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Államalapító Szent István ünnepe
Augusztus 20.

Tisztelt emlékezők, kedves vendégek!

Nemzetünk egyik legnagyobb történelmi
eseményére emlékezünk ma: az Államala-
pításra. Első nagy királyunk I. István, akit
halálát követően a szentek sorába emeltek,
1001. január 1-jén vette át azt a méltóságot
és hatalmas feladatot, hogy Magyarország
királya legyen. Keresztény hitvallását bi-
zonyítva, II. Szilveszter pápától kért és ka-
pott koronát, ezzel együtt apostoli áldást is. 

Megalapította az egyházmegyéket,
templomokat emelt, törvénykezésével és
belpolitikai intézkedéseivel igyekezett
megszilárdítani a keresztény államot, a
keresztény nemzetegységet.

Országát, országunkat Szűz Mária oltal-
mába ajánlotta, kérése szerint Isten anyja
védje és oltalmazza hazánkat és nemze-
tünket.

Egyetlen gyermeke, Imre herceg elvesz-
tését mély fájdalommal fogadta, de Istenbe
vetett hite segített a tragédia feldolgo-
zásában. 

1038-ban bekövetkezett halálát követően
legendák, fohászok, versek, énekek szület-
tek nagy királyunk dicsőítéséről, véghezvitt
tetteiről.

Közel 1000 év elteltével is kimondhat-
juk, I. István király történelmet írt. 

Országunk keresztény, nemzeti alapjait
rakta le. Egy olyan erős alapot, amelyre a
magyarság azóta is építkezik. Hol lassab-
ban, hol intenzívebben. Az építkezés folya-
matos, ahogy a világ változik. Keresztény-
ségünket védeni kell, van, amikor fegy-
verrel, van amikor szavakkal és van amikor
a saját hitünk erősítésével.

Ahogy mondtam, Szent István ott hagyta
kézjegyét a magyar történelemben. Sok
magyar járult hozzá tetteivel történelmünk
alakításához. Ilyen magyar politikus volt
Horthy István is, aki Kenderest otthonának,
az igazi, szeretetteljes családi fészeknek te-
kintette. Édesapja, Horthy Miklós nyom-
dokaiba lépve, 1942. februárjában elvállalta
a kormányzóhelyettesi feladatot. Fiatal
kora ellenére nagy lendülettel vetette bele

magát a magyar politikai életbe. Legfon-
tosabbnak a magyarság megtartását, meg-
erősítését, a nemzet fiataljainak szellemi
előrehaladását tartotta. 

Egyetlen gyermeke megszületése nagy
örömmel és büszkeséggel töltötte el. Fiatal
feleségével, gróf Edelsheim Gyulai Iloná-
val boldogságban és egyetértésben nevelték
István nevű gyermeküket.

A családi boldogságnak egy hirtelen
baleset vetett véget. A kormányzóhelyettes
1942. augusztus 20-án, az államalapítás és
Szent István ünnepének napján felszállt
Héja típusú repülőgépével, majd néhány
perc múlva a gép a földbe csapódott. 

A baleset nem csak a család számára
okozott mély fájdalmat, hanem az egész
nemzetet gyászba borította. 

A fiatal politikus önként jelentkezett
frontszolgálatra, a II. világháború kellős
közepén, vállalva annak kockázatát, hogy
nem térhet haza családjához, szeretett
feleségéhez, szüleihez, gyermekéhez.

Horthy István 38 évesen életét adta a
hazáért, a keleti fronton hősi halált halt.
Földi maradványait 1942. augusztus 27-én

helyezték végső nyugalomra itt Kendere-
sen, a családi kriptában.

Párhuzamot lehet és párhuzamot kell
vonnunk a két nagy magyar, I. István és
Horthy István között, de nem csak a nevük
miatt. Mindketten a magyarság fennmara-
dásáért, a nemzet egyesítéséért, a hagyomá-
nyok és a szellemi, kulturális örökségek
megalkotásáért, azok fennmaradásáért
küzdöttek! Eszközeik a kornak megfelelően
eltérőek voltak, hiszen első királyunk a ke-
reszténység bevezetésében, annak megszi-
lárdulásában és a törvénykezés átalakításá-
ban látta annak lehetőségét, hogy mi ma-
gyarok fennmaradjunk Európa közepén,
míg Horthy István modernebb eszközöket
használt az imént említett célok eléréséhez.
A modern technikát (vasútfejlesztés, repü-
lőgépek, haditechnika tökéletesítése) hívta
segítségül, hiszen a kor szelleme és a kül-
politika alakulása ezt kívánta meg. 

A kihívásnak mindketten eleget tettek,
tudásukhoz, lehetőségeikhez, adottságaik-
hoz mérten. Úgy is mondhatjuk, megtették,
amit megkövetelt a haza!

Tisztelt emlékezők!

Olyan magyar vezetőkről beszéltem
eddig, akik történelmet írtak, maradandót
alkottak nemzetünk életében. De nem szük-
séges vezetőnek, királynak, kormányzónak
vagy kormányzóhelyettesnek lenni, hogy
ezt bárki meg tegye. Ha mindenki elkö-
teleződéssel, akarattal, hittel és kitartással
végzi a rá bízott feladatot, azzal a magyar-
ságunk megmaradásáért, nemzetünk építé-
séért és megszilárdításáért tesz.

Isten segítsen minden magyart, hogy a
feladatát el tudja végezni!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

(Bodor Tamás önkormányzati képviselő
beszéde, amely  a 2018. augusztus 17-i
ünnepi testületi ülésen hangzott el.)
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Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.

Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Derűt és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tűz meg nem éget.

Gőgből és gyűlöletből
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezéből 
a keserű pohárt.

Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.

Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen
elrendeztél eképpen:
a népek közt, Uram,
nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.

Mások bűnéért is
őt verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak bűnének volt ára.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol nem voltak.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!

Bár megtagadta tőlem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor őt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.

Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.

S ha áldásod e földön
elért kicsinyt, nagyot:
jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt,
ahol apáim éltek,
rendelj ki nékem is
egy csöndes menedéket.

Csak akkora legyen, hogy
elférjek én s a béke.
Nézzen az ablakom
patakra, fára, rétre.

Kenyér mellé naponta
jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged
dicsér egy új világ…

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.

76 évvel ezelőtt halt hősi halált 
HORTHY ISTVÁN kormányzóhelyettes

Wass Albert: 
A bujdosó imája 



A 2018. június 19-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendet tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:

Módosították a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletet. Erre azért került sor, mert az önkormányzat a jövőben
anyagi támogatást szeretne nyújtani azon gyermekek szüleinek,
törvényes képviselőjének, gyámjának, aki a helyi általános iskola
tanulója, és megyei versenyen legalább az 5. helyen vagy országos
versenyen legalább a 10. helyen végez. Ezzel a támogatással
szeretné az önkormányzat motiválttá tenni a helyi általános
iskolában tanulókat, hogy minél több versenyen vegyenek részt,
minél eredményesebben szerepeljenek és vigyék jó hírét az
iskolának.  Tekintettel arra, hogy ez egyfajta támogatás, a szülő
annak felhasználását a folyósítását követő hatvan napon belül az
önkormányzat nevére kiállított számla benyújtásával köteles
igazolni az önkormányzat felé. A gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek után a települési támogatás összege tanulmányi
versenyenként 15 ezer Ft-ban, annak pedig  aki  nem jogosult
gyermekvédelmi kedvezményre,  tanulmányi versenyenként 10
ezer Ft-ban került megállapításra.

A 2018. július 11-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg a testület:

Határoztak a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 „Óvoda felújítás
megvalósítása Kenderesen” című projekt közbeszerzési eljá-
rásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás
eredményességéről. Az eljárás nyerteseként megjelölték és kivá-
lasztották a Lisznyai Építőipari Kft.-t (Túrkeve).

A nyertes ajánlat adatai: 
Összes nettó ajánlati ár: 70.283.141 Ft 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)

hónap egységben: 6 hónap
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati

időn felül) hónap egységben: 181 hónap
Határoztak  a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia

alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refi-
nanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú
közbeszerzési eljárás bírálóbizottság elnökének és tagjainak
kiválasztásáról, valamint az ajánlattételre felkérhető ajánlat-
tevők előzetes kijelöléséről.

Az eljárás előkészítésére, valamint az ajánlatok elbírálására és
értékelésére az alábbi bírálóbizottsági tagokat jelölték ki: Dr. Gasz-
parjan Karen jegyző, elnök; Süvegesné Bakondi Mária, tag; Fodor
Imre, tag; Monokiné Székely Zsuzsanna, független akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, tag; Dr. Kui Gábor, jogi közbeszer-
zési szakértő, tag. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal dele-
gálták Baktai Kálmán települési képviselőt. 

A Képviselő-testület felkérte a bírálóbizottságot, hogy a kö-
vetkező ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a kö-
vetkező testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a köz-
beszerzési eljárásban történő meghívásra:

- EC Energie Investment (Budapest)
- Kirmer – Vill. Kft. (Kaposvár)
- MA-FA Elektro Bt. (Enying)
- Barnucz és Társa Kft. (Balatonszabadi)
- Magyar és Társa 2000 Kft. (Enying)

Döntöttek arról, hogy a Kenderesi Gondozási Központ Csa-
ládsegítő és Gyermekjólési Szolgálatnál a házi gondozotti lét-
szám emelkedése miatt 2018. július 16-tól egy fő, 6 órás házi
gondozói álláshely bővítését engedélyezik. 

Határoztak az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes,
Szent István út 56. szám alatti fodrászüzlet és kozmetika
nyílászáró cseréje költségének biztosításáról. Az önkormányzat
az "Élhető Kenderes, Zöld város” nevű pályázaton nyert összeget
az épület felújítására, de az épület azon részét, amelyben vállal-
kozási tevékenység folyik, nem tudják a pályázat keretében fel-
újítani. Az épületben működő két bérlő vállalkozó ajánlatot tett az
önkormányzatnak, oly formában, hogy elvégeztetik a szükséges
nyílászáró cserét, melynek költsége a bérleti díjba kerül beszámí-
tásba. A felújítás rájuk eső része bruttó 292.401 Ft. A testület hoz-
zájárult, hogy a nyílászárók cseréjét az ingatlan bérlői biztosítsák,
és engedélyezték, hogy a felújítás elkészülte után, annak teljes
költsége, bruttó 292.401 Ft az épület bérleti díjába beszámításra
kerüljön a bérlők számára, fele-fele arányban.   

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek a
www.kenderes.hu oldalon, az Önkormányzat/ Jegyzőkönyvek

menüpontban. 
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Testületi ülésen történt

Tisztelt Kenderesi Ügyfeleink!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a településü-
kön a 2018. évben mely napokon történik az elkülönítetten
gyűjtött szelektív és a zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása.

A gyűjtési nap mind a szelektív, mind pedig a zöldhul-
ladékok tekintetében minden hónap harmadik péntek! 

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvég-
zése érdekében a szelektív és a zöldhulladékaikat az eddig
szokásos módon (szelektív hulladékok esetében az erre a
célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld hulladékokat
egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve,
gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) az
alábbi napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjaik
elé:

szelektív hulladék                zöldhulladék
gyűjtési napok                gyűjtési napok

2018. augusztus 17.
2018. szeptember 21.

2018. október 19.
2018. november 16.

2018. december 21.              nincs gyűjtés

2018. december hónapban zöld hulladék gyűjtés már nem
lesz!

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel
köszönjük:

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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A közterületen lévő fák gallyazását és a járda fölé lehajló
faágak legalább 2,5 m magasságig való visszavágását a
zavartalan közlekedés biztosításának érdekében el kell
végezni. A közlekedést zavaró, útkereszteződés belátását,
járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat
szintén vissza kell vágni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanuk előtt
lévő közterület kaszálását,  tisztántartását minden
tulajdonosnak, használónak folyamatosan kell végezni,
melyek ellenőrzése augusztus hónapban történik.  

A belterületi ingatlanok gyommentesen tartása is a
tulajdonosok, használók kötelessége!

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

kaszálását, irtását a tulajdonosnak el kell végezni!
A közterületet telephelyként használni tilos! A

gépjárműveket, munkagépeket mindenkinek a bejelentett
telephelyén kell tárolnia! 

A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott
forgalmi rendet kérjük betartani!

Az év második felében beindulnak a szennyvízcsatorna
építési munkák. A közterületen tárolt gépeket, autókat, építési

anyagot kérjük elszállítani! Aki a felhívásnak nem tesz eleget
annak elszállítását a tulajdonos költségére az önkormányzat
elvégzi, melyet a tulajdonosak kell megfizetni.

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

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

Az észlelt közvilágítási meghibásodásokat az alábbi
elérhetőségeken is bejelentheti:

Telefon:06-23/540-430,hibabejelentes@multienergie.hu,
titkarsag@multienergie.hu vagy a Polgármesteri Hivatalban a
59/328-106,  59/328-251 telefonszámon.

Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttmű-
ködését.

Polgármesteri Hivatal

A köztisztaság fenntartásáról és a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 17/2017. (X.12.) önkormányzati rendelet 4.§-a írja
elő az ingatlanok tisztántartásához szükséges feladatokat az
ingatlanhasználók számára. (A rendelet értelmében az
ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, a
tulajdonostársak, az ingatlan tartós használója, bérlője.)

Ezek szerint:

„2. Ingatlanok tisztán tartása

4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az
ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök,
ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és
karbantartásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű
folyamatos kaszálása,az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
b) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak,
bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása,
c) járműbehajtók átereszeinek karbantartása és tisztántartása.

(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos
feladatai a következők:
a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett
meglevő járdaszakasz (járda hiányában 2 m széles területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
terület, beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-
elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, folyókák,
valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztán tartása, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése,

b) tömbtelken a külön tulajdonában álló egyes gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése.
c) az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása,
hogy az a közlekedést  és a láthatóságot ne akadályozza.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó az (3) bekezdés a) - c)
pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges
munkálatokat az ingatlanhasználójának terhére, költségére és
felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem
mentesíti a használót a bírság alól.

(5) Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell
tisztítani. Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező
parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak
műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben
többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell
ismételni. Az ingatlan használója a 6. §-ban meghatározottak
szerint köteles a síkosság mentesítést elvégezni.

(6) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni,
betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig
az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója,
tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlanhasználójának
terhére, költségére és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.

Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy az Önkormány-
zati rendelet előírásainak szíveskedjenek eleget tenni, ugyanis az
előírt kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak meg-
szegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. 

Dr. Gaszparjan Karen 
jegyző

Aktuális tudnivalók!

Tisztelt Lakosság!
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Tisztelt Lakosság! 

A Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében,
hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem
vesznek igénybe és így nem részesültek a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként
megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján
háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be
Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb 2018.
október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt
fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható! Az
igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az
adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint
háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről
szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban
részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség,
illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet
szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció

jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági fogyasztó. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal
munkatársai juttatják el a jogosult ingatlanokhoz! Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a nyilatkozatot kitölteni
szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be a
Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal dolgozói a
rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott
háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018.
(VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést.
Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további
igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki
büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát,
tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm.
határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az
igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat
eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már
korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz-
vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére
van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi
helyéről majd egy későbbi időpontban adunk
tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó -
döntései értelmében. 

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos juttatásról

HIRDESSEN 
KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJÁBAN!

1 oldal (A/4-es nagyság) 20.000,- Ft
1/2 oldal 10.000,- Ft 
1/4 oldal (9x13 cm) 6.000,- Ft
1/8 oldal (9x6,5 cm) 4.000,- Ft
1/16 oldal (4,5x7 cm) 2.500,- Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Hirdetését leadhatja a Móricz Zsigmond Művelődési Ház irodájában, minden hónap 10. napjáig.
Az összeget a hirdetés megrendelését követően kell befizetni 

a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 
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Tisztelt Szülők! 

A 2018/19. tanévi ingyenes vagy kedvezményes iskolai
étkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom
Önöket:
Az iskolai étkezés igénylőlapját az iskola titkárságán
kérhetik.

Ingyenes étkeztetés: az igénylőlaphoz csatolni kell az
érvényes gyermekvédelmi kedvezmény határozatának
másolatát.
50 %-os kedvezményes étkeztetés: az igénylőlaphoz
csatolni kell
- a tartós betegség igazolását vagy
- nagycsaládosok nyilatkozatát.

Az igénylőlapot és mellékleteit leadhatják
az iskola titkárságán 
2018. aug. 21. keddig

munkanapokon 7.30-13.00 óráig.

Szeptember 3-án csak azok étkezhetnek vagy maradhatnak
a napköziben, akik a fenti határidőig leadták az igénylőlapot
és mellékleteit!

Kérem a tisztelt Szülőket,
tartsák be 

a fenti határidőket!

Nagyné Lenge Margit
intézményvezető
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A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei

ÁLLÁSAJÁNLATOK

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

Mezőgazdasági gépésztechnikus-egyszerűsített foglalkozás
(Karcag),

Fizikoterápiás asszisztens, masszőr (Berekfürdő),
Értékesítési előadó (Kisújszállás),
Általános irodai adminisztrátor- egyszerűsített foglalkozás

(Karcag),
Könyvelő (Berekfürdő),
Bolti eladó-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Szakács – egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
Vagyonőr, telepőr-egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Asztalos- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Gépjármű- és motorkarbantartó- javító (Kisújszállás),
Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás),
Targoncavezető- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Nehézgépkezelő (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Víz-gáz és központi fűtésszerelő (Kisújszállás),
Varrónő- egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
Varrodai kisegítő (Kisújszállás),
Áruszállító-gépkocsivezető (Karcag),
Traktorvezető (Karcag, Kisújszállás),
Pultfeltöltő-árufeltöltő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és

szállítási foglalkozású- egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06
59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu
oldalon) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

TANÉVNYITÓ 2018. szeptember 03. (hétfő)

8 órától: TANÉVNYITÓ SZENTMISE ÉS ÜNNEPSÉG
a kenderesi római katolikus templomban

gyülekező: 7.45

9.00 - 11.45 -ig osztályfőnöki órák.

TANKÖNYVOSZTÁS 2018. szeptember 03. (hétfő)
9.00 – 16.00 óráig a II. épület tornaszobájában



Júliusban egy hetes kerékpáros túrát tettünk a Karancs, a
Medves, a Cserhát, a Börzsöny dombos vidékein és a
Dunakanyarban.

Túránk kiindulópontja Salgóbánya volt, itt megnéztük a
Salgó vár romjait. Másnap Salgótarjánba tekertünk, ahol a
Baglyaskővár Természetvédelmi Központba látogattunk el.
Itt meghallgattunk egy rövid előadást a madármentésről és a
térség élővilágáról, valamint megtekintettük az itt ápolt
madarakat. Baglyaskővár után a Kercseg-patak mentén
Karancslapulejtőre érkeztünk, majd Litke felé vettük az
irányt. Innen Szécsény felé tekertünk, ahol az aznapi
szállásunk egy izgalmas helyen, a Robinson-szigeten volt. 

3. napunkon Pöstyénpusztán át visszatekertünk a Páris-
patak szurdokvölgyéhez. Ez a palóc Grand Canyon. Innen
Szécsény városa felé vettük az irányt,
ahol a Forgách kastély parkja mellett
értünk a belvárosba.  A Fő téren található
a Tűztorony, ami ferdeségéről nevezetes.
Szécsényből Varsányon és Rimócon
keresztül érkeztünk Hollókőre, hazánk
egyetlen falujába, ami szerepel az
UNESCO világörökségi listáján.
Szállásunk egy eredeti formájában
megőrzött parasztházban volt. 

Hollókőről a Cserhát kis településein,
szép erdei környezetben haladt a túránk.
Cserhátszentiván után egy hosszú,
meredek lejtőn gurultunk lefelé.
Debercsényt, Szentét, Kétbodonyt és
Romhányt elhagyva Bánkra érkeztünk,
ahol a tóban strandolhattunk egy jót.
Utunkon végig kísért a Bringás Brigantik
(egy sorozat a bringázásról, a barátokról
és az élményekről szombatonként a Duna

Televízióban) stábja – felvételeket, riportokat készítettek
velünk. https://www.youtube.com/watch?v=VQo84EuB5fk

Bánkról Rétságon, Tolmácson és Diósdon keresztül
Nógrádra érkeztünk. A hegy tetején a vár
romjai találhatóak, ahonnan csodálatos
panoráma nyílik a környező vidékre. A
vár után, a hegyen átvágva értük el
Királyrétet, majd kerekeztünk tovább
Szokolyára, ahol a szállásunk volt. 

Szokolyáról legurultunk a Duna menti
kerékpárútra és ott a szobi kompig
haladtunk, majd a Dunán átkelve,
többnyire a Duna partján, Esztergom felé
tartottunk a Bazilikához. Miután
kigyönyörködtük magunkat, Esztergom-
kertvároson át Kesztölcre indultunk, az
utolsó szálláshelyünkre. 

Kerékpáros túránk során gyönyörű
helyeken haladtunk keresztül, sok helyi
nevezetességgel ismerkedtünk meg. 235
km-t tekertünk dimbes-dombos tájakon
keresztül, ami egy sík vidékhez szokott
ember számára nem könnyű feladat.  Ami

pedig további örömmel, büszkeséggel és elégedettséggel tölt
el bennünket, pedagógusokat, a diákjaink kitartó lelkesedése,
ahogy a korábbi tapasztalataikat felülmúlva sikerrel vették
velünk együtt a hét kihívásait.

Jövő nyáron szeretnénk tovább folytatni kerékpáros
barangolásunkat és a Vendvidék, az Őrség, a Vasi-hegyhát
tájait felfedezni. Várjuk azoknak a 12-18 éves tanulóknak a
jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának hozzánk egy kis
megmérettetésre és felfedezésre!

Barabás Miklósné és Szabóné Bóta Henrietta 
pedagógusok
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Palócföldtől a Dunakanyarig
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ERDÉLYI 
KIRÁNDULÁS

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház által 2018.
szeptember 12-16. közötti erdélyi kirándulás
részvételi díj második részletének (30.000 Ft/fő)
befizetési határideje: 2018. szeptember 5. 

KÖVETKEZŐ 
LAPZÁRTA:

2018. szeptember 10.

FELHíVÁS 
színházbérlettel rendelkezők

részére! 

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház megkéri a szolnoki
Szigligeti Színházba szóló, Pécsi Sándor bérletet
újraigénylőket, hogy a bérleteik árát (10.500 Ft/fő) fizessék
be  2018. augusztus 24-ig a művelődési ház irodájában.     A
Szigligeti Színház felújítása tolódik, így  az évad előadásai
továbbra is a szokott helyszínen kerülnek bemutatásra.
A 2018/19 -es évad bérletes műsora:
Hunyady Sándor – Makk Károly – Bacsó Péter – Tasnádi
István:  

A vöröslámpás ház (zenés vígjáték)

A finom úrihölgy fiát befogadják a lányok a műintézetbe.
Valódi megható sorsok bontakoznak ki a kétes hírű intéz-
ményben, sok vidámsággal, zenével, emberi igazságokkal.

Bernard Slade: 

Jövőre veled ugyanitt (romantikus vígjáték)

Kertész Marcella és Mihályi Győző nagyszerű páros,
ezúttal ebben a legendás, szórakoztató darabban. A férfi és a
nő egy szállodai szobában találkoznak évről-évre…

Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: 

A dzsungel könyve (musical)

Azon darabok sorába tartozik, melyet az ifjú és kevésbé
ifjú közönség egyaránt élvezettel néz. Balu, Bagira és Maugli
barátságának szép története minden ember lelkében mély
érzéseket kelt életre.

Robert Thomas:

Nyolc nő (krimi)

Nyolc nő egy ház nappalijában, egy boldogtalan családfő
leszúrva a szomszéd szobában. Kint hó, elvágott telefon-
zsinór, baljós jelek mindenfelé. 

Joseph Kesselring: 

Arzén és levendula (bűnügyi bohózat)

A két bűbájos vénkisasszony nem bírja elviselni, ha
magányos ember jelentkezik az albérleti hirdetésükre, inkább
megkínálják ribizliborral… Unokaöccsük és különös
testvérei tovább fokozzák az izgalmakat.

Brandon Thomas – Aldobolyi Nagy György – Szenes Iván: 

Charley nénje (zenés vígjáték)

Orchideák, fehér orchideák… Ez a csodálatos dal
mindenkinek ismerősen cseng a fülébe és az évad végén
felhangzik majd a remekbeszabott  zenés vígjátékban. 

Fiúk, lányok, asszonyok, férfiak! 
Tisztelt kenderesi 
dartsozni vágyók!

2018. június óta a darts szakosztálynak saját klub
helyisége van, a művelődési ház pincéjében, ahová várunk
mindenkit, aki szeretne megismerkedni a játékkal vagy csak
új embereket szeretne megismerni, versenyekre járni és
esetleg sikereket elérni.  Ha bárki érez magában ambíciót,
bátran menjen és győződjön meg a saját szemével, milyen
remek sport a darts. Kedden délutánonként 17 órától és
vasárnaponként 14 órától a csapattagok szívesen adnak
felvilágosítást.

Újabb versenyt szervez a kenderesi sportegyesület darts
szakosztálya 2018. augusztus 18-án, 11 órai kezdéssel, az
általános iskola tornatermében! Ez már a negyedik a sorban!
A játékban csak és kizárólag amatőr játékosok játszhatnak,
501 DO (dupla kiszálló), + vigaszág. Nevezés a helyszínen,
nevezési díj 1500 Ft. Előzetesen is lehetőség van a nevezésre
Bencze Tamásnál a +36-20/263-0345-ös telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk! Női játékosok nevezését is
várjuk, minimum 3 fő nevezésével indul számukra verseny.

Jó játékot!  Hajrá Kenderes!

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA10. oldal 2018. augusztus



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2018. augusztus 11. oldal



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA12. oldal 2018. augusztus

Kenderes Város Krónikája – Kiadó: Kenderes Város Önkormányzata.  Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
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ISSN: 1787-0097   Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft. Tel.: 06/20-45-86-999

Programok:

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

10.45 Koszorúzás a Horthy család mauzóleumánál
- a megjelenteket köszönti Pádár Lászlóné Kenderes város
polgármestere
- emlékező beszédet mond Kovács Sándor országgyűlési
képviselő

11.45 Kopjafaavatás vitéz lófő Kovács György Antal fedélzetmester,
vitézi székkapitány emlékére és tiszteletére, a mauzóleum
melletti tengerész parcellában.

EBÉD a Móricz Zsigmond Művelődési Házban

14.00 „Ezt láttam Főméltóságú Úr testőreként” c. fotókiállítás
megnyitója a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
(Kenderes, Szent István út 33.)

14.30 Konferencia a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagytermében

Előadók
- Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató

Intézet főigazgatója - A Kormányzó - vitéz nagybányai Horthy
Miklós

- Koltay Gábor filmrendező, érdemes művész - A XX. század
magyar nagyasszonya - Emlékképek özv. Horthy Istvánnéról

- Maruzs Roland alezredes, hadtörténész – Arany vitézség
érmesek 1939-1945

- A konferenciát és az emléknapot bezárja Horthy István.

Ebédet a következő elérhetőségen áll módjukban rendelni
(csak előrendelés esetén tudunk ebédet biztosítani a résztvevőknek):
popeypizza@freemail.hu

Menü: cordon bleu, rántott szelet, savanyúság, tört burgonya, ásványvíz
A menü ára: 1500 Ft/fő

Ebédrendelési határidő: 2018. augusztus 28.

Kenderes Város Önkormányzata és a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány (Kenderes)
tisztelettel meghívja Önt a

2018. szeptember 2-án (vasárnap),
Kenderesen megrendezésre kerülő

Horthy Emléknapra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


