
Minden település életében komoly
helye és szerepe van a templombúcsúja
napjának. Már nagyon régen kialakult
az a szokás anyaszentegyházunkban,
hogy azon templomba, amelynek
a búcsúi ünnepét ülték, a környező
falvakból, városokból is elzarán-
dokoltak az emberek. Tették ezt
azért, hogy Mennyei Atyánk aján-
dékaként – ahogy a nevében is
benne van ennek az ünnepnek –
búcsút vehessenek bűneik követ-
kezményeitől. 

Ha valami rosszat teszünk,
akkor nagyon fontos, hogy emiatt
bocsánatot kérjünk a Jóistentől és
akarjuk rendbe hozni az életünket.
Az Ő bocsánatát és az erőt ehhez
az újrakezdéshez a gyónás szent-
ségében biztosan meg is kapjuk.
Ha bármiféle bűnt követtem el a
múltban – például megbántottam,
megsértettem vagy egy másik
embert, vagy a saját életemet – és
ezt meggyónom, akkor Isten meg-
bocsát nekem. A rendszeres szent-
gyónás lehetősége éppen ezért egy
hallatlanul nagy keresztény kincs. 

De persze érezzük azt is, hogy a
bűneink nem minden következménye
törlődik el azonnal. Mondjuk, ha
rosszat tettem magammal azzal, hogy
rászoktam valami káros szenvedélyre,
de aztán abbahagytam azt és elhatá-
roztam, hogy új életet kezdek, akkor
nem biztos, hogy ezzel az én korábbi
tetteim minden következménye
azonnal megszűnik.

Hogy az megtörténhessen, ahhoz tud
bennünket hozzásegíteni a búcsú. Ami-
nek az a lényege, hogy az a sok jó cse-

lekedet, amit az Egyház tagjai az elmúlt
évezredekben véghezvittek, az nem
vész el, hanem összegyűlik, felhalmo-
zódik. Amikor búcsút akarunk nyerni,

például a templom búcsú napján, akkor
ehhez a hatalmas kincsesbányához
fordulunk. 

Augusztus 15-én itt Kenderesen, a
Szűz Mária mennybevételének tisztele-
tére szentelt templomunkban, mi is bú-
csút vehetünk a bűneinktől, a sok száz
éven át ezen a világon élt igazak jósá-
gának segítségével. 

Hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz
szükségünk van arra, hogy megáldoz-
zunk, hogy ezen csodálatos módon

egyesüljünk Jézussal, aki közösségünk
alapja és forrása, és aki minden szent-
misében eljön hozzánk a kenyér és a
bor formájában. Az áldozáshoz szoro-

san kapcsolódik a szentgyónás is,
hisz tudjuk, hogy áldozni akkor
jöhet valaki, ha legalább az elmúlt
évben egyszer meggyónta a vétkeit
és azóta nem követett el súlyos
bűnt. Illetve szükséges a búcsú el-
nyeréséhez az is, hogy imádkoz-
zunk a pápa szándékára, hogy az Ő
tervei teljesüljenek: egy Miatyán-
kot, egy Üdvözlégyet, és egy Hi-
szekegyet. És ha ezt megtesszük,
akkor mi is búcsút nyerhetünk.
Amit felajánlhatunk magunkért,
hogy a mi bűneink következményei
törlődjenek el, vagy pedig a most
még a tisztulás állapotában lévő
elhunyt testvéreinkért, hogy Ők is
mihamarabb a mennyei boldog-
ságba juthassanak. 

Augusztus 15-én azt ünnepeljük,
hogy Máriát Isten közvetlenül a
földi létből való eltávozása után
felvette a mennybe. Ez az esemény
a mi számunkra is egy remény-
forrás, egy útmutatás. Megláthatjuk

belőle azt, hogy Mennyei Atyánk
minden embert, így minket is, személy
szerint valamennyiünket vár magához
és emiatt az életünk az örök boldog-
ságba tart, amit el is érhetünk. Ehhez
segít hozzá bennünket Krisztus Egyhá-
zának közössége, melynek jótékony
erejét mi is megtapasztalhatjuk a
búcsúk elnyerésekor.

Koltavári Attila 
plébános
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Templomunk búcsúja: 
Szűz Mária Mennybevételének ünnepe
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Testületi ülésen történt…

2017. június 21-én rendkívüli, nyílt ülés keretében az alábbi
napirendeket tárgyalta Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-
testülete:

Döntöttek a város közigazgatási területén lévő közvilágítási
lámpatestek karbantartójának kiválasztásáról. Az önkormány-
zat és az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. között
létrejött közvilágítás korszerűsítési szerződés 2017. március 31-én
lejárt. A felszerelt közvilágítási lámpatestek az önkormányzat
tulajdonába kerülnek. A közvilágítás üzemeltetéséhez karbantar-
tási szerződést kell kötni az arra jogosultsággal rendelkező
vállalkozással. A karbantartásra három árajánlatot kértek, végül a
legalacsonyabb ajánlatot (1.518.000 Ft + ÁFA/év) adó EC-Energia
Investment KFT. nevű vállalkozás kapja meg a feladatot, 2017.
június 22. és 2017. december 31. közötti időtartamra. Így megálla-
pítható lesz a közvilágítási rendszer éves üzemeltetési költsége.
Képviselői kérdések hangzottak el, azzal kapcsolatosan, hogy a
tervezett LED-es világítás erőssége nem lesz-e gyengébb a jelen-
leginél, illetve, hogy nem lenne-e nagyobb garancia a karbantartás
minőségére, ha azt a magasabb árajánlatot adó E-ON végezné.
Válaszként elhangzott, hogy a fényerősség nem fog változni, csak
kevesebb költséggel tudják majd üzemeltetni a rendszert. A cég jó
referenciákkal rendelkezik, megbízható, korrekt, Törökszentmik-
lóson, Fegyverneken  és Örményesen is ők végzik jelenleg a kar-
bantartási munkálatokat. 18 – 20 éve vannak jelen a piacon, a 14
napos javítási határidőket betartják. A szakaszhibákat továbbra is
az E-ON javítja. 

Tulajdonosi hozzájárulást adtak meg az önkormányzat tulaj-
donát képező Kenderes város közigazgatási területén lévő 0490
és 0492 hrsz.–ú csatornák használatára vonatkozóan, magán-
személy családi gazdálkodó részére, aki a használatában lévő
szántó művelésű területeken indián rizs termesztését tervezi, mely
telep beüzemeléséhez vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.
Kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a csatornák
használatához tulajdonosi hozzájárulást kérjen, mely a rizstelep
vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának feltétele. 

Határoztak arról, hogy pályázatot nyújtanak be a 2017. évi
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére. A
nyert összegből acélvázas sátort kíván venni a művelődési ház,
amelyet rendezvények alkalmával tudnának hasznosítani. A pá-
lyázathoz szükséges önerő az intézmény 2017. évi költségvetésé-
ben rendelkezésére áll. 

Egyebek napirendben megtárgyalták a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
vagyonhasználatáról szóló beszámolót. 2015. szeptember 1-jén
az intézmény fenntartói és működtetői joga az Egri Főegyház-
megye részére került átadásra. Kenderes Város Önkormányzata
haszonélvezeti jogot alapító szerződésben adta határozatlan időre
birtokba a két intézmény által használt ingóságok  és ingatlanok
használati jogát. A használatba adott nemzeti vagyonról beszá-
molót kell készíteni a tulajdonos felé. Az intézmény vezetője el-
mondta, hogy az épületeket rendeltetésnek megfelelően hasz-
nálják, jelenleg 138 kisgyermek jár óvodába, 239 tanuló pedig
iskolába. A következő karbantartási munkálatokat végezték el: me-
szelés, fűtőberendezések, kazánok javítása, termosztát felszere-
lése, a számítógépes hálózat aktív és passzív elemeinek és a tele-
fonközpont szervizelése, az eresz alatti leomlott vakolat kijavítása,
ablakok, ajtók, kapuk javítása, festése, riasztórendszer javítása
Elvégzett felújítási munkálatok: 3 mosdó felújítása, kis és nagy-
kapu cseréje, 7 tanterem padlózatának felújítása, csiszolása és

lakkozása. 
A leltár szerint átvett eszközöket is megfelelően használják,

karbantartják. Az elromlott oktatási eszközöket megjavíttatják.
Eszközállományuk kis mértékben növekedett, vásároltak 23 db
óvodai fektetőt, porszívót, szőnyeget a tanári szobába. Az átvett
eszközökből néhány tönkrement, ezekről a selejtezési javaslatot és
a szakvéleményt az önkormányzat felé megküldték. Összegzésül
megállapítható, hogy a használatra átvett épületeket és eszközöket
rendeltetésüknek megfelelően használják, igyekeznek azokról folya-
matosan gondoskodni. További felújítást pályázatok megvalósítá-
sával remélnek. 

Határoztak a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pá-
lyázaton való, konzorciumi formában történő részvételről. A
Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében pályá-
zati felhívás jelent meg közösségfejlesztő programok megvaló-
sítására. A Kormány a partnerségi megállapodásban célul tűzte ki
a közösségek fejlesztését. Az intézkedés kapcsán közösségi
térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő kö-
zösségfejlesztési folyamatok, továbbá a – TOP ERFA beruházá-
saihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészíté-
séhez kapcsolódóan- közösségi részvételre épülő tervezési gyakor-
latok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. A támogatási
kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehe-
tőség. A kiválasztási kritériumok értékelési szempontja szerint
többletpont jár, ha legalább 5 település összefogásában valósul
meg a projekt. Ennek alapján a karcagi kistérség települései kon-
zorciumi formában, Karcag Városi Önkormányzat konzorcium-
vezetésével  pályázhatnak. A támogatás 100 %. A projekt lakosság-
arányos településszintű megosztásban kerülne beadásra. A Képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat szerinti
pályázati eljárással kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket
és azok esetlegesen szükséges módosításait aláírja. 

Elfogadták Kenderes Városi Önkormányzat Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának aktualizált változatát. Elsőként
2013-ban készült ilyen jellegű dokumentum, 2015-ben került
utoljára felülvizsgálatra. Jogszabályi előírás, hogy két évente felül
kell vizsgálni a programot. Pályázati lehetőségeknél szinte elen-
gedhetetlen ezen dokumentum megléte. Az átdolgozott anyagban
statisztikai adatok módosultak, lényegi változás nem történt. Kép-
viselői hozzászólásban hangzott el, hogy remélhetően a program-
ban 2018-ig tervezett célkitűzések megvalósulnak, amelynek
segítségével eredményeket tudnak majd elérni. Annál is inkább
fontos lenne ez, mert a településen nagy létszámú cigánykisebbség
él. Sok gyermek csonka családban nevelkedik, akiknek kevesebb
az esélyük a tanuláshoz. Nekik több segítségre lenne szükségük,
mint az „átlag” családban élőknek. Sajnos az utóbbi időben egyre
nagyobb gondot jelent a drog jelenléte is. A probléma megoldása
mindenkitől empátiát és következetességet igényel.  

Az önkormányzathoz érkező, magánszemély által írt,  szintén
magánszemély méltatlanságával  kapcsolatos levelet ismertette
a polgármester. A levélben foglaltak feltételezéseken alapulnak,
semmiféle konkrétumot, bizonyítékot nem tartalmaznak. Az abban
foglaltakkal a testület érdemben nem tud és nem kíván foglalkozni. 

Ismét képviselői jelzés hangzott el azzal kapcsolatosan, hogy a
település utcáin sok a kóbor eb. Jegyző úr elmondta, hogy gyep-
mesteri feladatokat csak akkor láthatna el az önkormányzat, ha

Folytatás a 3. oldalon
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lenne erre alkalmas telepe. Ennek üzemeltetése nagy terhet je-
lentene az önkormányzat számára. A megyében csak néhány tele-
pülés rendelkezik ilyen teleppel. Végleges megoldás az lehetne,
hogy szerződést kötnének egy telep üzemeltetőjével. Amíg arra
nincs anyagi fedezet, addig nem tudják orvosolni ezt a problémát.
Az ebösszeírást önkéntes alapon hirdette meg az önkormányzat,
kb. 50 fő töltötte ki a nyilatkozatokat. Tárgyaltak egy budapesti
székhelyű állatvédő egyesülettel arról, hogy milyen anyagi vagy
egyéb  támogatást  tudnának adni egy telep létrehozásához, de az
a válasz érkezett, hogy  támogatást nem áll módjukban nyújtani.   

Szintén képviselői hozzászólás hangzott el azzal kapcsolatosan,
hogy a tRV. Zrt. ígéretével ellentétben még mindig nem tájékoz-
tatja az önkormányzatot a  település havi vízminta eredményei-
ről. A szolgáltatót ismét fel fogják kérni az adatok közlésére.

2017. július 12-én rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi napiren-
deket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete:

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatra, illetve átdolgozásra került. A most beterjesztett és elfo-
gadott rendelet-tervezet tartalmazza a 70 év felettiek részére kará-
csonyi csomag formájában nyújtott támogatás, valamint az álta-
lános iskolás gyermekek tanulmányi támogatásának szabályait is.
A rendelettel kapcsolatban képviselői felvetésként elhangzott,
hogy szeretné, ha a Bánhalmáról más településre járó általános
iskolás gyermekek is jogosultak lehetnének tanulmányi támoga-
tásra. Válaszként elhangzott, hogy a rendelet megalkotásakor pont
az volt a cél, hogy ösztönözzék a szülőket arra, hogy ne vigyék el
a városból a gyerekeket, mivel a településen biztosítva van az
alapfokú oktatás. Amennyiben arra igény lett volna, az önkor-
mányzat is megoldotta volna a bánhalmi általános iskolás gyere-
kek beutaztatását, de sajnos egy-két kivételtől eltekintve más tele-
pülésre íratták be a gyerekeket iskolába.

Döntöttek a Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti
tartalékából finanszírozott rendkívüli szociális támogatásra
vonatkozó igény benyújtásáról. A pályázat célja a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzése, vagy egyéb, a
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.   

Határoztak a tisza-tavi területfejlesztő nonprofit Szolgál-
tató Kft. társasági szerződésének jóváhagyásáról. A Tisza-tó II.
projekt megvalósítása érdekében nélkülözhetetlen a Tisza-tavi

Területfejlesztő Nonprofit Kft. megalakítása. A projekttel olyan
beruházás megvalósítását tervezik, amellyel felhívják a településre
a figyelmet és a turisták számára vonzó látványosságot valósítnak
meg. Nincs még konkrét és pontos terv, de az elképzelések szerint
a jász és a kun hagyományok, történelmi események köré épülne
meg a beruházás. Kenderes vonatkozásában 600 millió forintos
projektről van szó. Az elképzeléseket első körben már egyeztették,
és a téma alapvetően pozitív elbírálást kapott. A költségekre for-
dítható összegből a települések egyedül nem pályázhatnak, ezért a
Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. végezné a pályázatok
koordinálását. A testületnek 200 ezer Ft összegű törzstőke vásárlá-
sáról is döntenie kellett, amelyet az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetésének terhére biztosítanak.

Döntés született a Kenderesi nonprofit Kft. törzstőke eme-
léséről, alapító okiratának módosításáról, valamint a felügye-
lőbizottság tagjainak megválasztásáról. A Kft. vonatkozásában a
Szolnoki Törvényszék Cégbíróságától kapott végzésében foglalt
felhívás teljesítéséhez szükséges a társaság alapító okiratának mó-
dosítása, valamint a törzstőke emelése 2 millió Ft-tal. A felügyelő-
bizottsági tagok megbízása lejárt, ezért vált szükségessé az új
tagok megválasztása, Fehérné Szendrei Ibolya, Németh Margit és
Szűcs Anita személyében. 

Döntöttek a „Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat
keretében megvalósítandó projekt-előkészítő tevékenységet
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A fenti tárgyú fela-
datok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (3.810.000
Ft) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft.-t választották ki. Szintén ezen pályázattal
kapcsolatosan határoztak a TOP támogatási források igénybevé-
teléhez kapcsolódó tervezői feladatellátás biztosítását végző nyer-
tes ajánlattevő kiválasztásáról, melynek nyertese a legalacsonyabb
ajánlatot (4.445.000 Ft) tevő  Fegyverneki Területfejlesztő Köz-
pont és Mérnökiroda Kft. lett. A szerződések megkötésével meg-
bízták Pádár Lászlóné polgármestert.

Végezetül határoztak arról, hogy tisztelegve a Horthy család el-
hunyt tagjai előtt, minden év szeptemberének, a Kormányzó pár
kenderesi temetéséhez (szeptember 4.) legközelebb eső szombat-
ját, Horthy Emléknappá nyilvánítják.  

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu honlapon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek

menüpontban. 

El kell végezni a közterületen lévő fák gallyazását, a járda
fölé lehajló faágak legalább 2,5 m magasságig való vissza-
vágását a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében! A köz-
lekedést zavaró, útkereszteződés belátását, járművek biztonságos
közlekedését akadályozó ágakat szintén vissza kell vágni!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanuk előtt lévő
közterület kaszálását,  tisztántartását minden tulajdonosnak, hasz-
nálónak folyamatosan kell végezni, melyek ellenőrzése augusz-
tus hónapban történik.  

A belterületi ingatlanok gyommentesen tartása is a tulajdo-
nosok, használók kötelessége!

A száraz növényzet tűzveszélyt jelent!
A bel és külterületi ingatlanokon, földeken a parlagfű kaszá-

lását, irtását a tulajdonosnak el kell végezni!
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjármű-

veket, munkagépeket mindenkinek a bejelentett telephelyén
kell tárolnia! 

A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott
forgalmi rendet kérjük betartani!

Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi
a debreceni ATEV. Kérünk mindenkit akinél állati hulla és egyéb
állati eredetű hulladék keletkezik, azt a szeméttelep végénél lévő
gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni! A máshol történő elhagyás
szabálysértési bírságot von maga után.

Közvilágítási hiba javítását jelenleg az EC-Energie Investment
Kft. végzi.

Az észlelt közvilágítási meghibásodásokat az alábbi elérhető-
ségeken is bejelentheti:

telefon: 06 23/540-430, 06 30/500-5655 (sürgős esetekben)
E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu, vagy a

Polgármesteri Hivatalban az 59/328106,328-251 telefonszámon.

Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal 

Folytatás a 2. oldalról

AKtuÁLIS tudnIVALÓK!
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EBEK VESZEttSÉG
ELLEnI

VÉdŐOLtÁSA

Az igényléshez kérem hozza magával: 

• Minden  óvoda- és általános iskola-
kezdési, valamint közép- és felső-
fokú iskolakezdési támogatást igény-
lőnek lakcímkártyájával igazolnia
kell, hogy a kérelem benyújtását
megelőző 1 évben Kenderesen folya-
matosan rendezett lakcímmel rendel-
kezik.

• Minden közép- és felsőfokú iskola-
kezdési támogatást igénylők eseté-
ben csak a 2017/18. tanévre vonat-
kozó tanulói jogviszony igazolá-
sokat, illetve a 2017. augusztus 1.
után kiadott iskolalátogatási igazo-
lásokat fogadunk el.

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Felhívás
óvoda- és általános iskola kezdési, valamint közép- és felsőfokú

iskolakezdési támogatást igénylőknek

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy
városunkban a 2017. évi veszettség
elleni szervezett eboltásra az alábbi
időpontokban kerül sor:

Szept. 11. (Hétfő)   15 - 18 óráig
Szept. 12. (Kedd)    15 - 18 óráig
Szept. 13. (Szerda)  15 - 18 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

udvara. Bejárat a Rákóczi út felől.

BÁnHALMA: 
Szept. 14. (Csütörtök) 

16.30 - 18 óráig
Helyszín: CBA bolt mellett

Pótoltás:
Kenderes:  Szept.18. (Hétfő) 

15 - 18 óráig
Bánhalma: Szept.21. (Csütörtök) 

17 - 17. 30 óráig

Az oltás díja 3.500,- Ft/eb + a féreg-
hajtó tabletta 120 Ft/testsúlytömeg/10
kg.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét,
hogy 2013. 01. 01-től az ebek mikrochipes
megjelölése kötelező. Veszettség elleni
védőoltást csak az ilyen módon meg-
jelölt eb kaphat. Amennyiben mikrochip-
pel megjelölt eb nem várakozik oltásra,
lehetőség van az oltást megelőzően a
helyszínen is chipezés elvégzésére.
(3.500,- Ft/eb)

Az ebek oltási könyvét hozzák ma-
gukkal! Új oltási könyv kiállítása 200,-
Ft/db.

Kenderes, 2017. augusztus 

dr. tóth István
hatósági állatorvos
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A női futball világszerte egyre nép-
szerűbb, nincs ez másként Magyarorszá-
gon sem.  2017. áprilisa óta a  Budapest
Honvéd FC  U-19-es női csapatát  is  erő-
síti  bal hátvéd poszton egy kenderesi
fiatal leányzó, Szél Zsófia. A törökszent-
miklósi Székács Elemér Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában
folytatott mezőgazdasági szakos tanul-
mányai mellett, heti három alkalommal
utazik  vonattal Budapestre, a Kispesti
Atlétikai Club pályáján zajló edzésekre.

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

2010-ben, még általános iskolás korom-
ban jött a gondolat, hogy jó lenne spor-
tolni valamit, ekkor kezdtem el focizni.
Komolyabban Kisújszálláson kezdtem el
rúgni a bőrt egy fiúkból álló csapatban,
ahová az ottani sport egyesület akkori ve-
zetőjének, Farkas Tamásnak a  segítségé-
vel sikerült bekerülnöm és 12 éves ko-
romig  jártam ide,  majd a Kisújszállási
Felnőtt női csapatban fociztam. Tamás-
nak köszönhetem, hogy elindított ezen a
pályán és bíztatott a folytatásra.  

Saját szerepléseid közül melyikre
vagy a legbüszkébb?

Közvetlenül a leigazolásom után  egy
héttel szerepet kaptam a Honvéd NB. 1-es
csapatában, ahol 2-2-es döntetlent sike-
rült elérnünk.

A környezeted mit szól ahhoz, hogy
lány léttedre ebben a sportban mun-
kálkodsz eredményesen? Mennyiben
tartod másnak a női és a férfi futballt?

A családom teljes mértékben támogat a
munkámban, máshogy nem is működne,
mert ez rengeteg áldozatot követel tőlük
is. Az osztálytársaim, barátaim figyelem-
mel követik a tevékenységemet. A fiúk az
osztályból mindig hívnak, hogy játszam
velük. 

Szerintem a női futballért való rajon-
gás korán sincs olyan felkapott, mint a
férfiaké, pedig mi is fektetünk annyi
energiát a sportba, mint az erősebb nem.
A szurkolótáborunk, nézőközönségünk
sem akkora méretű, mint egy NB 1-es
férficsapaté, de annál családiasabb a lég-
kör. Rengeteg családtag, barát izgul értünk
a mérkőzéseken. Számomra az az üze-
nete ennek a sportnak, hogy merjünk ál-
modni, kitűnni a tömegből, ne álljunk be
a sorba. Ha meg sem próbálod, máris ve-
szítettél. Sokáig én sem hittem, hogy

eljuthatok ide, de kellő kitartással és mun-
kával sikerült. Ehhez persze szükség volt
azokra is, akik mellettem álltak mindvé-
gig. Köszönettel tartozom az összes eddigi
edzőmnek és a családomnak is, hogy
idáig eljuthattam.   

Egy idényben hány mérkőzésen mé-
rettetitek meg magatokat? Fizikálisan
és pszichésen hogyan zajlik ezekre a
felkészülés? Hogyan jut mindezek
mellett idő a tanulásra?

11 csapat van a csoportunkban, így egy
idényre 22 meccs jut, ebből a fele hazai,
a másik fele pedig idegen pályán zajlik.
Meccsidőszakban heti három edzés van,
ezeken történik a fizikális felkészülés.
Kétszer negyven percesek a mérkőzések,
így kell a jó erőnlét. Amikor nincs  edzés-
nap, a suliban veszek részt a testnevelő
tanárok által tartott CrossFit foglalko-
zásokon  és gyakran eljárok futni is. Oda-
figyelek a táplálkozásra is, próbálok
egészséges dolgokat enni. Pl. a kollégi-
umi vacsora helyett, csak egy zabkását
eszem meg edzések után. Itthon, a hazai
finomságok között, már sokkal nehezebb
betartani a szabályokat, de muszáj, mert
könnyen felszaladhatnak a plusz kilók.
Amikor pályára lépünk,   próbálom teljes
mértékben kizárni a külvilágot és csak a
mérkőzésre koncentrálni. Nem szeretek
rágörcsölni a meccsekre. Kitapasztaltam,
hogy  ha feszült vagyok, akkor többet hi-
bázom, ezért próbálok higgadt maradni.
Nagyon segítőkészek és közvetlenek a
csapattársaim és ez nagy segítség egy csa-
patjátéknál. A tanulással szerencsére nin-
csenek problémáim. Mivel rengeteg időt
töltök vonaton utazással, így leginkább
eközben tanulok, de előfordul, hogy előre
megtanulok későbbi tananyagokat is, ha
van időm. 

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

állni? Sportolóként külföldi karrier is
szóba jöhet? Esetleg edzősködés?

Közeli cél mindenképp a középiskola
és a technikusi szak elvégzése, majd az
agrármérnöki diploma megszerzése. Ha a
futball elszólít magasabb szintre, akkor
szóba kerülhet az iskolaváltás is, - pl.
Győrben már létrehoztak lányok részére
bentlakásos akadémiát - ez még a jövő
titka. Ha a későbbiekben megkeresne egy
külföldi sportklub, ami szimpatikus és
sok lehetőség van, valószínű hogy nem
utasítanám vissza. Igaz, hogy a magyar
futball is jelentősen fejlődött az elmúlt
időszakban, nagyon sok sportlétesítmény,
akadémia jött létre, de külföldön még mindig
jobbak a lehetőségek. Viszont szeretnék
mindenképp több lábon állni, mert a sport-
tevékenységek kiszámíthatatlanok, bár-
mikor történhet olyan sérülés, ami véget
vethet egy karriernek. Nem lehetetlen, hogy
egykor majd a családi gazdaságban is szük-
ség lesz rám.  Az edzősködésen még nem
gondolkodtam, de ha kisgyerekekről lenne
szó, valószínű, hogy szívesen adnám át a
tudásomat nekik.

Szurkolóként melyik magyar és kül-
földi csapat szurkolótáborát erősíted?
Van-e a sportolói életben példaképed?

Magyar csapatok közül természetesen
saját csapatom a Budapest Honvéd a ked-
vencem, nemzetköziben pedig a spanyol
FC Barcelona szurkolója vagyok. 

Példaképem Jakabfi Zsanett. Ő is egy
kis lélekszámú település szülötte, onnan
indult a pályafutása, jelenleg pedig az I.
osztályban lévő német WfL Wolfsburg
játékosa és válogatott játékos is. 

Van-e másik olyan sportág, amely ér-
dekel a focin kívül, jut-e idő más sport
űzésére vagy szabadidős tevékenységre? 

Nagyon kedvelek mindenféle labdajáté-
kot és  ha van időm, szívesen hódolok
kedvenc időtöltésemnek, a motorozásnak.
Ez a tevékenység az, ami igazán kikap-
csol, itt engedem ki a feszültséget. Szíve-
sen találkozom barátokkal, és a családdal
is sok időt igyekszem együtt tölteni. Gyak-
ran járunk közösen  kirándulni, esténként
grillpartykat rendezünk és most követke-
zik a családi  közös nyaralás is, ami biz-
tosan  feltölt majd a következő időszakra.  

A nyár további részére kellemes kikap-
csolódást, a jövőre nézve pedig sok – sok
szakmai és magánéleti sikert kívánok
Neked!

Ács Andrea Éva

Kenderesi lány a Budapest Honvéd FC csapatában….
Bemutatkozik Szél Zsófia, női futballista
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A 2017/2018. tanévben a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Liliom
Óvoda általános iskolai tanulói részére
igényelhető étkeztetéssel kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Ingyenes étkezés igényléséhez:
- ki kell tölteni az igénylő lapot

/kérjék az iskola titkárságán/,
- csatolni kell hozzá az érvényes

gyermek-védelmi kedvezmény határozat
másolatát.

50 %-os, kedvezményes étkezés igény-
léséhez:

- ki kell tölteni az igénylő lapot /kérjék
az iskola titkárságán/, csatolni kell hozzá:

- igazolás másolatát a tartós betegségről
vagy

- nagycsaládosok nyilatkozatát /kérjék
az iskola titkárságán/.

Az igénylő lapot és mellékleteit az
iskola titkárságán adják le

LEGKÉSŐBB: 
2017. aug. 18. péntekig,

munkanapokon 7.30-13.00-ig
A szeptemberi térítési díjat az iskola

titkárságán fizethetik be:
2017. aug. 16-18-ig /szerdától pén-

tekig/ 7.30 – 13.00 óráig.
A menzajegyeket a díj befizetésekor,

illetve a hiánytalan, aláírt igénylőlapok
leadásakor adjuk át.

Szeptember 1-jén csak azok étkez-
hetnek vagy maradhatnak a napközi-
ben, akik a fenti határidőig befizették
a díjat, vagy leadták az igénylő lapot a
melléklettel együtt!

Az étkezést biztosító konyha felé előre
kell leadnunk az igényelt adagszámot a
szükséges alapanyag megrendelések ér-
dekében.

Kérem a tisztelt Szülőket, tartsák be
a fenti határidőt!

nagyné Lenge Margit
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
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1994-ben ezzel a névvel és céllal hoztuk létre alapítvá-
nyunkat. Kiket fed ez a „hoztuk”? A kenderesi általános
iskola tantestületét és a szülői munkaközösséget!

Célunk az volt, és ma is az, hogy segítsük a helyi általános
iskola pedagógiai programjának megvalósítását, illetve szélesebbé,
színesebbé tegyük képzési kínálatát.

Elhatároztuk, hogy kiemelten támogatjuk a következő terüle-
teket:

A kötelező idegen nyelv mellett a második idegen nyelv
tanulása, illetve bármelyik nyelvből az alapfokú nyelvvizsga
letétele.

A rendszeres sportolás lehetőségeinek fejlesztése, verseny-
szerű sportolás, sportversenyeken való részvétel támogatása.

Informatikai eszközök fejlesztése, ECDL vizsga letétele.
Tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre való felkészülés és

részvétel segítése.
Legnagyobb vállalkozásunk a fajátékokból álló játszótér

létrehozása volt. Ezek a játékok a II. sz. épület udvarán és a
bérelt hátsó udvaron találhatók. A bérleti díj minden évben 66
000 Ft, melyet az önkormányzattól kapott támogatásból
fizetünk ki. Ezúton is köszönet a támogatásért.

Alapítványunk bevétele három forrásból tevődik össze:
az adó 1 %-ából;
rendezvényeink szülők általi támogatásából;
egyedi felajánlásokból.

A 2016/2017-es tanévben a következő feladatokat, illetve
tevékenységeket támogattuk:

A játszótér karbantartására – hogy biztonságos legyen és
megfeleljen az EU-s előírásoknak- 95155 Ft-ot fordítottunk.

Vetélkedőkön való részvételnél útiköltség térítésre, jutalma-
zásra; sportverseny útiköltségére 63405 Ft-ot biztosítottunk.

Számítástechnikai eszközöket vásároltunk 101683 Ft érték-
ben.

Ebben a tanévben kiemelten támogattuk a tanulmányi kirán-
dulások szervezését. 12 kiránduló csoportot segítettünk össze-
sen 262600 Ft értékben.

A nyári táborok közül az önköltséges tábort 50000 Ft-tal
támogattuk.

Tevékenységünket a jövőben még szélesebb skálán szeret-
nénk végezni. Jó lenne szakköröket, művészeti csoportokat, kima-
gasló tehetségű tanulókat egyénileg is támogatni. Ehhez azon-
ban szponzorokra van szükségünk. 

Ezért fordulok most településünk lakóihoz, vállalkozói-
hoz, hogy aki teheti, anyagilag támogassa alapítványunkat!
Megjelölheti, hogy a felajánlott összeget milyen célra, illetve
melyik tanuló támogatására használhatjuk fel.

Segítsük a kenderesi iskolába járó tanulókat, hogy színes
diákélet után megállják helyüket bármelyik középiskolában!

Az alapítványunk után érdeklődők bátran forduljanak az iskola
vezetőségéhez, vagy a kuratórium tagjaihoz!

Az alapítvány kuratóriuma nevében
Őzse Mária

a kuratórium elnöke 

Tehetséges Kenderesi Gyermekekért

A Kenderesi Sportegyesület felnőtt labdarúgó
csapatának 

ŐSZI bajnoki sorsolása:

1. forduló - 2017-08-12 - 17:00 - TISZASZENTIMRE KSE -  KENDERES SE

2. forduló - 2017-08-19 - 17:00 - KENDERES SE - JÁSZBOLDOGHÁZI SE

3. forduló - 2017-08-26 - 17:00 - KUNSZENTMÁRTONI TE - KENDERES SE

4. forduló - 2017-09-02 - 16:00 - KENDERES SE - TISZAJENŐ KSE

5. forduló - 2017-09-09 - 16:00 - KUNHEGYES ESE - KENDERES SE

6. forduló - 2017-09-16 - 15:30 - KENDERES SE - MARTFŰI LSE

7. forduló - 2017-09-23 - 15:30 - KENDERES SE - SZÁSZBEREK SE

8. forduló - 2017-09-30 - 15:00 - KENDERES SE - CSERKESZŐLŐI SE

9. forduló - 2017-10-08 - 14:30 - FC JÁSZSZENTANDRÁS - KENDERES SE

10. forduló - 2017-10-14 - 14:30 - KENDERES SE - ZAGYVARÉKAS KSE

11. forduló - SZABADNAP

12. forduló - 2017-10-28 - 13:30 - TISZAGYENDA KSK - KENDERES SE

13. forduló - 2017-11-04 - 13:00 - KENDERES SE - TISZAPÜSPÖKI FC

14. forduló - 2017-11-11 - 13:00 - CIBAKHÁZI NKSE - KENDERES SE

15. forduló - 2017-11-18 - 13:00 - KENDERES SE - Jászalsószentgyörgy KSE

tisztelettel kérünk minden kedves
lakost, hogy erejükhöz mérten

támogassák a Kenderesi
Sportegyesület labdarúgó

és darts szakosztályát 
a 2017/2018 évad kezdetének sikeres

elindításában és eredményes
folytatásában! 

Felajánlásaikat a kenderesi
takarékszövetkezetben vezetett

69300121-10003200-00000000 számú
folyószámlára történő befizetéssel

vagy átutalással teljesíthetik.
Köszönettel: 

a vezetőség és a sportolók

A Kenderesi Sportegyesület Darts
Szakosztálya
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Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter 2016-ban, a kertészkedés évében útjára
indította az FM agrárszakképző intézmé-
nyei között a „Ments meg egy kertet!”
Programot. Az FM gondozásában működő
iskolák azzal vesznek részt a program-
ban, hogy vállalják egy parlagon hagyott
földterület gondozását, művelését, kony-
hakert kialakítását, azaz megmentenek
egy kertet. 

A program első évében, a 2016-os év
folyamán 37 intézmény 48 feladat ellátási
helyen folytatta sikeresen és aktívan a kert-
gondozást. 9 iskola nem kizárólag egy kert
gondozását vállalta, hanem kettőt vagy
akár hármat is, így mindösszesen 76 elha-
nyagolt kertet vontak művelés alá az FM
fenntartású iskolák diákjai. A kertek egy
része elhanyagolt település határán lévő
zárt kert volt, több esetben a diákok idős
emberek saját kertjének karbantartásában
segítettek. 

Iskolánk elsők között csatlakozott a
programhoz. A múlt évben, a Kenderesi
Mezőgazdasági Szakképző Iskola példa-
mutató munkáját a minisztérium oklevél-
lel és nagyobb értékű tárgyjutalommal jutal-
mazta.

Az idei évben ismét, lelkesülve az előző
eredményen, benyújtottuk nevezésünket
a Ments meg egy kertet! programba. Az
előzőekben megkezdett munkát folytatva,
ismét özv. Sípos Gyuláné (Borika néni)
kertjét vettük gondozásba. A kiválasztás
azért esett a már hajlott korú 77 éves nénire,
mert régóta magányosan éli az életét.
Mindig szeretett kertészkedni, de ereje
már nem elég a 800 m2 területű kert meg-

műveléséhez. Az iskola, és a tanulók segítő
kezet nyújtottak a néni felé.

Nagy lelkesedéssel, ambícióval fogtunk
a feladat ellátásához. Motiváló tényező
volt a kollégium viszonylag zárt közegé-
ből való kilépés, a gyerekekben lévő am-
bíció, a segíteni akarás és nem utolsó sor-
ban a leendő szakmájuk gyakorlása. Csat-
lakozott hozzánk négy érettségiző diák
is, akik az előzőekben felsoroltak mellett
a számukra előírt „közmunka” egy részé-
nek teljesítését tűzték ki célul.

A gyerekek nagy örömüket lelik a közös
munkában. Borika néni vigyázó szemei,
amikor csak teheti, a diákokon van. So-
kat kommunikálnak egymással. Öröm látni
ezt a generációk közötti, felhőtlen inter-
akciót. Mindig van közös téma. 

Mint tanárnak, és szakoktatónak, jó ezt
látni, és részese lenni. Feladatomnak érzem
a generációk közötti híd építését, közösség-
építést a közös tevékenykedés által. Az
alkotás, termelés örömének megismerte-
tése a gyerekekkel, tanulókkal – mely
fokozza sikerélményüket, önbizalmukat,
önbecsülésüket. 

A befektetett munka és energia megté-
rül, ha közben kudarcok is érik az embert
(hiszen nem minden mag kel ki). A ver-
senybe nevezéssel plusz elismerést kap a
tanuló a munkájára. 

Továbbá, öröklődő tudás összegyűjté-
se, átadása is nevelő hatással bír.

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lo-
kálisan” gondolatok jegyében végezzük
a napi munkánkat. Hiszen nem csak a tanulók
számára, de a társadalomnak is példát
szeretnénk mutatni.             Oros Balázs 

Az Országos Ki-Mit-Tud hajdúszo-
boszlói döntőjén újra arany minősítést
kaptunk! A Topogók tánccsoport a J.-
N.-Sz. Megyei Mozgássérültek Egye-
sületének Kenderesi Csoportjának
tagjaiból alakult, 9 évvel ezelőtt. Cé-
lunk az volt, hogy néptánc hagyomá-
nyainkat elsajátítsuk, gyakoroljuk és
tovább adjuk azt. Igyekszünk minden
felkérésnek eleget tenni, így nem csak
városunkban, hanem a környező
települések társszervezeteinek rendez-
vényein is fellépünk.

A 2016-ban elért arany minősítést
szerettük volna megismételni, így egy
új koreográfia betanulásával készül-
tünk az idei megmérettetésre. A me-
zőny erős volt, de sikerült bebizo-
nyítani önmagunknak és a környeze-
tünknek, hogy jó az amit csinálunk,
hiszen a szakmai zsűri 2017-ben is
arany minősítéssel díjazta táncunkat. 

Annak ellenére, hogy a tánccsoport
tagjai fölött is erősen halad az idő
(legidősebb tagunk betöltötte a 75.
életévét), jövőre is szeretnénk próbára
tenni tánctudásunkat és 2018-ban
igyekszünk eljutni Hévízre!

Ezúton is köszönjük a gratulációkat
és az elismerő szavakat, sok erőt adott
nekünk!

Bodor Andrásné
csoportvezető

Ments meg egy kertet! Másodjára is „aranyat
táncoltunk”!

Következő
lapzárta:

2017. szept. 10.



Immár a „Mi kis falunk”is saját
hagyománnyal  rendelkezik, hiszen
második alkalommal is megrende-
zésre került a „Szent Iván éji mulat-
ság”. 

Szeretnénk, ha valódi hagyomány
lenne Bánhalmán. Az országban csak
néhány helyen rendeznek Szent Iván
éji mulatságot, ezért  nagyon jó ötlet
volt Tóthné Zsuzsától, hogy, erre a
napra tette a mi „falunapunkat”! Úgy gondolom, hogy
nem elcsépelt fesztiválos ünnep a miénk, ezért találjunk ki
olyan programokat, amelyek egyedi hangulatot teremte-
nek Bánhalmán!

Találjuk ki Bánhalma arculatát, image-t teremtsünk!
Kérem a lakosság összefogását, hogy együtt tegyük külön-
legessé a mi ünnepünket!

Találjunk ki, és valósítsunk meg olyan programokat,
amire felfigyelnek az emberek, egyedi, szép, jó, érdekes,
értéket teremtsen, ami máshol nem  elterjedt, felkapott.

Legyen  figyelem felkeltő, hogy aki olvassa majd a plaká-
ton, hirdetésben, az rögtön arra gondoljon: „Menjünk el,
nézzük meg!” 

A megrendezés időpontja az Iván naphoz igazodik, tehát
június 24-hez legközelebb álló szombat.

Alakítsuk Bánhalma arculatát  virágos kis településsé!
Ez nem kerül semmibe, csak kicsit kertészkedni kell
hozzá! Lakosságunk egyre igényesebb, gyönyörű virágos-
kertekkel dicsekedhetünk.

Aki csak végigmegy a településen, rendezett udvarokat,
házakat és utcafrontokat talál. Ezt lehetne még szebbé,
egységesebbé tenni, virágözönnel fokozni. 

Arra gondoltam, hogy ültessünk sásliliomot! Június
közepén  virágzik a sásliliom. Az Iván napi ünnepünkre
virágdíszbe öltözne minden utca. A sásliliom gyönyörű, a
tűz színében virít, ezért  tűzliliomnak is nevezik. Ennek a
napnak a virága,  és Bánhalma virága is lehetne ez a tűz-

színű virágözönnel pompázó, bárhol
megélő virág.  

Nagyon sok háznál fellelhető,
csodálatosan mutatós, ha a házak elé
is ültetnének egy-egy ágyásba, az
nagyon jól mutatna.  A hosszú járdánál
nagyon sok tövet ültettünk ki, amit
már lehetne tőosztással szaporítani.
Az iskola udvarról is lehetne kiszedni,

de már többen jelezték, hogy saját kertjükből is adnak. Az
a lényeg, hogy az ősz folyamán, vagy kora tavasszal
készüljünk el a virágültetéssel, hogy júniusban már
pompázzon.

Szenzációs lenne, ha összefogással egész faluszerte min-
denki ültetne a háza elé egy ágyást, egy sort, de legalább
10 tövet belőle, a közterületek elé a közmunkaprogram
dolgozói is besegíthetnének. Erre kérjük az illetékest,
hogy segítsen benne.

Településünk szerepel egy XVI. századi térképen, de
valószínűleg már sokkal korábban éltek itt "bánhalmiak".
Tehát legalább 600 éves, de már avarkori leleteket is
találtak itt, melyről olvastunk.

Legalább ennyi  tövet ültetünk a közterületre, ezzel is
adóznánk Bánhalmának, mint régi településnek. Ritka-
ságba menő látvány lenne, ha egy virágtenger lenne a
Szent Iván éji mulatság idején. 

Remélhetőleg az egész település minden utcájában
összefüggő virágözön lesz. Igazi idegenforgalmi látvá-
nyosság! Csodálatos látvány lesz!

A falu elején és végén, három helyen (Kenderes felől,
Kunhegyes felől és Fegyvernek felől) köszöntő táblát he-
lyezünk ki, ahol természetesen a mi virágunk a sásliliom
pompázna egy-egy ágyásban. A köszöntő táblák megter-
vezése és legyártása valamelyik önként jelentkező ügyes
kezű asztalosunkra vár…kérem, hogy ebben segítsenek!

A sásliliom a köszöntő táblán is szerepelhetne.
Néhány éve Akácos utunk is lett, de az utcában nem sok

akácot lehet találni. Talán az önkormányzattól kérhetnénk
legalább minden házhoz egy akácfa csemetét, mely na-
gyon szépen mutatna az utcában.

Az ötleteket várom, várjuk! Az ültetésre van még néhány
hónap, de aki szeretne részt venni a munkában, vagy
vállalja, hogy a háza elé ültet sásliliomot az jelezze felém.
Aki virágtövet tud adni azt nagyon szívesen fogadjuk!

Nagyon szívesen fogadjuk ügyes asztalosok felajánlá-
sát, aki az üdvözlő táblákat megalkotják.

Kenderes, 2017. augusztus 9.

Balogh Károlyné (Bánhalma, Bán tibor u. 11.)
telefonon is elérhető vagyok: 70/776-7303
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Bánhalma image (arculat) teremtés



Elektromos kerékpározás
Az újabban megjelent elektromos

kerékpárok ittas vagy bódult állapotban
történő vezetése megvalósít-e bűncse-
lekményt?

Az elektromos kerékpár kialakítását
tekintve, az azt vezető személy pedálos
és elektromos hajtás együttes alkalma-
zásával is képes haladni, így annak
vezetője megvalósíthatja az ittas jár-
művezetés tényállását.

Abban az esetben, amikor a vezető
kerékpárt nem emberi erővel hajtja, ha-
nem az elektromos kerékpár gépi meg-
hajtásának használatával halad, gépi
meghajtású járművet vezetőnek minő-
sül. 

Kizárólag emberi erővel (pedállal)
hajtott elektromos kerékpár vezetése
esetén is figyelni kell arra, hogy a ke-
rékpáros a jármű biztonságos veze-
tésére képes állapotban legyen! Ittasság
esetén ebben az esetben is szabály-
sértővé válhat! 

Gépi meghajtású jármű esetében
Amennyiben a rendőri intézkedés

során a járművezetőjével szemben
alkalmazott alkoholszondás ellenőrzés
során a kilélegzett levegőben az al-
kohol mértéke a 0,10-t mg/l- t meg-

haladja, de a 0,15 mg/l-t nem haladja
meg 30. 000 Ft, míg ha az alkohol
mértéke 0,15 mg/l-t meghaladja, de a
0,25 mg/l-t nem haladja meg, 100.000
Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni,
továbbá a járművezetőnek számítania
kell arra, hogy közlekedési előéleti
pont (büntető pont) kerül rögzítésre a
nyilvántartásban. A szankció mértéke
törvényben rögzített!

Járművezetés ittas állapotban:
A Büntető Törvénykönyvről szóló

2012. évi C. törvény 236. §:
„Aki ittas állapotban vasúti vagy légi

járművet, valamint gépi meghajtású
úszólétesítményt vagy közúton, illetve
közforgalom elől el nem zárt magán-
úton gépi meghajtású járművet vezet,
vétség miatt 2 évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.”

Büntetőjogi szempontból ittas álla-
pot: ha a járművezető szervezetében

0,50 g/l ezrelék véralkohol, illetve 0,25
mg/l ezrelék levegőkoncentrációnál
nagyobb értéket eredményező szeszes
italfogyasztatásból származó alkohol
van. 

Elektromos kerékpárral való köz-
lekedés sokkal nagyobb odafigyelést
kíván, mivel a bringák rövid idő alatt
nagyobb sebességre gyorsulnak fel és
emellett csendesen közlekednek. 

Mindezek megnehezíthetik a köz-
lekedés többi résztvevője számára az
időben történő észlelést és reakciót! 

Az ittas járművezetés potenciális
balesetveszélyt hordoz magában! ne
kockáztassák saját és mások testi
épségét! 

Karcag Városi Baleset-megelőzési
Bizottság

2017. július 10. és 14. között kilenc
kisgyermek részére biztosított  teljes
ellátású ingyenes tábort a Vöröske-
reszt. 

Új élményekkel gazdagodva zárták
a tábort, hiszen a pár nap leforgása
alatt eljutottak cirkuszba, a poroszlói
Tisza-tavi ökocentrumba, a tiszaigari
arborétumba, strandoltak a Tiszán és
egy látványos tűzoltó bemutatón is
részt vettek.

Mindezért köszönetet mondanak
ezúton a Vöröskeresztnek és Kende-
res Város Önkormányzatának.

A táborozó gyerekek és szüleik
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Vöröskeresztes tábor
tiszafüreden



Kenderes Város Önkormányzata és a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány (Kenderes) tisztelettel
meghívja Önt és barátait, ismerőseit a 2017. szeptember 2-án (szombaton), Kenderesen megrendezésre
kerülő

Horthy Emléknapra

A rendezvény programjai:

10.00 Ökumenikus istentisztelet a kenderesi református templomban, nt. Cseh Judit református
lelkipásztor és Koltavári Attila római katolikus plébános szolgálatával

11.30 Koszorúzás a Horthy család mauzóleumánál
- a megjelenteket köszönti Pádár Lászlóné Kenderes város polgármestere
- emlékező beszédet mond: Kovács Sándor a J.-N.-Sz. Megyei Közgyűlés elnöke

12.30 Emléktábla avatás a Takarékszövetkezet épületénél (Horthy kastély főbejáratával szemben) Makra
Endre, a Kormányzó úr egykori testőrének tiszteletére
- emlékező beszédet mond Bodor tamás a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány elnöke

EBÉD (a tábla avatást követően)
14.00 Konferencia a Horthy-kastélyban a regisztráltaknak
Előadók:

- Bánsági Andor történész – Békéből háborúba – a Földközi-tengeri stratégiai helyzet
- dr. Kőszegi Szabina az Osztrák-Magyar Haditengerészet Hagyományőrző Baráti Társaság elnöke
– A 3. Otrantói ütközet
- dr. töll László ezredes, fegyvertörténész - A Nagy háború elitharcosai - a rohamisták
- Prof. dr. habil. Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója – Horthy Miklós,
a kormányzó
- dr. Olasz Lajos a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense – Horthy István pályája,
kormányzóhelyettesi tevékenysége

A konferencián való részvétel ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz
kötött. Ezt az érdeklődők az alábbi címen augusztus 15-ig tehetik meg: horthytura@gmail.com

13 - 14 óra között 
ebédelésre van lehetőség, kérjük, e szándékukat augusztus 15-ig a kmgszik@gmail.com e-mail
címen jelezzék. 

Csak előre regisztráltaknak áll módunkban étkezést biztosítani!

Ebéd a szakiskola étkezőjében:
- csontleves csigatésztával
- csirkemell csíkok bundában
- köret: rizs, párolt zöldségek
- kávé
- ásványvíz

Az ebéd ára: 1600 Ft/fő

Pádár Lászlóné Bodor tamás
polgármester az alapítvány elnöke
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