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2017. a reformáció 500. évére való
emlékezés éve. Egy időponthoz kapcsol-
juk a reformációt: 1517. október 31-én,
Luther Márton ágoston rendi szerzetes,
wittenbergi egyetemi tanár és városi plé-
bános ezen a napon függesztette ki a 95
pontból álló vitairatát a Wittenbergi Vár-
templom kapujára. Ezekben a pontokban
az akkori egyház és az akkor élő embe-
rek életének megújítását vette célba.

És itt máris szeretnék megjegyezni né-
hány dolgot: 1. történelmi helyzeteket
mindig saját nézőpontunkból közelítünk
meg, így sokszor nem tudjuk megérteni
az akkori motivációkat; 2. a reformációra
nem lehet emlékezni, mert a reformáció
folyamatosan működik; 3. nem Luther Márton indította el a
reformációt.

Először próbáljuk megérteni, mit is jelent a re-formáció.
Újraalakítást, a kezdetekhez való visszatérést. Egyszerű gon-
dolatokkal fogalmazva ez megtörténik az emberi életben is.
Amikor rájövünk, hogy életünk nem jól megy, változni-
változtatni szeretnénk. Mi (azaz ki) a kereszténység kezdete?
Jézus Krisztus Ő az Igazi forrás. Aki egy kicsit is tájékozott
a Bibliában, vagy még nem az, tudnunk kell, hogy Ő maga
nem akart egyházat alakítani. Nem írta le tanításait. Azok az
evangélisták, akik megörökítették az Ő életét, különböző né-
zőpontból kaptak ihletet erre. Aztán elindult az a mozgalom,
amit kereszténységnek nevezünk. Sok-sok harc, vita és sze-
mélyi érdekek szóltak abba bele, amíg kialakult a keresz-
ténység. Látszólag egységes volt, amit így fordíthatnánk le:
katholikus. De ez az egység sem állt fenn sokáig: szakadá-
sok, változtatások követték a kereszténység útját. Aztán eljött
az az idő, amikor a kereszténységen belül a meghasonlás
olyan nagy lett, hogy egyre több helyen ütötte fel a fejét az
igazi változás óhajtása. Ezt az időszakot hívjuk elő-
reformációnak.

Kenderesen 1411-ben létesült Pálos szerzetesi rend. A pálo-
sokról tudni kell, hogy az egyetlen magyar alapítású szer-
zetesi rend. Furcsa módon, ez a római egyház által is elismert
rend lényegileg az elő-reformáció támogatóivá váltak. A
mostani református templom is az ő birtokukká vált.

Kenderesre a huszita-táborita tanok, Husz János megége-
tése után, 1419-1434 között folyó huszita ellenes harcok alatt

hatoltak be. A Pálosokkal szövetkező föl-
desúr a huszita háborúk alatt a felvidékről
elköltözni kényszerülteknek birtokcserét
adományozva segítették letelepülni az ide
vándorlókat. Feljegyzések szerint a mai
Béke utca és környéke lett lakóhelyükké.
A huszita tanok meggyökerezése követ-
keztében a templom is átalakult. Azonban
pápai közbelépésre hűtlenséggel vádolták
meg a huszita Tamás szerzetest, de a pálos
rendet is, ami birtokvesztéssel járt. Az in-
kvizíció torolt.

Mátyás király koronázás után a két szín
alatt úrvacsorázókkal szemben engedéke-
nyebbnek bizonyult, így megerősödött a
huszita tanokkal együtt a jobbágyság és a

szabad parasztság ellenállási mozgalma is.
A történelem kerekébe ékelődött településünkön is meg-

jelent a parasztmozgalomhoz való csatlakozás, amelynek le-
verése után a nagybirtokosok jelentősen megnövelték a job-
bágyság terheit. A reformáció kiutat mutatott az elkeseredet-
tek számára, és a földesurak visszaéléseit, népellenes bűneit
is éles hangon támadta.

A reformáció kezdeti időszakban úgy terjedt, hogy ván-
dorprédikátorok jártak településről-településre.1531-1532-es
időszakokban Kenderes mezővárosi reformációja Mezőtúrral
való kapcsolatában mélyült el. Jellegzetes, kun módon alakí-
tották ki szabadságjogaikat a földesúri köteléket lerázó váro-
sok, ellenállásba tömörülve kifejezésre juttatták a reformáció
melletti közös állásfoglalásukat. Nem volt egyszerű meghono-
sodnia az új keresztény irányzatnak, hiszen a török hódoltság
idején a puszta megmaradásért kellett küzdeniük a lakosok-
nak, a község 1552-1553-ban hódolt be a török igának. A
pálos szerzetesrend a lakosok egy részével áttelepült Szent-
jobbra, a település szembekerült a Habsburgokkal, aminek kö-
vetkezményeként a római katolikus restauráció felerősödött.
Ennek ellenére sikerült elérni, hogy az 1569-es váradi zsina-
ton megegyezésre jutottak a reformátusok.

1569-től létezik önálló református gyülekezet Kenderesen.
Első lelkésze Pankotai Ferenc volt.

Az erős Habsburg befolyásra való válaszadásban nyilvá-
nult meg, mennyire megerősödött a településen a református-
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ság szabad gondolkodása. Átépítették a
templomot. A torony addig különálló
volt, így összekötötték a templom-
testtel, a mennyezetre festett fakazetták
kerültek. Az erős kun és református
öntudat sok csatározástól mentette meg
a települést, amely lassan gazdaságilag
is magához tért. Szinte az egész
lakosság felvette a református hitet.

Azonban a történelem kereke tovább
gördült: amiatt, hogy a Thököly és a
Rákóczi féle szabadságharcban is véd-
bástya volt a templom, szintén Habs-
burg közbeszólásra, a rácok megtámad-
ták a települést. Az első hullámban
(1704-ben) még sikerült kivédeni a
csapást, de a kuruc véderő meggyen-
gülése miatt az 1705. május végén
indított harcok következtében a község
és a templom elpusztult. A lakosok egy
része (mintegy 2000 fő) a templomba
menekült. A támadó hadak kíméletle-
nül felperzselték a községet és a temp-
lomot is, az ott lévőkkel egyetemben. A
templom kazettás mennyezete is le-
égett, néhány kazettát sikerült meg-
menteni. Ezek láthatók ma az orgona
karzata alatt. A megmaradt lakosság egy
része Szoboszlóra menekült, mások
Papp Sámuel prédikátor vezetésével a
környező mocsarakban bújt el.

A szatmári békekötés után 1711-ben
többen visszatértek. Ebben az időben
kezdődtek el a földesúri telepítések,
akik érvényesítették földesúri jogaikat:
akié a föld, azé a vallás. Ekkor  a reka-
tolizáció következtében átalakultak a
vallási arányok is. Az addig szinte
teljesen református településen meg-
erősödött a római katolikus felekezet,
sőt a reformátusoknak sokszor atroci-

tásokat is el kellett szenvedniük. Az
úrbéri viszonyok megerősödése követ-
keztében a reformátusokra kivetett
adók mellett kötelesek voltak az „új”
templom építéséhez anyagilag is hoz-
zájárulni. Több lelkipásztor rövid szol-
gálata után 1882-1925-ig látta el a lel-
készi állást Győry Lajos, aki Kenderes
történetét is megírta.

Jelentős változást hozott a reformá-
tusok életében Horthy István idetelepü-
lése, aki nagy mértékben támogatta az
egyházközség életét, sőt az országos
református irányításba is bekapcso-
lódott. Ebben az időben szolgált Csáky
Benjámin Kenderesen: 1926-1959-ig,
aki mellett Forró Imre segédlelkész
sokszor vállalta a nehezebb feladato-
kat. A Horthy család jelentős támoga-
tásával megépült a két emeletes refor-
mátus iskola, a kántorlakás, a jelenlegi
parókia, és nyerte el templomunk a ka-
lotaszegi stílust. A megerősödött refor-
mátusság azonban a II.világháborúban

(a templom  megrongálódott) és utána,
a Horthyakhoz fűződő viszonya miatt
jelentősen lecsökkent.

A szocializmus szekularizációja elle-
nére még volt a reformátusságnak annyi
ereje, hogy az 1959-1977-ig itt szol-
gáló dr. Kormos László lelkipásztor-
sága alatt helyrehozták a II. világhá-
ború pusztításait: a templomot, a paró-
kiát helyreállították, a parókia kertjét
széppé tették, a temetőt rendezték. Dr.
Kormos László megírta tanulmányát
Kenderes történetét 1728-ig. Őt követte
Kolláth József lelkész, aki feleségével
együtt hatalmas szolgálatkészséggel
fiatalokat tanítva erősítette a refor-
mátus lelkeket. ’985-től rövid időre a
Kenderesen szolgáló Nyíri János lel-
kész ismét fellendülést hozott a refor-
mátus gyülekezet lelki épülésében.
Sajnos, ezután már – a rendszerválto-
zás ellenére – a korábbi hűséges refor-
mátusok elhalálozásával, nem tudott a
gyülekezet visszaállni a megfelelő
helyére, olyannyira, hogy mára „meg-
fogyva bár, de törve nem” létezünk. 

Hitben meggyengülve, a reménység-
ben megfogyatkozva kapjuk az Istentől
jövő biztatást „a rád bízott drága kin-
cset őrizd meg…”

Tudom, hogy kicsit érdekesebben is
meg lehetett volna írni ezt a cikket, de
a település életétől nem tud elválni a
reformáció folyamata. Utoljára szeret-
ném Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
mondását idézni: „Ha az Isten velünk,
kicsoda ellenünk.”

A cikk  által felhasznált irodalom:
Debreceni Papp István anyakönyvi
feljegyzései, Győry Lajos írásai, Dr.
Kormos László tanulmánya.

Cseh Judit lelkész

Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai
lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat ebben 
az évben is nyert a Belügyminisztérium által 

meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton.
A pályázattal kapcsolatos rendeletet 

november végén fogja a képviselő-testület megalkotni. 
A kérelmek (aki megfelel a rendeletben rögzített

feltételeinek) 2017. december 4-15. között adhatók 
be a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán.

Faosztás 2018. januárban várható, 
amelyről külön értesítést küldünk.

Pádár Lászlóné polgármester

EBÖSSZEÍRÁS 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebösszeíró

adatlapok leadásának végső határideje

2017. november 30.
Köszönöm az eddig beérkezett több száz adatlapot! 

Kérem, aki még nem tett eleget kötelezettségének, (az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után), 

az a fenti határidőig tegye meg!
Nyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, továbbá

levélben és e-mailben is várjuk a kitöltött adatlapokat!

Dr. Gaszparjan Karen  jegyző 
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Testületi ülésen történt 

2017. szeptember 28-án rendkívüli,
nyílt ülés keretében, az alábbi napiren-
deket vitatta meg Kenderes Városi Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete: 

Határoztak a „Településképet megha-
tározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése”
című VP6-7.2.1 – 7.4.1.1-16 kódszámú
felhívás kapcsán a Támogatói okirat sze-
rint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond
Művelődési Ház energetikai célú fel-
újítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a közbeszerzési körülmények elfogadá-
sáról, a közbeszerzési terv módosításáról,
a közbeszerzési eljárás megindításának
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a
közbeszerzési eljárási dokumentumok el-
fogadásáról és a bevonni kívánt gazda-
sági szereplők kiválasztásáról. A műve-
lődési ház egyik része a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van. A
Vagyonkezelő Zrt.-vel több alkalommal
egyeztettek, amely úgy nyilatkozott, hogy
elindítja a nyilvános értékesítést. Az ön-
kormányzatnak elővásárlási joga van, de
a nyertes ajánlattevő kiválasztásáig sür-
gősen további egyeztetés szükséges a vá-
sárlást illetően.  A napirend megvitatása
során képviselői felszólalás hangzott el
azzal kapcsolatban, hogy a felújítás során
kerüljön javításra a homlokzat  szigetelés
előtt, és lehetőség szerint cseréljék ki az
épület lépcsőfeljáróján a csúszos burko-
latot.

Az önkormányzat az Aegon Magyar-
ország Általános Biztosító Zrt.-vel kötött
vagyonbiztosítási szerződése 2017. no-
vember 6-án lejár. A szerződés 2013. no-
vember 6-tól nem változott, ezért vált szük-
ségessé annak felülvizsgálata és aktuális
árajánlatok bekérése, három biztosítótól.
Megtárgyalták a vagyon- és felelősség-
biztosításról szóló előterjesztést, és úgy
döntöttek, hogy 2017. november 1. nap-
tól a legkedvezőbb árajánlatot adó
UNION Biztosítóval kötnek szerződést.
A biztosító megbízható és tőkeerős.

A biztosítást egy évre kötik, mivel az
önkormányzat épületei jelentős felújítás
előtt állnak, amely után értékük nagyban
fog növekedni. A biztosítási díj fizetésé-
nek gyakoriságára az önkormányzat ne-
gyedéves díjfizetést választ. 

Megtárgyalták és jóváhagyták az „In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó Vizsgálatát” és az „Integ-

rált Településfejlesztési Stratégia”című
dokumentumokat. Az önkormányzat nagy
hangsúlyt helyez a település fejlesztésé-
nek megalapozására, ennek érdekében szá-
mos célzott szakértői anyag, fejlesztési
dokumentum készült, melynek keretében
született a város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiája. A vonatkozó jogsza-
bályokban meghatározott egyeztetési fo-
lyamatokat, véleményezési eljárásokat
lefolytatta a  Polgármesteri Hivatal. A ter-
vezet folyamatosan nyilvánosságot ka-
pott a városi honlapon való közzététellel,
valamint a véleményezésre a munkacso-
port megbeszéléseken és lakossági fóru-
mon is lehetőség volt. 

A megbeszéléseken résztvevők javas-
lataikkal, észrevételeikkel segítették a mun-
kát, a lakossági érdeklődés viszont mini-
mális volt. A tervezetet  írásban vélemé-
nyezték a jogszabály szerinti egyeztetés-
ben résztvevő államigazgatási szervek is.
A beérkezett válaszok között kifogásoló
észrevétel, elutasító vélemény nem volt
és a közzététel során sem érkezett a hiva-
talhoz  ellentétes vélemény. 

A napirenddel kapcsolatban képviselői
felszólalás hangzott el az ivóvízvezeték
lehetséges cseréjéről,  illetve  a daganatos
megbetegedések magas számáról.  Válasz-
ként elhangzott, hogy az ÁNTSZ vizsgá-
lata szerint nem tartalmaz rákkeltő anya-
gokat az ivóvíz és az önkormányzatnak
kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy
évente végeztessen talajminta vizsgálato-
kat a telepen, valamint a volt szeméttele-
pen. Az eredmények eddig megfelelőek
voltak. A településen valóban sok a daga-
natos megbetegedés, de ez nem magasabb
az országos átlagnál. Lehetséges, hogy  a
stresszes életmód és a tartósítószerek fo-
gyasztása is közrejátszhat a betegség ki-
alakulásánál. Sajnos probléma az is, hogy
sok háznál az ásott kút nincs lefedve, a
trágyalevet, szennyvizet oda vezetik a lako-
sok. Hangsúlyozták továbbá, hogy a la-
kosság figyelmét fokozottan fel kell hívni
a szűrővizsgálatok fontosságára, amellyel
megelőzhetőek vagy gyógyíthatóak bizo-
nyos megbetegedések. 

Engedélyezték az önkormányzat tulaj-
donát képező és Kenderes Városgazdál-
kodás intézmény üzemeltetésében lévő
AP-209 típusú pótkocsi alvázcseréjét.
Az alváz oly mértékben sérült, hogy csere
nélkül használhatatlan. Az alváz ára:
780.000 Ft + ÁFA, a csere munkadíja:

325.000 Ft + ÁFA. Fenti összegeket a
Képviselő-testület 2017. évi tartalékából
biztosítja.   

Az előző testületi ülésen döntés szüle-
tett a Digi Távközlési és Szolgáltató
Kft. kérelméről, és hozzájárultak, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező, Bán-
halma, Akácos úton található és a TRV
Zrt. üzemeltetésében lévő 30 méteres hidro-
glóbuszra eszközöket szereljen fel a meg-
felelő minőségű szolgáltatás biztosítása
érdekében. Időközben – szakmai szem-
pontokat figyelembe véve – a Digi Kft.
más helyszín megjelölését kérte az önkor-
mányzattól. A helyszíni felmérés során a
szintén az önkormányzat tulajdonát ké-
pező, Bánhalma, 1872 hrsz.-ú ingatlant
látták a szakemberek alkalmas helyszín-
nek a 30-40 méteres távközlési torony
építéséhez. Az elhelyezésért 600 ezer Ft
+ ÁFA/év bérleti díjat ajánlottak fel. A
képviselő testület a kérelmet jóváhagyta.  

Polgármesterasszony tájékoztatta a
megjelenteket, hogy szeptember 28-án
beadásra került a mini bölcsőde létre-
hozására elkészített pályázat.

Határoztak arról, hogy a 2017. évi költ-
ségvetési tartalék terhére 180 ezer Ft-ot
átcsoportosítanak az október 23-i nem-
zeti ünnep alkalmából megrendezésre
kerülő műsor költségeihez. 

Képviselői tájékoztató hangzott el azzal
kapcsolatosan, hogy egy magyarországi
Vitézi Rend emlékművet szeretne felállí-
tani az I. és II. világháborúban harcoló vité-
zek emlékére, melynek terveit elküldték
az önkormányzatnak. Az emlékművet Ken-
deresen szeretnék elhelyezni. Úgy gon-
dolja, hogy a településen erre csak a Horthy
liget lenne alkalmas, ahol az 1941-ben
felállított I. világháborús emlékmű is áll,
az országban legnagyobbként. 

Véleménye szerint azzal egy területre
tenni egy kisebb emlékművet nem lenne
szerencsés. Azt javasolta, hogy az önkor-
mányzat elviekben és erkölcsileg támo-
gassa az emlékmű felállítását egy másik
településen. A Képviselő-testület tagjai
egyetértettek a képviselői javaslattal.  

2017. október 11-én rendes, nyílt ülés
keretében, az alábbi napirendeket tárgyalta
meg Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:

Rendeletet alkottak a helyi népszava-
zás kezdeményezéséhez szükséges vá-

Folytatás a 4. oldalon
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lasztópolgárok számáról. A népszava-
zási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
Törvény rögzíti a helyi népszavazás kez-
deményezésére és a helyi népszavazási
eljárásra vonatkozó szabályokat. Az
Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási
eljárásról – 2014. október 1. napján lépett
hatályba. Az Nsztv. Többek között ha-
tályon kívül helyezte a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
helyi népszavazásra és népi kezdeménye-
zésre vonatkozó szabályait. A helyi nép-
szavazás és népi kezdeményezés részle-
tes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazás megszűnt. 

Fentiek alapján a helyi népszavazásról
és a népi kezdeményezésről szóló 10/2004.
(V.7.) önkormányzati rendeletet hatályon
kívül kellett helyezni és új rendeletet
kellett alkotni a helyi népszavazás kezde-
ményezéséhez szükséges választópolgá-
rok számáról.

Rendeletet alkottak a helyi közműve-
lődési feladatok ellátásáról. Felülvizs-
gálatra került az önkormányzat közmű-
velődési feladatairól, a helyi közműve-
lődési tevékenység támogatásáról szóló
15/2007. (VI. 8.) önkormányzati rende-
let. A felülvizsgált rendeletben meghatá-
rozásra kerültek az önkormányzat köz-
művelődéssel kapcsolatos feladatai, ellá-
tásának formái és szervezeti keretei. 

Rendeletet alkottak a civil szervezetek
támogatásáról. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal által végzett elle-
nőrzés alkalmával a Törvényességi Fel-
ügyeleti Osztály felhívta a figyelmet arra,
hogy a helyi önkormányzat képviselő tes-
tülete számára az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására rendeletal-
kotási kötelezettség  van előírva. Emiatt
szükséges a civil szervezetek támogatását
szabályozó rendelet megalkotása. 

Az elkészült rendeletbe beépítésre ke-
rültek az önkormányzat civil szerveze-
tekkel kapcsolatos céljai, megnevezésre
kerültek az önkormányzat által támoga-
tott tevékenységek, a pályázati eljárás,
valamint a támogatás felhasználásának
szabályai. Képviselői felszólalás hangzott
el azzal kapcsolatban, hogy hiányolja,

hogy egyre kevésbé látogatják a testületi
üléseket a civil szervezetek képviselői.
Véleménye szerint valamilyen szinten
elvárás az önkormányzat részéről, hogy
sűrűbben látogassák a testületi üléseket a
civil szervezetek képviselői. Annál is
inkább, mivel ők azok, akik betöltik a „híd”
szerepét az önkormányzat és a lakosság
között és az üléseken visszajelzést kap-
hatnának az önkormányzat munkájával
kapcsolatban. 

Válaszként elhangzott, hogy ennek
oda-vissza kellene működnie, mert a civil
szervezetek vezetői is hiányolják, hogy a
képviselő-testület tagjai nem vesznek
részt a rendezvényeiken. Azzal a néhány
civil szervezettel, amely szabályosan, aktí-
van működik, jó az önkormányzat kap-
csolata. Nyilvánvaló, hogy minden tes-
tületi ülésen nem tudnak résztvenni a ve-
zetők, mivel dolgoznak, de nagyobb hord-
erejű napirendeknél aktívan segítik az
önkormányzat munkáját. 

Rendeletet alkottak a köztisztaság
fenntartásáról és a közösségi együttélés
alapvető szabályairól. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal tör-
tént konzultáció alapján került sor a ren-
delet felülvizsgálatára, mivel az jogsza-
bálysértő rendelkezéseket tartalmazott.

Határoztak a Kenderesi Polgármes-
teri Hivatal Etikai Kódexéről. A köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvény értelmében a köztiszt-
viselők vonatkozásában a Képviselő-
testület határozza meg a hivatásetikai
alapelvek részletes tartalmát, valamint az
etikai eljárás szabályait. Az Etikai Kódex
célja az, hogy a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalban az etikai elvek szabályozásra
kerüljenek, továbbá, hogy az elfogadott
alapelvek meg- és betartása a munka-
végzés minden fázisára kiterjedjenek.              

Határoztak a UPC Magyarország KFT.
kérelméről. A Képviselő-testület hozzá-
járul, hogy a tulajdonát képező, Kende-
res, Szent István út 59. szám alatti, orvosi
rendelő területén a Vörösmarty út felőli
oldalon, a UPC Magyarország KFT. egy
3 x +3,5 m-es konténert helyezzen el. A
terület bérleti díját 60.000 Ft + ÁFA/hó
összegben állapították meg, 2017. novem-
ber 1. napjától. 

Közérdekű bejelentések hangzottak el
az alábbi témákban:
– Az önkormányzat sikeresen szerepelt

a települési önkormányzatok szociális
tűzelőanyag beszerzésére kiírt pá-
lyázaton. A felhasználás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet rövide-
sen beterjesztésre fog kerülni a tes-
tület elé elfogadásra. A RÖT támoga-
tási pályázaton 2,5 millió Ft-ot nyert
az önkormányzat.

– Képviselői jelzés érkezett, hogy a
Vasút út vasútállomás felé vezető
szakasza nagyon rossz állapotban
van, balesetveszélyes és sok helyen
járhatatlan. Az út nem az önkormány-
zat kezelésében van, így levélben fog-
ják jelezni a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-nek az út felújításának szükséges-
ségét.

– A Hunyadi út felújításával kapcso-
latosan folyamatban van a felújítás
költségvetésének készítése. Külön költ-
ségvetés készül a balesetveszélyes
szakaszok kijavítására, valamint az út
teljes felújítására is. Felmerült az a
probléma is (Hunyadi úti lakosok el-
mondásából), hogy néhányan sokkal
nagyobb sebességgel közlekednek
ezen az útszakaszon, mint kellene, és
sokszor a felverődő kavics okoz prob-
lémát.   

– Meghívás hangzott el a közelgő nem-
zeti ünnep alkalmából tartandó meg-
emlékezésre.  

– Képviselői kérdés hangzott el azzal
kapcsolatban, hogy mi lehet az oka az
óvodában tapasztalt munkaerő fluk-
tuációnak. Válaszként hangzott el,
hogy két óvónő arra a helyre ment el
dolgozni, ahol az előző óvodavezető
jelenleg dolgozik. Az óvodában lét-
számhiány nincs, az üres állások be-
töltésre kerültek. Az óvodában a szü-
lői munkaközösség kezdeményezé-
sére nagy összefogással gyűjtést szer-
veznek az óvodai játékok cseréjéhez,
amelyhez már több cég csatlakozott.

A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetőek 

a www.kenderes.hu oldalon 
az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek

menüpontban.

Folytatás a 3. oldalról

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉS ELÉRHETŐSÉGE:
EC-EnergieInvestment Kft.

Levélcím: 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.

Telefon: 06 23/540-430,  E-mail: titkarsag@multienergie.hu
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A kenderesi  Tóth Imrét sokan   videófel-
vétel készítőként  ismerik településünkön,
hiszen számtalan városi és családi ese-
ményt megörökített már. Arról viszont,
hogy egyre jelentősebb sikereket ér el a
fotózás terén is, kevesen tudnak. 

Számtalan alkotótáborban és pályáza-
ton került már sor képeinek bemutatására
és önálló kiállításon is láthatta már a nagy-
közönség a munkáit. E havi lapszámunk-
ban őt kérdeztük hobbijáról, eddigi elért
sikereiről.   

Milyen indíttatásból és hogyan kez-
dett el a fényképezéssel foglalkozni?

Már egész kicsi gyermekkoromban ér-
dekelt a fényképezőgép működése. Olyan-
nyira, hogy tíz éves koromban szétszed-
tem édesapám nagy becsben tartott Pajtás
nevű gépét, hogy rájöjjek hogyan műkö-
dik. Akkoriban még ritkaságszámba ment,
hogy valakinek fényképezőgépe volt otthon,
de szerencsémre édesapámat is érdekelte
a technika, így vásárolt egy  készüléket.  

A tényleges  fotózást  középiskolás ko-
romban kezdtem el autodidakta módon,
1977-ben pedig egy kis sötétkamrát épí-
tettem otthonra, így lett egy kis saját labo-
rom, itt készültek hobbiból az akkor  még
csak családi fotók. Később, 1990-től kicsit
elkanyarodtam a fotózástól, mert az akko-

riban „divatos” videófelvétel készítéssel
kezdtem el inkább foglalkozni, egy tanfo-
lyamot is elvégeztem. Nyugdíjazásom után,
2013-ban feleségem bíztatására tértem
vissza a fotózás területére, de szerettem
volna továbblépni a családi képek kor-
szakából és más témákban is kipróbálni
magam. 2014-ben tanulási szándékkal be-
léptem a kisújszállási Kossuth Fotóklub,
majd a Szolnoki Fotóklub tagságába,  azóta
foglalkozom komolyabban a fényképe-
zéssel, szívesen veszek részt a környékbeli

települések és ország más területein  szer-
vezett alkotótáborokban is.

Hogyan folyik a munka ezekben a
klubokban?

Heti rendszerességgel járok Szolnokra,
ahol különböző témákkal foglalkozunk,
most például panorámaképekkel. Először
elméleti síkon foglalkozunk a témával,
majd mindenki a saját gépével elkészíti
az ahhoz kapcsolódó képet. A mai fejlett
technika népszerűsége miatt természete-
sen nem maradhat ki a számítógépes photo-
shop és az utánszerkesztő programok hasz-
nálata sem a tanagyagból. Érdekesség, és
számomra is teljesen új dolog volt először,
hogy a művészi szintű fotózásnál nem az
számít, ha  teljesen tiszta egy kép, hanem
az ha van benne valami „elvont”, „furcsa”. 

A foglalkozásokon a látásmódot is fej-
lesztik, pl. hogy egy 5 méteres sugarú kör-
ben az ember találjon minél több témát az
alkotáshoz.  

Milyen témákat kedvel a fotózásban?
Van-e példaképe a szakmából?

A tájképeket kedvelem talán a legjobban,
komoly munka megkomponálni egyet-
egyet. Most készülök otthon egy stúdiót
létrehozni, ahol a művészi fotózást végez-
hetném. Elég költséges dolog a hozzáva-
lók, a gépek, hátterek, derítőlapok, vakuk
beszerzése, de kitartóan tartok a cél felé. A
példaképem Eifert János, aki világhírű fo-
tográfus. 

Milyen különbséget lát a digitális és
a hagyományos technikák között? 

Régen, ha elrontott az ember egy képet,
akkor dobhatta el a filmtekercs nagy részét,
ma pedig egy gombnyomással kitörölheti
a nem megfelelő anyagokat. A hagyomá-
nyos gépeknél még jobban kellett érteni a
beállításokhoz, ma ezt a professzionális
gépek szinte maguktól elvégzik. Nekem
is az a véleményem, mint az átlagembe-
reknek: a papírkép az papírkép. Teljesen
más nézni papíralapon és más egy eszkö-
zön nézni azt. Nem véletlen, hogy a kiállí-
tásokon is előhívott képek szerepelnek,
hiszen így a szemlélő több szemszögből
is tudja azt látni. Az tagadhatatlan viszont,
hogy a digitális technikával sokkal köny-
nyebb manapság dolgozni.

Milyen sikereket ért el eddig a szak-
mában?

2015. májusában résztvettem a Hotel
Kumánia által rendezett fotóstáborban,
ahol három darab munkám került a falra.
Szintén ennek az évnek júliusában vettem
részt a Magyar Fotóművészeti Alkotócso-
portok Országos  Szövetsége (MAFOSZ)
által Vácott rendezett Fotóművészeti Nyári
Egyetemen (FNYE). Az általuk szervezett
fotókiállításon egy fotóm lett bemutatva

Riport Tóth Imre fotóssal

„Egy igazi, nagy képnek azt kell kifejeznie, amit az ember mélyen,

legbelül  érez arról, amit le akar fényképezni, hogy e módon igazán

kifejezhesse azt, amit az életről érez.”                                                                                                                                                              

– Ansel Adams –

Mirafalle vízesés
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a nagyközönségnek. Ezeken az esemé-
nyeken 2016-ban is résztvettem. A 2015-ös
„Fotózás öröme” című pályázaton három
képem került a kiállítottak közé. 2016-ban
tagja lettem a Jászkun Fotóklubnak és pár-
tolótagja  a MAFOSZ-nak. Februárban a
szolnoki Aba – Novák Agórában a Jász-
kun Fotóklub által rendezett  kiállításon
négy fotóval szerepeltem. 

Első önálló fotókiállításom megnyitó-
jára  2016. május 13-án került sor a Hotel
Kumániában, ahol 33 fotómat tekinthet-
ték   meg a látogatók. 2016. október 1-jén
a XXI. Jászkun Fotószalon fotópályáza-
tán két fotóm került elfogadásra és kiál-
lításra. („Kispiros” és „Eső után”).  A FNYE
által szervezett 2016-os meghívásos fotó-
pályázaton a Sopronban készült fotók közül
két kép került kiállításra („Eső után” és
„Tűztorony”), Cegléden a LEG fotópályá-
zaton egy fotóm került kiállításra. A II.
Kumánia fotós alkotótáborban készült fo-
tóimból három került kiállításra („Kupola,
„Eszter” és „Mónika”). Az Örkényben meg-
rendezett XXXVI. Alföldi Képzőművé-
szeti Szabad Szalon kiállításon öt fotóm
lett kiállítva. 2017-ben Kisújszálláson a
Kossuth Fotóklub által szervezett „Fény-
képezés öröme” című fotópályázaton a
Mirafalle vízesés fotóm 2. díjat kapott.
Nőnap alkalmából a Kossuth Fotóklub

rendezett kiállítást a NŐ 50-szer címmel
ahol három fotóm lett kiállítva. A Békés-
csabai Márvány Fotóklub szervezett fotó-
kiállítást, ahol három fotóval szerepel-
tem. Örkényben az Alföldi Képzőművé-
szeti Szabad Szalon Képzőművészeti és
Fotó Tagozatának XXXVII. kiállításán
vettem részt öt fotóval. A Hotel Kumánia
által szervezett fotós alkotótáborban im-
már harmadik alkalommal vettem részt.

Meghívásos alkotótáborban voltam Albert-
irsán. A Kossuth Fotóklub által szervezett
Kisúj 300 Fotópályázaton az „Eső előtti
hajrá” című fotóm 3. díjat kapott. 

A szolnoki Jászkun Fotóklub által szer-
vezett Jászkun Fotószalon kiállításán két
fotóm szerepelt („Eső előtti hajrá”, „Ká-
polna”) A Prizma Kör által szervezett AKT
fotópályázaton egy fotóm került falra
„Júlia” címmel. A törökszentmiklósi Ipolyi
Arnold Kulturális Központ országos fotó-
pályázatot írt ki XXII. Alföldi Tájak em-
berek címmel, ahol három fotóm lett be-
választva a kiállításra. („Eső előtti hajrá”,
„Kis piros, „Szapáry kápolna”)

A kiállításokon a MAFOSZ szakembe-
rei pontozzák a munkánkat. Akinek  össze-
gyűlik 70 db zsűrizett képe, volt már önálló
kiállítása, kiadványa  és tagja valamelyik
fotóklubnak, akkor megkaphatja a MA-
FOSZ fotóművésze minősítést. 

Ennek a diplomának a megszerzése a
célom jelenleg, melynek megvalósításá-
ban szerencsére a családom is támogat. 

Sikereihez ezúton is gratulálunk, a foly-
tatáshoz, a cél eléréséhez pedig nagyon
sok erőt, egészséget kívánunk! Azt pedig
megígérhetjük, hogy a kenderesi közön-
ség is hamarosan találkozhat munkáival
egy kiállítás keretében!

Ács Andrea Éva   

Tűztorony
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Október utolsó hetében ismét kitártunk
iskolánk kapuit a szülők előtt, hogy nyílt hét
keretében betekintést nyerhessenek az iskola
mindennapi életébe. Köszönjük, hogy sokan
kíváncsiak voltak a nálunk folyó oktató-
nevelő munkára.

Osztályprogramok tekintetében is ese-
ménydús volt az előző hónap. Alsósaink
moziztak, játékdélutánt tartottak az iskolában
és a ligetben, ötödikeseink kerékpárra pattan-
tak, nyolcadikosaink papír- és fémhulladék
gyűjtésében szorgoskodtak és pályaválasztási

rendezvényen vettek részt Szolnokon. A
diákévek igencsak kedvelt szabadidős elfog-
laltsága az osztálykirándulás, melynek öt osz-
tályunk is részese lehetett az elmúlt idő-
szakban budapesti és erdőtelki útjuk alkal-
mával.

A diákönkormányzat folytatta gesztenye-
gyűjtési akcióját, majd a zene világnapja al-
kalmából kisújszállási művésztanárokat hívott
meg, hogy népszerűsítsék tanulóink számára a
zeneművészetet. Az alsósok pedig közös
énekléssel emlékeztek meg e jeles napról.

Teremtett világunk védelméhez kapcsoló-

dóan az állatok világnapján kisállat bemutatót
szervezett az alsós munkaközösség, nemcsak
alsósoknak. Tanulóink megismerkedtek társaik
házi kedvencével, kisebb-nagyobb kutyu-
sokkal, cicákkal, nyuszival, pónilóval, hör-
csögökkel, és totó kitöltésével is bizonyít-

hatták az állatokkal kapcsolatos ismereteiket.
A bemutató a legtöbb szavazatot kapott kis-
kedvencek díjazásával zárult. Kétségtelen
azonban, hogy a legvidámabb pillanat okozója
ezen a napon az elszabadult kisbirka volt.

Nagyné Lenge Margit igazgató

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei     

A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közleménye 

Tisztelt Ügyfeleink!

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
December hónapban szelektív hulladékgyűjtés a megszo-

kottól eltérően DECEMBER 4-én hétfőn az egész város terü-
letén egyszerre lesz.

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. december 5-6. között

LOMTALANÍTÁST szervez a Kisújszállási Városgazdálko-
dási Nonprofit Kft. A LOM gyűjtés időpontja nem egyezik meg
a kiskukás hulladékgyűjtés időpontjával. A lomtalanítás során
KIZÁRÓLAG NAGY MÉRETŰ hulladékot gyűjtünk össze
(pl.: bútorok (szekrény, szék, ágy), eszközök, berendezési tárgyak
(napernyő, matrac stb.). 

A LOMTALANÍTÁS NEM TERJED KI a szabványos
gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladékra (pl.: zsákba szedett
ruhanemű, gyermekjáték, egyéb háztartási hulladék, stb.) NEM
TERJED KI továbbá, veszélyes hulladékra, építési törmelékre
(inert hulladékra), trágyára, lombra, autóroncsra, valamint ipari,
mezőgazdasági, vállalkozási tevékenységből származó hulladékra.

A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot
úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a
hulladékszállítást végző célgép azt jól meg tudja közelíteni.

Azon települési jellegű hulladék, amely nem tartozik a
LOMTALANÍTÁS keretébe, azaz a díjmentesen elszállítható

hulladékok közzé, azt KIZÁRÓLAG térítési díj ellenében a
megszokott vonalkódos elszámolási rendszer keretében
szállítjuk el.

LOMBTALANÍTÁS
A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017.

december 7-8. között LOMBTALANÍTÁST szervez.
A LOMBTALANÍTÁS kiterjed a levágott gally, venyige

hulladékokra, fűnyesedékre, falevélre, avarra, lágyszárú és
szálas szerkezetű kerti zöld hulladékokra.

A LOMB hulladékot (füvet, falevelet, avart, lágyszárú kerti
zöld hulladékokat) maximum 120 literes nylon zsákokba
gyűjtve szállítjuk el. 

120 literes zsáknál nagyobb méretű, valamint más típusú pl.:
raschel vagy tápos zsákba összegyűjtött lomb hulladékot
NEM SZÁLLÍTUNK EL!

Az ingatlan elé kihelyezett összes különbözőgallyat, venyigét,
szálas kerti hulladékot (paradicsom, paprika, szőlő, rózsa, lícium,
stb.) külön-külön kévébe kell kötni, a kéve súlya 20 kg-nál ne
legyen több.

Kizárólag a fent leírtaknak megfelelően összekötözött zöld
hulladékot ál módunkban elszállítani!

A LOMB hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy az a gyalogos
és gépjármű forgalmat ne zavarja, ne járjon környezet
károsítással, valamint a hulladékgyűjtő gépjármű azt könnyen
meg tudja közelíteni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.



BABA-MAMA
KLUB

2017. november 21-én (kedden) 
10.00 órakor tartjuk

BABAMASSZÁZS 
foglalkozásunkat.

Foglalkozást tartja Kocsmárné Verbánász Lídia.

Szeretettel várjuk a babákat (0-3 éves korig) és az anyukákat!

Kérünk minden anyukát, hogy lehetőség szerint mindenki
hozzon magával olajat, amivel a babát fogják masszírozni,

polifómot és textíl pelenkát.

GYEREKEKNEK: 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca énekel
Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten
Berg Judit: Rumini kapitány
Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Sás Károly: Csillaghúr és barátai: zenés mesekönyv

SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZÉPIRODALOM:
Margaret Atwood: Alias Grace
Benkő László: Szent László: Kard és glória
Borsa Brown: Az Arab fia
Alafair Burke: Az ex
Lorna Byrne: Angyali érintés
Daniel Cole: Rongybaba
Cselenyák Imre: Áldott az a bölcső: Arany János életregénye
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei II.
Vavyan Fable: Galandregény
Fejős Éva: Bébi Bumm! – Jesszus, szülni fogok 40 fölött?

Ken Follett: A tűzoszlop
Robert Galbraith: Kakukkszó
Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb
mindenkinél
Julia Heaberlin: Véres margaréták
Jókai Mór: A Damokosok
Stephen King: AZ
David Lagercrantz: Mint az árnyék
Sarah Lark: A kagylókürt hangja
Sarah Lark: Tűzvirágok ideje
George R.R. Martin: Álomdalok 1.
Deborah Moggach: Tulipánláz
Charity Norman: A lányunk férje
Ősi János: Kard és kódex – Szent László regénye 2. rész
Ősi János: A lovagkirály keresztje – Szent László regénye 1.
rész
Rejtő Jenő: Tatjána
Szabó Magda: Hullámok kergetése
Oliver Truc: Sámándob
Ruth Ware: Sötét erdő közepén
Dan Wells: Az ördög egyetlen barátja
Nicola Yoon: Minden, minden

SZAKIRODALOM:
Dave Asprey: Golyóálló diéta
Dóka Péter: Betyárvilág: történetek zsiványokról, pandúrokról
A honfoglalók viselete
Kónya Judit: Szabó Magda: ez mind én voltam…
Magyarok a honfoglalás korában
Petkes Zsolt: Honfoglalók fegyverben
Rupáner- Gallé Margó: Rupáner-konyha-Bögrés
sikerreceptek!
Somos Zsuzsanna: Magyar szentek és hősök a nagyvilágban:
történelmi útikönyv
Armin Taubner: Játssz a széllel!: szélforgók kartonpapírból
Inge Walz: Mágikus karkötőparádé: barátságkarkötők és
varázscsomók
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Új könyveinket ajánljuk
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BABA MAMA KLUB
2017. december 5-én (kedden) 

10 órakor tartjuk 

MIKULÁSVÁRÓ
játékos foglalkozásunkat a könyvtárban. 

Szeretettel 

várjuk 

az anyukákat 

és 

gyermekeiket!
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A Szociális és Kulturális Bizottság éves munkatervében
meghatározott feladatokra hivatkozva, tisztelettel kérem
városunk intézményeit és civil szervezeteit, hogy 2018. évi
tervezett programjaikról (időpontokról és helyszínekről)
szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani 2017. december 8-ig
(péntek), az alábbi formák valamelyikén:

telefonon vagy személyesen: 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház       59/328-141
e-mailen: muvhazkd@gmail.com

Mivel az adatokat a 2018. évi városi eseménynaptár elké-
szítéséhez kívánjuk felhasználni, kérem, hogy ne csak a műve-
lődési házban tartandó programjaikról értesítsenek!

Adatgyűjtésünkkel célunk továbbá a város intézményi, szer-
vezeti programjaiknak koordinálása, amellyel az esetleges
programütközéseket kívánjuk elkerülni.

Köszönettel:   
Ács Andrea Éva
intézményvezető 

ADATKÉRÉS 
a 2018. évi városi eseménynaptár összeállításához

A KÉZIMUNKA 
KLUB

foglalkozása
november 21-én (kedden)

14 órakor lesz 
a művelődési házban.

Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk!

SZÍNHÁZ

A szolnoki Szigligeti Színházba szóló, 
Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők következő előadása:

2017. november 22. (szerda)
Békeffi István – Stella Adorján:

Janika
– vígjáték három felvonásban –

15 év távollét után hazatér Magyarországra a híres
színésznő külföldre távozott férje, hogy a válást elintézze.
A színésznő épp egy kisfiú szerepét próbálja otthon,
amikor a férje meglátja a karácsonyfa alatt és azt hiszi,
Janika az ő gyermeke. A színésznő nem világosítja fel a
tévedésről, élvezettel játszik tovább. Csakhogy a férj
szimatot fog és egy idő után már nem lehet tudni, ki vezeti
orránál fogva a másikat és hogy Janika, a hirtelen
felbukkant kis gézengúz beleegyezik-e, hogy a „szülei”
elváljanak?

Indulás: 
17.45 órakor Kenderesen a művelődési háztól

18.00 órakor Bánhalmáról
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

MEDOSZ HÍREK

Megyei II. osztály - 2017/2018

10.  2017. 10. 14. - 14:30 Kenderes SE – Zagyvarékas KSE 0-3
11.  2017. 10. 21. - 14:00 Kenderes SE szabadnapos
12.  2017. 10. 28. - 13:30 Tiszagyenda KSK - Kenderes SE 2-3
13.  2017. 11. 04. - 13:00 Kenderes SE – Tiszapüspöki FC 5-0
14.  2017. 11. 11. - 13:00 Cibakházi NKSE - Kenderes SE 2-0
15.  2017. 11. 18. - 13:00 Kenderes SE – Jászalsószentgyörgy KSE
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