódat?   
Az étrendet az Akadémia szakértője

állítja össze, a kondícióőrzéshez pedig a
napi kétszeri edzés járul hozzá.

Szabadidődben mivel foglalkozol szíve-
sen?

Nincs túl sok szabadidőm, de ha ritkán
jut rá időm, egyénileg is képzem magam,
vagy szívesen töltöm az időt barátokkal,
mozizással, vásárolgatással kapcsolódom
ki.  

További sportolói munkádhoz és magán-
életedhez kívánok sok erőt, egészséget és
kitartást!

Ács Andrea Éva

Interjú Kovács Nikolasz profi labdarugóval
„ A képesség és a lehetőség semmit sem ér, ha nem járul hozzá a versengés iránti vágy és az akaraterő.”

– Darren Shan –



KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 
a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása

feltételeinek helyi támogatásáról 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Kenderes város köz-
igazgatási területén (továbbiakban: Kenderesen) a 

a) gyermek nélküli fiatal házasok, 
b) gyermeket nevelő fiatal házasok tartós

letelepedésének elősegítése, lakóingatlanhoz
jutási feltételeinek   javítása, ha a támogatás 15
millió Ft-ot meg nem haladó értékű új és használt
lakóingatlan vásárlására vagy új építésére (a
továbbiakban: építkezés) irányul. 

(2) Ezen önkormányzati rendelet alkalmazá-
sában: 

a) fiatal házasok: az a házaspár, akik közül a
kérelem benyújtásakor a házastársak legalább
egyike harmincöt éven aluli, 

b) gyermek: az a kiskorú, aki a kérelmezővel
közös háztartásban él és még nem töltötte be a
tizennyolcadik életévét, 

c.) közös háztartás: az egy lakóingatlanban
együtt élő, ott bejelentett állandó lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége,

d) lakóingatlan: az ÁFA törvényben meghatá-
rozott fogalom szerinti ingatlan. 

2. A támogatásra való jogosultság feltételei 

2. § (1) Támogatásra azon kérelmezők jogo-
sultak, akik az alábbi együttes feltételeknek meg-
felelnek: 

a) Kenderes területén lakóingatlant vásárol-
nak vagy építenek, 

b) a kérelem benyújtásakor - legalább az egyik
félnek - Kenderes városban folyamatosan mini-
mum 2 éves bejelentett lakóhellyel, illetve tar-
tózkodási hellyel és kell rendelkeznie, 

c) lakóingatlanban 1/2 arányú tulajdoni há-
nyadot meg nem haladó tulajdonnal nem rendel-
keznek és a kérelem benyújtását megelőző évben
sem rendelkeztek, 

d) a kérelem benyújtását megelőző 2 éven
belül - legalább az egyik félnek - legkevesebb
360 nap munkaviszonyban vagy egyéb munka-
végzésre irányuló jogviszonyban töltött idővel
kell rendelkeznie, 

e) korábban nem részesültek  első lakáshoz
jutók támogatásában. 

f) hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatás
felhasználásával megszerzett ingatlanra Kende-
res Város Önkormányzata 5 évre jelzálogjogot
jegyeztessen be.

(2) A (1) bekezdés b) pontjában foglalt fel-
tételek megléte alól az önkormányzat képviselő-

testülete az önkormányzat és intézményei szak-
emberellátásának biztosítása céljából eltekinthet. 

(3) A támogatás további feltétele, a kérelme-
zők nyilatkozata arról, hogy a rendelkezésükre
álló saját erőből, munkáltatói és egyéb támoga-
tásból, pénzintézeti hitelből, valamint az igényelt
támogatás összegéből a lakóingatlant meg tudják
vásárolni, illetve az építkezést be tudják fejezni,
továbbá a vásárlás vagy építkezés után a lakó-
ingatlan tulajdonjoga teljes egészében a kérelme-
zők kizárólagos közös tulajdonába kerüljön. 

(4) Használt lakóingatlan vásárlása esetén
akkor nyújtható támogatás, ha a lakóingatlan 

a) per-, teher- és igénymentes, 
b) beköltözhető vagy 180 napon belül beköl-

tözhető
(5) Építkezés esetén 
a) támogatás csak a használatbavételi enge-

dély megadására irányuló kérelem benyújtása
előtt adható, 

b) kérelmező a kérelméhez csatolja a lakó-
ingatlan bejelentéséről szóló dokumentumnak az
építési hatóság által záradékolt hiteles másolatát.  

(6) Nem támogatható, aki 
a) a támogatást a Polgári Törvénykönyvről

szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kö-
zeli hozzátartozók közötti jogügyletekhez kí-
vánja felhasználni, kivéve, ha az így megszerzett
tulajdoni hányaddal a lakóingatlan tulajdonjoga
teljes egészében a kérelmező(k) kizárólagos
tulajdonába kerül, 

3. A támogatás összege és formái 

3. § (1) A támogatás formája vissza nem
térítendő támogatás. 

(2) A támogatás összege: 
a) használt ingatlan vásárlás esetén 400.000 Ft, 
b) építkezés esetén 15 millió Ft építési költ-

ségig 500 000 Ft. 

4. A támogatás visszafizetése 

4. § (1) A támogatás teljes összege egy összeg-
ben, a Ptk. szerinti kamat felszámításával vissza-
fizetendő amennyiben: 

a) a kérelmezők a támogatás megszerzése ér-
dekében valótlan adatokat közöltek, egyéb meg-
tévesztő magatartást tanúsítottak, vagy a támo-
gatást nem a támogatási szerződésben rögzített
célra fordították; 

b) az építkezés, illetve az adásvétel a támo-
gatás odaítélését követően a kérelmezőnek felró-
ható okból meghiúsult; 

c) támogatottak a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségüket nem teljesítik, illetve
megszegik. 

(2) A támogatás egy összegben visszafize-
tendő amennyiben a Támogatottak a Támogatás-
sal érintett ingatlant a támogatás megszerzésétől
számított 5 éven belül elidegenítik vagy lebont-
ják.

(3) A támogatás visszafizetésének kötelezett-
sége a házastársakat egyetemlegesen terheli. 

5. Támogatási kérelmek elbírálása, 
a támogatással kapcsolatos eljárás 

5. § (1) A támogatásra irányuló kérelmeket
írásban, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal  Igaz-
gatási és Szervezési Osztályánál kell benyújtani
az erre a célra rendszeresített nyomtatvány ki-
töltésével, illetve az abban foglalt mellékletek
csatolásával. 

(2) A támogatási kérelmek elbírálása a Kép-
viselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(3) Képviselő-testület a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe
véve dönt a támogatás folyósításáról. 

(4) Kenderes Városi Önkormányzat tárgyévi
költségvetésében az első lakóingatlanhoz jutás
feltételeinek helyi támogatására meghatározott
keret felhasználása esetén, a támogatásra jogo-
sultak kérelmét a következő évi költségvetés el-
fogadását követően, a beérkezés sorrendjében
kell elbírálni. 

(5) A támogatás odaítélése esetén az első lakó-
ingatlanhoz jutók támogatási szerződését a Kép-
viselő-testület felhatalmazása alapján a Polgár-
mester köti meg. 

(6)  A támogatás kiutalásáról a Kenderesi Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálko-
dási Osztálya gondoskodik. 

(7) A Kenderesi Polgármesteri Hivatal jo-
gosult a támogatás céljának megvalósulását, va-
lamint a támogatás rendeltetésszerű felhasz-
nálását a támogatás megszerzésétől számított 5
éven belül ellenőrizni. 

(8) Támogatott köteles a lakóingatlanba a tá-
mogatás kifizetését követő - 180 napon belül be-
költözni, azt életvitelszerűen lakni, valamint az
ingatlanba állandó lakcím létesítésével beje-
lentkezni. 

(9) A támogatással érintett lakóingatlanba a
támogatás megszerzésétől számított 5 éven belül
vállalkozás székhelye, telephelye nem létesít-
hető. 

Záró rendelkezések 

6. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép ha-
tályba. 

Kenderes, 2016. május 25.

(:Pádár Lászlóné:)  polgármester
(:Dr. Gaszparjan Karen:)  jegyző 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza
hirdetőtábláján 2016.év. június hó. 26. napján

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző  

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a fiatal háza-
sok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek
helyi támogatásáról szóló 7/2016. (V. 26.) ön-
kormányzati rendelete 2016 július 1-én lép ha-
tályba. Ettől az időponttól a támogatáshoz szük-
séges formanyomtatvány a Polgármesteri Hiva-
talban, illetve a Város honlapján lesz elérhető.

- Polgármesteri Hivatal -
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Fiatal házasok első lakáshoz jutó kedvezménye



„A gyermeknevelés művészet, ugyan-
úgy, mint egy kőből kibontani a benne
lévő szobrot vagy hegedűből  előcsalni  a
muzsikát, …. igazi hivatás, a jövőbe vetett
hit legnemesebb formája.”

(Wintermantel  Zs.)

A pedagógusnap globális ünnep, annak
ellenére, hogy országonként eltérő idő-
pontokban ünneplik meg, Magyarorszá-
gon június első vasárnapján, Törökország-
ban novemberben, az USA-ban május hó-
napban.

Az ünnep nélkülözhetetlen életünkben,
egy lelki töltet, mely során egy rövid
időre megállunk, magunk között vagyunk
együtt, egymásra figyelünk.

A Földművelésügyi Minisztérium Dará-
nyi Ignác termében Pedagógusnap és a
Környezetvédelmi Világnap alkalmából
kitüntetéseket adott át Gulyás Andrea
közigazgatási államtitkár asszony vala-
mint V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős államtitkár. 

Büszkeség és öröm tölti el szívünket,
hogy iskolánk két kiemelkedő tanára ré-

szesülhetett Miniszteri Elismerő Okle-
vélben: Czakó Sándorné, a Kenderesi
Mezőgazdasági Szakképző Iskola mérnök-
tanára, munkaközösség-vezető, közel négy
évtizeden át mezőgazdasági ismeretek
oktatása és felnőttképzés terén végzett
munkája, tanulmányi versenyeken részt
vevő hallgatók felkészítése során kifejtett
tevékenysége elismeréseként és Juhász
András, a Kenderesi Mezőgazdasági
Szakképző Iskola műszaki szakoktatójá-

nak, közel három évtizeden át végzett
mezőgazdasági gépész szakoktatói mun-
kája, tanulmányi versenyekre való felké-
szítő tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk és köszönjük áldozatos
munkájukat!

„A tanítás azt jelenti, hogy segítjük a
másikat a felfedezésben.” 

(Mark Von Doren)
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Kitüntetések pedagógusnap és a környezetvédelmi világnap
alkalmából

Ismét megrendezésre került Karcagon a
III. Diák Birkapörköltfőző Verseny, melyen
karcagi, kisújszállási és természetesen a
kenderesi diákok mérhették össze tudásu-
kat a birkafőzésben. 

Két csapatunk is indult a versenyen. Az
egyik a 9.V (Szakács) osztály tanulói: Petri
Bianka, Szalai Vivien és Tasi Roland. Nekik
sikerült a 2. helyezést elérni.

A másik csapat a 9.P (Mezőgazdasági
gazdaasszony, falusi vendéglátó) osztály
tanulói: Balogh Evelin, Horváth Krisztina,
Balogh Dávid és Horváth Márk. Ők pedig
a 7. helyen végeztek.

A versenyt több tényező is nehezítette, pl.:
a diákoknak a ruházata, ugyanis hagyomány-
őrző népviseleti ruhába kellett öltözködniük
a nagy hőség ellenére is. A bográcsot a tűző
napon lehetett felállítani, a birka alá pedig
hagyományos módon csak fával lehetett tü-
zelni. Arról nem is beszélve, hogy a birka kb.
100 éves volt.

Ennek ellenére mindenki jól érezte ma-
gát. Mindkét csapat a legjobb tudása szerint
igyekezett helytállni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
segítő tanárainknak (Forró Katalin, Kerepesi
Pál) és a diákoknak, hogy képviselték az is-
kolánkat. Köszönjük a kenderesi Lukács ker-
tészet virágait, amit rendelkezésünkre bocsá-
tottak. 

Horváth Krisztina
9. évfolyamos 

mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó szakos tanuló

Diák Birkapörköltfőző verseny

Tisztelt Szülők!

Azok a hátrányos helyzetű illetve
halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek, akiknek szülője/törvényes képvi-
selője visszajuttatta a Polgármesteri Hi-
vatalba a kitöltött igénylőlapot a nyári
tanítási szünet idejére kedvezményes
gyermekétkeztetésre jogosultak.

Az étkeztetés időtartama: a nyári szü-
net idejére eső munkanapok, június
16-tól augusztus 31-ig.

Az étkeztetés helye: Központi Kony-
ha, Kenderes, Szent István út 56.

Étkeztetés módja: déli meleg főét-
kezés biztosítása, kizárólag elvitellel.

Mivel az étel helyben fogyasztására
nincs lehetőség, kérjük, hogy ételhor-
dó edényről szíveskedjenek gondos-
kodni!

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

Tájékoztatás
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Májusban tartottuk a Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány majálisát, amelynek több célja is volt. Egyrészt szerettünk
volna a sok munka, rohanás közben szórakozási lehetőséget biztosítani szűkebb környezetünknek, másrészt nagyon fontosnak
tartjuk, hogy tanárok, szülők és diákok egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen a közös munka elengedhetetlen
feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának. És nem utolsó sorban a bevételt az alapítványon keresztül teljes egészében
diákjainkra, az iskola pedagógiai programjának megvalósítására tudjuk fordítani. Többek között támogatja az alapítvány a
diákönkormányzat rendezvényeit, a tanév végi jutalmazást, tanulóink versenyeken, kirándulásokon, táborokon való részvételét.

Köszönjük mindenkinek, akik valamilyen formában segítségünkre voltak a majális megvalósításában. Támogatóink névsora
megtalálható iskolánk honlapján.

Május 31-én 70 felsős tanuló kirándult Erdőtelekre, ahol ellátogattak a katolikus templomba, az arborétumba és megtekintették
a tájházat is.

Bozsó Györgyné

A közönség

Képes beszámoló a Szent Imre Általános Iskolából

Fellépésre várva A 7.e Aprajafalváról

A 2.b lufis tánca A 6. c a Vadnyugaton Vásárlás a szünetben

A vasútállomáson Úton A tájháznál

A templomnál Pihenő az arborétumban A résztvevők
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600.000 Ft alatti 
őstermelőkkel kapcsolatos tudnivalók

• Az a tag, aki 2015-ben őstermelő volt, a tagi státusz
alapján bevallásra kötelezett, de a 2015. évi árbevétele
nem éri el a 600.000 Ft-ot elég, ha 2016. június 30-ig
megfizeti a 2000 Ft tagdíjat. Ebben az esetben a befizetés
egyben bevallásnak is minősül. (Csekk a falugazdász
irodában kérhető!)

• 600 ezer alatti őstermelőnek tekintendő: aki a 2015. évi
adóbevallásában 600 ezer forintot meg nem haladó be-
vételt tüntetett fel, vagy aki kistermelőként nem tett be-
vallást a NAV felé. (Amennyiben az őstermelőnek az
őstermelői tevékenységből származó éves bevétele nem
haladja meg a 600 ezer forintot, akkor nem kell jöve-
delmet számolnia és ezt a bevételét nem is kell bevalla-
nia.)

• A csekken fel kell tüntetni a tag adószámát/adóazonosí-
tóját, illetve rá kell írni, hogy a csekk összege 2000 Ft. 

• Amennyiben a tag egyenlege esetleges túlfizetést mutat,
akkor is be kell fizetni a teljes 2000 Ft-ot, mivel az
minősül bevallásnak!

Bevallásra kötelezettek köre
• 2015-ben és 2016-ban is van legalább 15 nap aktív tag-

sága (és egyéni vállalkozó, őstermelő vagy mindkettő,
avagy gazdálkodó szervezet).

• Plusz: 2016-ban lett főlapos, de 2015-ben melléklapos
őstermelő volt.

Nem kell bevallást tennie:
• akik 2016-ban nem, vagy 16 napnál rövidebb ideig voltak

a Kamara tagjai – ezen tagjainknak tagdíjfizetési kötele-
zettségük sincs;

• akik kizárólag földművesként, mezőgazdasági termelő-
szervezetként tagjaink, mivel nekik egységes tagdíjat kell
megfizetniük legkésőbb 2016. július 31-ig (2.000 Ft-ot,
illetve 10.000 Ft-ot);

• akik 2016-ban váltak kamarai taggá, vagy 2015-ben
kizárólag földművesként/mezőgazdasági termelőszerve-
zetként vagy önkéntesként voltak kamarai tagok, (kivéve
azon őstermelők, akik 2015-ben valamely őstermelői iga-
zolvány melléklapján szerepeltek), mivel nekik egységes
tagdíjat kell megfizetniük legkésőbb 2016. július 31-ig
(2.000 Ft-ot, illetve 10.000 Ft-ot);

• akik nem a törvény erejénél fogva, hanem önkéntes ala-
pon kamarai tagok, mivel nekik szintén egységes tagdíjat
kell megfizetniük 2016. július 31-ig (természetes szemé-
lyeknek 2.000 Ft-ot, egyéb esetben 10.000 Ft-ot).
A rendszer nem engedi elkészíteni a bevallást azon
tagoknál, akik a fentiek szerint nem kötelezettek
tagdíjbevallásra.

Figyelem! A tagdíjalap meghatározásához az az árbevétel
szükséges, amely a 2015-ös jogviszonyból származik:
(pl. 2016-ban egyéni vállalkozó és őstermelő is, de 2015-
ben csak őstermelő volt, akkor csak az őstermelői árbe-
vétele veendő figyelembe).

• A bevalló tagok nem kapnak csekket, azt a díjbekérővel
kapják meg.

Magda Attila falugazdász

Falugazdász hírek: 

TAGDÍJBEVALLÁS
Sok ember, sok munkája, 

összefogással meghozza a gyümölcsét

A tervezettnél tovább tartott ugyan a Horthy család nyughe-
lyének felújítása, de a munkálatok során felmerülő problémák
ellenére, az épület elkészült. Sok ember, nagyon sok munkája van
abban, hogy a családi kripta elnyerte felújított állapotát, melyért
ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, legyen az vállalkozó,
közfoglalkoztatott, közalkalmazott vagy magánember! 

A Horthy kripta 2016. május 15-től, Pünkösd vasárnapjától,
újra látogatható, a Tengerészeti Kiállítóterem nyitvatartási ide-
jében (szerdától-vasárnapig 10-18 óráig).

Várunk minden kegyelettel érkezőt!

Köszönettel, Bodor Tamás

Öröktűz

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, - én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.

Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott;
És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.
Én égve hazavittem.
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A viharfújta, széllengette láng,
És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven..

Reményik Sándor: 
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„Olykor a kis gondolatok szülik a nagy
csodákat”; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
a fergeteges, boldog és örömteli hangulatban
megélt gyermeknapi rendezvényünk, melyen
2016. május 20-án a gyermekvédelmi gondos-
kodásban élő gyermekek vettek részt a Ken-
deresi Gondozási Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata szervezésében. 

Az egész egy apró gondolattal kezdődött,
hogy a gyermekek számára szervezzünk egy
olyan napot, ahol feledvén minden bút és bá-
natot a lehető legboldogabban és legvidámab-
ban éljék meg gyermeki létük pillanatait, a
napot, mely róluk szól, értük van! 

Az apró gondolat azonban szerencsére nagy
szívekben vett talajt, mert az intézményben
dolgozó valamennyi kolléga egy emberként
vette vállára az ügyet és elkezdődött a lázas
szervezkedés, készülődés, a programok meg-
szervezése, melynek Intézményünk udvara adott
helyet. Az udvart színes lufikkal, szalagokkal
díszítettük a Hangya Iparcikk Üzlet Kft nagy-
lelkű adományának köszönhetően.

A szervezéssel együtt járó plusz feladatokat
senki nem élte meg teherként, sokkal inkább
jóleső érzés volt, hogy lelkünk felszabadul az-
által, hogy valami jót, valami örömtelit tehe-
tünk. Egyik kolléganő magára öltötte Süsü a
sárkány jelmezét, mely igen nagy sikert aratott
a gyermekek körében, hiszen közös fotó is ké-
szülhetett Süsüvel, nem különbül a mackó-
kiállítás, melyet szintén egy kolléganő saját
gyűjteményéből rendezett, de az arcfestés, a
„horgászat”, a festett kéznyomatok a gyerek-
napi fára, a lufi hajtogató bohóc és még meg-
annyi színes vidámság fokozta az örömteli pil-
lanatokat. A különböző kézműves foglalkozá-
sok és játékok a Kenderes Városi Önkormány-
zat jóvoltából valósult meg. 

Nagy megtiszteltetést és boldogságot jelen-
tett számunkra, hogy gyermeknapi rendezvé-
nyünket megtisztelte jelenlétével Dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter úr aki min-
den részt vevő gyermeknek ajándékkal ked-
veskedett, plusz az Ő „ajándékaként” látoga-
tott el hozzánk a bohóc, aki minden jelenlé-
vőnek hajtogatott kiskutyát, pillangót, gyö-
nyörű virágot, vagy akár repülőt is. Miniszter
úr megtekintette a különböző kézműves fog-
lalkozásokat, mackókiállítást, beszélgetett a
gyerekekkel, és Ő maga is szó szerint itt hagyta
kéznyomát, melyet a gyermeknapunkat meg-
örökítő hatalmas festett fára mint „levelet”

hagyott ránk.  Nem gondoltunk nagy csodára
csupán apró örömökre, de ezek az apró örö-
mök sem nélkülözhetik olyan önzetlen és
nagylelkű emberek segítségét, akik jelenlétük-
kel, adományaikkal hozzájárultak  eme csodás
nap sikeréhez.

Az ég látta a gyermekek örömét, így ő sem
szomorodott el, szerencsére melegen sütött a
Nap, így megéhezve és megszomjazva a
gyerekek, kellemes környezetben fogyaszthat-
ták el a finom puha bélű vajas és zsíros ke-
nyeret a finom zöldségekkel, mely a Kende-
resi Barabás Pékség (Barabásné Forgács Edit
tulajdonos), a Bana Zöldségkereskedés (Bana
István és Bana Istvánné tulajdonosok), vala-
mint Jakabné Knoch Ildikó és Jakab Sándor
Hús és Hentesáru tulajdonos nagylelkű fel-
ajánlásának köszönhetünk. 

A jóllakott gyermekek szomját a CBA Élel-
miszerüzlet Kun Ferencné és Kun Ferenc tu-
lajdonosok, valamint a Fegyvernek és Vidéke
körzeti Takarékszövetkezet Kenderesi kiren-
deltsége által felajánlott üdítő oltotta, valamint
az általuk és a Kovács Irma (Hip-pop élelmi-
szerüzlet), valamint a Roma nemzetiségi Ön-
kormányzat által felajánlott csokoládék illetve
ropi „desszertként” való elmajszolása még

inkább fokozta a jókedvet. 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és

Kollégium óriási meglepetéssel szolgált a
gyermekeknek, egész napra elegendő fensége-
sen finom mézes puszedlit sütöttek, melynek
csodájára járt mindenki. 

Visszatérve az apró gondolathoz, mely
nagycsodává érett, a nap végeztével  a gyer-
mekek nemcsak élményekkel teli szívvel,
hanem ajándékcsomaggal térhettek haza, mely
játékokat, könyveket, és édességet tartalma-
zott a „Teljes Életért” Nonprofit Kft. Fegy-
verneki üzem, a Pharmaroad Kft. Budapest
Dr. Kóczián Béla tulajdonos és munkatársai,
valamint a Kenderesi Városi Könyvtár Mikola
Istvánné Intézményvezető és Majzik Péter
egyéni vállalkozó (Szalay könyvek területi
képviselő) nagylelkű adományának köszön-
hetően.

A vidám gyermeknap nemcsak a gyermek-
zsivajtól volt hangos, hanem a csodaszép
gyermekdaloktól is, melynek zenei anyagát
köszönjük szépen az Óvoda dolgozóinak,
valamint a A kenderesi Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetőinek Nagy-
né Lenge Margitnak és Gyulai-Farkas Ediná-
nak, hogy biztosították az iskolás és óvodás
gyermekek jelenlétét rendezvényünkön.

A rendezvény ideje alatti hangosítást, vala-
mint a zeneszolgáltatást és egyéb segítséget
köszönjük szépen a Móricz Zsigmond Műve-
lődési Ház intézményvezetőjének Ács Éviké-
nek!

Vendégeink és a közreműködő személyek
finom ebédjéről a Kenderesi Központi Kony-
ha vezetője Knochné Bak Bernadett valamint
munkatársai gondoskodtak, melyért ezúton is
fogadják hálás köszönetünket! 

Jó volt látni a gyerekeket, az arcukat ahogy
átlényegül, a mosolyukat, az örömüket, azt a
tekintetet amit sajnos a hétköznapokon Mi is
csak ritkán láthatunk. Általuk lett szebb ne-
künk is, gazdagabb a lelkünk és gyermekibb a
szívünk.

Minden kollégának, adományozónak, segí-
tőnek és mindenkinek, aki bármilyen módon
közreműködött ezúton is teljes szívből köszö-
nöm segítségét, munkájukhoz további sikere-
ket és Isten áldását kérem! 

Majzikné Hanyicska Valéria
intézményvezető  

Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
Könyvelő (Kenderes),
Készlet-és anyagnyilvántartó Kisújszállás),
Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
Bolti eladó-szaniter áruértékesítő
(Kisújszállás),
Pincér (Berekfürdő, Karcag),
Szakács (Karcag),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti
dolgozó (Kisújszállás),

Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép
kezelője (Kisújszállás),
Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő
(Kisújszállás),
Rakodómunkás (áru-összekészítő, raktáros),
(Budapest),
Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű

szolgáltatási és szállítási foglalkozás
(Kisújszállás),
Élelmiszeripari betanított munkás (Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás
(mezőgazdasági idénymunka).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen 
a Foglalkoztatási Osztályon 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.)
tel.: (59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk
találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon: https://vmp.munka.hu/ 

Állásajánlatok

Családsegítő gyermeknapi cikk

Osvát Erzsébet: 

Gyermeknapra
Napsugár,                                                 
napsugár,

ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket

lágyan melegebben!

Madarak,
madarak,

cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok

vígan csattogjátok!

Virágok,
virágok,

szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat

virulva várjátok!

Hadd legyen
ez a nap

egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.
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Családi nap Bánhalma

Kedves Részvevők!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítette,
támogatta és jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. 

Külön köszönet a kemence mellett dolgozóknak, akik egész
nap sütötték a finom kenyérlángost. 

Köszönjük, hogy megcsodálhattuk Baloghné Ica macigyűjte-
ményét illetve Tóthné Erzsike gyöngyből fűzött munkáit. 

Reméljük legközelebb nagyobb érdeklődés lesz rendezvé-
nyünk iránt!

Vöröskereszt Szervezet Bánhalma

Pünkösdi focigála Bánhalmán
Összefogásból, sportszeretetből ismét

jelesre vizsgáztak Bánhalmán.

Köztudott, hogy a településen idős s
fiatal egyaránt szereti, támogatja a focit.
Igaz, más sportra nincs is nagyon lehető-
ség, de az ilyen rendezvény mindig is
összehozta, megmozgatta a lakosságot.

Tóth Tibor fejéből pattant ki a „szikra”,
hogy milyen jó is lenne, ha kortól füg-
getlenül együtt játszhatna kicsi s nagy.

Az ötlet visszhangra talált, s megkez-
dődött a szervezés… Bánhalmán, bánhal-
mai szülötteknek. Mindenki megmozdult
s a már más településen élők is hazajöttek
a játék, a csapatok kedvéért.

Összeálltak, összeszerveződtek a csa-
patok az alábbi korosztályokban:

- Veteránok
- Tapasztaltak
- Suhancok
- Fiókák.

Sajnos az időjárás nem kedvezett. Hi-
deg, esős napra ébredt Bánhalma…. Ettől
függetlenül a csapatok, érdeklődők, szur-
kolók nem rettentek vissza s 8 órakor
már gyülekeztek a pályán.

Czakó József sípszava után jó hangu-
latú, „vérre menő” játékot lehetett látni.

Az eredményhirdetéskor minden játé-
kos aranyérmet kapott, mely bizonyítja,
hogy a játék, a foci szeretete a lényeg, s
nem az eredmény.

Megjegyezném, hogy a ”bajnokságot”
a Suhancok csapata nyerte.

A régi idők emlékeit, a pályán történ-
teket lehetett feleleveníteni az esti va-
csoránál, mely vaddisznó pörkölt, tarho-
nya és sütemény volt.

A másnapi izomláz ellenére is min-
denki az kérdezgette, „ugye, lesz még
ilyen?”

Az estére a pontot a csocsóbajnokság
tette fel. Igaz, itt nem a labdát rúgták a

versenyzők, de a feladat itt is hasonló… a
kapuba kellett küldeni a golyót.

10 induló csapatból Tóth Tibor - Jakab
Sándor páros bizonyult a legügyesebb-
nek.

Zárszó
A mai rohanó világban, amikor az em-

bereknek alig van idejük családjukra, egy-
másra, nagyon fontos, hogy legyen ilyen
összefogás, legyen idő a barátokra, tár-
sakra, más emberekre. Egy mondás sze-
rint, arra van idő, amire akarjuk, amit
akarunk.

Úgy gondolom, hogy ez a közösség
akarta ezt a rendezvényt s meg is való-
sította… nem sajnálták rá pénzüket s ide-
jüket, nem kerestek kifogást, hogy miért
nem, hanem összeadták kis pénzüket s
tették dolgukat maguk s egymás örö-
mére.

Összefogásból JELES!
Tóth Tiborné

A képen a „Veteránok”, „Tapasztaltak”, „Suhancok” és a „Fiókák” csapatai láthatók.  
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Bánhalmán történt...

Bemutatkozik Czupp Pál fafaragó népi iparművész

„Ha az ember nem csak vésőjével, hanem

szívével is farag, akkor a kiszáradt fa örökre

életben marad.”

2016. június 10-én nyílott meg Czupp Pál
fafaragó népi iparművész kiállítása a
Kenderesi Néprajzi Kiállítóteremben. Nem
első alkalommal örvendezteti meg váro-
sunk lakóit kiállított műveivel, tíz évvel ez-
előtt a művelődési házban tartott kiállítá-
sában gyönyörködhettünk. Azóta számta-
lan újabb alkotás került ki a keze közül,
amelyek most településünkön is láthatóak
egészen július 10-ig.

Czupp Pál Kunhegyesen él családjával.
Eredeti szakképzettsége állattenyésztő mérnök
és kereskedelmi menedzser. 1990-ben kezdett
fafaragással foglalkozni, senkitől sem tanulta,
autodidakta módon képezte magát. Az elmúlt
negyedszázad alatt több mint 1200 faragást
készített. A teljesség igénye nélkül ezek a kö-
vetkezők: köztéri alkotások, szobrok, tér- és
kisplasztikák, domborművek, pásztorbotok,
organikus órák, ajándék-, dísz-, és használati
tárgyak, odú-, rönk- és gyökérbútorok, gyer-
mekjátékok, kopjafák, fejfák, kunkapuk stb.

A vidéki élethez, a szülőföld hagyományai-
hoz, kultúrájához való ragaszkodás meghatá-
rozója tevékenységének, elszakíthatatlan szá-
lakkal kötődik a népművészethez. Alkotómű-
vészetével, a népművészet és a népi élet tárgyi
emlékeinek gyűjtésével, bemutatásával,
néprajzi pályamunkák írásával a kunsági
emberek mindennapjainak kíván maradandó
emléket állítani. Törekvéseit jól példázza

2008-ban megnyitott „Kunsági Kiállítóháza”,
ahol fafaragó galéria és néprajzi magángyűj-
temény várja az érdeklődőket. Itt 205 darab
faragása, a néprajzi részen pedig 3500 darab
használati - és dísztárgy tekinthető meg in-
gyenesen. Mindez igényesen, esztétikusan be-
rendezett kiállítás, amely 34 év gyűjtőmunka
és 25 év fafaragói alkotómunka eredménye-
ként jött létre.  

Faragott művei megtalálhatók 20 ország 91
városában, - főleg magánszemélyek tulajdoná-
ban -, Magyarországon, USA-ban, Angliában,
Németországban, Lengyelországban, Szerbiá-
ban, Kanadában, Indiában, Koreában, Hollan-
diában, Belgiumban, Franciaországban, Finn-
országban, Ukrajnában, Svédországban, Ja-
pánban, Szlovákiában, Törökországban, Új-
Zélandon és  Ausztriában. 

Élő nagyságú betlehemi szoborkompozí-
ciója minden év adventi időszakában Kun-
hegyes egyik látványossága, mely országosan
egyedülálló attrakció.   

Faragott műveit eddig 113 kiállításon
láthatták az érdeklődők hazánkban és világ-
szerte. Egy-egy településen többször is bemu-
tatkozott, mindig megújított kollekcióval.
Századik kiállítása Karcagon a Győrffy István
Nagykun Múzeumban került megrendezésre.    

Alkotásai egy részét folyamatosan zsűriz-
teti Budapesten a Hagyományok Háza Népi
Iparművészeti Osztályán. 

A szakmai fejlődés és minél magasabb
színvonal érdekében fontosnak tartja a folya-
matos megmérettetést. Ezért rendszeresen és

sikeresen indul országos és nemzetközi kéz-
műves pályázatokon, részt vesz szakmai
konferenciákon, alkotótáborokban, kézműves
bemutatókon. Felajánlásaival hosszú évek óta
támogat rendezvényeket, szívesen jótékony-
kodik alkotásaival és kétkezi munkával egy-
aránt. 

Munkásságával kapcsolatos információk
eddig 62 kötetben (könyv, kalendárium, en-
ciklopédia, almanach) jelentek meg. Folyóira-
tokban 600 publikáció, valamint 26 televízió
és rádió interjú foglalkozott a művésszel. 

Töretlen lendülettel igyekszik népszerű-
síteni a fafaragást, ezáltal elviszi szülővárosa,
Kunhegyes, valamint Jász-Nagykun-Szolnok
Megye és a Tisza-tavi Régió jó hírét számtalan
rendezvényre.     

Czupp Pál fafaragó népi iparművész ne-
gyedszázados példamutató művészi, hagyo-
mányőrző, kulturális és turisztikai tevékeny-
sége nem csak Kunhegyesen, hanem megyei
és országos szinten is kimagasló és elisme-
résre méltó. Ajánljuk minden kenderesi és bán-
halmi lakosnak, hogy tekintsék meg szemet-
gyönyörködtető alkotásait a Kenderesi Nép-
rajzi Kiállítóteremben.

A  napokban a 2016-os Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Területi Prima Díj Közönségd-
íjára jelölték.  Az Új Néplapban található sza-
vazólap kitöltésével Önök is hozzájárulhatnak
nyertessé tételéhez. Ha lehetőségük nyílik rá,
kérjük, a nevére szóló kitöltött szavazólapokat
augusztus 31-ig juttassák el a művelődési
házba, hogy továbbíthassuk részére! 

A kerékpározásra nagyon jó időnk volt április
23-án. Erre a napra csak egy rövid túrát ter-
veztünk, a gyönyörűen felújított pusztatomaji
Szent Móricz Kápolnát tűztük ki úti célnak.
Rendkívül balesetveszélyes, kátyúval borított
útszakaszon Bánhalma és Kunhegyes között ka-
rikáztunk. A kunhegyesi vasúti átjárót elhagyva,
már felújított aszfalton haladtunk tovább. Na-
gyon szeretnénk  kerékpár utakat használni, ami
a környékünkön sincs. Sokkal többen hódolná-
nak a kerékpározásnak, ha biztonságos utakon
lehetne haladni. A fő közlekedési utak, mind
veszélyesek, keskenyek, és nagyon kátyúfolto-
sak. A földutak többnyire elhanyagolt állapotban
vannak. Eső után, borús időben nem is lehet el-
indulni, mert meglepetések érhetnek és könnyen
„sár”tengeri utazássá válhat a kerékpártúra. 

Letérve az aszfaltútról, földúton közelíthető
meg a kápolna. A buszmegállónál, egy tanya mö-
götti, viszonylag jó földúton  haladtunk egészen
egy marhafarmig, ott egy bekötő úton jutottunk
el a célunkig.

Nem volt hiába való a biciklizés, festői kilátás
nyílt a dombról. A környező földek csodálatos
tavaszi képet mutattak. A bemunkált földek lát-
ványa, a repce illata, a sárga virágszőnyeg látvá-
nya teljesen megbabonázza az embert.

Azért a föld nem felejt és az évtizedekkel
ezelőtti Tisza szabályozás nyomai még most is
mocsaras nádas területekkel jelzik, hogy itt
évszázadokon át élő víz volt. 

A túrázók egy csoportja úgy döntött, hogy
kihasználva a csodálatos időjárást tovább kere-
kezik Abádszalókra.

Ott a kikötőben élvezték a tó csodálatos lát-
ványát, és nem mellesleg gyönyörű vízi jármű-
veket, jachtokat, hajókat láthattak. Már ilyenkor
is  nagy élet van a kikötőben , hiszen a  víz egész
évben vonzó a turisták számára. 

A gáton az erre kijelölt kerékpárúton nagy-
szerűen lehet haladni, szép kilátás nyílik a Tisza-
tóra. Tovább bicikliztünk a Kiskörei Víztározó-
hoz. Ez igen sok kilométert jelent. Már-már
határainkat feszegetve, nagyon fáradtan, de sok
élménnyel  tértünk haza.

Április 29 -én újabb bicikli túra indult, itt csak
nagyon edzett bringások vettek részt. Kenderes-
Bánhalma-Tomajmonostora-Tiszaderzs-
Abádszalok-Kunhegyes-Bánhalma-Kenderes
útvonalat járták be. Kilométerekben mérve kb.
70 km , nagy teljesítmény volt, viszont  nagyon
sok látnivaló kárpótolta őket a fáradságért.

Gratulálunk hozzá! 
Balogh Károlyné
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A Kossuth Lajos Hagyományőrző  Nyug-
díjas Klub tagjai nagy lelkesedéssel és
izgalommal várták május 21-ét, ugyanis
akkor tartottuk a már hagyománnyá vált Ívó-
napi rendezvényünket.

Azt gondolom, hogy ebben a rohanó világban
nagy szükség van az ilyen jellegű összejöve-
telekre. Kell, hogy az ember egy kicsit kikap-
csolódjon, szórakozzon - akár fiatal, akár esetleg
már őszülő halántékú. Hisz az idős kor nem
szégyen, nem is érdem, hanem ajándék. Ajándék
az élettől, hogy ezt megérhettük és együtt
lehetünk, - hisz az élet oly rövid -, és a gyorsan
elszálló éveket  egy kicsit boldogabbá tehetjük
így.

Rendezvényünkön 198-an vettek részt Ken-
gyelről, Abádszalókról, Kunhegyesről, Kunma-
darasról, Jászladányból, Kisújszállásról, Nagy-
körűből, Tiszagyendáról, és Öcsödről.

Természetesen voltak kenderesi  vendégeink
is, akik ugyan nem tagjai a nyugdíjas klubnak,
de szívesen jönnek közénk. Köszönöm a klub-
társaimnak is a részvételüket, segítségüket
odaadó munkájukat, hisz tudjátok hogy nélkü-
letek ez a rendezvény sem jöhetett volna létre.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik támo-
gattak bennünket és bármilyen formában  hoz-
zájárultak a rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához.

Tisztelettel:  Erdei Józsefné

nyugdíjas klub vezető

Itt a nyár, a szabadság és a pihenés ideje.
Ehhez ajánlunk Önnek könyvtárunk új
könyveiből olvasnivalót.

Bízunk benne, hogy mindenki talál az
érdeklődési körének megfelelő olvasmányt! 

Ha Ön még nem tagja a könyvtárnak,
bármikor beiratkozhat: a felnőttek éves tagdíja
1330,-Ft, diákoknak, rendszeres szociális
segélyezetteknek, regisztrált munkanélküli-
eknek 655,-Ft (a beiratkozás napjától számítva
1 évig), 16 éven aluliaknak és a 70 éven
felülieknek pedig ingyenes a könyvtári tagság.

Látogasson el könyvtárunkba, biztosan talál
kedvére való könyvet!

Tartalmas kikapcsolódást, jó pihenést kívá-
nunk minden jelenlegi és leendő olvasónknak!

Felnőtteknek ajánljuk:
500 tipp takarékos háziasszonyoknak
Agatha Christie: Halál a felhők között
Agatha Christie: Három vak egér
Baráth Viktória: Első tánc
Böjte Csaba: Az örömök útján: Csaba testvér
gondolatai derűről, hitről, bizakodásról
Cathy Kelly: Párizsban kezdődött
Grecsó Krisztián: Jelmezbál
J. D. Robb: Halálos kötődés
J. G. Rakonczai: Ahogy téged látnak: önismeret
a saját szerepeidhez
J. G. Rakonczai: Te és a többiek: a megértés
kulcsai az élet többi szereplőjéhez
Julianne Donaldson: Edenbrooke
Lakatos Levente: Szigor

Leslie L. Lawrence: Homokvihar
Leslie L. Lawrence: A gyűlölet fája
Nagy Réka: Ökoanyu: környezettudatos és
takarékos háztartási ötletek
Nicholas Sparks: Az utolsó dal
Nicholas Sparks: Engem láss!
Nora Roberts: Pogánykő
Oravecz Nóra: Találd meg magad
Papp Diána: Bodza Bisztró
Papp Diána: Szerdán habcsók
Polcz Alaine: Főzzünk örömmel! 
Egészségesen, gyorsan, olcsón
Robin Cook: Gyilkos terápia
Stephen King: Újjászületés
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom!
„Kalkutta Szentjének” személyes írásai
Ruediger Dahlke: A böjtölés nagykönyve
Umberto Eco: Mutatványszám
Vavyan Fable: Barbárság Tengere

Gyerekeknek ajánljuk:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca virágai
Biblia kicsiknek
Fazekas Anna: Fényes telehold van
Fazekas Anna: Mackó, mókus, malacka

Tiniknek ajánljuk:
Benina: Bíborhajú 4. rész: Milan könyve
Joss Stirling: Lélektársak: Crystal

Joss Stirling: Lélektársak: Phoenix
Joss Stirling: Storm és Stone
Kissing Booth: Csókot vegyenek!

Alkotó kedvűeknek, kézműveskedőknek
ajánljuk:
Amandine Dardenne: Kavicsfestés: 
természetes formák színes köntösben
Isabelle Kessedjian: Fonalfalva vidám lakói: 12
horgolt állatfigura, 35 kiegészítő és egy nagy
hátizsák
Kézműves ötletek bibliai történetekhez
Kocsis Eszter: Kesztyűsbábok
Olga Gre: Palackfigurák
Pápai-Vonderviszt Anna: 
Japán kendőtáskák: Furosiki

A mindennapi ügyek intézésében is segítsé-
get nyújtunk szolgáltatásainkkal. 

Orvosi leletek, egyéb iratok, stb. fénymáso-
lását, szkennelését, nyomtatását színes és
fekete-fehér változatban is végezzük.  Tudunk
faxot és e-mailt küldeni (pl. késedelmes számla
befizetésének igazolása).  

Az informatikai részlegünkön lehetőség van
számítógép- és internet használatra. 

Szövegszerkesztéssel és laminálással is
állunk az Önök rendelkezésére.

Szolgáltatásaink díjkötelesek, de nem
könyvtári tagsághoz kötöttek, tehát minden
lakos igénybe veheti azokat.

könyvtárosok

2016. március 12-én rendezték Szolno-
kon a megyei elődöntőt, melyre a kenderesi
Topogók tánccsoport is benevezett. A cso-
port már évek óta működik, helyi és
környező települések rendezvényeit színesí-
tik néptáncukkal. 

Az elődöntőn történt sikeres szereplés
egyenes utat jelentett a középdöntőbe, amely
Harkányban került megrendezésre és több
száz csoport, különböző kategóriákban mérte

össze erejét. A kenderesi tánccsoport itt is
szépen szerepelt, az 50 elérhető pontból, 45-öt
sikerült megszerezni a szakmai zsűritől. Ez a
pontszám elegendő volt ahhoz, hogy a csoport
meghívást kapjon a döntőbe. 

Több mint 10 néptánc előadás (egyéni vagy
csoportos) közül június utolsó hétvégéjén dönt
Harkányban a szakmai zsűri, hogy ki milyen
minősítésben részesül. 

Szurkoljunk a jó minősítésért a kenderesi-

eknek!

Kedves Olvasó!

VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD Emlékezetes hétvége
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Szent Iván – éjI vIgadalom
„Töltse velünk a Szent Iván – éji napfordulót, 

avagy egy varázslatos éjszakát” 

BánHalmán (a régi általános iskola udvarán)
2016. június 25-én  (szombaton)

Program: 
16.00 órától Szent Iván napi zsongás-bongás

(gyógynövényfőzetek kóstolása, kívánsághajó készítés)
18.00 órától vacsora (Földi Sándor varázslatos „ÖHÖm” – je)
18.30 órától Kívánságcsónakok vízre bocsátása a Kakaton
19.00 órától máglyagyújtás, táncház a tűz körül
20.00 – 01.00 Utcabál (zenél: Bényei gábor)
Közben:
22.00 órától Sztárvendég: Balázs Pali
23.00 órától tűzzsonglőrők            

A rendezvényre a belépés díjtalan. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CiVil Klub
Következő összejövetel: 

2016. június 27. (hétfő) 18 óra 
Művelődési Ház

Várunk minden kenderesi lakost
életkortól függetlenül!

TeRVezeTT  TÉMÁK:
- Hozd el és mutasd be másoknak kedvenc
zenei irányzatodat!
- Tudd meg, hogy mi történt a név- és
születésnapodon és a születési évedben a
magyar- és a világtörténelemben!
Például: Gréta nap (június 10.) 
1715. június 10. Az országgyűlésen alkotott
136. törvényczikk szentesítette, hogy
Magyarországot csak a saját törvényei
szerint lehet kormányozni. (üzenet a
mának?)  
1867. június 10. Őfelsége (Ferencz József)
100.000 aranyból álló koronázási díjt a
volt honvédek árvái, özvegyei, munka- és
keresetképtelenné vált rokkantjainak
fölsegélésére rendelték fordíttatni.
(2015-től a ii. Világháború hadiárvái
nyugdíjkiegészítést kapnak Magyarorszá-
gon.)
100 éve történt: Harcok isonzónál: 12
ütközet

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház tájékoz-
tatja a jelentkezőket, hogy a 2016. szep-
tember 15-18. közötti időpontra szervezett
erdélyi kirándulás részvételi díjának be-
fizetése az alábbiak szerint történik:
Első részlet  (20.000 Ft/fő) befizetési határ-
ideje: 2016. július 11. (hétfő)  
Második részlet (20.000 Ft/fő) befizetési ha-
tárideje: 2016. augusztus 11. (csütörtök)
A részvételhez érvényes személyi igazolvány
megléte KÖTELEZŐ!
Kérem a jelentkezőket, hogy  időben ellenő-
rizzék személyi okiratuk érvényességét!

VÉRADÁS
2016. június 27. (hétfő) 8.00-

12.30Művelődési Ház.


