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2017. szeptember 20-án rendes, nyílt
ülés keretében az alábbi napirendeket
tárgyalta meg Kenderes Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete.

Döntöttek a KEHOP-2.2.2-15-2015-
00003 azonosító számú projekt kere-
tében a konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításának jóváhagyá-
sáról. Kenderes Város Önkormányzata,
mint Végső Kedvezményezett és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-
profit Kft. 2016. december 1. napján kö-
tött konzorciumi együttműködési meg-
állapodást. Azonban indokolttá vált a
megállapodás módosítása, mivel a terve-
zés során olyan, a felhívásban rögzített
kritériumoknak is megfelelő igények me-
rültek fel, amelyek európai uniós for-
rásból finanszírozhatóak, továbbá Jász-
fényszaru Önkormányzata kezdemé-
nyezte továbbá egy ipari terület bekötését
is, amely európai uniós forrásból nem
támogatható, a finanszírozását ugyan-
akkor Jászfényszaru Önkormányzata vál-
lalja.  Képviselői kérdés hangzott el a be-
ruházás kezdetének várható időpontjáról.
Válaszként elhangzott, hogy hosszú
enyhe őszi időjárás esetén már ősszel, -
de ha ez nem valósul meg -, akkor jövő
év tavaszán kezdődnek meg a munká-
latok. 

Határoztak „A kenderesi Móricz
Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása” című pályázat keretében
a közbeszerzési bizottsági tagok kivá-
lasztásáról és az ajánlattételre felkérhető
ajánlattevők előzetes kijelöléséről. A bí-
rálóbizottság elnökének Dr. Gaszparjan
Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Város-
gazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor
Imre főtanácsost és Bakos László köz-
beszerzési tanácsadót választották. A bí-
rálóbizottság feladata, a következő aján-
lattevők teljesítőképességének megvizs-
gálása és a következő testületi ülésre az
alkalmas ajánlattevők közbeszerzési el-
járásban történő meghívása: 4ÉK Kft.
Kunhegyes, TÚRSZOL Kft. Mezőtúr,
NÉPSZER Kft. Karcag, BBB-GLAS
IPARI Kft. Mezőtúr, KUNHEGYESI
ÉPÍTŐ Kft. Kunhegyes 

Határoztak közvilágítás korszerűsí-
téséről LED technológia alkalmazásával,
az elért költségmegtakarításból történő
refinanszírozással. Az önkormányzat
régóta tervezi a jelenleg üzemelő, techno-

lógiailag elavult, magas költséggel üze-
melő közvilágítási lámpatestek cseréjét.
Az önkormányzatot több szakvállalkozás
megkereste a lámpatestek cseréje tárgyá-
ban. A Képviselő-testület a közvilágítási
igények, az elvárt üzemeltetési költség-
megtakarítás és a konkrét műszaki és
tulajdonjogi elvárások pontos meghatá-
rozását követően meghívásos közbe-
szerzési eljárást folytat le. Kiválasztották
a közbeszerzési bírálóbizottság tagjait
Dr. Gaszparjan Karen, Süvegesné Bakondi
Mária és Fodor Imre személyében. A LED
technológia költséghatékonyabb, moder-
nebb és korszerűbb a jelenlegi technoló-
giánál, amely 15-20 évig tartósan világít,
használatával akár 56 %-os megtakarítás
is realizálható.  A világítás fényerősségét
az önkormányzat fogja kiválasztani, más
világítás lesz a mellék és más világítás a
főutakon. A jelenlegi fényerősségnél gyen-
gébbet nem fogadnak el.   

Előterjesztést tárgyaltak meg és dön-
töttek arról, hogy csatlakoznak a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pá-
lyázati fordulójához. A pályázat lebo-
nyolításával kapcsolatos feladatokat a Pol-
gármesteri Hivatal végzi. 

Határoztak  Kenderes Város Víziköz-
műveinek 2018-2032-es évekre vonat-
kozó Gördülő Fejlesztési Tervének el-
fogadásáról.

Kocsmár Gyula képviselői lemondása
miatt szükségessé vált a Kisújszállási
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnok-
ságban való új képviselő választása. A
testület úgy határozott, hogy a jövőben az
üléseken Ács Andrea Éva önkormányzati
képviselő  képviselheti teljes jogkörrel az
önkormányzatot.   

A Képviselő-testület határozatban
döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008
„Kenderes-Zöld Város program” című
pályázat keretében megvalósítandó
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az
előkészítés során az előterjesztésben és a
határozatban elírás történt, ezért a hatá-
rozatot módosítani kellett. 

Határoztak a Digi Távközlési és Szol-
gáltató Kft. kérelméről. Kenderes Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a tulajdonát képező Bán-
halma, Akácos úton lévő, a TRV Zrt. üze-
meltetésében lévő, 30 méter magas hidro-
glóbuszra a Digi Távközlési és Szolgál-

tató Kft. eszközöket szereljen fel a meg-
felelő minőségű szolgáltatás biztosítása
érdekében. A bérleti díj összegét, amely
600.000 Ft + ÁFA/év a Képviselő-testület
jóváhagyta. Felhatalmazták Pádár Lász-
lóné polgármestert a bérleti szerződés alá-
írására. 

Megtárgyalták és jóváhagyták az Egyek
Nagyközség Önkormányzatával meg-
kötendő megállapodást a kóbor, illetve
veszélyes ebek befogadására. A meg-
állapodás 2017. október 1-től lép hatályba.
Felhatalmazták Pádár Lászlóné polgár-
mestert a megállapodás aláírására.  Erre a
lépésre azért volt szükség, mert nagy
gondot okoz a településen a kóbor kutyák
jelenléte. Az önkormányzat eddig is
próbált lépéseket tenni az ügy megnyug-
tató megoldása érdekében. Több önkor-
mányzattal tárgyaltak, de megoldást eddig
nem találtak. Helyben nem orvosolható a
probléma, mert a város nem rendelkezik
az ebek befogadására alkalmas területtel.
A kóbor, illetve veszélyes ebek befogása
és elszállítása az önkormányzat feladata,
az egyeki önkormányzat pedig vállalja
befogadásukat, térítés ellenében. A köte-
lező ebösszeírás lehetőséget teremt majd
az ellenőrzések lefolytatására, és ahol
szükséges, bírság kiszabására. 

Megtárgyalták azt a megkeresést,
amelyben kenderesi magánszemélyek
ajánlanák fel ingatlanjaikat megvásár-
lásra az önkormányzat számára. A
testület úgy döntött, hogy nem vásárolják
meg az ingatlanokat, mert az önkormány-
zat költségvetése nem teszi azt lehetővé. 

Határoztak Kenderes Városgazdál-
kodás intézmény 2009-2012-es években
keletkezett elévült, behajthatatlan kö-
veteléseinek elengedéséről. Ez az összeg
összesen 850.540 Ft, amelyet elhalálozás
és egyéb okok miatt nem tudtak behaj-
tani.

Megtárgyalták és jóváhagyták a Ken-
deres Városi Önkormányzat és a
Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság közötti támogatási
szerződést.

Határoztak Kenderes Település Arcu-
lati Kézikönyvének elkészítéséről. Az
elkészítési munkálatok és az ahhoz kap-
csolódó főépítészi tevékenység elvégzé-
sével a legkedvezőbb árajánlatot adó
Kiszelovics és Társa Kft. Szolnok nevű

Testületi ülésen történt ….

Folytatás a 3. oldalon
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céget bízzák meg. A munka elvégzésének
határideje: 2017. december 31. Díja:
800.000 Ft + ÁFA. Főépítészi tevékeny-
ség: 450.000 Ft (alanyi ÁFA mentes)

Úgy döntöttek, hogy támogatják a
Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai
Alapítványt 100.000 Ft-tal ( a 2017. évi
költségvetés terhére), amellyel hozzá-
járulnak az óvodai udvari játékok cse-
réjéhez. 

Megtárgyalták a Hunyadi út lakóinak
kérelmét, amelyben az út baleset-
veszélyes állapotára hivatkozva kérték
annak javítását. A probléma a Képviselő-
testület előtt ismert, de anyagi forrás hiánya
miatt eddig nem tudták elvégeztetni a
munkát. Úgy döntöttek, hogy a legszük-
ségesebb kátyúzási munkálatokat el kell
végeztetni a balesetveszély megszünte-
tése érdekében, majd a szennyvízberuhá-
zás befejezése után - anyagi lehetőségek
függvényében -  határozni fognak az út
javításáról. 

Határoztak arról, hogy pályázatot
kívánnak benyújtani mini bölcsődei
férőhelyek kialakításának támogatá-
sára. A tervezett beruházás költsége:
10.527.000 Ft A saját erő mértéke a be-
ruházási összköltség 5 %-a, azaz 527.000
Ft, melyet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére biztosít. Az ön-
kormányzat a mini bölcsődei férőhe-
lyeket a tulajdonát képező, 1304/1 hely-
rajzi számú, 5331, Kenderes, Dózsa
György út 1. szám alatti ingatlanon kí-
vánja kialakítani. 

Polgármester asszony tájékoztatta a je-
lenlévőket az önkormányzat által el-
nyert pályázati támogatásokról. A
„Komplex energetikai fejlesztés Kende-
res közintézményeiben” című pályázaton
elnyert összeg 199.765.740 Ft, amely 100
%-os támogatási intenzitású. Az „Élhető
Kenderes, Zöld Város” elnevezésű projekt
költsége 105.200.000 Ft, 100 %-os támo-
gatási intenzitású. A Központi Konyha
eszközcseréjének teljes projektköltsége
48.762.128 Ft, 95,96 %-os támogatási
intenzitású, amelyhez 1.677.596 Ft önerő
szükséges. A csapadékvíz-belvíz-és a

helyi vizek elvezetésére beadott pályázat
teljes projektköltsége 209.794.022 Ft,
amely 100 %-os támogatási intenzitású.
A „Nagykunsági települések turizmusá-
nak erősítésére” az önkormányzat
79.448.558 Ft-ot nyert, amely keretében
a római katolikus templom felújítására
kerül sor. Tiszaszentimre Községi Önkor-
mányzat vezetésével hét település, tíz
konzorciumi tag összefogásával valósul
meg a „Tisza-tavi templomok útján” II.
kulturális turisztikai desztináció elneve-
zésű pályázat.  Az önkormányzat ebből
29.477.994 Ft támogatásban részesült,
amelyből Bánhalmán egy kistemplom
építése fog megvalósulni. A csatornahá-
lózat bővítésére és a szennyvíztisztító
telep fejlesztésére az önkormányzat
1.333.106.222 Ft támogatásban részesült.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a
Vidékfejlesztési program keretein belül
fog megújulni, melynek teljes projekt-
költsége 53.719.525 Ft, a támogatás
összeg 48.342.069 Ft. Ezeken túlmenően
Magyarország Kormánya határozatokban
döntött Kenderes város települési re-
konstrukciójáról, melynek keretén belül
fog megújulni a Horthy-kastély, a ka-
tolikus és református templom, az I. és II.
számú iskolaépület, a Somogyi Béla út
24. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan, a vasútállomás , a posta és a ren-
dőrség épülete, a Horthy-liget, a Város-
háza és a Borház. Erre összesen 6,1 mil-
liárd forint forrást biztosít a Kormány. 

A testület egyik tagja tájékoztatta a
testületet arról, hogy munkahelyén egy
személy alaptalan vádakkal illette őt.
Elmondta, hogy dokumentumokkal tudja
igazolni, hogy a vádló állítása hamis. 

Bejelentették, hogy Bánhalmán meg-
épült az internethálózat, melynek meg-
történt a műszaki átadása. A szolgáltatást
hamarosan igénybe lehet majd venni. 

Végezetül megköszönték a Vadgesz-
tenye-fesztivál szervezőinek munkáját.  

A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetőek a

www.kenderes.hu oldalon az
Önkormányzat / Jegyzőkönyvek

menüpontban.

Tájékoztatás
Tisztelt Szülők!

Azok a hátrányos helyzetű, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, akiknek szülője, törvé-
nyes képviselője visszajuttatta a Pol-
gármesteri Hivatalba a kitöltött
igénylőlapot, az őszi tanítási szünet
idejére kedvezményes gyermekét-
keztetésre jogosultak.

Az étkeztetés időtartama:
az őszi szünet idejére eső
munkanapok, 2017. október
30-tól 2017. november 3 -ig.

Az étkeztetés helye:
Központi Konyha, Kenderes,
Szent István út 52.

Étkeztetés módja: 
déli meleg főétkezés
biztosítása, kizárólag elvitellel.

Mivel az étel helyben fogyasz-
tására nincs lehetőség, kérjük,
hogy ételhordó edényről szíves-
kedjenek gondoskodni!

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

EBÖSSZEíRÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy az ebösszeíró adatlapok
leadásának határidejét

2017. november 30-ra
meghosszabbítom.

Köszönöm az eddig beérkezett több
száz adatlapot. 

Kérem, aki még nem tett eleget kö-
telezettségének, (az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírságot vonhat maga után) az a
fenti határidőig tegye meg.

Nyomtatvány kérhető a Polgár-
mesteri Hivatal Titkárságán, továbbá
levélben és e-mailben is várjuk a ki-
töltött adatlapokat.

Dr. Gaszparjan Karen 
jegyző 

Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje 

kisújszállási irodánkban 2017. október 1-től MEGVÁLTOZIK:
Nyitva tartás: Hétfő – kedd: 8.00 – 15.00, Szerda: 12.00 – 18.00

Megértésüket köszönjük! 
TRV. Zrt.

Folytatás a 2. oldalról
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Örömmel tájékoztathatom városunk lakóit,
hogy az elmúlt évek kitartó előkészítő
munkájának köszönhetően számos sikeres
pályázatot nyújtottunk be, és az elkövetke-
zendő időszak ezen pályázatok megvalósí-
tásáról fog szólni. 

A Terület-és Településfejlesztési Operatív
Programon belül a következő hét projektünk
volt eredményes:

1. „Komplex energetikai fejlesztés Ken-
deres közintézményeiben” című pályá-
zat keretében több önkormányzati intéz-
mény fejlesztésére kerül sor: Polgár-
mesteri Hivatal, Könyvtár, Területi Gon-
dozási Központ Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a jelenleg hasz-
nálaton kívüli bánhalmi iskola. A fejlesz-
tés keretében az ingatlanok külső hatá-
roló szerkezetei korszerűsödnek, maxi-
mum HMKE fotovillamos rendszert
alakítunk ki a saját villamosenergia-
igény kielégítése céljából, fosszilis ener-
giahordozó alapú hőtermelő berendezé-
seket korszerűsítünk, cserélünk és aka-
dálymentesítünk is. 
Teljes projektköltség: 199.765.740- 100%
támogatási intenzitás.

2. „Élhető Kenderes, Zöld Város” elne-
vezésű projekt keretében a városi zöld-
felületeinek környezettudatos, család-és
klímabarát megújítása történik. Ennek
során a Szövetkezeti úton és a Horthy-
ligetben játszótereket alakítunk ki, a
közösségi rendezvénytéren annak funk-
cióbetöltését elősegítő eszközök beszer-
zésére, beruházások megvalósítására ke-
rül sor. (filagóriák kihelyezése, sétaút ki-
alakítása, szabadtéri színpad fedése).
Városi zöldfelület növényállományának
rekonstrukciója mellett utcabútorok be-
szerzése és a Városháza előtti használa-
ton kívüli szökőkút felújítása is megtör-
ténik. Nagy igény mutatkozik a városi,
illetve a helyi szolgáltatásokat igénybe
vevő közösség irányából a nyilvános
mosdó kialakítására, mely a Művelődési
Ház melletti területen kap helyet. Bővül
a meglévő térfigyelő rendszer is a pro-
jekten belül.
Teljes projektköltség: 105.200.000-
100% támogatási intenzitás.

3. Az óvoda épületei is megújulnak. A
tervezett felújításokhoz belső átalakítá-
sok, korszerűsítések, új főbejárat, fedett
terasz és új udvari térburkolatok is tár-
sulnak. A régi épületrészben többek kö-
zött a belső padlóburkolatokat újítjuk
fel, új vizesblokkokat, akadálymentes

WC-t, foglalkoztató szobát alakítunk ki.
Mindkét épületrészben cserélünk nyílás-
zárókat, felújítjuk a homlokzatot, mely-
nek eredményeképpen egy korszerű,
akadálymentes, a helyi igényeket teljes
mértékben kielégítő létesítmény jön
létre. 
Teljes projektköltség: 100.000.000-
100% támogatási intenzitás.

4. A TOP-4.2.1.-es pályázat keretében a
Központi Konyha eszközeit korszerű
berendezésekre kívánjuk cserélni, ezzel
támogatva a folyamatosan magas szintű
szolgáltatást. Az eszközök megújításával
a személyzet gördülékenyebben tudja
végezni a munkáját, az étkezést igénybe
vevők pedig minőségileg és mennyisé-
gileg is megfelelő kiszolgálásban része-
sülnek. 
Teljes projektköltség: 48.762.128- 96,56%
támogatási intenzitás: 47.084.532- önerő:
1.677.596-

5. A TOP-2.1.3. pályázat keretében a csa-
padékvíz-, belvíz- és a helyi vizek elve-
zetését biztosító meglévő árkok re-
konstrukciója, új vízelvezető árok és
kapcsolódó műtárgyak létesítése, a csa-
padékvíz elvezető rendszer kialakítása
történik a következő területek érintésé-
vel: a József Attila út- Ady Endre út-
Honvéd út- Szövetkezeti út- Ifjúság út-
Füleki András út-Damjanich út- Bem út-
Dobó út. 
Teljes projektköltség: 209.794.022- 100%
támogatási intenzitás.

6. Önkormányzatunk Kisújszállás, Berek-
fürdő és Túrkeve mellett konzorciumi
partnerként csatlakozott Kunmadaras
Nagyközség Önkormányzatához a TOP-
1.2.1. pályázatban, melynek elsődleges
célja a Nagykunsági települések turiz-
musának erősítése, továbbá törekszünk
arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyére jellemző műemlékekre, építészeti
örökségekre alapozva egy korszerű infra-
struktúrával és magas minőségi színvo-
nalú komplex turisztikai attrakció létre-
hozása valósuljon meg. Önkormányza-
tunk a pályázat szándékaihoz igazodva a
helyi római katolikus templom felújítá-
sát végzi el. 
Teljes projektköltség: 400.000.000 Ft,
ebből Kenderes Városi Önkormányzat
által igényelhető összeg: 79.448.558 Ft. 

7. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
vezetésével 7 település, 10 konzorciumi
tag összefogásával valósul meg a Tisza-
tavi templomok útján II- kulturális
turisztikai desztináció elnevezésű pá-

lyázat, melynek célja, hogy a Tisza-tavi
régió települései idegenforgalmának fel-
lendítése érdekében komplex turisztikai
kínálatot biztosítson az érdeklődők szá-
mára, ezen belül új vonzerők létrehozá-
sát és a meglévők fejlesztését kívánja
elérni. Törekszünk arra, hogy az épített
és szellemi örökség értékeinek hasznosí-
tásával fenntartható turisztikai attrakció
és térségi hálózat, ezen értékekhez illesz-
kedő látogatóbarát- és élményelemekkel
bővített fejlesztés valósuljon meg. Ken-
deres Városi Önkormányzat a pályázat
céljainak való megfelelés érdekében Bán-
halmára vallási kegyhelyet (imaházat)
épít.  
Teljes projektköltség: 400.000.000 Ft,
melyből Kenderes Városi Önkormányzat
által igényelhető összeg 29.477.994 Ft. 

További pályázatok, melyek eredménye-
képpen Kenderes városa megújul: 
1) A Nemzeti Fejlesztési Programiroda

Nonprofit Kft. a kedvezményezettje a
KEHOP-2.2.2. azonosító számú projekt-
nek, melynek keretén belül megvalósul
Kenderes és Bánhalma területén a csa-
tornahálózat bővítése és a meglévő
szennyvíztisztító telep fejlesztése. 
A projekt költségvetése Kenderes Városi
Önkormányzat tekintetében:
1.333.106.222 Ft

2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a
Vidékfejlesztési Program keretein belül
újul meg. A pályázatban foglaltak szerint
az épület teljes külső homlokzata, pad-
lásfödémje szigetelést kap, valamint
hőszigetelt nyílászárókkal kívánjuk az
épületet nemcsak esztétikusabbá, kom-
fortosabbá, hanem költséghatékonyabbá
is tenni.
Teljes projektköltség: 53.719.525 Ft, mely-
ből támogatás összesen: 48.342.069 Ft. 

Ezeken túlmenően Magyarország Kormá-
nya határozatokban döntött Kenderes Város
településrekonstrukciójáról, melyek alapján
megújul a Horthy-kastély, megépül egy új
tornacsarnok, felújításra kerül a római ka-
tolikus és a református templom, az I. és
II. számú általános iskolai épület, a Somogyi
Béla út 24. szám alatti önkormányzati tulaj-
donú ingatlan, az ún. „Pádár-kastély”, a Vasút-
állomás, a Posta és a Rendőrség épülete, a
Horthy-liget, a Városháza és a Borház. Erre
összesen 6,1 milliárd forint összegű forrást
biztosít a Kormány.

Ezekkel a felújításokkal Kenderes és
Bánhalma településképe megújul valamennyi-
ünk örömére!

Pádár Lászlóné polgármester

Kenderes Városi Önkormányzat nyertes pályázatai
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Sok helyen Szent Mihály napjának el-
jövetelekor - elsősorban nálunk az Alföl-
dön és Eger környékén - a szüret meg-
kezdésének időpontját tartották. Eger
városában például ennek a napnak min-
dent alárendeltek: szünetelt a bíráskodás,
a diákok szabadságot kaptak (igaz a szü-
reti munkát elvárták tőlük). A katolikus
hagyomány szerint Szent Mihály egyike
a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy
vezére és győztes harcosa. Legtöbbször
önállóan, két kezében karddal és mérleg-
gel jelenik meg a középkori templomaink
kapubejárata fölött, vagy diadalíveken lát-
ható hatalmas kardjával, mellyel legyőz
minden gonoszt, de világítélő Krisztu-
sunk társaságában is látható. Ő az az an-
gyal, aki oltalmazza az egyházat és bi-
zony küzdelmeinek pártfogója is. Azt
mondják róla, hogy a világ végén harcol
minden hívő keresztény lélekért, hogy
kiragadja a sátán hatalmából. A haldok-

lókat is oltalmazza, és átvezeti őket a
másvilágra. Valamint Ő teszi mérlegre az
ember jócselekedeteit és gonoszságait.
Mihály tehát az Utolsó Ítélet arkangyala.
A Mihály-napi vásár szerte az országban
a legnagyobb kirakodó vásár, melyen közel
1200 kereskedő kínálja házias termékeit,
árucikkeit az érdeklődők számára. Az ér-
tékeket képviselő kézműves termékek mel-
lett szerencsére ma már visszatért a régi
idők vásárainak hangulata is. Ezen alka-
lommal a szórakoztató programok mellett
a gasztronómia is képviselteti magát;
jóféle házikolbász, kézzel készített sajtok,
rétesek, kemencés kenyérlángos, és kiváló
minőségű hazai borok, pálinkák teszik még
kellemesebbé a piac hangulatát.Mi ugyan
még „kicsik” vagyunk és a fent említett
egy-két termékből nem kóstolhatunk, azon-
ban a tavalyi nagy sikerre való tekintettel
ebben az évben is megtartottuk fergete-
ges Mihály-napi vásárunkat a Liliom

Óvodában. Szép számmal jöttek is a meg-
hívott vendégek. Hozták magukkal a jó
kedvüket, vidámságukat, apró portékáikat.
A gyermekek is lázasan készültek min-
den óvodai csoportban. Ki színes zászlót
készített, ki gyönyörű madarat. Voltak
olyanok, akik nem kímélve magukat mé-
zeskalácsot sütöttek, díszítettek. Akadt itt
zsákbamacska, varázslatos csillogó papír-
forgó, fakanálból készült báb. Kóstolhat-
tunk saját szüretelésű, ropogós almákat.
Megható volt, hogy az idősek otthonából
érkező nénik milyen gondossággal készí-
tették el a gyermekek számára a sok-sok
finomságot. Mi, dolgozók csak remélni
tudjuk, hogy a sok boldog, mosolygó gyer-
mekarc hálás köszönet volt fáradozásuk-
ért. Vidám, kacagtató mesét adott elő ne-
künk a Fenyves Otthon társulata. Ismét
kitettek magukért és maradandó élményt
okoztak nekünk műsorukkal. A jó han-
gulatról zárásként a gyönyörű népvise-
letbe öltözött Topogó Néptánccsoport gon-
doskodott. Fergeteges közös, vidám tán-
colással zártuk ezt az igencsak jól sike-
rült forgatagot.

„… tessék, tessék jó portéka, vigyék
haza Mihály-napra.”

Gyulai-Farkas Edina
tagintézmény-vezető

„ Felkelt a nap, áll a vásár a Liliom Óvodánál…”

RENDŐRSÉGI
FELHíVÁS!

Tisztelt kenderesi lakosok! 

2017. szeptember 1-jén megkezdő-
dött a 2017/2018-as tanév. 

A település oktatási intézményeinek
környezetében a reggeli, illetve a délu-
táni időszakban megnövekedik a gyer-
mek forgalom. Kérem, hogy az iskolák
környékén a járművezetők legyenek
figyelmesebbek, közlekedjenek óvato-
sabban a balesetek megelőzése, elkerü-
lése érdekében!

Az adott időpontokban a Rendőrőrs
munkatársai a Polgárőrség tagjaival
közösen biztosítják a fokozott jelenlétet.

Köszönettel: 
Hugyi Viktor r. százados

őrsparancsnok
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A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium hagyományaihoz
híven ismét megrendezte a szántóversenyt.

A VI. Regionális Szántóversenyre évről évre
többen jelentkeztek. A környékbeli mezőgaz-
dasággal foglalkozó szakemberek kihívásnak te-
kintették ezt a megmérettetést. 

A rendezvényre 2017. szeptember 23-án ke-
rült sor, Kenderes és Bánhalma között a 34-es út
mentén.

Az időjárás nagymértékben kedvezett a ver-
senyzőknek és a rendezőknek is. A verseny előtt
csütörtökig leesett több mint 50 mm csapadék,
jelentősen eláztatta az igen kiszáradt földet.
Szombaton azonban az időjárás kegyeibe fo-
gadta a szántásra kijelölt területet és a ver-
senyzőket. Ideális, szántásra megfelelő területen

dolgozhattak a versenyzők.
A szántóversenyre 4 kategóriában 19 ver-

senyző jelentkezett.
Feladatuk a kimért parcella kiszántása volt.
Külön ki kell emelni Karácsony Ivett tanár-

nőt, aki a több évre visszanyúló hagyomány első
női versenyzője. A 6. helyezést elért tanárnő a
Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium dolgozója.

A versenyzőknek kiosztott díjakat több is-
kolánkkal kapcsolatot tartó, valamint a mező-
gazdasághoz közel álló vállalkozások ajánlották
fel.
I. kategória

1. helyezett: Szopkó László
2. helyezett: Kovács Pál
3. helyezett: Hamar Vilmos

II. kategória
1. helyezett: Vígh Zoltán

III. kategória
1. helyezett: Kiss Zoltán
2. helyezett: Dósa Pál                     
3. helyezett: Líbor Alex

IV. kategória
1. helyezett: Szabó Bence
2. helyezett: Ökrös István
3. helyezett: Papp Kálmán Péter

Gratulálunk az elért eredményekhez. Egy
éves felkészülési idő után, jövő évben ismét
várjuk a jelentkezőket. 

Csató László
szakmai ig.h

Teremtésvédelmi hét iskolánkban 
– a Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei –

Szántóverseny Kenderesen

Környezetszépítő akciónk megszervezé-
sének kettős célja volt, egyrészt a közösség-
építés, a közösen végzett munka örömének
megtapasztalása, másrészt teremtett világunk
védelme a környezettudatos szemlélet erő-
sítésével.

Ennek keretében többféle programot való-
sítottunk meg:

- tanulóink folyamatosan gyűjtötték a lehul-
lott gesztenyét,

- két alsós osztályunk az udvari játékok
környékét rendezte;

- a másodikosok virágot ültettek;
- elkezdtük a sportpályánk körüli kerítés

felújítását: nyolcadikosaink segítettek a régi
kerítés bontásában;

- a takarítási világnap alkalmából tanuló-
ink többsége részt vett szeptember 26-án a
délutáni hulladékgyűjtésen, melynek során
PET palackot és papírt gyűjtöttünk a szülők
aktív közreműködésével. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a segítségüket!

Másnap – a jól megérdemelt munka ju-
talmaként – pizzát és üdítőt kaptak, november
8-án pedig a Kaméleon Társulat interaktív
színházi előadásán vehetnek részt tanulóink.

Nagyné Lenge Margit igazgató
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A kenderesi Tóth Edina és édesapja Tóth
Gábor kecskefogatukkal évek óta résztvevője  -
igazi kuriózumként -  környékbeli és országos
mezőgazdasági szakmai és szórakoztató rendez-
vényeknek, mind a felnőttek, mind a gyermekek
nagy örömére. Kecskefogatuk tagjaival, rudas
Matyival és nyerges Zsigával büszkén terjesztik
országszerte saját és városunk hírnevét. Nem
mellesleg utolsó képviselői a tradícionális ju-
hászdinasztiából származó, az állattenyésztéshez
hű maradt juhászembereknek. E havi lapszá-
munkban Edinát kérdeztük tevékenységükről.

Mióta foglalkoztok fogatozással? Hogyan,
honnan jött az ötlete? 

Édesapám még az 1950-es években látott egy
kosokból álló fogatot és már akkor eldöntötte,
hogyha lehetősége adódik, akkor neki is lesz
majd egy ilyen fogata. Szerencsére a megvaló-
sítás nem hiúsult meg, mert 2003-ban betaní-
tottunk egy négyes kos fogatot. Innen már csak
egy lépés volt a kecskefogat ötlete, mert úgy
gondoltam, hogy amit megtud tanulni egy kos,
arra a kecske is képes lehet. Igazam is lett, 2004-
ben már a kecskékkel tudtunk ellátogatni ren-
dezvényekre. Az ezt követő időszakban egy da-
rabig nem fogatoztunk, mert a kosok kiöre-
gedtek, a kecskék közül pedig az egyik el-
pusztult. Időközben elkezdtem dolgozni a Ma-
gyar Juh - és Kecsketenyésztő Szövetségnél,
ahol tagok is lettünk, így kezdtünk el járni az
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásárra (OMÉK). Ott az évek során
nagyon sokan megállítottak minket, hogy hová
lettek a fogataink, így úgy gondoltuk, hogyha
ennyire keresett ez a fogat, bele kellene vágnunk
és újra összeállítani egyet. 2013-ban végül el-
mentünk egy kecsketenyésztőhöz, ahol megvá-
sároltuk a jelenlegi állatainkat és betanítottuk
őket. Tevékenységünk azóta is nagy népszerű-
ségnek örvend, hiszen az országban egyedülálló.

Végül miért a kecskefogatolás mellett
döntöttetek, amikor a juhászat sokkal

közelebb áll hozzátok? 
A fogatolás szó hallatán szépen betanított

lovak, ízlésesen felszerelt hintók jutnak elsőként
a többség eszébe, pedig más állatfajok is kitű-
nően betaníthatóak fogatba. Szerintünk a kecske
sokkal esztétikusabban, kecsesebben mutat a
kocsiban, mint a kos. A mi kecskéink szánentáli
fajtájúak. A fajta bölcsője a svájci Saanen völgy.
Ma a világ legismertebb tejhasznú kecskefajtája.
Erőteljes, robosztus testalkat jellemzi, szőre
rövid, egyöntetűen fehér színű, enyhe sárgás
színeződés előfordulhat. Nyugodt vérmérsékletű,
a zárt tartást jól viseli.  A másik fő ok a kecske
mellett az volt, hogy szívósabb, nagyon jó a
melegtűrő képessége, ellenben a juhokéval. A
juh, mint köztudott „delel”, és amikor egy-egy
rendezvényen extrém meleg volt, szinte „sajnál-
tatták” magukat munka közben. 

Hogyan történik a betanítás, mennyi időt
vesz igénybe? Hasznosítjátok-e a kecskéket
más jellegű munkákra (pl. teherhordás) is?

Gyors a betanulási folyamat és nem igazán
van különbség az állatfajok között, egyforma idő
alatt képes a fogatozást elsajátítani a ló, a juh és
a kecske. A mostani kecskefogatom tagjai már
egy éves korukban részt vettek a túrkevei Kevi
Juhászfesztiválon. A betanítás szinte mindig
máshogyan zajlik. A jelenlegi kecskéket mi
neveltük öt napos koruktól kezdve, mi etettük
őket cumisüvegből jó darabig, így nagyon
hozzánk nőttek, kezesek lettek. Először kézzel,
kötőfékkel vezetgettük, rátettük a hámot, majd
kocsiba fogtuk. Őket még jutalmazni sem volt
szükséges a kezességük miatt, szár nélkül is
akárhová elmennek. Nem zavarja őket a tömeg,
sem a hangos zaj, így a rendezvényeken maxi-
málisan helytállnak. Ezek a kecskék nem kény-
szerből húzzák a kocsit, szinte tudják, hogy ez a
feladatuk, várják a fogatolási lehetőséget. Teher-
hordásra ők nincsenek hasznosítva, bár alkal-
masak lennének rá, hiszen van olyan alkalom,
hogy 3-4 felnőtt embert is húznak egyszerre,
nagyobb távokon. 

Milyen szakmai és más rendezvényeken
vesztek részt a fogattal?

Mindenhová csak meghívásra megyünk. A
kiállítások közül fontos kiemelni az OMÉK-ot
Budapesten, a Farmer Expót Debrecenben,
amely az egyik vezető nemzetközi mezőgazda-
sági és élelmiszeripari szakkiállítás az ország-
ban, a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napokat, de szívesen veszünk
részt a helyi és a környező települések meg-
mozdulásain is, szüreti felvonulásokon, faluna-
pokon, fesztiválokon. Eljutottunk már a Sopron
melletti Rábapatyra, de Kalocsa környékén is
rendszeresen ott vagyunk a szüreti rendezvé-
nyeken. Van egy internetes facebook oldalam, a
kecskefogat.hu, amelyen keresztül már több
meghívás is érkezett. A rendezvényekre saját
utánfutóval szállítjuk az állatokat, és mindig ügye-
lünk arra, hogy munka előtt egy kicsit tudjanak
pihenni. A kocsin és az öltözetünkön mindig
látható a Kenderes felírat, amelyet büszkén
viselünk.

Több szakmai elismerésben részesültetek
az elmúlt években? Kérlek, sorold fel őket!

Kaptam Farmer-expó különdíjat, Aranykam-
pó díjat  2002-ben, édesapám OMÉK díjat 2011-
ben, Aranykampó díjat kaptam 2006-ban a
Farmer-expón, 2015-ben pedig OMÉK díjat
kaptam Fazekas Sándor miniszter úrtól. Jelent
meg rólunk újságcikk a Borsban, az Új Nép-
lapban és az idei OMÉK-on a Kossuth Rádió
készített velem interjút. 

Az Edinával folytatott beszélgetésből egyér-
telműen kiderült, hogy ez a fogat kitűnő példája
az állatok iránti szeretetnek és tiszteletnek,
ember és állat közös, eredményes  munkájának!
Bízunk benne, hogy még számos helyen talál-
kozhat a közönség ezzel a kis csapattal! Mun-
kájukhoz ezúton is gratulálunk, a folytatáshoz
pedig erőt és nagyon jó egészséget kívánunk! 

Ács Andrea Éva

Az országban egyedülálló kecskefogattal büszkélkedhet városunk
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Bár egyre több otthonban kezdenek
el fűteni, még nem késő a hűvösebb idő
beköszönte és a fűtési szezon hivatalos
indulása előtt szakemberrel ellenőriz-
tetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az
égéstermék-elvezető rendszereket. 

Fűtési technológiától függetlenül komoly
veszélyt jelenthet a készülékek nem ren-
deltetésszerű használata, a szabálytalan
kivitelezés, illetve a rendszeres műszaki
felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasz-
tása. A szabálytalan kivitelezés miatt az

égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-
fűtőberendezés meghibásodhat. 

A zárt térbe visszajutó gázok már ala-
csony koncentrációban is komoly veszélyt
jelentenek az emberekre és a háziálla-
tokra. A rosszul bekötött eszköz nagy
eséllyel gyakrabban elromlik, sűrűbben
kell javíttatni és rövidebb idő alatt tönk-
remegy, így jóval több pénzbe is kerül.
Mindez megelőzhető, ha már a tervezést
és ezt követően a kivitelezést is szakem-
berre bízzuk.

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés

fontos feltétele a fűtési rendszer bizton-
ságos működtetésének, hiszen időben
kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy
javítási munkára van szükség. Rend-
szeresen ellenőriztessük berendezése-
inket szakemberrel és engedjük be ott-
honunkba a lakossági sormunkát végző
kéményseprőt!

A nem rendeltetésszerű használat kö-
vetkeztében jelentős anyagi kárral és ese-
tenként súlyos sérülésekkel járó tűzese-
tek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai
robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik
le káros anyag az olyan égéstermék-
elvezető rendszerben, amelyben hulla-
dékot vagy más, nem megfelelő tüzelő-
anyagot égetnek, az elzáródott kémény-
ből pedig a mérgező anyagok vissza-
áramolhatnak a lakótérbe. Ezek a veszély-
források a megfelelő használattal teljes
mértékben kiküszöbölhetőek.

A teljes biztonság elérését segítheti a
megfelelő minőségű és megbízhatóan
működő szén-monoxid érzékelő, amelyet
tüzelő-fűtő berendezéseink közelében
célszerű elhelyezni. Mivel a szén-
monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért
csak ezek a műszerek képesek jelezni a
mérgező gáz jelenlétét. Vásárlás előtt
mindig tájékozódjunk, mely termékek
megbízhatóak és kérjük szakember
segítségét!

A Katasztrófavédelem tanácsai a fűtési szezon kezdetére

Szeptember 30-án tartotta a Magyar Vöröskereszt Kenderes Város Alap-
szervezete  a Családi Lap támogatásával a Családi Napját, melyet pályázati úton
lehetett elnyerni. 

A nap folyamán lehetőség volt véradásra, szűrő vizsgálaton való részvételre, az
elsősegélynyújtás gyakorlására, sebimitációk kipróbálására, a tűzoltók munkájának
megismerésére, a gyermekek számára kézműves foglalkozáson való részvételre, külön-
böző rajz és mesemondó versenyeken való megmérettetésre, adományok átvételére. A
jelenlévők így megismerkedhettek a klasszikus Vöröskeresztes munkával, miközben
együtt jól érezhette magát kicsi és nagy egyaránt. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Liliom óvodásoknak és a MEOSZ helyi szervezetének a meghitt,
hangulatos kultúrműsorért, valamint valamennyi vöröskeresztes önkéntesnek, akik szorgos munkájukkal felejt-
hetetlenné tették ezt a napot. 

Bízunk abban, hogy jövőre hasonlóképpen megmutathatja magát a Vöröskereszt a településen és az idei Családi
Nap hatására még többen vesznek majd részt a rendezvényen!

Orvos Anetta Csilla
területi munkatárs, szakmai vezető



Tisztelt Betegtárs!

A daganatos megbetegedések
száma sajnos évről-évre növekszik. A
Rákbetegek Országos Szervezete az
Önök lakóhelyén is támogatja, segíti
a daganatos betegeket támogató
klubok, egyesületek megalakulását.

A csoport rendezvényein a daga-
natos betegek, hozzátartozóik, csa-
ládtagjaik, vagy barátaik kaphatnak
segítséget testi, lelki – szociális
problémáik rendezéséhez.

Életvezetési tanácsokkal, a beteg-
séggel, a kezelés lehetőségével, az

egészséges táplálkozással kapcso-
latos információkkal igyekszünk
ellátni az érdeklődőket.

Felkutatjuk, hogy hogyan lehet
megtanulni azt, hogy osszuk meg a
rákkal kapcsolatos érzéseinket,
hogyan birkózzunk meg a felmerülő
új terhekkel, hogyan küzdjük le
mások elutasítását, hogyan adjunk új

értelmet napjainknak, és hogyan
használjuk ki a mindennapot a lehető
legteljesebben.

Ha Ön gyógyult, vagy gyógyuló
beteg, esetleg ismerősei, családtagjai
által érintett, vagy csupán felkeltette
érdeklődését a szervezet tevékeny-
sége és szívesen csatlakozna hoz-
zánk, szeretettel várjuk.

További információ:     
Rákbetegek Országos Szervezete
„Együtt-Egymásért” Karcagi
Szervezet
Váczi Attiláné vezető
Telefon: 06/30/517-39-45
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A verseny időpontja: 2017. november 4.
(szombat) 10:00 óra
Helyszín: Kenderesi általános iskola tornaterme
Nevezés a helyszínen: 9.30 –ig
Előnevezni lehet: Bencze Tamásnál
Telefonszám: 06-20/263-0345
Nevezési díj: 1500 Ft

DíJAZÁS: első 3 hely, legnagyobb kiszálló
első 180
A verseny menete: 501 DO játék
Csoportmérkőzések: két nyert legig.
Legjobb 16 fő – vigaszág 3 nyert legig.
A döntő 4 nyert legig tart.
A helyszínen büfé üzemel.

Daganatos betegeket támogató klub

I. KENDERESI AMATŐR STEEL DARTS verseny

MEDOSZ HíREK BÁNHALMA

Megyei II. osztály - 2017/2018

6. 2017.09.16. - 15:30 Kenderes SE - Martfűi LSE 1 - 4
7. 2017.09.23. - 15:30 Kenderes SE - Szászberek SE 1 - 2
8. 2017.09.30. - 15:00 Kenderes SE - Cserkeszőlői SE 1 - 2
9. 2017.10.08. - 14:30 FC Jászszentandrás - Kenderes SE 3 - 2

10. 2017.10.14. - 14:30 Kenderes SE – Zagyvarékas KSE 
11. 2017.10.21. - 14:00 Kenderes SE    szabadnapos
12. 2017.10.28. - 13:30 Tiszagyenda KSK - Kenderes SE

MEGYEI III. osztály 
felnőtt
2017 – 2018

2017. szeptember 16. 
Bánhalmai SE – Berekfürdői SE    4:5

A csapat 11. a tabellán.
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Igen, mi találkoztunk az általános
iskola befejezésének 60. évforduló-
ján. Kevesen voltunk, sajnos  20-hoz
közeledik azoknak a száma, akik már
az égi iskolából figyeltek. Rájuk
emlékezve gyújtottunk gyertyát,
nyugodjatok békében! Több társunk
egészségi állapota nem engedte, hogy
velünk legyen. Olyanok is vannak,
akikről semmit nem tudunk, illetve,
akik nem voltak kíváncsiak egykori
társaikra.

Összejöttünk emlékezni és össze-
gezni életútjainkat. Valójában az em-
lékek felidézése egyben összegzés is
volt.

Iskolás éveinket igyekeztünk fel-
eleveníteni. A kiindulási pont az volt,
hogy többségünk szegény családban
élt, ebből adódott, hogy az irigykedés
nem volt jellemző ránk. Szüleink
elvárása az volt, hogy tanuljunk és
viselkedjünk jól. Mindannyiónknak volt otthon, a tanuláson
kívül is feladata: pl. vizet hordani az artézi kútról (a házakban
nem volt vízvezeték), állatokat etetni, legeltetni, morzsolni.
Kevés kivételtől eltekintve rendezett családi hátterünk volt.
Alsó tagozatos éveink kiegyensúlyozottak voltak, kiváló
tanító nénik foglalkoztak velünk. Közülük már csak Tátrai
Józsefné él, akinek ezúton is köszönjük  szeretetteljes
munkáját. Felső tagozatos éveink nagyon "változatosak"
voltak, az osztály-főnökök és a szaktanárok évente változtak,
ami nem volt előnyös. Az állandóságot Tátrai József tanár úr
jelentette. Következzen néhány kedves emlék! 

A "zárda" iskola épületének pincéjében a Kenderesen állo-
másozó szovjet helyőrség  szenet tárolt. 5-6. osztályos ko-
runkban jártunk abba az épületbe, s vártuk a katonákat, -akik
igen barátságosak voltak-,s a következő 2 szót ismételgettük:
"adjál karandást" (karandás=ceruza). Többször kaptunk.
Orosz tudásunk 8. osztály végére sem volt sokkal gazdagabb.
Mulatságosak voltak a kémia órák, ugyanis megadott méretre
vágott ablaküveg mögül néztük a tanár úr által bemutatott
kísérletet. Ez volt a korabeli "munkavédelem". Felidéztük,
hogy mi volt a tízóraink: zsíros kenyér, lekváros kenyér.
Napközi nem létezett, mindenki otthon ebédelt, előfordult,
hogy ugyanazt, ami a tízórai volt. Dolgoztunk a Micsurin-
kertben, ez volt a későbbi gyakorlókert elődje. Színdarabokat
is tanultunk, előadtuk. Az iskolai néptánc csoportnak többen
tagjai voltunk az osztályból. Legbüszkébbek az üveges táncra
voltunk. Szintén többen kézilabdáztunk az iskola válo-
gatottjában, s versenyekre is jártunk. A farsangi jelmezbálra
magunk, vagy anyukánk által készített jelmezeink voltak.
Minden évben kirándultunk a Kakati kiserdőbe, ahová

gyalog mentünk ki. Nagyon kedveltünk számháborút játszani
ott az erdőben. Moziba a vasárnap délelőtti matinéra
mentünk el néha. Ilyenkor gyerekeknek való filmet vetítettek
és a jegy is olcsóbb  volt, mint az esti előadásokra.

Az iskola befejezése után többségünk a családban egyre
teljesebb értékű munkát végzett: a háztartásban, a mező-
gazdaságban. Páran gimnáziumban tanultak. Visszatekintve:
nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki megállta a helyét az
életben, sokat dolgozva. Ebben minden bizonnyal része volt,
hogy szükséghelyzetben nőttünk fel, s gyerekként megta-
nultuk a családban a "nem", a "nincs" jelentését, s az ebből
adódó takarékoskodást. Korán belenőttünk és beleszoktunk a
munkába. Többségünk felnőttként tanult, szerzett szakmát.
Családot alapítva a gyerekek nevelése volt a legfontosabb
feladat, a munka,  nem egyszer a tanulás mellett. Gyerme-
keink a sokat dolgozó szülő mintáját látták. Az idő haladtával
fájdalmas kötelességeink lettek: szüleink ápolása, majd
elvesztése. Temettünk sokszor: nagyszülők, szülők, sokan a
házastársunkat is. 

Most az unokák boldogulása jelenti örömeinket. Talál-
kozónkat kellemes környezet (Gyorsétterem), jó hangulat
jellemezte, sajnáltuk, hogy el kellett köszönni egymástól. 

Összegezve:  a szegénység ellenére boldog gyermekkor,
küzdelmes, dolgos felnőttkor, sokasodó egészségi panasszal
teli öregkor a jellemzőnk. 

Zárógondolatként Kolozsvári Grandpierre Emilt idézem:
"Életünk egy olyan mondat, amit nem mi kezdünk, nem mi
fejezünk be, mégis rólunk szól."

Lovász Gáborné Darvas Ilona

60 éves osztálytalálkozó

Ülnek: Földi Ilona, Losánszki Julianna, Balogh Ilona , Ladányi Erzsébet
Állnak: Csízi Róza, Szegedi Éva, Darvas Ilona, Zsoldos Erzsébet, Apostol Arika, Kinczel István

Fotó: Mészárois Tamás
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A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:

Általános iskolai magyar-
történelem szakos tanár
(Kunmadaras)
Egyéb magasan képzett ügyintéző
(Szolnok)
Egyéb, máshova nem sorolható
technikus (Vasútépítő és
pályafenntartási technikus)
(Szolnok)
Szociális gondozó, ápoló (Karcag)
Telefonos ügyintéző (Debrecen)
Bolti eladó (Kisújszállás)
Bikagondozó, állattenyésztő
(Kunmadaras)
Kisállatgondozó (Kisújszállás)
Lakatos (Karcag)
Karosszéria lakatos (Karcag)
Esztergályos (Karcag),
Autófényező (Karcag)
Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozás-
betonminta vételező (Karcag) 
Ruhaipari gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó (Kisújszállás)
Gépi varró (Kisújszállás) 
Végvasaló (Kisújszállás)
Tehergépkocsi vezető (Karcag)
Targoncavezető (Karcag)
Takarító (Karcag)
Raktárkezelő (Karcag)
Konyhalány (Karcag)
Sertésgondozó (Kisújszállás)
Segédmunkás (Karcag)
Egyszerű ipari foglalkozás-
egyszerűsített foglalkozás (Karcag)

Érdeklődni és jelentkezni
személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi
út 27.), telefonon ( tel:0659795168)
) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további
információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/

A Horthy Miklós
Tengerészeti- és 

Kenderesi Néprajzi
Kiállítóterem 

téli nyitva tartása
Kedd - szombat: 9.00 - 17.00

Vasárnap, hétfő: zárva.

Jegykiadás: 16.40-ig.

A Horthy-kastély és a családi

kripta, a nyitvatartási időben

tekinthető meg!

Ünnepi nyitva tartás:
2017. október 23. hétfő

2017. november 1. Mindenszentek 

(csak a családi kripta látogatható)

2018. március 30. Nagypéntek

2018. március 31.

A KÉZIMUNKA 
KLUB

foglalkozása
október 24-én (kedden)

14 órakor lesz 
a művelődési házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TISZTELT OLVASÓNK!
Amennyiben nem jut el 

az Ön postaládájába a Kenderesi
Krónika, kérjük jelezze felénk 

a 06-59/328-141-es
telefonszámon!

- szerkesztőség -

NOVEMBERI 
LAPZÁRTA IDŐPONTJA:

2017. november 10. 
(péntek) éjfél

Márton-napi liba bál
(gyermekek számára)

2017. november 10-én
(pénteken) 14 órától,
a művelődési házban.

Program:
liba bütykölde

libasorversenyek,
táncház,

bögrecsárda és libalegelő várja 
a vendégeket!

BABA-MAMA KLUB
2017. október 25-én (szerda) 

10.00 órakor tartjuk

Babamasszázs 
foglalkozásunkat 

a Városi Könvtárban.
Foglalkozást tartja 

Kocsmárné Verbánász Lídia.

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