
Emléktábla avatásra gyűltünk össze.
Egy olyan kenderesi személyre emlé-
kezünk, aki ártatlanul vált az 1956-os
forradalmat követő megtorlás áldoza-
tává. Makra Endrére emlékezünk, aki a
Magyar Királyi Csendőrségnél szol-
gált, egészen annak 1945-ös fel-
oszlatásáig. Szolgálatát kiválóan
látta el, amit kitüntetései és gyors
előmenetele is tanúsítanak, de
ugyanezt mutatja az is, hogy tagja
volt annak az elit csendőrségi
alakulatnak, amely Horthy Miklós
mellett testőri feladatokat látott el,
a kormányzó kenderesi tartózko-
dása idején. Makra Endre bizo-
nyára szép karriert tudhatott volna
magáénak, ha nem jön közbe a
világégés és az a radikális politi-
kai fordulat, ami Magyarországon
bekövetkezett. 

A háború után hatalomra jutott
politikai-ideológiai rendszer bűnösnek
kiáltott ki mindenkit, aki a Horthy-
korszakban elismert személy volt, vagy
az akkori társadalmi rend fenntartásá-
ban fontosabb szerepet töltött be. A
Magyar Királyi Csendőrséget felszá-
molták és a fegyveres testület hajdani
tagjaira kegyetlen üldöztetés várt, de
családtagjaikat sem kímélték. Nem ju-
tottak munkához, folyamatos volt az
ellenük való uszítás, életüket minden
módon és minden eszközzel ellehetet-
lenítették. Makra Endrére és családjára
is ez a sors várt. Igen nehezen és csak
rövid időszakokra tudott munkába állni
és kenyérkereső családfőként alig tudta
eltartani feleségét és három kiskorú
gyermekét. Nem politizált, nem töreke-
dett a kommunista hatalom megdönté-
sére, még a helyi Forradalmi Bizott-
ságnak sem lett tagja. Egy dolgot akart:

békében élni és szeretetben, biztonság-
ban felnevelni gyermekeit! 

A forradalmat követő megtorlás kü-
lönösen kegyetlen volt az akkoriban
„Horthy falujának” titulált Kenderesen.
A Kunhegyesen állomásozó karhatalmi

egység pufajkásai sok kenderesi embert
hurcoltak a rendőrség épületébe, ahol
drasztikus eszközökkel félemlítették
meg őket. 1957. március 10-én este
Makra Endre házánál is megjelentek,
amely a Takarékszövetkezet épületének
helyén állt, és őt is a rendőrségre vitték,
ahol a mai napig tisztázatlan körülmé-
nyek között megölték. A rettegő csa-
ládot csak másnap értesítették halálá-
ról, de nem adtak lehetőséget arra, hogy
a holttestét megnézhessék, tőle elbú-
csúzhassanak. 

Eltemetéséről is a karhatalom intéz-
kedett, de nem Kenderesen, egyházi
szertartás szerint, hanem Kunhegyesen,
búcsúztatás nélkül temették el. A szer-
tartáson csak a felesége vehetett részt.
Kenderesen futótűzként terjedt el a tra-
gédia híre, de a korra jellemző megfé-
lemlítés következményeként az embe-
rek nem mertek nyíltan beszélni róla. 

A haláleset után rövid idővel a cson-
kán maradt család is elköltözött a köz-
ségből, üresen maradt házukat államo-
sították és ezzel szinte minden eltűnt,
ami a helyieket Makra Endrére emlé-
keztette volna. Azóta eltelt 70 év, ami

idő alatt Makra Endre emlékére
félelem és elhallgatás telepedett, de
a történet még ma is él az idősebb
kenderesiek emlékezetében, igaz,
még ma is sokan csak halkan mer-
nek róla beszélni. 

A Horthy Miklós Emlékére Ala-
pítvány fontosnak tartotta, hogy tá-
mogassa azt a törekvést, hogy
Makra Endre emléktáblát kapjon
Kenderesen. Ezzel a táblával, ki-
emeljük Makra Endre emlékét a fe-
ledés homályából és lerójuk előtte
a tiszteletünket, visszaadva ezzel

egy ártatlanul meggyilkolt ember be-
csületét. 

Az alapítvány és mindannyiunk ne-
vében megköszönöm azok munkáját,
akik ebben közreműködtek:

- így megköszönöm Turi János mun-
káját, aki kutatásai eredményeként fel-
dolgozta Makra Endre tragikus halá-
lának történetét és az emléktábla elké-
szítését kezdeményezte.

- Megköszönöm Kovács Sándor úrnak,
a JNSZ Megyei Közgyűlés Elnökének,
Kenderes Város Önkormányzatának és
Maczó László Úrnak, a Fegyvernek és
Vidéke Takarékszövetkezet igazgató-
jának anyagi és erkölcsi támogatásukat.

Elhangzott 2017. szeptember 2-án
Kenderesen, a Horthy Emléknapon.

Bodor Tamás

XXV. évfolyam 9. szám – 2017.  szeptember

Emléktáblát avattunk Makra Endre tiszteletére
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Kitüntetések 2017
Az augusztus 20-i ünnepségen 

„KENDERESÉRT EMLÉKÉREM” kitüntető díjban részesültek

Tanítói végzettséget a Debreceni Ta-
nítóképző Főiskolán szerzett, ahol kez-
detben nappali tagozaton tanult, majd
miután a kenderesi Általános Iskolában
kapott tanítói állást, levelező tagozaton
fejezte be tanulmányait 1979-ben. 

Négy év más intézményekben eltöl-
tött idő után 1986-ban lett újra tagja az
iskola pedagógusi közösségének. Mun-
káját hivatásának tekintette, aki nem-
csak tanítványait, de a környezetét is
nevelte. Pedagógusként mindig ember-
séges és gyermekközpontú volt. Szak-
mai, pedagógiai felkészültsége kiemel-
kedő, rendszeresen képezte magát, a
tanfolyamok mellett fejlesztő pedagó-
gusi szakvizsgát is szerzett. Felelős-
séget vállalt a tanulók fejlődéséért, a
tehetségek fejlesztéséért, és megfelelő
segítséget nyújtott a sajátos nevelési
igényű vagy hátrányos helyzetű gyer-
mekek nevelése-oktatása során is. 

Tanóráin a gyerekek mindig aktívak
és motiváltak voltak, köszönhetően a
változatos feladattípusoknak és munka-
formáknak. Jól felépített és megfele-
lően megvalósított óráin a tanulók a
tanítóval együttműködve eredménye-
sen dolgoztak. Stílusa, hangneme, jó
kommunikációs képessége segítségé-
vel megszerettette tanítványaival az ál-
tala oktatott tantárgyakat. 

Követelményrendszerét elfogadtatta
a tanulókkal és a szülőkkel egyaránt.
Gyermekszeretete, munkabírása példa-
mutató volt. Pedagógiai munkáját terv-
szerűség és következetesség jellemez-
te. Nagy hangsúlyt fektetett a tehetség-
gondozásra, illetve a hátrányos hely-
zetű gyermekek felzárkóztatására, ta-
nítványait rendszeresen készítette vers-
és mesemondó, helyesírási versenyek-

re, illetve mesevetélkedőre. Az iskolai
versenyeken az általa felkészített ta-
nulók rendszeresen a legjobbak között
végeztek. Az oktatás mellett osztály-
főnökként lelkiismeretesen nevelte a
rábízott gyermekeket, kiemelt figyel-
met fordított a tanulók sokoldalú fej-
lesztésére. Nagy hangsúlyt fektetett a
közösségformálásra is. Tanítványaival
minden évben színvonalas műsorral
készültek a különböző iskolai rendez-
vényekre, sokat kirándultak, erdei isko-
lában voltak, táboroztak. 

Az ő ötlete volt a nyári hagyomány-
őrző kézműves tábor, amelyen sok
alsós kisgyermek vett részt az évek fo-
lyamán. Hosszabb ideig tevékenyke-
dett az általános iskolában a minőség-
irányítási csoport vezetőjeként és alsós
munkaközösség – vezetőként, melynek
során sok jó ötlettel színesítette az in-
tézmény programjait. 

Hatékonyan működött együtt a gyer-
mekek érdekében a kollégákkal, szü-
lőkkel, egyéb szakemberekkel, de a vá-
ros fejlődését is szívügyének tekintette,
két cikluson keresztül települési képvi-
selőként, bizottsági elnökként dolgo-
zott.   

2015. augusztus 1-je óta a város plé-
bánosa. Kenderesre kerülésekor egy
igen nagy feladattal bízta meg őt az
Egri Egyházmegye: az általános iskola
és az óvoda lelki vezetését kapta meg-
bízatásul. Az egyház 1948 óta nem vett
részt Kenderesen az oktatásban és a
nevelésben, ami még inkább megne-
hezítette helyzetét. Munkatársaival, az
egyházközösség tagjaival és elsősorban
a gyerekekkel hamar elfogadtatta ma-
gát. Kötelező feladatain kívül, ami ön-
magában sem kevés (hitoktatás, jegyes-

oktatás, esketés, temetés, misék celeb-
rálása), - hiszen mindezt öt településen
végzi -, még arra is jut ideje, hogy a
gyermekeknek és a felnőtteknek prog-
ramokat szervezzen: kerékpártúrák, ki-
rándulások, táborok, felnőtt bibliaóra
formájában. 

Közvetlensége, barátságos természe-
te és az emberek felé fordulása nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy katolikus
közösségünk tagjainak száma egyre gya-
rapszik. Kívánjuk, hogy sokáig kitart-
son ez a lelkesedés, pozitív életfelfogás
és adja a Jóisten, hogy még sokáig kö-
szönthessük őt egyházközségünk élén!

2006. január 1-től 2017. július 31-ig
látta el az aljegyzői feladatokat Kende-
res Városi Önkormányzatánál. Mun-
káját lelkiismeretesen, magas színvo-
nalon, hivatásszeretettel végezte. Tisz-
telettudó, példamutató személyisége
kivívta mind a munkatársak, mind a
lakosság szeretetét. Erős hite és meg-
győződése segítséget jelent számára a
mindennapokban. 

Pályázataink előkészítését, lebonyo-
lítását nagy szakértelemmel és oda-
adással végezte. Jelenlegi nyertes pá-
lyázataink összege meghaladja a 3
milliárd forintot. Fontosnak tartotta,
hogy szakmailag is tovább fejlődjön,
ezért felvételizett a Pécsi Állam- és
Jogtudományi Egyetemre, ahol ebben
az évben megszerezte a jogi dokto-
rátust. Példaértékű család és szülősze-
retete,  embertársaihoz való viszonya.
Köszönjük Kenderesért végzett munká-
ját, az itt eltöltött 11 évet. 

További munkájához erőt,
egészséget, és a Jóisten gazdag

áldását kérjük.

Minden kitüntetettnek ezúton is gratulálunk, 
további sikereket és nagyon jó egészséget kívánunk!

Király Lászlóné

Koltavári Attila

Dr. Orosz Mihály
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2017. július 26-án tartott rendkívüli,
nyílt ülésén az alábbi napirendeket vitatta meg
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete: 

Határoztak a települési önkormányzatok
2017. szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt
pályázat beadásáról és a szükséges önerő biz-
tosításáról, amely  bruttó 1.606.550 Ft.  Ezt az
összeget a 2017. évi költségvetésből biztosít-
ják. Elemzésre került a 2016. évi szociális tűzifa
minősége és kiosztott mennyisége, amely sza-
bályszerűen dokumentálásra került. Az idén
500 m3 keménylombos tűzifa, tölgyfa beszer-
zését tervezik, mely térítésmentesen kerül ki-
osztásra, a helyi rendelet alapján az e célra
rendszeresített nyomtatványon beadott igények
elbírálása után. A kiosztásra 2018. február 15-ig
kerül sor.   

Következő napirend keretében döntöttek a
„Kenderes – Zöld Város Program” nevű
TOP – os pályázattal kapcsolatos ajánlattevők
kiválasztásáról. Minden esetben a legalacso-
nyabb összegű árajánlattevőt választották ki a
feladatok elvégzésére, melyeket az alábbiak-
ban sorolunk fel:

A pályázat keretében megvalósítandó fele-
lős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói
feladatok ellátása: Bakos László egyéni vállal-
kozó  Ajánlat összege: bruttó 1.041.400 Ft

A projektre kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításával összefüggő feladatok ellátása:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ajánlat
összege: bruttó 165.100 Ft

A pályázat keretében megvalósítandó pro-
jektmenedzsmenti feladatok ellátása: Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. Ajánlat összege:
bruttó 2.222.500 Ft

A pályázat keretében megvalósítandó mű-
szaki ellenőri feladatok ellátása: Fegyverneki
Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.
Ajánlat összege: bruttó 1.041.411  Ft

Képviselői kérdésre válaszként hangzott el,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Terü-
letfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel
már korábbi pályázatok kapcsán intenzív volt
az együttműködés, pozitív tapasztalat van a
munkájukról.

A Magyar Államkincstár 100 %-ban bizto-
sította a pályázati összegeket, ezért finanszí-
rozási problémák nem lesznek a pályázatok
megvalósítása során.

Kiválasztották a „Szociális alapszolgálta-
tások infrastruktúrájának bővítése, fejlesz-
tése” című TOP-os  pályázat nyertes ajánlat-
tevőit, melyek  a következők:

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Ajánlat összege: bruttó 1.193.800 Ft
Felelős akkreditált közbeszerzői szakta-

nácsadói feladatok ellátása: Bakos László egyéni

vállalkozó  Ajánlat összege: bruttó 571.500 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítá-

sával összefüggő feladatok ellátása: Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. 

Ajánlat összege: bruttó 165.100 Ft
Ennél a pályázatnál szintén a legalacso-

nyabb összegű árajánlatot tevőket támogatta a
testület. A nyert összegből a Központi Konyha
eszközbeszerzését támogatják.   

Döntöttek a „Településképi környezetvé-
delmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályá-
zat nyertes ajánlattevőiről, akik a következők:

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

Ajánlat összege: bruttó 5.207.000 Ft
Műszaki ellenőri feladatok ellátása: Katona

Mérnöki Szolgáltató Kft.   
Ajánlat összege: bruttó 2.095.500 Ft
A projektre kötelezően előírt nyilvánosság

biztosításával összefüggő feladatok ellátása:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

Ajánlat összege: bruttó 368.300 Ft
Felelős akkreditált közbeszerzői szakta-

nácsadói feladatok ellátása: Bakos László
egyéni vállalkozó   

Ajánlat összege: bruttó 2.095.000 Ft
A projekt marketing, kommunikációs szol-

gáltatásainak biztosításával összefüggő fela-
datok ellátása: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

Ajánlat összege: bruttó 2.032.000 Ft
Minden esetben a legalacsonyabb összegű

ajánlattevőt választották ki a feladatok
elvégzésére.

A következőekben előterjesztést tárgyaltak
a hulladékgazdálkodással összefüggő
intézkedésekről. A Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
tájékoztatása alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás tekintetében átalakulás vár-
ható, az országos hulladékgazdálkodási rend-
szer integrációja megindult. Az átalakulás
célja az ellátás színvonalának megtartása
mellett a jelenleg mintegy 300 hulladékgaz-
dálkodási cég működésének optimalizálása,
mely regionális szervezetek kialakításával
teljesülhet. A megyében jelenleg négy köz-
szolgáltató társulás működik. Az NHKV Zrt.
tájékoztatása alapján célszerűvé válik a
regionális szervezetek kialakítása céljából a
jelenleg is létező hulladékgazdálkodási tár-
sulások útján történő feladatellátás, a Tisza-
zugi Önkormányzatok Társulása és a Szolnok
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás terü-
letén az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Non-
profit Kft. bevonásával. Ennek megvalósítása
érdekében az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részüzletrészének adás-vételére
kerül sor úgy, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata a saját társaságban fennálló

22.110.000 Ft névértékű részüzletrészéből
100 ezer – 100 ezer Ft névértékű részüzlet-
részt elidegenít a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása, valamint a Szolnok Térségi Hulla-
dékgazdálkodás Társulás részére. Ezzel egy-
idejűleg szükséges a társulások és tagönkor-
mányzatok részéről a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására vonatkozó döntések
meghozatala, a társulás megállapodások mó-
dosítása valamennyi érintett fél által. 

Fentiek miatt Kenderes Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete határozatot ho-
zott az alábbiakról:

- Megismerték és jóváhagyták Szolnok
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társu-
lási megállapodásának módosítását, valamint
egységes szerkezetbe foglalt társulási megálla-
podását, továbbá döntöttek a települési hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló közszolgáltatási szerződés legfeljebb 6
hónapos határidővel történő felmondásáról.
Kinyilvánították, hogy Kenderes város
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátá-
sát a továbbiakban a Szolnok Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Társulás útján végezte-
tik el. 

- Megismerték és jóváhagyták a Kenderes
Városi Önkormányzat részvételével működő
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Non-
profit Kft.-ben fennálló, Szolnok Megyei Jogú
Város tulajdonában álló részüzletrészből
100.000 Ft névértékű részüzletrész megvá-
sárlását a Társulás részére, oly módon, hogy
az önkormányzat rendelkezésében lévő üzlet-
rész felosztásával két további, 100.000 Ft
névértékű közös üzletrész kerüljön a tagjegy-
zékbe felvételre, melynek tulajdonosai a Ti-
szazugi Önkormányzatok Társulása és Szol-
nok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
lesznek. Az adás-vételi szerződés megköté-
sének feltétele a társtulajdonosok, illetve a
Kft. elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó
lemondó nyilatkozatának beszerzése.

- Hozzájárultak az NHSZ Szolnok Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításához és felkérték a Kft.  ügyvezetőit
a változásoknak a tag- és cégnyilvántartásban
történő átvezetéséhez szükséges intézkedések
megtételére. 

- Felhatalmazták a polgármestert a tárgya-
lások lefolytatására, valamennyi szükséges in-
tézkedés megtételére és dokumentumok,
okiratok aláírására. 

Meghosszabbították a Vodafone Magyar-
ország Zrt. és Kenderes Városi Önkor-
mányzat közötti bérleti szerződést 2022.
december 31-ig terjedő időszakra A bérleti
díj összegét 500 ezer Ft + ÁFA/év összegben
állapították meg. A terület az önkormányzat
tulajdonát képező 0571 hrsz.-on nyilvántartott
ingatlanon található. 

Folytatás 4. oldalon

Testületi ülésen történt ….
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EBösszEírás

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2017. szeptember 30.

Az eb tulajdonosa , vagy az eb tartója ebösszeíráskor köteles 
az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani! Amennyiben Kenderes közigazgatási
területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, 

kérjük az adatlap végén található nyilatkozatot kitölteni és leadni!
(Az adatlapot és a beküldési lehetőségeket 

a krónika előző számában megtalálják.)

KÖZVILÁGÍTÁSI 

HIBABEJELENTÉS

Telefon: 06 23/540-430, 06
30/500-5655 (sürgős esetekben)

E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu

Polgármesteri Hivatal 59/328-106,
59/328-251

Folytatás a 3. oldalról

Polgármesterasszony tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy Karcagon részt vett az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos szolgálatfor-
máról tartott tájékoztatón, ahol kérték az ön-
kormányzatok segítségét a tartalékos rendszer
fejlesztésében. A tervek szerint járásonként
egy század területi elven szervezett tartalékos
erő megalakítására kerül sor. Az Önkéntes
Területvédelmi tartalékos szervezet szükség
esetén helyben biztosít egy kiképzett, felké-
szített, alkalmazható erőt. A toborzásra szóló
felhívást közhírelik, a helyi újságban meg-
jelentetik. Kérte a jelenlévőket, hogy saját
környezetükben tájékoztassák a lakosságot a
lehetőségről.  

Tájékoztatta a testületet, hogy megjelent a
Magyar Közlönyben az a kormányhatáro-
zat, miszerint a Kormány 1.200.5 millió Ft
forrást biztosít az önkormányzat tulaj-
donában álló egyes közösségi célt szolgáló
ingatlanok felújítására a 2017. évi központi
költségvetésből. Elmondta, hogy a megnyert
TOP-os pályázatok teljes összegét átutalta a
Magyar Államkincstár az önkormányzat szá-
mára, ezért köszönetét fejezte ki Magyaror-
szág  Kormányának. 

Kérte a testületi tagokat, hogy a következő
testületi ülésen tegyék meg javaslataikat az
önkormányzati kitüntetések lehetséges
díjazottjairól.

Végezetül tájékoztatta a testületet, hogy
Dr. Orosz Mihály aljegyző úr augusztus 1-től
költözés miatt munkahelyet vált. Saját maga
és a Képviselő-testület nevében megköszönte
aljegyző úr munkáját, a jövőben sok munka-
sikert és boldogságot kívánt számára. Aljegyző
úr megköszönte és viszonozta a jókívánsá-
gokat, bízik benne, hogy munkájával hozzá-
járult a település fejlődéséhez, szakmai isme-
reteivel segíteni tudta az önkormányzat mű-
ködését.   

2017. augusztus  14-én rendes, nyílt tes-
tületi ülést tartott a Képviselő-testület,
melyen a következő napirendeket tárgyalták
meg:

Határoztak a 2017. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításáról, amelyre rész-
ben a 2017. évben elnyert TOP-os pályáza-
tokra megkapott előlegek, a minimálbérre
történő kiegészítés hozzájárulása és a köz-
munkaprogramok miatt kerül sor. 

Előterjesztést tárgyaltak meg és fogadtak el
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
első félévi végrehajtásáról. A számadatokból
kitűnik, hogy az intézmények komolyan
veszik a gazdálkodást és az elmúlt időszakhoz
hasonlóan takarékos, szigorú gazdálkodást
folytatnak.  Az önkormányzatnak lejárt szállí-
tói tartozása nincs. A Magyar Államkincstár
felé visszafizetési kötelezettsége 6 278 719 Ft
(Kenderesi Gondozási Központ működési
engedély nélküli beindítása miatt), erre az
összegre már nem kérhettek rendkívüli ön-
kormányzati támogatást, mert tárgyévet meg-
előző a tartozás. Visszafizetési kötelezettség
még továbbá 8 538 084 Ft. (A 2016. január 5-ig
esedékes segélyeket az önkormányzat 2015.
december végén kifizette, amit az ellenőrzés
során a Kincstár nem fogadott el teljesítés-
nek.) Ezen összeg szerepel a benyújtott rend-
kívüli önkormányzati támogatási igényben,
melyről még nem született döntés.

Rendeletet alkottak a partnerségi egyez-
tetés szabályairól. A településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján min-
den településnek október 1-ig el kell készíteni
a Településképi Arculati Kézikönyvet, amely-
hez szorosan kapcsolódik a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló rendelet. 

Kiválasztották a „Kenderesi Móricz Zsig-
mond Művelődési Ház energetikai célú fel-
újítása” című pályázat keretében megvalósí-
tandó

– közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellá-
tó nyertes ajánlattevőt, Bakos László  egyéni
vállalkozó személyében. 

Ajánlat összege: bruttó 635.000 Ft
– műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyer-

tes ajánlattevőt, Bakos László egyéni vállal-
kozó személyében. 

Ajánlat összege: bruttó 635.000 Ft
– teljes körű nyilvánosság biztosítását

ellátó nyertes ajánlattevőt, a Populart Produk-
ció Kft. személyében. 

Ajánlat összege: bruttó 254.000 Ft
– projektmenedzsmenti feladatokat ellátó

nyertes ajánlattevőt pedig a Fegyverneki Te-
rületfejlesztő Központ Kft. személyében. 

Ajánlat összege: bruttó 1.092.200 Ft
Minden esetben a legalacsonyabb összegű

árajánlat került kiválasztásra. A szerződések
megkötésével megbízták Pádár Lászlóné pol-
gármestert.

Határoztak támogatási előleg és támoga-
tási megelőlegezési kölcsön igénybevételé-
ről. Az önkormányzat a településképet meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója több-
funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése
című pályázaton energetikai korszerűsítésre
pályázatot nyert a Művelődési Ház felújítá-
sára. Ez az egyetlen olyan pályázat, ahol ön-
erőre van szükség. Az összeg megléte biztosí-
tott, mert a költségvetésben betervezésre ke-
rült. A pályázat utófinanszírozott, amihez 50
% előleget kell igényelni, ehhez a képviselő-
testület felhatalmazása szükséges. A fennma-
radó 50 % biztosításához hitel felvételére van
szükség, melynek összege 24.171.031 Ft. A
testület mindkét esetben hozzájárult a szüksé-
ges intézkedések megtételéhez.

Határozatot hoztak árajánlat kéréséről, a
Kenderes Település Arculati Kézikönyv el-
készítése kapcsán. Ajánlatot kérnek a Civis-
terv Bt., az Urban Linea Kft., és a Kiszelovics
és Társa Kft.-től, mely tartalmazza a telepü-
léstervező és ahhoz kapcsolódó főépítészi
tevékenységet is.

Végezetül közérdekű bejelentések hang-
zottak el, ahol képviselői jelzés érkezett a
Szövetkezeti úton és gyalogjárdán lévő
úthibákról. Kérték a Városgazdálkodás veze-
tőjét a szükséges intézkedések megtételére.

A Kenderesi Gondozási Központtól jelzés
érkezett, hogy a lakosság egy része nagyon
rossz körülmények között él. Sok lakásban az
alapvető higiéniás körülmények sincsenek
biztosítva. A házaknál több esetben tapasz-
talták, hogy nincs wc, amely egészségügyi
szempontból megengedhetetlen. Ezzel kap-
csolatosan felvették a kapcsolatot a Munka-
ügyi Központtal, mert a közmunkaprogram
keretében terveztek megoldást találni a prob-
lémára. A Munkaügyi Központ tájékoztatása
alapján ebben az évben nem tudnak biztosí-
tani ilyen célra forrást, ezért a jövő évben
kifejezetten ilyen jellegű közmunkaprog-
ramban szeretnének résztvenni. 

Bánhalma virágosítását tervezik, amelyhez
minden segítséget szívesen fogadnak. Sás-
liliomot szeretnének ültetni az utcákban,
minél nagyobb területen.  

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
megtekinthetők a 

www.kenderes.hu/Önkormányzat/
Jegyzőkönyvek oldalon.
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A kenderesi Simai Judit és Veres

Ambrus  a kisújszállási Nagykun Tánc-

együttes Ifjúsági tagozatának néptán-

cosai. A csapat az elmúlt években elért

szakmai eredményeinek köszönhetően,

Kecskésné Hercegh Kata vezetésével

meghívást kapott Pekingbe, ahol  fellép-

tek a Joy Dancing Beijing Festival 2017.

elnevezésű Ifjúsági Kulturális és Művé-

szeti Héten. 

A következő sorokban útiélményeik-

ről számolnak be a tisztelt olvasóknak:

Egy próba utáni, nyárnyitó, csapat-
építő tréning közben szüleink váratlanul
betoppantak a Nagykun Klubba, ahol egy
rögtönzött szülői értekezlet keretein belül
közölték velünk a nagy hírt: ”Kínába
utazunk!” A bejelentés sokkhatásként ért
bennünket. – Én (Ambrus) csak egy „Hi-
ányozni fogsz Anyu!” felkiáltással fejez-
tem ki döbbenetemet, míg a többiek tátott
szájjal ámultak. Ezután otthon nagy csa-
ládi beszélgetések folytak, hogy hogyan
teremtsük elő az utazáshoz szükséges
pénzt. Többen címerezni jártunk, hajnal-
ban keltünk, róttuk a kukorica sorokat,
miközben arcunk és kezünk kisebesedett,
de nem számított, mert ezzel is segítettük
szüleinket a gyűjtögetésben. Eközben ők
sem tétlenkedtek, mozgósították kapcso-
lataikat és erőteljes adománygyűjtésbe
kezdtek. Július elejére biztossá vált, hogy
utazunk, ezért minél hamarabb be kellett
szerezni az útlevelet, vízumot, egyéb uta-
zási kellékeket: egységes bőröndöket,
ruhazsákokat, egyen melegítőket, póló-
kat, amelyben lelkes szponzorok és támo-

gatók segítettek bennünket. Emellett mi
is lelkesen készültünk, lázasan folytak a
próbák, izgatottan készültünk a kínai fel-
lépésekre.

Eljött a várva várt nap, melyet megelő-
zött egy futurisztikus és kaotikus bőrönd
bepakolási ceremónia. Az indulás regge-
lén, felbolydult méhkashoz hasonlóan
repkedett mindenki a busz körül és  szü-
leink aggódó tekintetével kísérve elindul-
tunk. A reptéri várakozás izgalmait fo-
kozta, hogy át kellett rendezni bőröndje-
inket, mert túlsúlyosak voltak. A felszál-
lás pillanatában úgy éreztük, mintha
pillangók repkednének a gyomrunkban,
hiszen még egyikőnk sem repült.

Augusztus 5-én - moszkvai átszállással
- a reggeli órákban megérkeztünk a pekingi
repülőtérre, ahol vendéglátóink már nagy

szeretettel vártak bennünket. Dél körül
foglaltuk el első szálláshelyünket, neve-
zetesen a Holiday Inn egyik négy csilla-
gos szállodájában. Itt megdöbbentünk
azon, hogy nem volt 4.-ik emelet, mert
Kínában misztikus jelentése van a 4-es
számnak. 

Nem sok időnk volt az út fáradalmait
kipihenni, mert este már a nyitó vacsorán
kellett részt vennünk, ahol megismer-
kedhettünk a fesztivál többi résztvevő-
jével. Barátságot köthettünk indonéz,
kazah, libanoni, máltai, orosz, sri-lankai
és más nemzetek fellépőivel.

Ekkor vette igazan kezdetét kínai
„kiruccanásunk”. Másnap korán reggel
indultunk Kína egyik legnagyobb tele-
víziós társaságához, ahol a megnyitó ün-
nepségen előadtuk bukovinai táncunkat. 

Meglepően nagy színpadon táncoltunk
korszerű fénytechnikákkal a háttérben,
élő adásban, de ez nem  zavart bennünket.
Bármerre jártunk, bárhol megjelentünk,
azt vettük észre, hogy az ott élő emberek
csodálattal tekintenek ránk, mintha vala-
mi újat, különlegeset látnának. Ezt bizo-
nyítja az ott készült temérdek mennyi-
ségű közös fotó, selfie, külföldi baráta-
inkkal. Ezen az estén kóstolhattunk elő-
ször tradicionális kínai ételeket, ügyesen
forgatva a pálcikákat, óvatosan ízlelget-
tünk. 

Kései órákban tértünk vissza szállás-
helyünkre, ahol a 6 órás időeltolódás miatt
mindenki hamar nyugovóra tért.

Kirándulásunk harmadik napján bepil-
lanthattunk a kínai színház kulisszái mögé,
ahol egy operarészlet dalait és mozgásait
tanultunk, maszkot festettünk és a darab
különleges arcfestéseit is kipróbálhattuk.
A Pekingben töltött idő alatt két csoport-
társunknak volt születésnapja és mi közös
ünnepléssel zártuk napot.

Talán a negyedik napot vártuk a leg-
jobban, hiszen, ekkor látogattunk el Kína
legnevezetesebb látványosságához, a
Kínai Nagy Falhoz. Elhamarkodottan, meg-
fontolatlanul és gyorsan tettük meg az
első lépéseinket, de hamar rájöttünk,
hogy ez bizony „Nagy Fal-at”, de mi nem
adtuk fel, meghódítottuk azt. 

Este részt vettünk a Pekingi Termé-
szettörténeti Múzeumban a Múzeumok
éjszakáján, ahol két alkalommal adhattuk
elő táncainkat. A szervezők kérésére mi

Kirándulás Keleten, 
kenderesi fiatal táncosok bemutatkozása Kínában

Folytatás a 6. oldalon
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nyitottuk meg a rendezvényt és csak a mi
csoportunk szerepelt a múzeum előtti szín-
padon. A fellépés előtt a földön ülve gyors-
éttermi kaját majszoltunk zacskóból, a
szereplések között lazításképpen elkezd-
tük játszani közös „puff” játékunkat és a
végére minden nemzet fellépői csatlakoz-
tak hozzánk. 

Augusztus 9-én reggel utaztunk a
világhírű Madárfészek olimpiai stadion-
ba (Bird’s Nest), ahol a záró ceremónia
keretein belül felvonulhattunk, büszkén
lengetve a magyar zászlót, majd az össze-
tartozást jelképezve köröket hoztunk
létre más külföldi barátainkkal és kö-
szöntöttük a 2022-es téli olimpiai játéko-
kat. A stadion melletti téren különleges
játékos sportokat próbáltunk ki, mint a
kínai „lábtengó” egy fura tollaslabdával,
és a magyar virtus a szkanderben is győze-
delmeskedett. 

Ezen a napon elutaztunk a Nyári Palo-
tába, ahol rácsodálkoztunk a palota gyö-
nyörű kertjére, tavára, építészeti különle-
gességeire és itt került sor kínai táncos
barátaink kölcsönös megajándékozására. 

Az ezt követő napon utolsó óráinkat
Pekingben többnyire vásárlással töltöttük,
egy turisták számára létesített bevásárló
negyedben (Pearl Bazar), ahol alkudni
nem kötelező, de érdemes. 

Ezután tovább utaztunk következő
állomásunkra Dalianba. Ez egy különle-
ges út volt, ugyanis olyan vonattal utaz-
tunk, ahol hálófülkék voltak  kialakítva
az  utasok  számára.

Másnap reggel a korai órákban érkez-
tünk  Dalianba, ahol egy busz várt ben-
nünket, hogy elvigyen szálláshelyünkre,
ami egy felhőkarcoló méretű öt csillagos
szálloda volt és a szánk tátva maradt a

luxustól és reszketett a lábunk, amikor
kinéztünk a 24. emelet ablakán.  Nem sok
időnk volt szusszanni, ugyanis az érke-
zést követően hamar feladatot kaptunk, a
nyitó ceremónián kellett  előadást  tarta-
nunk. Az ünnepség egy elegáns vacsorá-
val ért  véget, ahol különleges ételeket szol-
gáltak fel és mi megjelenésünkkel sem
maradtunk alul a hely színvonalához ké-
pest.

Augusztus 12-e reggelén tropikári-
umba  látogattunk  el, ahol egy  különle-
ges Delfin  show-val  kápráztattak  el  ben-
nünket. Ezután a  Xinghai-i  téren (mely
Kína legnagyobb parkjában található) sé-
tálhattunk körbe. A Kínában bejárt váro-
sok közül Dalian nyűgözött le  legjobban
bennünket, felhőkarcolóival, kulturáltsá-
gával és kikötőjével.

Másnap reggel  Panjin  felé  vettük  az
irányt, de nem egyedül, hanem sril-anka-i
társainkkal együtt, egy buszon utaztunk.
Útközben látogatást tettünk a Golden
Pebble Beachre, ahol egy hosszú papírte-
kercsre minden nemzet képviselői készí-
tettek egy saját rajzot a fesztiváli élmé-
nyeikről, aztán a majd száz méteres pa-
pírtekercset felemeltük és minden nemzet
mögé állt. Ezután egy hatalmas vízicsata
kerekedett és mindannyian bőrig áztunk,
de annál nagyobb kedvvel utaztunk tovább.
Hét órakor meg is érkeztünk Panjinba,
elfoglaltuk szállásunkat és izgatottan
vártuk a hazautazás előtti utolsó napot. 

Az utolsó pár órát a különleges Red
Beach (Vörös part) nevű helyen tölthet-
tük, ahol megtartották turnénk záró cere-
móniáját,  majd meglátogattuk a parthoz
tartozó fotókiállítást. 

Augusztus 15-én jött a hosszú, nehéz
és fárasztó, de annál boldogabb hazauta-
zás. Utolsó utazásunkat az ott szokvá-
nyos, de számunkra elképesztő gyorsa-

sággal közlekedő gyorsvonattal tettük
meg. A repülőtérre érve kényelmesen el-
helyezkedve vártuk gépünk indulását.
Azt hittük, ezzel kalandjaink véget értek,
de utunk tartogatott még egy meglepetést
számunkra. A járatunk 5:50 helyett 2:30-
kor indult a Pekingi reptérről, tehát ipar-
kodnunk kellet a pakolással, hogy elérjük
a gépet. 

12:55-kor biztonságosan landoltunk a
Liszt Ferenc Nemzetközi reptéren, ahol
szüleink, - tudtunk nélkül -, már nagy
szeretettel vártak bennünket.

A sok próba, a kemény munka és kitar-
tásunk meghozta gyümölcsét és eljuthat-
tunk oda, amiről még álmodni se mer-
tünk. Fantasztikus élményekkel, emlé-
kekkel és új barátságokkal térhettünk haza.

Simai Judit és Veres Ambrus

Simai Judit jelenleg a kisújszállási
Móricz Zsigmond Református Kollé-
gium, Gimnázium, Szakközépiskola és
Általános Iskola közgazdasági szakának
11.a osztályos tanulója. Kilenc éve táncol
a kisújszállási Nagykun Táncegyüttes tag-
jaként. Érettségi után szeretne főiskolai
diplomát szerezni és a tánccal akár ko-
molyabban is foglalkozni.

Veres Ambrus a karcagi Szentannai
Sámuel Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium mezőgazdász gépész szakos
tanulója. 11 éve kezdett el táncolni  Ken-
deresen,  majd a táncos  barátain keresz-
tül került be a kisújszállási Nagykun
Táncegyüttes csapatába. Érettségi után a
gödöllői Szent István Egyetem mezőgaz-
dasági gépészmérnöki karán szeretne
továbbtanulni, a tánccal pedig továbbra
is hobbiszinten szeretne foglalkozni.  

Mindkettejüknek gratulálunk néptán-
cos sikereikhez, további tanulmányaik-
hoz nagyon sok erőt, egészséget és siker-
élményt kívánunk!

Ács Andrea Éva

Folytatás az 5. oldalról
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Egy éve annak, hogy újra kezdte
tevékenységét az Idősek Klubja Kenderesen.
Régmúltra tekint vissza ez a szociális és
kulturális feladatot ellátó intézmény.

Mindig nagy érdeklődés kísérte az idős,
hajlott korú emberek részéről. Szerettek bejárni
a klubba, hiszen minden ember vágyik a
közösségre, hogy megoszthassa problémáit,
bajait embertársaival. Még nagyobb ez az igény
akkor, ha társuk már nincs mellettük.

Hosszú szünet után egy éve újra
megszervezésre került a klub működése. Ez alatt

az egy év alatt az egyre növekvő létszám mellett,
sok kulturális programot valósítottunk meg.

Minden klubtag készült az ünnepségre
valamivel.  Ki süteményt sütött, ki a főzésben
segítkezett, volt, aki nyersanyagot hozott. Így
készült el az a csirkepörkölt finom nokedlivel,
amit azután közösen, jóízűen a vendégekkel
együtt fogyasztottunk el. Az étkezést kötetlen
vidám beszélgetés követte.

Külön örömünkre szolgált, hogy családias
jellegű ünnepségünket, megtisztelte jelenlétével
Pádár Lászlóné polgármester asszony, és

városunk jegyzője Dr. Gaszparjan Karen is. Nem
jöttek üres kézzel. Az ünnepségünk fényét
növelve tortával ajándékozták meg a klubbot,
amit azután közösen fogyasztottunk el a klub
tagjaival.

Összegezve a történteket egy szép derűs
napnak vagyunk utána, mely mindenki számára
erőt ad a folytatáshoz. Irányt mutat a jövő felé,
hogy ezt érdemes csinálni.

Jövőre, kívánva és remélve szeretnénk
változatlan, esetleg nagyobb létszámú tagság
mellett az immár második jubileumi évünket is
megünnepelni.

Orosné Andrási Edit
intézményvezető helyettes

Ahogy neves művészünk, Vikidál Gyula
énekli:  „Néha meg-meg állok én lehajtott fejjel,
kezem önkéntelen összekulcsolom”…. Igen
gyakran előfordul, ilyenkor átgondolom a
mögöttem lévő és előttem álló feladataim,
számot vetek magammal, Istennel és elgondol-
kodom hogyan tovább?  Sajnos nem könnyű a
feladat amit nap mint nap végzünk munkatár-
saimmal egyetemben, felelősség, álmatlan éj-
szakák, olykor krimibe illő esetek és néha igen
néha öröm, siker, megnyugvás.  

Egy nap amint így megálltam magamban egy
nehéz nap során, megcsörrent a telefon, akkor
még nem sejtettem, hogy éppen egy csoda veszi
kezdetét. A vonalban egy kedves, szimpatikus
Budapesten élő hölgy Németh Márta mutat-
kozott be, aki elmondta, hogy van neki Kende-
resen egy kedves barátja Koncz Évike, akitől egy
beszélgetés során értesült szolgálatunkról, vala-
mint arról, hogy az általunk ellátott családok,
gyermekek többsége sajnos igen nehéz körül-
mények között él és akiknek nagyon sokat je-
lenthet mások segítsége, jólelkű adománya! 

Az Évikével történt beszélgetést követően
embersége, lelkiismerete arra buzdította a höl-
gyet, hogy mind saját lehetőségeit felajánlva,
mind barátai, ismerősei segítségét kérve össze-
fogó adománygyűjtésbe kezdjen budapesti lakó-
helyén, hogy így segítse a Kenderesen élő csa-
ládokat, gyerekeket! 

Bár megértettem a lényeget, mégis nehezen
fogtam fel, hogy van valaki Budapesten, aki sza-
badidejét nem kímélve értünk tesz, értünk dol-
gozik?! 

A második jó értelemben
vett „sokk” akkor ért, amikor
az adomány megérkezett,
hiszen nem csak gyermek-
ruhák, hanem játékok, kész-
ségfejlesztők, tan és isko-
laszerek, háztartási eszkö-
zök  is voltak az adományok
között! Vállalom, elérzéke-

nyültem, sírtam, úgy éreztem, mint akit fej-
bekólintott egy kéz onnan fentről, figyelmez-
tetve, hogy hitevesztett mélabúságom helyett
szedjem össze magam és lássam meg ezeket az
„apró” csodákat! Ez újra erőt ad a mindenna-
pokhoz! Az adományok szétosztását megkezd-
tük, igyekszünk minden rászorulónak juttatni
belőle, de elsősorban gyermekes nélkülöző
családoknak és gyermekeknek.

Kedves Olvasók! Bizonyára mindenki érti
miért emeltem ki ezt a történetet, hiszen nem
megszokott dolog, hogy szolgálatunkért távoli
városból, „idegen” emberek tegyenek!

Ezúton szeretném kifejezni magam és mun-
katársaim nevében hálás köszönetemet ezért az
önzetlen, tiszta szívű cselekedetért, jótékony
adományért Németh Mártának, valamint munka-
társainak, barátainak, akik tettükkel sok-sok
család, gyermek arcára csaltak mosolyt, tették
szebbé napjukat!

Kenderesen is számtalan (egyre több) ado-
mányozó van, akiknek nevét nehéz lenne itt
felsorolni, – de ami késik nem múlik – nekik is
tiszta szívből köszönöm eddigi jótékony ado-
mányaikat! 

Majzikné Hanyicska Valéria

Jubileumot ünnepelt a Kenderesi  Gondozási Központ 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja

Csodák márpedig
vannak!

Végezetül Szent-Gály Kata versével szeretném 
hálámat kifejezni

Csak egy parányi méccsé lenni, mely bevilágít egy szobát!
Csak egy szál deszka-híd lenni, mely szakadékot ível át!
Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb!
Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi amit tehet! Első örömök
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A 2017/2018-as tanévet három fontos
gondolattal nyitottam meg a Kenderesi Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium évnyitó ünnepségén, annak
érdekében, hogy minden reggel mosolyogva,
jó érzéssel léphessen át tanár és diák egyaránt
az iskolánk küszöbén!  Ezek a gondolatok a
tanulásról, a tisztességes versenyszellemről és
a közösségformálásról szóltak.

A sikeres beiskolázásnak köszönhetően
168 új tanulót köszönthettem. Az új szakmák
közül a családi gazdálkodó és a kistermelői
élelmiszer-előállító, valamint a falusi vendég-
látó szakmáink a tavalyi évhez képest maga-
sabb létszámmal indultak. Iskolánkban 67
éven keresztül mindig indult gépész oktatás,

ám idén - az elmúlt évekhez képest - három
osztályt is tudtunk indítani.

Némileg változott a tantestület összetétele,
amely a 20%-os tanulói létszámnövekedésnek
az eredménye. Szakoktatóink főleg a gépész
és a vendéglátós szakma területéről érkeztek. 

Bízom abban, hogy az újonnan érkező
diákok sikeresen veszik a megpróbáltatásokat,
főleg a kollégista tanulóink a honvágy végett!
Továbbá abban is bízom, hogy ez a létszám-
emelkedés a következő tanítási évben foly-
tatódni fog.

Minden kollégának és diáknak sikeres
2017/2018-as tanévet kívánok!

Virág Dóra
mb. igazgató

Dr.  Fazekas Sándor miniszter úr Államalapító Szent István Ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat adományozta Tóth
Tiborné kolléganőnk részére.

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusának két és fél évtizedes vendéglátóipari szakoktatói és pedagógusi
tevékenységéért, a mezőgazdasági gazdaasszony, a kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó és a családi gazdálkodó szakmák honosításában
végzett kiváló munkájáért kapta kitüntetését.

Az iskola közössége nevében szívből gratulálunk!

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium hírei

Tóth Tiborné – aranykoszorús gazdaasszony díjban részesült
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A Képviselő-testület döntése alapján Földes Jolán
kenderesi születésű írónő tiszteletére emléktábla
elhelyezésére került sor a Városi Könyvtár olvasói
részlegében.

Földes Jolán (Kenderes, 1901. december 20. – London,
1963. október) magyar írónő. Leghíresebb regénye „A
halászó macska uccája”, mely egy Párizsban letelepedő
magyar munkáscsalád történetét meséli el. A regényt 13
nyelvre fordították le, és első díjat nyert a londoni Pinker
irodalmi ügynökség nemzetközi regénypályázatán.
További művei: Mária jól érett (1932), Preludeto Love,
Shadows on the Mirror, Férjhez megyek (1935), Ági nem
emlékszik semmire (1933), Péter nem veszti el a fejét
(1937), Fej vagy írás (1937), Más világrész (1937)
szintén olvasottak voltak Európában és a
tengerentúlon.1941-ben Londonba emigrált, a
továbbiakban angol nyelven írt. Tagja volt a külföldi
Magyar Írók Szövetségének.

Emléktábla 
a Városi Könyvtárban

A 17 éves  kenderesi Nagy Laura jelenleg a nyíregyházi
táncművészeti szakgimnázium tanulója, modern tánc és
balett szakon. Élete első szépségversenyen történő
részvételéről így vallott:

„Anyukám értesült a versenyről, ő bíztatott, hogy menjek
és igenis próbáljam ki magam. Ő nevezett be, neki
köszönhetem ezt a fantasztikus élményt. A verseny elején
nagyon izgultam és féltem, hogy nem érek el eredményt. A
lányok, akikkel versenyeztem nagyon aranyosak voltak.
Verseny közben énekeltünk, táncoltunk és egymásért
izgultunk. Nagyon jól esett a közönség véleménye,
meglepődtem az eredményemen, nem gondoltam, hogy sok
ember számára én leszek a különleges, a legszebb. A verseny
önbizalmat adott, rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, hogy
folytassam. Így is fogok tenni!”

Laura eredményéhez ezúton is gratulálunk, szerepléseihez
további sok sikert kívánunk!

Kenderesi lány lett 
az V. Kunország Szépe szépségverseny

közönségdíjasa

MEDOSZ HÍREK
Megye II. osztály
1. forduló: Tiszaszentimre KSE – Kenderes SE: 0-1
2. forduló: Kenderes SE - Jászboldogházi SE: 0-0
3. forduló: Kunszentmártoni TE – Kenderes SE: 3-3
4. forduló: Kenderes SE – Tiszajenő KSE: 1-0
5. forduló: Kunhegyes ESE – Kenderes SE: 3-0

MEGHÍVÓ

Kenderes Város Önkormányzata
és a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Rendőr-főkapitányság 
tisztelettel vár minden

érdeklődőt 2017. szeptember 
20-án (szerda) 14.00 órára 

a Városi Könyvtárban tartandó
bűnmegelőzési előadásra.

Előadók: 
a Megyei Bűnmegelőzési Osztály

munkatársai.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS  2017. ÉVBEN!
Szeptember 25., Október 24. (kedd)
November 27., December 04. (hétfő)

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
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SZÍNHÁZ
Felhívjuk a szolnoki Szigligeti
Színházba szóló, Pécsi Sándor
bérlettel rendelkező tulajdonosok
figyelmét, hogy a 2017/18-as
évadra szóló bérletek átvehetők a
művelődési házban.

Első előadásuk:

2017. október 11.
(szerda)

Somogyi – Eisemann – Zágon:

FEKETE PÉTER
-kisoperett-

„Fekete Péter öcsém, te kis ügye-
fogyott…!” Ugye, ismerős? A
pechsorozatairól ismert főhős,
Pierre Lenoir (Fekete Péter) miatt
szinte minden tönkremegy, ám a
sármos tőzsdecápa épp az ő
balszerencséjére alapít vállalatot.
Mindig nagy siker a balszerencsés
főszereplő csetlés-botlása, akinek
végül a szerelemben lesz szeren-
cséje. Igazi felüdülés. Garancia
erre a rendező, Méhes László, aki
kiválóan ismeri ezt a világot,
valamint Szente Vajk a főszerep-
ben.
Indulás: 
17.45-kor a művelődési háztól
18.00-kor Bánhalmáról

Útiköltség: 1.200 Ft/fő

A Horthy Miklós
Tengerészeti- és Kenderesi

Néprajzi Kiállítóterem 
nyitva tartása szeptember 1-től 

a következőképpen változik!

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!

FIGYELEM
MUNKALEHETŐSÉG!

Hegesztőket és
lakatosokat keresünk

azonnali kezdéssel
kisújszàllási és

törökszentmiklósi
munkahelyre!

Érd.: 06-70/382 9009;
06-70/372 5950

(fizetett hirdetés)
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