
Magyarországon sok évtizedes hagyo-
mánya van annak, hogy június első vasár-
napján a pedagógusokat köszöntjük. Szó-
ban, egy-egy csokor virággal, egy kézfo-
gással, vagy éppen egy visszaemlékezés-
sel. Nincs ember, aki feledné azt a pilla-
natot, amikor hat esztendősen elkezdte az
elemi, (később) az általános iskolát. Fe-
ledhetetlen az emlék, amikor belépett a
tanító az osztályterembe, s mosolyogva,
szemében biztatással próbálta oldani azt a
feszültséget, amely természetes kísérője
volt egy kezdetnek. 

Kicsik voltunk. Esetlenek, sebezhetőek.
Már nem volt ott a biztonságot nyújtó
Mama, kinek kötényébe bújva elsírhattuk
bánatunkat. Új élet kezdődött, visszavon-
hatatlanul lezárult a gyerekkornak az a sza-
kasza, amely csak és kizárólag a játékról
szólt. Tanulók lettünk. Tanítónénik és Ta-
nítóbácsik terelgettek bennünket, lassan-
lassan megszokva azokat a szabályokat,
melyeket az iskolában illett betartani. 

Itt már nem szaladhattunk a kedves
óvónénikhez sem, akik eldönthették azt a
csatát, melyikünk játszhat az ólomkato-
nákkal, vagy éppen a lencsibabával. Az
óvoda nem volt kötelező, mint manapság,
sok gyerek soha nem járt efféle intéz-
ménybe. Mára, a nagy pedagógiai fejlődés
után teljesen természetes, hogy a kicsik 3-
4 éves koruktól az óvópedagógusok szár-
nyai alatt nőnek iskolássá, ismerve sok
verset, mesét, éneket, s alapvető szabályo-
kat. Meghatározó tehát, hogy milyen
óvónők nevelgetik azt a korosztályt.

Talán az Ő dolguk a legnehezebb. Ők
egyszerre kell, hogy gyakorolják a Mama,
a Nagymama, a Család, s a pedagógus
szerepét, hiszen ebben a miniatűr korban
kell szocializációra nevelni a rájuk bízott
nebulókat. Akik közül mindenki mást hoz
otthonról, szokásban, intelligenciában, vi-
selkedési formában. Az óvodában kezdőd-
nek a közösség szabályai, megfosztva a
gyerekeket attól, amit otthon megszoktak
ideális esetben, nevezetesen, hogy Ők a
legfontosabbak. Ők a kicsik, velük elnéző
minden családtag, s elérhető gyakorlatilag
minden álom, melyet meg tudnak fogal-
mazni. Ez szinte törvényszerű, s így is van
jól.

A hatalmas orosz író, Lev Tolsztoj,  aki

sokat foglalkozott az emberi lelkekkel,
egyszer azt írta: „Szeretet nélkül lehet fát
aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat
formálni, de szeretet nélkül nem szabad
gyerekekkel bánni". Egyszerű, s éppen
egyszerűségénél fogva mélységesen nagy
igazság lakozik e mondatban. Mert a gyer-
mek, a legérzékenyebb műszer, s életének
első esztendeiben szerzett tapasztalata egy
életre meghatározza további sorsát. 

Nem mindegy tehát, hogy az emberpa-
lántákkal ki foglalkozik, milyen egyéniség
az a pedagógus, akinek gondjaira bízatott.
Egy pedagógus - legyen az óvó, tanító,
tanár, egyetemi oktató- példaként kell,
hogy álljon a katedrán. Tudása, embersége,
méltósága el kell, hogy jusson a gyermek-
hez, mert ez lesz a minta, netán a példa-
kép. Ezért nem mindegy, hogy kik fog-
lalkoznak a jövő nemzedékével.

De térjünk vissza a citátumokhoz, melyek
a bölcsek sajátja, s összefoglalták velősen,
tömören azt, ami fölér egy értekezéssel.
Egy ismeretlen szerző tollából való az
alábbi idézet:

„Egy tanítvány egyszer így panaszko-
dott: 

- Mester, miért nem feded fel soha tör-
téneteid értelmét?

- Mit szólnál ahhoz, - válaszolt a Mes-
ter,- ha valaki gyümölccsel kínálna, de
megrágná, mielőtt odaadná neked?"

A nyelvezetből következtethető, hogy
nem mai e fent említett „beszélgetés”. Tud-
juk, hogy már az ókori görögök, rómaiak
is nagy hangsúlyt fektettek a tudás tovább-
adására, s a tehetősebbek nagyon is meg-
válogatták, hogy csakis nagyszerű Mesterre
bízzák gyermekeik taníttatását, biztosítan-
dó annak szellemi fejlődését.

Kölcsönös tehát az egymásra utaltság. A
pedagógus nem tölcséres ember, aki bele-
önti a fejekbe a tudást, hanem szellemi

fáklyavivő, aki fölkelti az érdeklődést, s a
gyermek jó értelemben vett kényszert érez
a műveltség megszerzésére. De ehhez ki-
váló tanárok, s érdeklődő gyermekek szük-
ségeltetnek. 

Világunk, mely monumentális léptek-
ben fejlődik, sajnos nem erről szól. Igenis
ki kell mondani, - mert el lehet hallgatni az
ünnepre való tekintettel- , hogy nagyot
fordultak a mindennapok. Rohanás, hatal-
mas követelményrendszer, dolgozatok,
tantervek betartása, továbbhaladás az
anyaggal dacára annak, hogy az előzőeket
sem emésztette, dolgozta föl a gyermek.
Mintha az adminisztráció fölülírná azt a
békés, nyugalmas tanulási módszert,
amely réges-régen a feledésbe merült. 

Sokat dolgoznak a tanárok, sokat kell/
kellene tanulniuk a gyerekeknek. S az
eredmény, nem minden esetben kiváló.
Néha több a kevesebb. De alkalmazkodnia
kell mindenkinek a változásokhoz, s betar-
tani a törvények által meghatározott szabá-
lyokat. Miért éppen az oktatás lassulna a
gyorsuló világban, amikor naponta jönnek
az újabbnál újabb információk, felfedezé-
sek? 

Persze minden szakmának vannak buk-
tatói, sikerei. Nincs ez másként a pedagó-
giában sem. Kiváló képességű gyerekek-
kel könnyű a munka, de a kevésbé jó ké-
pességgel rendelkezőket is meg kell
tanítani arra, ami kötelező. 

Június első vasárnapja a Pedagógus
Nap. Köszöntsük jó szívvel a nemzet nap-
számosait, köszönjük, hogy gyerekeink-
ből, unokáinkból megpróbálják kihozni a
maximumot. Kenderesnek saját óvodája,
iskolája van, melyet immár a katolikus
egyház tart fönt, s van egy csodálatos kör-
nyezetben működő középiskolája, mely
minisztériumi fenntartásban működik. A
település Polgármestereként munkájukra
kérem Isten áldását, kívánok mindegyikük-
nek sikert, mely elengedhetetlen munká-
jukhoz. 

Ők a jövő embereinek formálói, hatal-
mas a felelősségük!  A tisztelet és megbe-
csülés mindannyiuknak kijár, függetlenül
attól, melyik korosztállyal foglalkoznak. 

Pádár Lászlóné    
polgármester
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„Azért vagyok pedagógus, hogy
a természetnek nyers

gyémántját, 
szép vigyázattal, csendben

csiszoljam kristályba”  
(Németh Lászó)
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Testületi ülésen történt…

Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a  2017. március 30-
án tartott rendkívüli, nyílt ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalta: 

Határoztak a 2017. évi Járási Start
munka  mintaprogram – Kenderes elne-
vezésű, a Kbt. 113. par. (1) bekezdés
szerinti, a közösségi értékhatár alatti,
összefoglaló tájékoztató közzétételével
induló nyílt közbeszerzési eljárás becsült
értékének meghatározásáról, a beszerzés
felvételéről a közbeszerzési tervbe, az
eljárás megindításáról, fedezet biztosí-
tásról (forrásmegjelölés), valamint a
bírálóbizottság tagjainak kiválasztá-
sáról, a közbeszerzési eljárási doku-
mentumok elfogadásáról, valamint a
bevonni kívánt gazdasági szereplők ki-
választásáról, Kenderes Város közfoglal-
koztatási startmunka mezőgazdasági prog-
ramnak a Kbt. 113. par. (1) bekezdés sze-
rinti közbeszerzési eljárás megindításáról
és a bírálóbizottság tagjainak kiválasz-
tásáról. A közbeszerzési eljárás keretén
belül közel 20 millió Ft értékű közbeszer-
zés fog megvalósulni a Start munka prog-
ramban. (Mezőgazdasági program: vetőma-
gok, üzemanyag, kenőanyag, kisértékű
tárgyi eszközök/ Közút program: útépítési
anyagok, üzemanyag, nagy értékű tárgyi
eszközök/ Helyi sajátosságok program:
útépítési anyagok, kisértékű tárgyi eszkö-
zök, tárgyi eszközök/ Földút program:
üzemanyag, építési anyag, kis értékű tárgyi
eszköz/ Belvíz program: üzemanyag, épí-
tési anyagok, kis értékű tárgyi eszközök/
Illegális hulladék program: üzemanyag,
kisértékű tárgyi eszközök/ Hagyományos
közfoglalkoztatás: üzemanyag, útépítési
anyag, kisértékű tárgyi eszközök

A bevonni kívánt kiválasztott gazdasági
szereplők: Tisza Consult Bt. Tiszaföldvár,
Odisys Bt. Kecskemét, Nagybánhalmai
Mg. Kft. Bánhalma, Célbeton Kft.
Kenderes

Második napirendben támogatói nyilat-
kozatról döntöttek, mely szerint a
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egri
Főegyházmegye, mint a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsőde fenntartója,
az egyházi köznevelési intézményfenn-
tartók részére kiírt „Köznevelési intéz-
mények infrastrukturális fejlesztése”
című EFOP-4.1.4-16 azonosító számú
pályázatot az iskola fejlesztésére és kor-
szerűsítésére nyújtsa be, a projekt felhí-
vásában közzétett fejlesztési céloknak meg-
felelően (tornaszoba, vizesblokk- osztály-
termek felújítása, szaktantermek, közösségi

tér kialakítása, nyílászárók cseréje, hom-
lokzat hőszigetelése, sportudvar kialakí-
tása).

Határoztak az EFOP-1.5.3-16 „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben-kedvezményezett térségek”
konstrukcióra történő pályázat beadá-
sáról szóló határozat hatályon kívül
helyezéséről, mert a lakosság lélekszámá-
ból adódóan nem teljesíthetőek a konzor-
ciumi tagokkal szembeni követelmények. 

Döntöttek az EFOP-1.8.7.-16 Célzott
prevenciós programok a szenvedélybe-
tegség megelőzése érdekében konstruk-
cióra történő pályázat beadásáról, amely-
nek célja a lakosság egészségkultúrájának
fejlesztése, egészségtudatosság növelése,
szemléletformáló és prevenciós programok
megvalósítása. 

Határoztak az EFOP-4.1.7-16 A kö-
zösségi művelődési intézmény- és szer-
vezetrendszer tanulást segítő infra-
strukturális fejlesztései konstrukcióra
történő pályázat beadásáról. A Művelődési
Ház felújítására egy másik 65 millió Ft-os
pályázat van beadva nyílászáró cserére,
külső homlokzat felújításra, szigetelésre,
festésre, tetőszigetelésre. Ezzel összhang-
ban pályáznak most az épület alsó szint-
jének felújítására. 

Döntöttek a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által kiírt „Testvér-települési prog-
ramok és együttműködések” fejlesztései
konstrukcióra történő pályázat beadá-
sáról. A pályázat keretében a Vadgesztenye-
fesztivál rendezvényeire szeretnék meg-
hívni a testvérvárosi delegációkat, ezzel
erősítve a települések együttműködését.

Egyebek napirend keretében a polgár-
mester tájékoztatta a testületet, hogy a
Területfejlesztési Ügynökség munkatár-
saival olyan pályázati lehetőségekről tár-
gyalt, amely a telep alapinfrastruktúrájának
fejlesztésére vonatkozik. A pályázat kere-
tében 200 millió Ft-os támogatási összegre
lehet pályázni. Tárgyalt továbbá az EMMI-
ben dr. Lengyel Györgyi államtitkár
asszonnyal, aki javasolta, hogy a tervezett
szociális otthon férőhelyszámát növeljék
meg, mivel alacsony férőhelyszám esetén a
működtetés nem jövedelmező. Tetőtér be-
építéssel megoldható 70 férőhelyes szo-
ciális otthon létesítése. Ehhez az építési
tervet módosítani kell. Tervben van továbbá
új bölcsőde építése hazai és uniós források
igénybevételével, a lebontott, régi óvoda
helyén. 

Több képviselő jelezte, hogy nagyon sok
a lakossági panasz az ivóvíz minőségére.
Polgármesterasszony elmondta, hogy jelezte
a problémát a szolgáltatónak, akik néhány
nap türelmet kértek, tudnak a problémáról.
Elmondták, hogy a  víz minősége a karban-
tartási munkálatok miatt változik, de
egészégre nem káros.  Polgármesterasszony
többször kérte a TRV. Zrt-t, hogy ilyen
esetekben a lakosságot időben tájékoztas-
sák, illetve hogy a vízminta eredményét
havonta küldjék meg az önkormányzatnak,
de ez eddig nem valósult meg. 

Szintén képviselői jelzés hangzott el a
városban lévő kutyafalkáról, ami félelmet
kelt az emberekben. A jelenséggel szem-
beni szükséges intézkedéseket megteszik.

Jegyző úr jelezte, hogy az E-ON hama-
rosan elvégzi a vezetékek körüli gallya-
zást a településen. Személyesen kérte a
munkálatokat végző cég képviselőjétől,
hogy próbálják kíméletesen végezni a
munkát. 

Elhangzott továbbá, hogy május hónap-
ban tüdőszűrésre kerül sor a településen,
melynek pontos dátumát a helyi újságban
megjelentetik.

Kérdés hangzott el a lombtalanítással
kapcsolatosan, melyre az őszi hónapokban
kerül sor. Amennyiben az év más szaka-
szában keletkezik ilyen hulladék, azt a
Városgazdálkodás intézménynél kell je-
lezni, akik térítés ellenében elszállítják azt.

2017. április 26-án rendes, nyílt tes-
tületi ülés keretében az alábbi napi-
rendeket tárgyalta a testület: 

Módosították a Kenderes Városi Ön-
kormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.16.) rendeletét, amelynek
tervezetét a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság, a Szociális és Kulturális Bi-
zottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bi-
zottság összevont bizottsági ülésen véle-
ményezett és elfogadásra javasolt.

Rendeletet alkottak Kenderes Városi
Önkormányzatának 2016. évi zárszá-
madásáról és a pénzmaradvány jóvá-
hagyásáról. A bizottságok ezt a tervezetet
is véleményezték és a beterjesztett for-
mában elfogadásra javasolták. Kérdésként
merült fel, hogy a felújítások teljesítése
miért 27 %-ra teljesült. A válaszban el-
hangzott, hogy a TOP-os pályázatok ön-
ereje és egyéb plusz költségei voltak ide
tervezve, amelyek teljesítésére azért nem
került sor, mert a beadott pályázatok
eredményhirdetése nem történt meg. 

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

Határoztak arról, hogy   részt vesznek a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter
és az államháztartásért felelős miniszter
által közösen kiírt pályázaton, amely
önkormányzati tulajdonú utak felújítá-
sát célozza meg. A pályázatból a Szent
István úti gyalogjárda térkövezését sze-
retnék megvalósítani a Néprajzi Kiállító-
teremtől a Postáig. A beruházás teljes
költsége bruttó 14.957.025 Ft, ebből az
önrész 2.243.554 Ft (15 %).

Határoztak arról, hogy a Török Együtt-
működési és Koordinációs Ügynökség által
biztosított LOGIQ F6 ultrahang készülék
költségére, - amely bruttó 1.875.000 Ft -
biztosítják az összeget, a 2017. évi költ-
ségvetés terhére. A modern ultrahang ké-
szüléket térítésmentesen kapta az önkor-
mányzat, csupán az adminisztrációs és
ügyintézési költségeket kell kifizetni. A
készülék éréke 15 millió Ft. A modern gép
beállításával a lakosság egészségügyi
ellátásának színvonala javul, a vizsgálatok
köre pedig bővül.  

Megtárgyalták a Bánhalmi Sportegye-
sület kérelmét, amelyben működésükhöz
támogatást kérnek. A Képviselő-testület
úgy foglalt állást, hogy a sportegyesületek
támogatására fordítható összeg terhére fog
dönteni az egyesület támogatásáról. A
Bánhalmai Sportegyesület elnöke levélben
tájékoztatta a Képviselő-testületet arról,
hogy 2016-ban leváltak a Kenderesi
MEDOSZ Sportegyesülettől és megalakult

a Bánhalmai Sportegyesület. A tavalyi
évben önerőből indultak, finanszírozták a
sport iránti szeretetüket, bizonyítva, hogy
Bánhalmán is van létjogosultsága a foci-
nak. 2017-ben szeretnék az önkormányzat
támogatását kérni, amelyből a nevezési és
bírói költségeket, a versenyengedélyeket,
tagdíjakat, versenyeztetési díjakat, az utaz-
tatási  és üzemanyag költségeket, a pálya-
hitelesítés, orvosi vizsgálatok, átigazolások
költségét szeretnék fizetni. 

Megtárgyalták a Kenderesi Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület kérelmét,
amelyben a nyári néptánc tábor költsé-
geihez anyagi támogatást kérnek. A
Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a
civil szervezetek támogatására fordítható
összeg terhére fog dönteni az egyesület
támogatásáról.  

Döntöttek arról, hogy a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft.-vel fennálló,
szilárd hulladékszállításra vonatkozó
szerződést 2017. december 31-ig meg-
hosszabbítják, a folyamatos közszolgáltatás
biztosítása érdekében.

Határoztak háziorvosi munkakör be-
töltésére kiírt pályázati felhívásról,
amellyel az I. számú háziorvosi körzet
(Szent István út 59.) területi ellátása
valósulhat meg. A nyertes pályázó részére
az önkormányzat ingyenes szolgálati lakást
és rendelőt biztosít. 

Közérdekű hozzászólások körében, a
Szociális és Kulturális Bizottság elnöke

tájékoztatta a testületet, hogy előző napi
ülésén milyen napirendeket tárgyalt. Egy
helyi állampolgár két javaslattal élt a
testület felé, amelyet a bizottság előzetesen
véleményezett. Az egyik javaslat szerint
Földes Jolán, kenderesi születésű írónő
emlékére emléktáblát helyezzenek el a
városi könyvtárban. Másik javaslata, hogy
az 1956-os kenderesi és Kenderesről
elszármazott hősöknek helyezzenek el
emléktáblát. A táblák kihelyezésének
költsége is van, amelyről a testületnek kell
dönteni.  Végül támogatták azt az elképze-
lést, hogy eseti jelleggel, - sok közérdekű
anyag esetén -  12 helyett 16 oldal terjedel-
műre növekedhessen a helyi újság. A
nyomda tájékoztatása szerint ez bruttó 18
ezer Ft árkülönbözetet jelentene alkalman-
ként, amelyet a Képviselő-testület 2017. évi
költségvetési terhére biztosít. Mindhárom
indítványt támogatta a Képviselő-testület.  

Továbbiakban képviselői kérdésre adott
válaszban hangzott el, hogy 31 gyerme-
ket írattak be az idén az általános iskola
1. osztályába. 

Végezetül a Központi Konyha elhasz-
nálódott evőeszközeinek, tányérjainak
pótlását javasolták, amelynek beszerzését
a költségvetésben elkülönített kisértékű
tárgyi eszközökre fordítható keretből biz-
tosítják. 

A testületi ülések részletes jegyzőköny-
vei megtekinthetők a www.kenderes.hu
honlapon az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek
menüpontban.

Közterületek karbantartása,  használata!

Folyamatosan el  kell végezni  az ingatlanok előtt lévő járda fölé lehajló faágak legalább 2,5 m magasságig való
visszavágását a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében! A közlekedést zavaró, útkereszteződés belátását, járművek
biztonságos közlekedését akadályozó ágakat szintén vissza kell vágni!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterület kaszálását, tisztántartását minden tulajdonosnak,
használónak folyamatosan kell végezni!  

A belterületi ingatlanok gyommentesen tartása is a tulajdonosok, használók kötelessége!
Az őszi-téli csapadékos időjárás miatt a vízelvezetés biztosítására a belvízlevezető árkok átereszeit is folyamatosan tisztán kell

tartani! 
A közterületen tárolt építőanyagot kérjük a saját ingatlanon elhelyezni vagy közterület használati engedélyt kérni hivatalunktól!
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjárműveket, munkagépeket   a bejelentett telephelyen  kell tárolnia! 
Gépjármű roncsot és 3500 kg össztömeget meghaladó járművet, járműszerelvényt, pótkocsit, munkagépet a közterületen

tárolni nem lehet!
A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi a debreceni ATEV. Kérünk mindenkit, akinél állati hulla és egyéb

állati eredetű hulladék keletkezik, azt a szeméttelep végénél lévő gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni! A máshol történő elhagyás
szabálysértési bírságot von maga után.

A lakóházak és épületek szükségszerinti karbantartását, a tulajdonos végezze el a szebb városkép megőrzése érdekében! 
A hiányzó házszámtáblákat és postaládákat is javasoljuk pótolni.

Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal
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TÁJÉKOZTATÁS

KUNMADARASI REFORMÁTUS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
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Tel.: +36-59-327-456; +36-59-527-366, Mobil: +36-30-383-57-86, 

e-mail: szszk.2015@gmail.com

Bemutatkozik Süveges
Mária közgazdász

A kenderesi származású  fiatal hölgy nap-
jainak legnagyobb részét a vállalkozásának
vezetése teszi ki. Cége több, mint 40 em-
bernek munkát adó szoftverfejlesztéssel - fő
tevékenységét tekintve vállalatirányítási
rendszer fejlesztéssel - foglalkozik. A straté-
giai irányvonalakat meghatározva, ő tervezi
meg, hogy hogyan fognak megfelelni a jövő
kihívásainak, milyen újdonságokkal fognak
előrukkolni a következő időszakban és ezen
felül foglalkozik a meglévő ügyfelekkel,
valamint az értékesítéssel és marketinggel is.
Ez nagy kihívás, hiszen a piac és a fogyasztók
igénye folyamatosan változik és egy vállal-
kozásnak minden változáshoz azonnal alkal-
mazkodnia kell, ha nem akar lemaradni a
versenyben.

A munkája mellett a FIVOSZ-ban (Fiatal
Vállalkozók Országos Szövetsége) elnökségi
tagként, valamint az IT Bizottság (Informa-
tion Technology) elnökeként tevékenykedik.
A FIVOSZ-ban a céljuk, hogy segítsék egy
felnövekvő vállalkozói generáció kialaku-
lását, akik hosszú távon is sikeres vállalko-
zásokat tudnak létrehozni és életben tartani.
Az IT Bizottságot pedig azzal a céllal hozták
létre 2016-ban, hogy a digitális magyar gaz-
daság alapjait megteremtsék és támogassák
annak fejlődését, valamint megtanítsák a
fiatalokat az IT által nyújtott lehetőségek fel-
és kihasználására.

Alapító elnöke továbbá a Megújító Alko-
tás Egyesületnek, amelyet 2015-ben azzal a
céllal alapítottak, hogy a vállalkozóvá válás-
ban rejlő lehetőségekre felhívják a fiatalok
figyelmét, valamint segítsék azokat a vállal-
kozásokat, akik fejlődni, növekedni akarnak,
de valamilyen okból megrekedtek egy szin-
ten.

Vendégelőadóként tanít a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen és a Tomori Pál Főiskolán.
Számos előadást tart országszerte arról, hogy
merjünk kitűnni a tömegből és követni a
céljainkat, hogy igenis létezik egy olyan vál-
lalkozói réteg ma Magyarországon, ahová
megéri tartozni és ne felejtsünk el a mában
élni, de a jövőre is gondolni. Használjuk azo-
kat a lehetőségeket, amelyek megkönnyítik az
életünket akár magánemberként, akár vállal-
kozóként (ilyen az IT világa által nyújtott
számos megoldás) is.

Kérlek, mesélj nekem arról, hogy hogyan
vezetett idáig az út? 

A Kenderesi Általános Iskola elvégzése
után a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázi-
umban tanultam tovább német szakon, majd
felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egye-
temre, ahol elvégeztem az alapképzést, majd
azt követően párhuzamosan két mesterkép-
zési szakon is diplomát szereztem. 

Folytatás az 5. oldalon

A Kunmadarasi Református Szo-
ciális Szolgáltató Központ valamennyi
alapszolgáltatást nyújtja, kenderesi
lakosok számára a következő ellátásokat
tudjuk biztosítani:

Nappali ellátás

1. Testi és szellemi fogyatékkal élő
felnőttek nappali ellátása

Az intézmény a tizennyolcadik élet-
évüket betöltött, aktív korú személyek,
iskolai oktatásra már nem jogosultak,
csak speciális eszközökkel fejleszthe-
tőek, önálló helyváltoztatásra, közleke-
désre képesek, egészségi állapotuk miatt
szociális és mentális támogatásra szo-
ruló, önmaguk ellátására részben képes;

- Középsúlyos értelmi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos és autista

- Mozgás-, látás-, hallásfogyatékos –
nappali ellátását biztosítja.

Az ellátottak 3 hónapos próbaidő le-
telte után válnak az intézmény végleges
tagjává, amennyiben veszélyeztető ma-
gatartást nem tanúsítanak, alkalmazkodni
tudnak társaikhoz, a házirendben meg-
fogalmazottaknak megfelelnek és az in-
tézmény célkitűzései fejlődésüket szol-
gálja.

A nappali ellátás keretében 6-8 fős in-
tegrált csoportban zajlik a foglalkoztatás,
melynek során az ellátottak meglévő
képességeinek fejlesztése, szinten tartása,
életkoruknak, egészségi állapotuknak
megfelelő hasznos tevékenységbe való
bevonása történik. A ellátás során olyan
fejlesztő foglalkozásokat szervezünk,
amelyek elősegítik a közösségi beillesz-
kedést, a lehetőség szerinti önálló élet-
vitelt, a folyamatos munkavégzés és a
munkához való viszonyulás pozitív atti-
tűdjét.

2. Demens személyek nappali ellá-
tása

A diagnózis meghatározásához szüksé-
ges a Pszichiátriai Szakmai Kollégium
demencia centrumnak vagy az arra jogo-
sult Pszichiátriai Szakorvos szakvéle-

ménye, mely alapján az enyhe, közepes
és súlyos demenciában szenvedőket
szűrik ki.

Gondozási tevékenység alatt az intéz-
mény szolgáltatását igénybe vevő sze-
mély részére nyújtott olyan fizikai,
mentális és életvezetési segítséget kell
érteni, amelynek során az igénybe vevő
szociális, testi és szellemi állapotának
megfelelő egyéni bánásmódban való
részesítése keretében a hiányzó, vagy
csak korlátozottan meglevő testi-szellemi
funkcióinak helyreállítására kerül sor.

Ápolási tevékenység alatt az intéz-
mény által biztosított gondozási felada-
tok ellátása során közvetlenül felmerülő
és az intézmény keretei között bizto-
sítható egészségi állapot helyreállítását
célzó tevékenységet kell érteni.

3. Pszichiátriai betegek nappali
ellátása

A pszichiátriai betegek nappali intéz-
ménye az öntevékenységre, az önsegí-
tésre épülve biztosítja az ellátást igénybe
vevők igényei alapján a kulturális, sza-
badidős, tájékoztató, képzési, átképzési
állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő
tevékenységeket. A pszichiátriai betegek
nappali intézményében olyan programo-
kat  biztosítunk, melyek lehetővé teszik
az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba,
a korábbi közösségbe történő visszaillesz-
kedését. Szükség szerint kapcsolatot tar-
tunk az ellátott kezelőorvosával, vagy az
ideggondozóval, továbbá a hozzátar-
tozókkal, valamint olyan személyekkel,
akik fontos szerepet játszanak az ellátott
életében.

Az ellátást igénybevevők részére heti
öt munkanapon háztó-házig, oda-
vissza ingyenes szállítást, ellátást
biztosítunk és jutányos áron kétszeri
étkezést is.

Kunmadaras, 2017. június 9.

Zádoriné Papp Mária 
szakmai igazgató sk.
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Folytatás a  4. oldalról

Ebből az egyik nemzetközi gazdálkodás
szakos közgazdász, másik pedig vezetés és
szervezés szakos közgazdász. A vezetés és
szervezés szakon megszerzett tudás volt az,
ami végül a tényleges pályaválasztásomat
meghatározta. Már az egyetemi éveim alatt
elhelyezkedtem gyakornokként egy vállalati
tanácsadó cégnél, ahol teljes vállalati átvilá-
gításokat végeztünk, aminek a célja az volt,
hogy a vállalkozások számára külső tanácsa-
dóként megtaláljuk azt a működési modellt,
amelyet betartva hatékony és sikeres céggé
tudnak válni.

Emellett elvégeztem egy 3 éves vezetői
képzést, amely az elmélet mellett gyakorlati
tapasztalatokkal gazdagította a tudásomat.
Jelenleg is tanulok - kommunikációs tanács-
adó - posztgraduális képzésen, ahol egy fél év
és a szakdolgozat megírása választ még el a
diplomától.

Azt gondolom, hogy az élethosszig tartó
tanulás nagyon fontos annak érdekében, hogy
az ember gyorsan tudjon reagálni minden
szembejövő kihívásra az életében és a szelle-
mi frissessége megmaradjon egészen a vég-
sőkig.

Mikor és milyen indíttatásból döntötted
el, hogy ezt a szakmát választod hivatá-
sodul?

A szakmámat tekintve közgazdász vagyok,
és hiába szerveződik az életem az informatika
köré én megmaradtam - és a jövőben is sze-
retném, ha így maradna – közgazdásznak. Én
egy problémamegoldó ember típus vagyok,
aki felismeri a problémákat és igyekszik rájuk
megoldást találni, de az operatív (megvaló-
sító) munkaszakasz már nem az én feladatom.
Ezt teszem minden egyes általam betöltött
pozícióban, problémákat oldok meg, megha-
tározom a célokat és megtervezem az oda-
vezető utat. Ezért is szeretek csapatban dol-
gozni, hiszen minden egyes csoport életében
megvannak a különböző szerepek, amiket
egy-egy ember tölt be saját személyiség
típusának megfelelően, amelyben ő jól érzi
magát. Vannak megvalósítók, feltalálók,
kreatív álmodozók, koordinátorok stb. és
vannak a problémamegoldó stratégák. Én az
utóbbihoz sorolom magam.

Mesélj kicsit bővebben a munkáidról!
Hogyan kerültél a FIVOSZ-hoz? Hogyan
fér meg egymás mellett a két tevékenység?

Az én életemben nagyon sok párhuzamo-
san végezhető tevékenység van, amelyeket
azért tudok egyszerre menedzselni, mert min-
dig tudom, hogy mi a célom, hová tartok és
hogyan egészítik ki egymást a különböző
tevékenységeim annak érdekében, hogy a
végén összeálljanak egy nagyobb cél megva-
lósításáért. A vállalkozói életnek az egyik
nagy előnye (és néha hátránya is), hogy nincs
az embernek egy kötött 8 órás munkaideje,
úgy osztja be a saját idejét, ahogyan az neki
megfelelő. Ez természetesen ennél sokkal

összetettebb feladat, de lényegét tekintve egy
sérthetetlen elvárás van, hogy a kitűzött
feladat el legyen végezve. Teljesen mindegy,
hogy a kitűzött feladat munkaidőben vagy
azon túl lesz kész elengedhetetlen, hogy
határidőre elkészüljön. Ezt a szemléletet
várom el önmagamtól és a munkavállalóimtól
is. Nálunk nincs szigorú időbeli vagy helyi
megkötés, mindenki ott dolgozik például,
ahol neki kényelmes (lehet az az iroda vagy
éppen az otthoni kanapé is) csak a feladat
legyen elvégezve. A saját mindennapjaimat,
életemet is igyekszem hasonló elvek alapján
szervezni. Így előfordul, hogy reggel beme-
gyek az irodába dolgozni, majd elmegyek egy
megbeszélésre (mint cégtulajdonos), majd
leutazom az ország valamely pontjára egy
előadást tartani (mint FIVOSZ Bizottsági
elnök) és este még tartok egy órát az egyete-
men (mint közgazdász).

A cégem  által fejlesztett vállalatirányítási
rendszer is hasonló az én életemhez. A szoft-
ver támogatja a vállalkozásokat abban, hogy
hatékonyan tudjanak működni ügyviteli
folyamataik minden egyes területén (pénzügy,
gyártás, termelés, bérszámfejtés, készletgaz-
dálkodás stb.) és sok feladatot tudjanak pár-
huzamosan elvégezni. A FIVOSZ pedig szin-
tén egy támogató közeget nyújt azoknak a
vállalkozni vágyóknak, vállalkozóknak, akik
fejlődni szeretnének. Támogatásra pedig min-
denkinek szüksége van, még ha nem is azonos
szinten.

Melyek azok a tevékenységek a munkád-
ban/tanulmányaidban amire kifejezetten
büszke vagy?

Büszke vagyok arra, amit eddig elértem.
Tanulmányaim alatt számos Tudományos
Diákköri Konferencián részt vettem, majd
kiemelkedő teljesítményem elismeréseként a
Corvinus Egyetem delegáltjaként részt vehet-
tem a Szentpéterváron megrendezésre kerülő
Európai Diákolimpián a pénzügyi- közgazda-
sági szekcióban. Egy személyben vagyok a
cégem tulajdonosa és stratégiai vezetője. Ala-
pítója és elnöke a Fiatal Vállalkozók Országos
Szövegsége IT Bizottságának. Részt vettem
(és veszek a mai napig is ) számos egyéb
nonprofit szervezet felépítésében és vezeté-
sében (Pillar Alapítvány – elnök, Megújító
Alkotás Egyesület – alapító elnök, Intelligens
Társadalomért Országos Szövetség – felügye-
lő bizottsági tag, Jövőt Építők Generációja –

tanácsadó). Szakmai elismerésként tekintek
egyetemi vendégelőadói tevékenységeimre is.
Szakmai munkám elismeréseként a magyar
kormány delegáltjaként 2016-ban országun-
kat és a fiatal vállalkozókat képviseltem
Moszkvában az EU-Russia Young Business
LeadersForum-on, ahol Dr. Wolfgang Schüssel
(Ausztria korábbi szövetségi kancellárja)
előzetes felkérésének eleget téve a magyar
oktatási rendszert bemutató előadásra is
felkértek.

Kik a példaképeid a szakmából vagy az
élet más területéről, akinek sokat köszön-
hetsz azért, amit elértél?

A cél, a tervezés, a kimagasló teljesítmény
számomra mindig fontos volt. De néha az
ember hibázik, néha nem tud jól, előrelát-
hatóan tervezni, néha letér az „optimális”
útról, néha rossz döntést hoz, néha elfárad.
Akik ilyenkor is ott vannak az ember mellett,
támogatják és kiállnak mellette, azok a
legfontosabbak, ők az igazi sikerei az életnek.

Számomra a szüleim jelentik a legnagyobb
támogatást, nekik köszönhetem, hogy ma itt
lehetek. Ők neveltek a kitartásra, küzdésre és
hogy ne fogadjak el kevesebbet a legjobbnál
és soha ne hagyjak fel önmagam fejleszté-
sével. Szakmai fejlődésemet és az elméleti
tudásom gyakorlatban való megszilárdítását a
mentoromnak köszönhetem, akit már több
mint 5 éve ismerek. Ő szintén a vállalkozói
életmódot választotta az én szakterületemhez
hasonló területen, így már sok olyan tapasz-
talatot gyűjtött, amikkel segíteni tudja az én
utamat is. Azt gondolom, hogy nagy segítség
az életben való boldoguláshoz, egy eredmé-
nyes életpálya felépítéséhez, ha van egy olyan
segítő támaszod, aki szakmailag és emberileg
is a helyes úton tart. 

A példaképeim között olyan kiemelkedő
vezetői képességekkel rendelkező nők van-
nak, mint Angela Merkel (német kancellár),
Sheryl Sandberg (Facebook ügyvezető igaz-
gató) vagy az édesanyám, olyan erős női
vezetők, akik szakmai tudásukkal elismerésre
tettek szert és mindemellett képesek maradtak
a női szerepük megélésére, betöltésére.

Melyek a jövőbeni szakmai és  terveid,
amelyek megvalósításra várnak a közeli és
távoli jövőben? Magyarországon vagy
külföldön képzeled el a jövőt?

A vállalkozásomban is folyamatosan tö-
rekszem a fejlődésre. Az IT világa által diktált
ütemet nekünk is tartani kell, annak érde-
kében, hogy ne maradjunk le a szoros piaci
versenyben. Számos új fejlesztést valósítunk
meg a közeljövőben, amivel új piacok irá-
nyába nyitunk és a külföldi piacra lépést is
tervezzük. 

A FIVOSZ-ban tervezett tevékenysége-
imből - számos újdonság mellett - egyet emel-
nék ki, mégpedig megyénk, Jász-Nagykun-
Szolnok megye fiataljainak támogatását.
Jelenleg a megyében nincsen helyi képvise-
lete a FIVOSZ-nak.

Folytatás a 6. oldalon

Süveges Mária
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Korda Vincések a csíksomlyói búcsúban

2017. június 2-án hajnalban indult útnak a Korda Vince
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának növendékeiből,
tanáraiból és szülőkből összeállt kis csoportja, hogy az immár
450. alkalommal megrendezett csíksomlyói búcsú részesei
legyenek.

A tanulmányi utat a „Székely hagyományainak nyomában”
elnevezésű komplex tehetséggondozó programsorozat záró
akkordjaként valósította meg az intézmény. A Nemzeti Tehetség
Programhoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően az
iskola túrkevei és kenderesi néptánc tanszakának tanulói, egy 60
órás tanórán kívüli tehetséggondozó programban vehettek részt az
idei tanévben. A program során Székelyföld néprajzával,
folklórjával, és táncaival ismerkedtek meg a tanulók. Az utazás
pedig lehetőséget biztosított a program során megismert tájegység
hagyományainak még mélyebb felfedezéséhez.

Az oda út során a Király – hágón, Torockón és Farkaslakán
töltött el egy kis időt a csoport. A táj nyújtotta látvány és az ott élő
emberek vendégszeretete mindenkit rabul ejtett. A hosszú út
fáradalmait jó volt kipihenni a Csíkszentmártonban foglalt
szálláson. A maroknyi csapat Ruscsák-Szász Andrea tanárnő
vezetésével másnap kora hajnalban gyalog indult útnak a közel 25

km-es távnak, hogy a keresztaljakat kísérve érkezzenek meg a
Kis-Somlyó és Nagy-Somlyó közötti Nyeregbe. Hihetetlenül
látványos és hangzását tekintve is megdöbbentő, melyet ez a
Búcsú létrehozott. A szentmise alkalmával együtt imádkozott
fiatal és idős, férfi és nő, felnőtt és gyermek. Egyszerre hangzott
el az „Ámen” és egyszerre némultak el. Részese lenni ennek az
élő hagyománynak leírhatatlan érzés. 

A hazaút előtt, a Nemzeti Összetartozás Napján, Trianon
évfordulóján ellátogattunk Gyimesbükkre, a régi nagy
Magyarország legkeletibb pontjára, ahol megtekintettünk a
Rákóczi várat, a 30-as őrházat és a Kontumáci kápolnát. Ezt
követően a Békás-szorost és a Gyilkos tavat megtekintve
folytattuk haza utunkat. Erdély vadregényes tája és természeti
csodái ismét lenyűgöztek mindenkit.

Három napos tanulmány utunk után nyugodt szívvel állíthatom,
hogy mindenkiben meghatározó, örök emlékként marad meg, és
az ott szerzett élményeket egy életen át őrizzük majd szívünkben.
Bízunk benne, hogy lesz még alkalmunk visszatérni és Erdély
újabb csodás helyeit felfedezni.

Kézsmárki János
ig.h.

Folytatás az 5. oldalról
El szeretném érni, hogy itt is lehetőséget

kapjanak a fiatalok céljaik megvalósítására.
Ezen célok megvalósításának helyszíne
egyelőre Magyarország, hiszen a lehetőségek
itt is adottak, csak tudnunk kell azokat
kihasználni!

A munka mellett jut-e idő kikapcsoló-
dásra, ha igen, hol és mivel töltöd el szí-
vesen azt?

Mindig figyelek arra, hogy a munka mellett
időt hagyjak a feltöltődésre is, hiszen ha nin-
csen meg ez az egyensúly, akkor az ember
hamar ki tud égni. Az időbeosztás nagyon

fontos az életemben, mindent megtervezek
aszerint, hogy mennyire fontos és sürgős az
adott teendő, ebből kifolyólag a kikapcsoló-
dás, mint fontos tényező is bekerül a terve-
zésbe. Szeretek sportolni, egyrészt mert ki-
kapcsol, másrészt mert igyekszem figyelni az
egészségemre. Reggel 5:45-kor kelek és 6:30-
kor már az edzőteremben kezdem a napot, ez
feltölti energiával az egész napomat. Emellett
teniszezek, kosarazom, squasholok, vadászni
is járok, nyaranta pedig vitorlázom. Amikor
tehetem, hétvégére hazalátogatok a szüleim-
hez, ami mindig nagyon fel tud tölteni, mikor
kimerült vagyok. Szeretek utazni, amikor

időm engedi, kirándulunk, túrázunk a bará-
taimmal, akikkel sajnos minden nap nem
tudok találkozni, de azért a heti forgatagban is
szánunk időt egy közös ebédre, vacsorára.
Szeretem az extrém dolgokat, a siklóernyőzést
és az ejtőernyőzést is kipróbáltam már. Sze-
retek főzni, mindig valami új kreatív ízvilág-
gal kísérletezem. Mindennapi kikapcsolódá-
somhoz pedig hozzátartozik az olvasás is, ami
már több éve a napi rutinom része. 

Gratulálok eddigi munkásságodhoz, a
folytatáshoz pedig kívánok nagyon sok
erőt, egészséget és kitartást Neked! 

Köszönöm az interjút!    Ács Andrea Éva
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SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Akikre büszkék vagyunk

Joggal lehetünk büszkék tanítványainkra és a felkészítő
pedagógusokra az országos versenyeken és pályázatokon elért
kimagasló teljesítményekért.

A katolikus iskolák alsós tanulóinak szervezett
„Harmatcsepp” tanulmányi verseny több mint ezer
indulójából – a négy írásbeli forduló után – a legjobban teljesítő
120 kisgyermeket hívták be a budapesti országos döntőbe, ahol
az alábbi nagyszerű eredmények születtek:
5. hely hittan Jelen Jázmin Tamara 2.b 
5. hely nyelvtan-helyesírás Pádár Szonja 4.a 
6. hely matematika Gaszparjan Ruben Bálint 3.b
7. hely matematika Szekeres Anna 2.a 
7. hely nyelvtan-helyesírás Farkas Gréta 4.a
8. hely nyelvtan-helyesírás Ratkai Rita 3.b

A gyerekeket Baranyiné Molnár Erika, Bordás Józsefné, Vízi
Jánosné tanító nénik és Törőcsik János hitoktató tanítják.

Két – alapos felkészülést igénylő – írásbeli forduló után jutott
be a 7.c-s lányok csapata a „Hunyadiak kora” országos
történelem verseny Debrecenben megrendezett döntőjébe,
ahol szoros küzdelemben az előkelő 6. helyezést érték el. A
lányok felkészülését Kis-Vénné Smányi Margit tanárnő
irányította.

A csapat tagjai: Andrási Orsolya, Farkas Réka, Kiss
Boglárka, Ratkai Réka.

A „Bendegúz” országos levelezős versenyen arany
minősítést szerzett matematikából Ladányiné Oros Ibolya
tanító néni kis tanítványa, Bende Henrietta 1.a osztályos
tanuló.

A Katolikus Pedagógiai Intézet a Szent László-év alkalmából
írt ki pályázatokat, melyekre 175 intézményből összesen 716
pályamunka érkezett. Tanulóink is csatlakoztak alkotásaikkal a
versenyhez, hogy ezáltal jobban megismerhessék Szent László
király korát és egyéniségét.

A Szent László-évi országos fotópályázat különdíjasa
Ferenczi Márton 6.a osztályos tanuló lett, akit Barabás
Miklósné tanárnő segített, dicséretet pedig Csató Petra 7.c
osztályos tanuló kapott.

Emléklappal jutalmazták a rajz- és programpályázatra
beküldött alkotások készítőit is, Lakatos Mercédeszt és a 3.a
osztályos tanulókat Szabóné Bóta Henrietta tanító néni
vezetésével, Hangyási Tamás, Pádár Szonja 4.a és Andrási
Panna 5.a tanulók rajzait, melynek készítésében Kiss Nóra
tanárnő nyújtott útmutatást.

Véget ért a több fordulós iskolai betűző verseny is angol
nyelvből:

1. Hangyási Tamás 4.a
2. Bordás Balázs 7.c

3. Kugler Tamás, Ratkai Réka 7.c
A gyerekeknek Fontos Viktória és Kiss Nóra tanárnők

tanítják az angol nyelvet.

Tudjuk, hogy manapság egyre kevesebbet olvasnak
gyermekeink. Ez nem igaz két 7.c osztályos lányra, akik
szorgalmasan töltögették fel az elolvasott könyvek oldalszámát
a Ki tud többet olvasni? országos verseny keretében. Ratkai
Réka 3., Andrási Orsolya 5. lett ezen a netes versenyen.

Valamennyi diáknak és pedagógusnak gratulálok, és a
következő tanévben is hasonló sikereket kívánok!

Nagyné Lenge Margit

Családi nap

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00593 pályázat keretében május 13-
án Családi napot tartottunk iskolánkban. Az időjárás kissé
megijesztett bennünket, de gyorsan átgondoltuk a dolgokat, így
az eső ellenére is megrendezésre kerülhetett programunk.

Az előkészületek hetekkel a rendezvény előtt megkezdődtek,
10 osztály diákjai készültek műsorral. Az előadások ideje alatt
színes program várta az érdeklődőket, többek között
választhattak a kecskeméti játszóház és a középkori kaszinó
programjai közül. A műsorok után a Vagabanda gólyalábas
társulat szórakoztatta a megjelenteket, majd zárásként
tombolasorsolásra került sor.

A családi nap célja az együttlét örömének kifejezésre
juttatása, a szabadidő együtt-töltésével erősítendő közösségi
együvé tartozás megszilárdítása volt, a népes közönség vidám
pillanatokat élhetett meg együtt.

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában
segítségünkre volt a megvalósításban.

(Fotók iskolánk honlapján: kendereskatisk.hu)

Bozsó Györgyné

KARATE SZAKKÖR

A következő tanévben újabb szolgáltatással bővül iskolánk
kínálata, szeptembertől ingyenes karate szakkört indítunk.

Az edzéseket szerdánként 16-17.30 óra között iskolánk torna-
termében Raczkó György edző fogja tartani.

Valamennyi korosztályból várjuk a fiúk és a lányok jelentke-
zését! A rendszeres edzés kondícióban tart, a gyakorlatok az
egész testet átmozgatják, a karate fegyelemre és önfegyelemre
nevel. Ugyanakkor megfelelő felkészülés után akár verseny-
zésre vagy vizsgákra is lehetőség lesz, valamint edzőtáborokba
is eljuthatnak a kitartó karatékák.

Június végén városunkban tartja első klubtáborát a kisúj-
szállási karate szakosztály, melynek során egyik este nyílt
edzést tartanak az érdeklődőknek. A pontos időpontról honla-
punkon és hirdetőtáblánkon a későbbiekben nyújtunk tájé-
koztatást.

Nagyné Lenge Margit
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2015. májusában 49 kisgyermek jött el
hozzánk anyukájával beiratkozni intézmé-
nyünkbe. A magas létszámú beiratkozás miatt
szeptemberben telt házzal kezdtük meg az évet.
5 óvodai csoport indult és 1 óvoda-bölcsőde
csoport. A 2016/2017-es nevelési év gyorsan
eltelt, sok esemény történt kis életünkben.
Érdekes és szórakoztató programon és kirán-
duláson vettünk részt. Külön meg szeretném
köszönni a szülőknek, hozzátartozóknak a sok-
sok segítséget, amit egész évben kaptunk,
kollégáimnak lelkiismeretes munkájukat. Ez az
év a megszokott, vidám, szép napok mellett
most nagyon fontos és emlékezetes dolgokat is
tartogatott a számunkra. Óvodánk részt vett
egy a Katolikus Pedagógiai Intézet által meg-
hirdetett „Szent László év” rajzpályázaton.
Erre az országos pályázatra a katolikus intéz-

ményekből 94-en jelentkeztek. Bucsi Krisztina
Manócska csoportos, Horváth Attila Benjámin
Micimackó csoportos, Sajtos Benett Tekergő
csoportos óvodás abban a megtisztelő elisme-
résben részesült, hogy rajzaikat díjazták.
Óvodapedagógusaiknak Balázsiné Hubai Ildi-
kónak, Péter Lászlónénak, Lukácsné Németh
Editnek, Bankáné Barna Ibolyának és mind
három gyermek hitoktatójának Eszteró Imréné-
nek hálás szívvel köszönöm felkészítő mun-
káját. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk.
Remélem a jövőben további sikereket fogunk
elérni és együtt tudunk örülni az eredmények
miatt!        

Kitüntetett óvodásainkkal azonban nem
értek véget a büszke, boldog pillanatok. Két
nyugdíjba vonuló kolléganőnk magas rangú
kitüntetésben részesült, mintegy életpálya le-
zárásaképpen. A Balog Zoltán oktatási miniszter
által adományozott kitüntetéseket intézmé-
nyünk igazgató asszonya Nagyné Lenge Margit
adta át Farkas Györgynének és Makai János-
nénak.     

Makai Jánosné Erzsike óvónéni 1977 óta
folytatott magas fokú óvodapedagógusi mun-
kája szakmailag elismerésre méltó volt. 15 évig
tartó munkaközösség vezetői megbízatásához
mindig lelkiismeretesen, nagy alázattal állt.
Óvodapedagógusi nevelőtevékenységét mind-
végig maximális hivatástudattal, kiemelkedő
gyermekszeretettel végezte.

Farkas Györgyné Éva óvónéni szintén 40

évig tartó szakmai igényességével, munkássá-
gával eredményesen szolgálta a kenderesi
óvodások nevelését. Szakmai munkáját elköte-
lezetten képviselő személyiség, érdeklődé-
sének középpontjában, a gyermekek, a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkóztatása állt.
Gyermekvédelmi felelősként elismerésre méltó
hozzáállásával minden esetben a gyermekek
jogait, érdekeit képviselte. Hátralévő nyugdíjas
éveikhez kívánunk jó egészséget, sok sikert és
boldogságot!

A 2016-2017-es nevelési év lezárásra került.
Jó pihenést kívánok minden kis gyermeknek és
hozzátartozóiknak a szeptemberi viszontlá-
tásig!

Gyulai-Farkas Edina 
tagintézmény-vezető

600.000 Ft alatti őstermelőkkel kapcsolatos tudnivalók
– Az a tag, aki 2016-ban őstermelő volt, a tagi státusz alapján bevallásra

kötelezett, de a 2016. évi árbevétele nem éri el a 600.000 Ft-ot elég, ha
2017. június 30-ig megfizeti a 2000 Ft tagdíjat. Ebben az esetben a befizetés
egyben bevallásnak is minősül. (Csekket postán kiküldik az ügyfeleknek).

– 600 ezer alatti őstermelőnek tekintendő: aki a 2016. évi adóbevallásában
600 ezer forintot meg nem haladó bevételt tüntetett fel, vagy aki kister-
melőként nem tett bevallást a NAV felé. (Amennyiben az őstermelőnek az
őstermelői tevékenységből származó éves bevétele nem haladja meg a 600
ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet számolnia és ezt a bevételét nem
is kell bevallania.)

– A csekken fel kell tüntetni a tag adószámát/adóazonosítóját, 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
– 2016-ban és 2017-ben is van legalább 15 nap aktív tagsága (és egyéni

vállalkozó, őstermelő vagy mindkettő, avagy gazdálkodó szervezet).
– Plusz: 2017-ben lett főlapos, de 2016-ban melléklapos őstermelő volt.
– lehetőség szerint a bevallásra kötelezett tagok utalják át a tagdíjat a Kamara

OTP Bank ZRt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlára. A
közlemény rovatban tüntesse fel kamarai azonosítóját, illetve
adóazonosítóját vagy adószámát!

Nem kell bevallást tennie:
– akik 2017-ben nem, vagy 16 napnál rövidebb ideig voltak a Kamara tagjai

– ezen tagjainknak tagdíjfizetési kötelezettségük sincs;
– akik kizárólag földművesként, mezőgazdasági termelőszervezetként

tagjaink, mivel nekik egységes tagdíjat kell megfizetniük legkésőbb 2017.
július 31-ig (2.000 Ft-ot, illetve 10.000 Ft-ot);

– akik 2017-ben váltak kamarai taggá, vagy 2016-ban kizárólag földműves-

ként/mezőgazdasági termelőszervezetként vagy önkéntesként voltak
kamarai tagok, (kivéve azon őstermelők, akik 2015-ben valamely őster-
melői igazolvány melléklapján szerepeltek), mivel nekik egységes tagdíjat
kell megfizetniük legkésőbb 2017. július 31-ig (2.000 Ft-ot, illetve 10.000
Ft-ot);

– akik nem a törvény erejénél fogva, hanem önkéntes alapon kamarai tagok,
mivel nekik szintén egységes tagdíjat kell megfizetniük 2017. július 31-ig
(természetes személyeknek 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 2016-ös jogviszonyból származik: (pl. 2017-ban egyéni vállalkozó és őster-
melő is, de 2016-ban csak őstermelő volt, akkor csak az őstermelői árbevétele
veendő figyelembe). Kérem az adóbevallásukat hozzák magukkal!

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

MINDEN ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ GAZ-
DÁLKODÓ AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ HOZZA MAGÁVAL AZ ŐSTERMELŐI
IGAZOLVÁNYÁT! (az új őstermelői kártyát) ILLETVE AZON VÁLLAL-
KOZÓK, AKIK MEGKAPTÁK AZ ÚJ KAMARAI KÁRTYÁT, HOZZÁK BE
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ.

A 2017. évi tagdíj önbevallás időszaka 2017.július 15. napjáig tart.
Ügyfélfogadási napok KENDERESEN a Művelődési Házban
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00

Ternovánné Kun Erzsébet falugazdász
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

06 70 505 02 85

Óvodai évzáró és ballagás büszke, boldog pillanatokkal

Falugazdász hírek – Kamarai tagdíjbevallás

Sajtos Benett Tekergő csoportos óvodás 
veszi át a díjat

Makai Jánosné óvónő, Gyulai-Farkas Edina
tagintézmény-vezető, Farkas Györgyné óvónő



A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal  GINOP 612 "Digitális Szakadék áthida-
lása" program keretein belül  IKER 1.: “Első lépé-
sek a digitális világba” elnevezésű képzésén 14 fő
vett részt.

A képzési program célja a digitális kulcskompe-
tencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való
tartozással kapcsolatos igények megalapozása,
pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök
irányába.

Bögös Barbara középiskolai informatika tanár
segítségével az alábbi ismeretekkel bővítették
tudásukat a résztvevők:

- tudják használni az infokommunikációs esz-
közének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.)
működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,

- tudnak hanghívásra és szöveges üzenetküldésre
használni infokommunikációs eszközöket,

- tudnak egyszerű szövegszerkesztési lépések
felhasználásával szöveget szerkeszteni,

- tudnak egyszerű mentési műveleteket végezni,
- tudnak az interneten tájékozódni, könnyen

hozzáférhető információkat megszerezni,

- tudnak elektronikus levelezést bonyolítani az
alapvető funkciók használatával,

- az infokommunikációs eszköz megismert
funkcióit biztonságosan tudják használni.

A képzés zárásaként mindenki sikeresen vizs-
gázott, és az erről szóló tanúsítvány büszke tulaj-
donosai:

Bencze Sándorné, Cselő Istvánné, Deák
Ernőné, Egri István, Farkas Györgyné, Ferenczi

Dénes, Ferenczi Dénesné, Kerekes Bálint,
Kőváriné Papp Katalin, Márki Imre, Menyhárt
Zoltánné, Szél Jánosné, Tóth Gábor, Türk
István.

Minden résztvevőnek gratulálok, szeptemberben
folytatjuk!

Mikola Istvánné 
szervező
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Tanulni sosem késő!

A Városi Könyvtár hírei – Új könyveink

Áprilisi Baba-Mama Klub: az áprilisi foglalkozásunkon Horváthné
Jutka fogászati szakasszisztens hasznos fogápolási tanácsokat adott az
anyukáknak 

Ammenénia krónikák: hittel és vassal: fantasy
antalógia
Andre, Bella: Hadd legyek az igazi!
Armentrout, Jennifer L. : Obszidián: Luxen 1.         
Ónix: Luxen 2., Opál: Luxen 3., Origin:
Luxen 4., Opposition: ellenállás: Luxen 5.
Armentrout, Jennifer L.: Wait for you: várok
rád!, Be with me: légy mellettem!,      Trust in
me: bízz bennem!
Asbóth János: Álmok álmodója és más írások,
Asimov teljes Alapítvány- Birodalom- Robot
univerzuma
Babits Mihány: Jónás könyve; A gólyakalifa,
Bál a havason: erdélyi írók antológiája
Balassi Bálint: Balassi-tükör avagy Balassi
Bálint válogatott versei és viszontagságai
Barnholdt, Lauren: Titkok és exek éjszakája
Bates, Marni: Gyilkos a vonal végén,
Itt a vége, lúzer véle!, Láthatósági mellény
lúzereknek, Menő-riadó Kambodzsában,
Rocksztárt kaptam karácsonyra,
Segítség, Youtube-sztár lettem!

Baudlaire, Verlaine és Rimbaud versek
Bibliai kéziatlasz
Borsa Brown: Az arab lánya 2. rész
Borsa Brown: A maffia szívében
Börzsöny és az Ipoly völgye: turistakalauz
Clare, Cassandra: Éjféli kisasszony: Gonosz
fortélyok 1. könyv
Clare, Cassandra: Az angyal: Pokoli
szerkezetek 1. könyv, A herceg: Pokoli
szerkezetek 2. könyv, A hercegnő: Pokoli
szerkezetek 3. könyv
Clare, Cassandra: Csontváros: A végzet
ereklyéi 1., Hamuváros: A végzet ereklyéi 2.,
Üvegváros: A végzet ereklyéi 3.,
Bukott angyalok városa: A végzet ereklyéi 4.,
Elveszett lelkek városa: A végzet ereklyéi 5.,
Mennyei tűz városa: A végzet ereklyéi 6.
Croft, Kathryn: A lány, akinek nincs múltja,
A lány, akit elvesztettél
Csernus Imre: A férfi: srácoknak
D’Lacey, Chris: Jégszikra, Tűzkönny
D’ Andrea, Luca: A gonosz maga

Déry Tibor: A kéthangú kiáltás; Niki; Kedves
bópeer..!
Desombre, Darja: Halálos másolat
Doktorski, Jennifer Salvato: Lángra lobbant
nyár
Douglas, Claire: Lány a mólón
Douglas, Lloyd, C.: És köntösömre sorsot
vetettek 
Douglas, Louise: Mielőtt elmentél
Fitzpatrick, Becca: Csitt, csitt 1. rész,
Crescendo 2. rész, Silence: vihar előtt 3. rész,
Finale: végjáték 4. rész, Gerecse, Vértes,
Velencei-hegység: turistakalauz
Ebershoff, David: A dán lány
Eliot, Anne: Toplistás szerelem
Harrison, M. John: Fény
Hulej Emese: Egy Teleki gróf Afrikában
József Attila: Válogatott versek
Kant, Komal: Mire jó a rosszfiú?
Karinthy Ferenc: Napló, 1974-1991 
Kenneally, Miranda: Becsavart szerelem,
Kivédhetetlen szerelem

Májusi BABA-MAMA KLUB: a májusi foglalkozáson kecskefoga-
toltunk Tóth Edina közreműködésével.
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Komlódi Zsuzsa nagyon
régóta sütöget mindenfélét,
köztük tortákat is kis kuktája,-
nagyobbik lánya, - Bóka  Fruzsi
segítségével, akinek munkáit
nap mint nap megcsodál-
hatjuk internetes képeken.
Kedves szomszédja, Sarkadi
Györgyi bíztatására beneve-
zett az  Abádszalókon 2017.
június 5-én megrendezett III.
Tisza Tó tortája versenyre. Saját recept alapján kávés tortát
készített, amit már sokan kóstoltak,dicsértek. A verseny  idei
témája a Tisza-tó élővilága volt. Díszítésként saját fantá-
ziájából megalkotott és első alkalommal fondantra kézzel
festett, Tisza - tó tündérét készített,  melynek halak alkották
az arcát.Tortájának – hűen lakóhelyéhez -  a„kenderesi kávés”
nevet adta. Nem kis meglepődésére munkáját  a zsűri ezüst

kupával jutalmazta,  amit
ezúton is köszön. To-
vábbá köszöni minden-
kinek a kedves szava-
kat, biztatást és reméli,
hogy  jövőre is legalább
egy ilyen díjjal térhet
haza.

Eredményéhez ezúton
is gratulálunk, büszkék
vagyunk arra, hogy mun-
kájával öregbítette váro-
sunk hírnevét!  

Kívánunk Neki további
sok-sok alkotókedvet,
erőt és egészséget! 

Ács Andrea Éva

Ezüstérmes 
a „Kenderesi kávés torta”

Gépészmérnök, tervezőmérnök (Kisújszállás),
Gépésztechnikus, technológus (Kisújszállás),
Minőségbiztosítási technikus- IFS megbízott (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
Egyéb számviteli foglalkozás-könyvelő (Kunmadaras),
Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
Növénytermesztő –traktorvezető- egyszerűsített
foglalkozás(Berekfürdő),
Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
Szerkezetlakatos (Karcag),
Forgácsoló (Karcag),
Hegesztő, lángvágó (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Víz-gáz és központi fűtésszerelő-vasipari munkás (Kisújszállás),
Épületvillamossági szerelő (Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás -betonminta-vételező
(Karcag),
Targoncavezető-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Tehergépkocsi-vezető- „B” kat. jogosítvány szükséges
(Kisújszállás),
Rakodómunkás- anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás
(Karcag),
Raktárkezelő-raktáros (Karcag),
Gyorséttermi eladó (Szajol),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás-segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás- egyszerűsített foglalkozás
(Karcag),
Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás-asztalos, szerkezetlakatos-
(Kisújszállás),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású-állatgondozó (Karcag),
Juhász- egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-168) vagy 

e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók

a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Kennedy, Elle: The deal: az üzlet
King, Stephen: Agykontroll
Lakatos Levente: Loveclub
Leiner Laura: Egyszer: a Bexi-sorozat 6.
kötete
Leslie L. Lawrence. ördögtojások 1-2. kötet
Long, Nathan: Vérszülött : 1. Ulrika, a
vámpír, Vérben edzett: 2. Ulrika, a vámpír,
Véreskü: 3. Ulrika, a vámpír 
Magyarország legszebb túraútvonalai: túrázók
nagykönyve
Márai Sándor: Halotti beszéd: összes versek
Mohai Tamás: A csíksomlyói pünkösdi
búcsújárás
Morrill, Lauren: Vakrandi a végzettel
Morton, Kate: A tóparti ház
Moyes, Jojo: Tengernyi szerelem
Murakami Haruki: A határtól délre, a naptól

nyugatra
Nelson, Jandy: Az ég a földig ér
O’Gorman, Cookie: Kamuzások, kavarások
Oram, Kelly: Cinder és Ella, Csókelvonó
kockáknak, Szívzűrterápia strébereknek
Perkins, Stephanie: Anna és a francia csók,
Lola és a szomszéd srác
Prowse,  Amanda: Mit vétettem?
Rákosi Viktor: Hős fiúk
Sárközi György: Mint oldott kéve 1.-2.
Saul, Luis: Della bábjai
Schreiber, Joe: Halálosztag
Schwajda György: Válogatott művek
Smith, Wilbur: A fáraó
Sparks, Nicholas: Kéz a kézben, Menedék
Stover, Matthew: Star wars: a Sith-ek
bosszúja
Szalkai László: Szellemtánc

Székely János: Válogatott művek
Szélesi Sándor: Kincsem (a híres versenyló
története)
Széphegyi Anita: El Camino: hát akkor
rock’n’roll!
Szerb Antal: Utas és holdvilág, Pendragon
legenda, Vörösmarty-tanulmányok
Vági Attila-Nagy Vilmos Márton-Király
Péter: Kidolgozott emelt szintű történelem
érettségi tételek 2017
A világirodalom 100 legszebb verse
Vincent, Rachel: Alpha: alfa, Prey: préda,
Pride: falka, Rogue: latrok, Shift: változás,
Stray: kóborok
Vörös könyv 1919 1.-2. rész
Ward, J. R.: Birtoklás (Bukott angyalok 5.
rész)
Weisz Fanni: Hallatlan vakáció
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MEDOSZ HÍREK – KENDRES BÁNHALMAI
SPORTHÍREK

Megyei II. osztály - 2016/2017 

27. 2017.05.13. - 16:30 TISZAPÜSPÖKI FC - KENDERES SE  4 - 3
28. 2017.05.20. - 17:00 KENDERES SE – ZAGYVARÉKASI KSE 3 - 0
29. 2017.05.28. - 17:00 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KSE - KENDERES SE 3 - 0
30. 2017.06.03. - 17:00 KENDERES SE – NAGYIVÁNI FC 2 - 2

Kunság U-19 – 2016/2017

24. 2017.05.14. – 10:00 TISZASZENTIMRE KSE - KENDERES SE 3 - 0
25. 2017.05.21. – 10:00 KENDERES SE szabadnapos
26. 2017.05.28. – 10:00 KENDERES SE szabadnapos
27. 2017.06.04. – 10:00 CSERKESZŐLŐI SE - KENDERES SE 5 - 2

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!

VÉRADÁS 
2017.  június 27 – én (kedden) 8.00 – 12.00 óráig a művelődési házban.

A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, 
amely mindenképpen megbecsülést érdemel!

Megyei III. osztály
Felnőtt
2016/17

30. forduló eredménye
2017. 06. 04. 

Bánhalmai SE – Tiszaszentimrei KSE
2 : 3

Végeredmény
A Bánhalmai SE 

10. helyezést ért el a tabellán.

2017. július 3-tól ismét
PING-PONGASZTAL és

ASZTALIFOCI 
bérelhető

a Művelődési Házban,
nyitvatartási idő alatt.

Díja: 250 Ft/óra
A bérléskor diákigazolvány
vagy személyi igazolvány

felmutatása szükséges.
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