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Testületi ülésen történt

A 2018. május 23-i rendes, nyílt testületi
ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta meg
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete:

Megtárgyalták és elfogadták a Karcagi Ren-
dőrkapitányság által készített, a Kenderes
Város közrendjének és közbiztonságának
helyzetéről szóló beszámolót. A településen
a tavalyi évben tovább csökkent a bűncselek-
mények száma, a lakosság szubjektív közbiz-
tonságérzete tovább erősödött, amely az ön-
kormányzat, a polgárőrség, a civil szervezetek
összefogásának köszönhető. A Képviselő-
testület megállapította, hogy a 2017. évi fela-
datokat a rendőrség a rendelkezésre álló lehe-
tőségekhez és feltételekhez igazodva végre-
hajtotta. A további eredményes munkavégzés
érdekében továbbra is szükségesnek tartják a
folyamatos rendőri jelenlét biztosítását, az ön-
kormányzat, a lakosság és a polgárőrség támo-
gatásával, együttműködésével.

Megtárgyalták és elfogadták a Városi
Polgárőrség Kenderes 2017. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. Az abban szereplő
számadatokat vizsgálva kitűnik, hogy milyen
magas a szolgálatban eltöltött órák száma,
amely nagyban hozzájárult a közrend és köz-
biztonság erősítéséhez. Megköszönték Czakó
István elnök úr lelkiismeretes munkáját. 

Rendeletet alkottak a 2017. évi költségve-
tés zárszámadásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról. A 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfoga-
dásáról szóló előterjesztést a testület április
25-i ülésére beterjesztették. Az eltelt időszak-
ban a szállítói finanszírozású csatornázás
költségével, 730.200.000 Ft-tal módosult a
költségvetési kiadási és bevételi oldal egyaránt,
ezáltal a 2017. évi költségvetési bevételek
összege 2.192.723.833 Ft-ra, a költségvetési
kiadások összege pedig 1.427.289.212 Ft-ra
változott. 

Határoztak a Polgármesteri Hivatal
2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról. Az elmúlt év tapasztalatai
alapján megfigyelhető, hogy nő a köztisztvi-
selői pályát elhagyók száma. A jelenlegi 15,5
fős létszám az ellátandó feladatokra rendkívül
feszített. A szakmában jelentős bérfeszültség
tapasztalható. Év közben nagy segítséget je-
lentett a közfoglalkoztatás keretében egy-egy
fő pár hónapos foglalkoztatása. A Képviselő-

testület megköszönte a köztisztviselők mun-
káját. 

Megtárgyalták és elfogadták a Kenderesi
Alföldi Szociális Szövetkezet 2017. évi
beszámolóját. 

Határoztak a TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-
00053 projekt azonosító számú, „Komplex
energetikai fejlesztés Kenderes közintéz-
ményeiben” című pályázat keretében a
közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és
tagjainak kiválasztásáról és az ajánlatté-
telre felkérhető ajánlattevők előzetes kije-
löléséről. A bírálóbizottság elnökének meg-
választották Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt,
tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénz-
ügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét,
Fodor Imre főtanácsost és Bakos László köz-
beszerzési tanácsadót. A bírálóbizottságba
tanácskozási joggal delegálták Baktai Kálmán
települési képviselőt. Felkérték a bírálóbizott-
ságot, hogy az alábbi  ajánlattevők teljesítő-
képességét vizsgálják meg, és a következő
képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlat-
tevőket javasolják a közbeszerzési eljárásban
történő meghívásra: ENERGY HUNGARY
Energetikai Zártkörűen Működő Részvény-
társaság, Miskolc; Referencia Építőipari Kor-
látolt Felelősségű Társaság, Törökszentmik-
lós; Viarex Építőipari Korlátolt Felelősségű
Társaság, Budapest; Kunhegyesi Építők Kft.,
Kunhegyes; BAU-TRADE Építőipari Terve-
ző Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság, Gödöllő; LADARCHI
Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszaszent-
imre; REXTOR Építőipari, Kereskedelmi,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Fegyvernek; FŐÉPSZER Építő és Fővállal-
kozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Buda-
pest. 

Határoztak a Kenderes Városi Önkor-
mányzat 2017. évre vonatkozó éves statisz-
tikai összegzésének elfogadásáról. 

Egyebek napirend keretében hozzájárul-
tak hogy a kenderesi 425/19 hrsz.-ú, Ken-
deres, Magyar út 42. szám alatti  belterületi
ingatlanra vonatkozóan Kenderes Önkor-
mányzata javára bejegyzett elidegenítési
tilalom törlésre kerüljön.

Hozzájárultak ahhoz, hogy a Kárpát-
medencei Vitézi Rend kopjafát állítson fel a
Rendi ágazat megalakulásának 10 éves
évfordulójára, valamint vitéz Nagybányai

Horthy Miklós kormányzó úr születésének
150 éves évfordulójának tiszteletére Kendere-
sen, a Területi Gondozási Központ előtti, Ken-
deres, Szent István út 58. szám előtti terüle-
ten. A település jelentős felújítások előtt áll,
ezért ideiglenes helyet tudnak biztosítani a
kopjafának, amelynek végleges helyéről a
Képviselő-testület a későbbiekben dönt. Az
alapzat elkészítését az önkormányzat bizto-
sítja. 

Közérdekű hozzászólásként, képviselői fel-
vetésként hangzott el, hogy a művelődési ház
melletti parkolóban lévő szeméttárolók kör-
nyékén rengeteg szemét halmozódik fel,
melyet nagy tételben hordanak oda ismeret-
lenek. Szintén képviselő jelezte, hogy az Ady
Endre út 14. szám előtti úttest megsüllyedt,
kéri a javíttatását, mert az balesetveszé-
lyes. Polgármesterasszony elmondta, hogy
tudnak a problémáról, felmérték a településen
a szükséges kátyúzásokat, de az önkormány-
zatnak jelenleg nem áll rendelkezésre anyagi
forrás a munkák elvégzésére.

A 2018. június 13-i rendkívüli, nyílt ülé-
sen az alábbi napirendeket tárgyalták:

Elbírálták az „Élelmiszerek és főzési alap-
anyagok beszerzése” tárgyában bekért  aján-
latokat, és a következő beszállítókkal kíván-
nak szállítási szerződést kötni 2018. július 1.
– 2019. június 30. közötti időszakra:

- Sertés és marhahús, töltelékárú, baromfi-
hús, tejtermék, mirelit, fűszer, konzerv, zöld-
ség, gyümölcs: GASTROSA TRADE KFT.
Orosháza

- Pékárú: Vibrátor Kft., Kenderes

Határoztak  a „Kenderes Városi Önkor-
mányzat tulajdonát képező épületek és
park felújítása” elnevezésű projekt kereté-
ben megvalósítandó projektmenedzsmenti,
tervezői, marketing és kommunikációs   fe-
ladatokat ellátó nyertes ajánlattevők kivá-
lasztásáról. A projektmenedzsmenti felada-
tok ellátására (az ajánlat bruttó: 24.010.000
Ft) a Constreal Mérnöki Iroda Kft.-t, Buda-
pest; tervezői feladatok ellátására (az ajánlat
bruttó: 66.027.500 Ft) szintén a Constreal
Mérnöki Iroda Kft.-t, Budapest;  a marketing
és kommunikációs feladatok ellátására pedig

Folytatás a 2. oldalon
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(az ajánlat bruttó: 15.240.000 Ft) a Populart
Produkció Kft.-t, Budapest jelölték ki. Min-
den esetben a legalacsonyabb összegű áraján-
lat került elfogadásra. 

Elfogadták a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskola, Liliom Óvoda vagyonhasz-
nálatáról szóló beszámolót. Az iskola épü-
leteit az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó
hasznosítja oktatási-nevelési feladatok ellá-
tására 2015. szeptember 1. napjától. Az ön-
kormányzat haszonélvezeti jogot alapító
szerződésben adta határozatlan időre birtokba
a két intézmény által használt ingók és ingat-
lanok használati jogát. A használatba adott
nemzeti vagyon használatáról beszámolót kell
készíteni a tulajdonos felé, amelynek az iskola
a beterjesztett formában eleget tett. Bíznak
benne, hogy a jövő évben már bővebb beszá-
molót tudnak adni, mivel elkezdődnek a fel-
újítási munkák az óvodában is. Jelenleg az
iskola felújítási tervei készülnek.  

Döntöttek arról, hogy a  jelenlegi, 2013-ban
öt éves időtartamra elfogadott Helyi Esély-
egyenlőségi Programot az új, 2018-2023
közötti időszakra szóló új program elfogadá-
sáig, de legkésőbb 2018. december 31. nap-
jáig hatályban tartják. 

Módosították azt a  2016-os határozatot,
amely  az önkormányzat tulajdonát képező
425/25 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról szól,
oly formában, hogy a bérbeadás kezdő idő-
pontját 2018. január 1-ben határozzák meg,
amely időponttól bérleti szerződést kötnek
Csíki Endre, Kenderes, Vasút út 5/a szám
alatti vállalkozóval. Ettől az időponttól a bér-
leti díjat bruttó 100 ezer Ft/év összegben
hagyják jóvá. 

Hozzájárultak és támogatják a Karcagi Ren-
dőrkapitányság vezetőjének azon indítványát,
mely szerint a Kenderesi Rendőrőrs pa-
rancsnokának 2018. július 1-től Boda Andor
r. főhadnagy úr kerüljön kinevezésre.  

Határoztak arról, hogy a Bánhalmán épí-
tendő futballpálya építéshez terület kerül-
jön biztosításra, az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő 2114. hrsz.-ú területen. Felkérték a
Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportját,
hogy mérje fel a sportpálya  és a hozzá tartozó
építmények területigényét, és tegye meg a
szükséges intézkedéseket a terület megosztá-
sához. 

Döntöttek arról, hogy a  Kenderesi  Nép-
tánc és Hagyományőrző Egyesület részére
184 ezer Ft, a Bánhalmai Sportegyesület
részére pedig 400 ezer Ft támogatást bizto-
sítanak a 2018. évi általános tartalék terhére. 

Határoztak Trianoni emlékmű létesítésé-
nek támogatásáról, amelyet 2020-ban a
békeszerződés 100. évfordulója alkalmából
terveznek átadni. Megbízták a Szociális és
Kulturális Bizottságot, vizsgálja meg az em-
lékmű felállításának lehetőségeit, annak költ-
ségét és lehetséges helyszínét. 

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
megtekinthetőek

a www.kenderes.hu oldalon 
az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek 

menüpontban.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, a kerékpárok,
elektromos kerékpárok és a segédmo-
toros kerékpárok műszaki kategóriába
sorolásáról, a vonatkozó szabályokról. 

Ennek értelmében:

Kerékpár:  
A közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes ren-
delet 1. számú függelék II. A Közúti jár-
művekkel kapcsolatos fogalmak:   

r/1.) pont Kerékpár: olyan, legalább
kétkerekű jármű, amelyet emberi erő
hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesít-
ményű motor segíti. A kerékpáron a
kerékpárt nem hajtó személy is szállít-
ható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron
utánfutó vontatására alkalmas berendezés
helyezhető el. 

A közúti járművek műszaki megvizs-
gálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
rendelet B. függelék 1. rész, 1. cikk (1)
bekezdés h) pontja alapján pedálos rá-
segítéssel rendelkező kerékpár az, amely
külső, folyamatos 0,25 kW névleges
teljesítményű elektromos motorral ren-
delkezik, amelynek teljesítmény-leadása
fokozatosan csökken és megszűnik, amint

a jármű eléri a 25 km/h sebességet, vagy
előbb, ha a kerékpáros abbahagyja a
pedál hajtását.  

Segédmotoros kerékpár:  
A közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes ren-
delet 1. számú függelék II. A közúti jár-
művekkel kapcsolatos fogalmak:  

r) pont: Segédmotoros kerékpár: a
külön jogszabályban L1e járműkategó-
riába sorolt kétkerekű, L2e járműka-
tegóriába sorolt háromkerekű jármű, to-
vábbá az L6e járműkategóriába sorolt
quad és mopedautó.  

A közúti járművek műszaki megvizs-
gálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
rendelet B. függelék 1. rész, 1. cikk (2)
bekezdés 2a) pont alapján: segédmotoros
kerékpárok legfeljebb 45 km/ó tervezési
sebességű, a belső égésű motor esetében
a motor hengerűrtartalma legfeljebb 50
cm3, vagy elektromos motor esetében a
legnagyobb folyamatos névleges teljesít-
ménye legfeljebb 4 kW.  

A fentieket összefoglalva a szakha-
tóság állásfoglalása alapján amennyi-
ben a legfeljebb 300 W teljesítményű,
beépített motor a jármű önálló hajtá-
sára nem alkalmas (a pedálok folya-
matos működtetése szükséges a hala-

dáshoz), úgy a jármű kerékpár kategó-
riába sorolandó, azonban ha a beépí-
tett motor a pedálhajtás működtetése
nélkül is képes a járművet hajtani,
vagy a 300 W teljesítményt meghaladja
úgy kategóriája segédmotoros kerék-
pár.  

Ha a jármű motorja nem csak ráse-
gítésként működik, hanem önállóan
működteti azt, akkor a közúti közleke-
dési szabályok tekintetében segédmo-
toros kerékpárnak minősül, és a köz-
lekedés során az arra érvényes szabá-
lyokat minden körülmények között be
kell tartani. Ennek megfelelően a veze-
tőjének legalább M nemzeti kategó-
riára érvényes vezetői engedéllyel és a
járműre érvényes kötelező felelősség-
biztosítással kell rendelkeznie, továbbá
a közlekedés során kötelező a bukó-
sisak viselése.

Kérem a fent leírt szabályok betar-
tását a félreértések és az esetleges
szankciók elkerülésének megelőzése
céljából!

Karcag, 2018. június 18.

Tisztelettel: 
Teleki Zoltán r. alezredes

kapitányságvezető

Karcagi Rendőrkapitányság közleményei

Folytatás az 1. oldalról

Lakossági tájékoztató
az „elektromos kerékpárok” műszaki kategóriába sorolásának tárgyában
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– Mindig tartsuk zárva a bejárati ajtót!
– Otthon tartózkodásunk alatt, tévézés közben csendben besurranhatnak

lakásunkba, elvihetik értékeink a nyitott ajtón keresztül!
– Otthonhonról távozva még a kis ablakokat is zárjuk be, a besurranók

egy része gyermekkorú!
– Szellőztetésnél is figyeljünk, ne hagyjuk őrizetlenül a szobát!
– A szoba ablakaihoz közel értékeket ne helyezzünk el, azon benyúlva is

elvihetik az értékeink!
– Ne feledje! A szúnyogháló nem rács!

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt!

Minden bizonnyal Önök is hallottak az
árubemutatós kirándulásokról, esetleg részt
vettek árubemutatós cég által szervezett
„ingyenes” egészségügyi szűrővizsgálatokon,
amelynek a célja valamilyen „csodás” tulaj-
donsággal, „gyógyhatással” bíró túlárazott
termék megvetetése volt. Az ilyen vásárlások
után a vevők nagy többsége becsapottnak érzi
magát. A felesleges bosszúságok, nagyobb
problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy
fogadják meg tanácsainkat!

Az árubemutatók célközönségét az idős,
nyugdíjas korú betegséggel küzdő emberek
jelentik. Az árubemutatós tevékenységet foly-
tató vállalkozások a korábbi években jellem-
zően postaládákban elhelyezett szórólapokkal
invitálták az érdeklődőket az előadás hely-
színére. A szórólapokon a termékbemutatót
általában kirándulásokkal, vonzó programmal
és ebéddel kötötték össze. A részvételért cse-
rében még apró ajándékokat is adtak. A szer-
vező cégek a legtöbb esetben magányos idő-
seket, nyugdíjasokat céloztak meg, akik a ki-
rándulás miatt úgy érezték, hogy cserébe „há-
lával” tartoznak és olyan, többnyire magas
árakon kínált termékeket vásároltak meg,
helyszínen közvetített hitelre, amelyekre való-
jában nem is volt szükségük. Az ilyen bemu-
tatókat rendszerint éttermekben, fogadókban,
kultúrházakban tartották meg. Az előadás
alkalmával többnyire nem tisztességes mód-
szereket pl.: a termék gyógyhatására vonat-
kozó tisztességtelen tájékoztatást alkalmazva
bemutatásra kerülnek az értékesíteni kívánt,
általában meglehetősen drága, a gyakorlatban
semmilyen gyógyhatással nem rendelkező
termékek. Az ilyen külső helyszíneken vásá-
rolt termékek esetében a jogszabály lehetővé
teszi a vevő részére, hogy 14 napon belül el-
álljon a szerződéstől, vagyis visszaadja a ter-
méket a vállalkozásnak és visszakapja a ter-
mék árát.

Az árubemutatókról szóló 2015 decembe-
rében elfogadott törvénymódosítás három

lépcsőben kezelte a kérdéskört: az ingyenes
juttatás reklámjának tilalmával, az ügyfél-
szolgálati előírások bevezetésével és a bemu-
tatókon a hitelközvetítés lehetőségének meg-
szüntetésével. Az árubemutatókra vonatkozó
jogszabályi szigorítás miatt a jellemzően
szórólapokon hirdetett külső, üzleten kívül
szervezett bemutatók száma lecsökkent.

Az árubemutatós cégek a jogszabályi szi-
gorítások miatt, a megváltozott körülmények-
hez alkalmazkodva a meghirdetett bemuta-
tókat ma már elegáns magánorvosi rende-
lőknek kinéző bejelentett üzletekben tartják
meg. Az árubemutatók szervezői jelenleg
leginkább telefonon keresik meg az érdeklő-
dőket, vagy személyre szóló meghívót pos-
táznak. A telefonszámokat, címeket korábbi
bemutatókról, ismerősöktől, a hatóságok által
nem ismert módon szerzik be a vállalkozások.
Használatosak olyan meghívók is, amelyek
rejtvényt tartalmaznak  és a helyes megfejtést
beküldőknek ajándékot ígérnek. Előfordult,
hogy a fogyasztót azzal keresték fel telefonon,
hogy elmulasztotta visszaküldeni a neki cím-
zett kérdőívet, ezért be kell fáradnia a meg-
adott címre, hogy pótolja a kérdőív kitöltését.

A bemutatókat az utóbbi időben többnyire
„szűrővizsgálatként”, „egészségnapként”,
„ ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg.
Az ilyen jellegű üzletek kialakítása, valamint
a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak
szintén a fogyasztók megtévesztését szolgál-
ják, mivel a bemutatókon közreműködő sze-
mélyek nem hogy orvosi, hanem egyéb egész-
ségügyi végzettséggel sem rendelkeznek. Az
„egészségügyi vizsgálat” mindig nagyon
rossz eredményt állapít meg és olyan, jellem-
zően erősen túlárazott terméket kínálnak
megvételre, amely a vizsgálat során feltárt
problémákra nyújt megoldást. Természetesen
minden esetben kihangsúlyozzák a termékek
egészségre gyakorolt, pozitív tulajdonságait,
amelynek a valóságát a későbbiek során már
nem tudják bizonyítani. Az árubemutatók

során az érdeklődőknek különböző lézer-
terápiás készülékeket, lézeres agystimulátort,
alvásrendszereket (takaró, párna, derékalj),
inframatracokat, ionizátorokat, segélyhívó
okosórákat kínálnak megvételre. Az esetek
többségében az sem jelent akadályt, hogy
nincs készpénz a fogyasztónál. Előfordul,
hogy ilyen esetekben a vállalkozás felajánlja,
hogy saját gépkocsiján bankba, bankautoma-
tához kíséri vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a
lakásán fizeti ki a termék-általában több száz-
ezer forintos-vételárát, ami akár a beszerzési
ár többszöröse is lehet. Az idősek sérelmére
elkövetett súlyos bűncselekmény miatt, ez
igen komoly veszélyekkel járhat.

Nagyon fontos különbség a külső helyszí-
nen végzett értékesítéshez képest, hogy az
üzletben végzett kereskedelem esetén a vásár-
lót nem illeti meg a fentiekben említett elállási
jog, így tehát a kereskedő nem köteles a ter-
mék visszavételére és a vételár visszatérí-
tésére.

Kérjük a fentiek alapján ne dőljenek be
a hangzatos ígéreteknek, magabiztos elő-
adóknak, az ilyen „vizsgálat”-ot követően
megvett terméktől nem várhatnak gyógyu-
lást vagy az egészségi állapot javulását.
Bármilyen egészségügyi probléma esetén
inkább forduljanak háziorvosukhoz!

Ha mégis megtörténik a vásárlás, mit tehet
a vevő?

A vásárlást követően minden esetben kér-
jük, hogy forduljanak a fogyasztóvédelmi ha-
tósághoz, amely 2017-től a lakóhely szerinti
járási hivatalokat jelenti! A járási hivatalokban
a hatósági eljárás megindításán túl, az egyedi
igényérvényesítéshez szükséges békéltető
testületi gyors és ingyenes eljárásának meg-
indításához is tudnak segítséget nyújtani. Ja-
vasoljuk továbbá a rendőrség felkeresését is,
ahol fogyasztók megtévesztése, vagy kuruzs-
lás miatt tehetnek feljelentést. 

FIGYELJENA BESURRANÓ TOLVAJOKRA !!!

Röviden az árubemutatókról
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1. Potenciális érdeklődők megkeresése
- A szórólapos invitálás eltűnőben van,

helyette telefonon hívják a potenciális vásár-
lókat. Az árubemutatók fő célcsoportját az
időskorú, nyugdíjas, betegséggel küzdő lehet-
séges vásárlók jelentik.

2. Bemutatók helyszínei
- 2016-tól az árubemutatókról szóló szigorú

szabályokat a cégek úgy kívánják elkerülni,
hogy ezeket a rendezvényeket bejelentett, or-
vosi rendelőnek kinéző üzletben tartják
meg, így megfosztják a fogyasztót az elállási
jogtól. Ezen túl bemutatókat tartanak még üzlet-
helységen kívül például: étterem, kultúrház,
szálloda. Új jelenségként magánlakásokon is
tartanak, amely az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények miatt komoly veszélyt
jelent. Ez utóbbi két típusú helyen szervezett
bemutató esetén a fogyasztót megilleti a 14
napos elállási jog.

3. Az érdeklődők „szűrővizsgálata”
- A fogyasztóvédelmi hatóság által lefoly-

tatott ellenőrzések tapasztalatai alapján elmond-
ható, hogy jelenleg az árubemutatóval egybe-
kötött termékértékesítést végző vállalkozások
körében a legelterjedtebb gyakorlat, hogy a
bemutatókat úgynevezett „ingyenes állapot-
felmérésként”, „egészségügyi szűrővizsgálat-
ként”, „egészségnapként” stb. hirdetik meg,
az említett időskorú célcsoportra tekintettel. A
„szűrővizsgálatokat” általában olyan szemé-
lyek végzik, akik orvosnak adják ki magukat,
ilyen végzettség nélkül.

4. A kapott eredmények „kiértékelése”
- Az ingyenes egészségügyi szűrést köve-

tően, a mérési adatok kiértékelése után - a
rendkívül rossz egészségi állapotra hivatkozva

- a „probléma megoldását jelentő” terméket
kínálnak a jellemzően idősebb korosztályhoz
tartozó fogyasztók részére.

5. A termék bemutatása
- A következő lépés a termékek bemutatása,

„jó” tulajdonságainak részletezése, nem egy
esetben beépített vagy magát orvosnak kiadó
személy bevonásával, aki saját magán kívánja
bemutatni a termék „csodás” gyógyhatását,
állapotjavító hatását, ezzel is vásárlásra buz-
dítva a résztvevőket.

6. A termék árának a kifizetése
- Vásárlás előtt a szervezők a helyszínen-

hitelközvetítőként - nyomban fogyasztási
hitelszerződéseket kötöttek. 

- Ma már a kézpénzes fizetés jellemző,
illetve a vállalkozás felajánlja, hogy saját gép-
kocsiján a bankba, bankautomatához kíséri
vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a lakásán
fizetheti ki a terméket.

7. A vásárlás után
- Az ellenőrzési tapasztalatok alapján egy-

értelműen megállapítható, hogy a cégek csak
értékesítésről szóló szerződés megkötéséig,
illetve a termék átadásáig készségesek. Ké-
sőbb, amikor érkeznek a jelentős összegű tör-
lesztési csekkek és a vásárló szeretne a ter-
méktől és a hiteltől megszabadulni, akkor a
cég már elérhetetlenné válik.

8. Mit tud tenni a fogyasztó?
- Javasoljuk, hogy a fogyasztó üzleten kí-

vüli értékesítés esetén a vételtől számított 14
napon belül éljen az elállási jogával. Ha ez nem
vezet eredményre, akkor forduljon a fogyasz-
tóvédelmi hatósághoz, hatósági eljárás indít-
tatása céljából, ahol segítséget kaphat egyedi
igénye érvényesítéshez szükséges békéltető

testületi eljárás megindíttatásához is. Javasol-
juk továbbá a rendőrség felkeresését is, ahol a
fogyasztók megtévesztése, vagy kuruzslás
miatt tehetnek feljelentést.

9. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések ta-
pasztalatai

- A fogyasztóvédelmi hatóság által 2017-
ben végzett ellenőrzés első időszakában össze-
sen 19 esetben végeztek helyszíni hatósági
ellenőrzést. A szabályozást megelőzően az
árubemutatókkal kapcsolatban a fogyasztóvé-
delmi hatóság munkatársai 2015-ben éves szin-
ten 180 hatósági ellenőrzést végeztek. Ezek az
eredmények is mutatják ezen jelenség vissza-
szorulását, egyre csökken ugyanis a fogyasztó-
védelmi hatóság által ellenőrzés alá vonható
bemutatók száma. 

- Az eredményes fellépés következménye,
hogy míg 2015-ben az árubemutatós cégekkel
szemben átlagosan havi 43 panasz érkezett,
2016-ban 26 panasz, addig 2017-ben átlagosan
havi 13-ra csökkent.

10. Együttműködéssel az árubemutatók-
kal szemben

- Az árubemutatókkal szembeni eredmé-
nyes fellépés érdekében az NFM Fogyasztó-
védelemért Felelős Helyettes Államtitkársága
által kidolgozott árubemutató akcióterv
kerül megvalósításra.

- A fogyasztóvédelmi hatóság, a békéltető
testületek, illetve a rendőrség együttműködé-
sével eredményesen fel lehet lépni az árube-
mutatós cégek tevékenységével szemben.

- Az akcióterv alapján, tehát más tárcák és
hatóságok is bevonásra kerülnek ezen téma-
kör kezelése érdekében. Az árubemutatók elle-
nőrzését a fogyasztóvédelmi hatóság, a társ-
szervekkel együtt (népegészségügy, munkavé-
delem, munkaügy, NAV) folytatja le.

2018. június 25-től egy héten át különböző programokon vehettek részt
3., 4. és 5. osztályos gyerekek, akik közül többen már évek óta vissza-
térnek hozzánk táborainkba. Értékekben és élményekben gazdagok voltak
kalandozásaink, melyek során a felhőtlen jókedv, a vidámság és az érdekes
foglalkozások biztosították a kellemes kikapcsolódást. Részt vettünk
játékos kémiai kísérletekben, E-ON Energiakalandban és kézművesked-
tünk. 

Kirándultunk Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba, fürödtünk Túr-
kevén a strandon. A legizgalmasabb napunk a biciklitúra volt Bánhalmára,
ahol az eső ellenére lovagoltak és horgásztak is a kis kalandorok. Köszönet
a gyerekeknek, a szülőknek, Nagy Renátának (E-ON), Szabó Zsófiának,
Kun Lucának, a Stáció Kft.-nek és családtagjainknak a tábor felejthetetlen
pillanataiért. A Krónika következő számában pedig beszámolunk a Brin-
gás Vándortáborunkról, ahol 7. és 8. osztályos diákokkal 7 nap alatt, 230
km megtételével hódítjuk meg Magyarországot a Palócföldtől a Dunaka-
nyarig.

Táboroztató nevelők: 
Barabás Miklósné és Szabóné Bóta Henrietta

Árubemutatók a gyakorlatban

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
– Napközis Kalandtábor –



Tanévzáró Te Deum Egerben

Nyolcadikosainkkal – közel 1700 diákkal, pedagógussal és az
iskolák lelkipásztorával együtt – vettünk részt azon a szentmisén és
tanévzáró ünnepségen, amelyet június 12-én tartottak az egri
bazilikában. A hagyományokhoz híven Ternyák Csaba érsek atya
elismeréseket adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak és
közösségeknek. Ratkai Réka, iskolánk volt 8. osztályos tanulója
elsőként vehette át az oklevelet a főpásztortól a közösségért végzett
tevékenysége, jó tanulmányi eredménye, társaihoz és tanáraihoz való
viszonya, segítőkészsége miatt.

Év végi eredmények
Ebben a tanévben az alsósok közül a 2.a osztály, a felsősök közül a

8.c osztály teljesített a legjobban, átlaguk 4,3. A tantárgyi dicséretek
száma is jelentős, 203. Legtöbb tantárgyi dicsérettel a 8.c és az 5.a
osztály rendelkezik. Büszkék vagyunk 34 tanulónk kiváló
teljesítményére, ugyanis 28-an kitűnő és a hatan jeles bizonyítvánnyal
térhettek haza tanévzárónkról.

Kitűnő tanulóink:
1.a Hangyási Botond, Sajtos Zsombor Imre, Sánta Bence
1.b Bucsi Krisztina, Jónás Gyula, Ladányi Jázmin, Lakatos

Natália Erzsébet, Zabolai Milán Tamás
2.a Bende Henrietta, Lólé Dorina, Nagy Jázmin, Rostás

Gábor
3.a Nagy Milán, Szabó Lili Hanna
3.b Jelen Jázmin Tamara, Ratkai Nóra
4.a Lakatos Mercédesz
4.b Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita
5.a Farkas Gréta, Pádár Szonja

6.a Andrási Panna
8.c Andrási Orsolya, Csató Petra, Kovács Noémi, Kugler

Tamás, Ratkai Réka, Szpisják Fanni 

Egy tárgyból van csak négyesük:
3.a Szekeres Anna
3.b Farkas Róbert
6.a Ábrahám Sára
7.a Dombi Benjámin
8.c Farkas Réka, Kiss Boglárka

Köszönjük Pádár Lászlóné polgármester asszonynak és Kenderes
Város Önkormányzatának, hogy anyagilag is elismerik a legkiválóbb
helyben tanuló általános iskolás gyerekeket, illetve az országos és
megyei versenyeken előkelő helyezést elért diákokat és felkészítő
nevelőiket.

A 2017/2018. tanévről
A harmadik tanévet fejeztük be az Egri Főegyházmegye

fenntartásában. Törekszünk óvodánkban és iskolánkban is az egyházias
nevelésre, hogy diákjaink a maguk szintjén bekapcsolódjanak
egyházközségünk életébe. Egyre több közös eseményt szervezünk,
melyekről elmondhatjuk, hogy az egyházközség gazdagítja iskolánkat,
iskolánk pedig gazdagítja az egyházközséget.

Az elmúlt tanév a teremtésvédelem jegyében zajlott. Igyekeztünk
megtanítani diákjainkat arra, hogy vigyázzunk teremtett világunkra, a
Zöldjárat program, a teremtésvédelmi nap, az E-on energiakaland, a
fenntarthatósági témahét programjaival környezetünk védelmének
fontosságára hívtuk fel a figyelmüket.

Tanulóink ebben a tanévben is részt vettek különböző délutáni
foglalkozáson, szakkörökön, felzárkóztató és tehetségfejlesztő
foglalkozásokon. Nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományőrző
programjaink megvalósítására, rendszeresek voltak a
diákönkormányzati és osztályprogramok, kirándulások, melyek
tanulóink közösségi nevelését is elősegítették. Eseménydús tanévünk
programjai közül most csak néhányat említek meg, mint például a zene
világnapja alkalmából rendezett koncert, kisállat bemutató, a
Kaméleon társulat előadása, Egyszervolt Mesezenekar előadása,
karácsonyi vásár, rendőrrobot bemutató, pályaorientációs nap, majális
és a DÖK napi városismereti vetélkedő. Lelki feltöltődésünket
szolgálták az adventi gyertyagyújtások, a karácsonyi és a húsvéti lelki
nap, a nagykörűi iskola kórusának fellépése.

A nyár sem eseménytelen iskolánkban. Tanulóink – pályázatainknak
köszönhetően – ingyenesen táborozhatnak öt napig Sarudon, és Egerbe
utazhattak Attila atyával hittantáborba. Ezenkívül pedagógusaink
napközis kalandtábort és kerékpáros vándortábort is szerveznek.

Szeretném megköszönni az iskola pedagógusainak és dolgozóinak
az erőfeszítéseit. Az idén többször kellett módosítani a
tantárgyfelosztást, órarendet, az adódó nehézségeket csak többek
erőfeletti tehervállalásával sikerült megoldani. Köszönet a tanításért, a
tudás továbbadásáért, a nevelői munkáért.

A tanévzáró ünnepségen egy kiváló pedagógustól, Lódiné Balassa
Edittől búcsúztunk, aki 1978-tól volt tagja iskolánk pedagógusi
közösségének. Lelkiismeretes, türelmes, másokat elfogadó pedagógus,
aki munkája során felelősséget vállalt a tanulók fejlődéséért,
folyamatosan arra törekedett, hogy jobban, eredményesebben neveljen-
oktasson. Nyugdíjba vonulása alkalmából 40 éves pedagógusi
munkájáért vehette át a Pedagógus szolgálati emlékérmet.

A szülőknek is szeretném tolmácsolni az intézmény valamennyi
dolgozója és tanulója nevében köszönetünket az iskolai és az
osztályprogramok lebonyolításában nyújtott segítségért, támogatásért.

Nagyné Lenge Margit
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Érsek atya és Ratkai Réka az egyházmegyei tanévzárón
forrás: http://eger.egyhazmegye.hu/uploads/gallery/148/1j7Tr2.JPG



Az idén nyáron július elején zajlott az általános iskola és a
kenderesi plébánia, illetve a hozzá tartozó egyházközségek –
Kisújszállás, Kunhegyes és Tomajmonostora – katolikus
hittanosainak tábora. Összesen 37 gyermek és 7 felnőtt kísérő
indult útnak 2-án, hétfőn reggel a szép nyári napsütésben.

Az első állomásunk Diósgyőr volt. Itt ellátogattunk a várba,
majd Lillafüredre kisvasutaztunk, ahol a Szent István
cseppkőbarlangot tekintettük meg. Autóbusszal a Bükkön keresztül
indultunk tovább Egerbe. A késő délutáni órákban érkeztünk meg
és foglaltuk el szálláshelyünket az Andrássy kollégiumban. Este a
régi Ferences templomban, a Barátok templomában vettünk részt
szentmisén, majd a vacsora után az Érsek-kertben nyílt lehetőség
egy kis focira, játékra a gyerekeknek.

Másnap reggel egy hosszú gyalogtúrára, „hegymászásra”
indultuk meghódítani az Eged-hegyet. A bő tíz kilométeres túra
után jólesett az ebéd. Egy kis fagyizást követően délután az
Eszterházy egyetem kupolájában található Varázstorony
csillagászati kiállítást tekintettük meg, majd az Egri Bazilikába
kaptunk idegenvezetést a plébános atyától, Dr. Csizmadia Istvántól.
Itt vettünk részt az esti szentmisén, utána megmutatták nekünk a
bazilika csodálatos orgonáját. A kántor úr még egy kis
hangversenyt is rögtönzött számunkra. A vacsora után ezen az estén
is az Érsek-kertben játszottunk, fociztunk.

A harmadik, záró napon Bélapátfalvára indultunk, az ősi
Ciszterci apátsági templomba. A következő állomásunk
Szilvásvárad volt, ahol boboztunk, ebéd után megnéztük az
ősember barlangot és a fátyol vízesést, majd a kalandpark

változatos akadálypályái és a trambulin kínált izgalmas szórakozást
a gyerekeknek. Hazaindulás előtt még egy fagyizás is belefért az
időnkbe.

A 37 táborozó – harmadiktól nyolcadig osztályig – nagyon jól
összekovácsolódott a három nap alatt, a sok esemény és megtett
kilométer ellenére esténként nevetésben és huncutságban sem volt
hiány. Nagyszerű élményekkel gazdagodtak gyerekek és felnőttek
rövidke táborozásunk során.

a táborszervezők
Nagyné Lenge Margit és Koltavári Attila

Katolikus hittantábor
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A nyári szünidő beköszöntének alkal-
mával szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy mennyi veszély leselkedik a gyer-
mekekre a vakáció ideje alatt. Ahhoz, hogy
a nyár gondtalan legyen, tartsunk szem
előtt néhány tanácsot, elősegítve, hogy az
iskolakezdésnél semelyik diáknak se
kelljen kellemetlen vakációs élményekről
beszámolnia! A szünidőben a gyerekek
gyakran maradnak szülői kontroll nélkül,
ezért is fontos felhívni a figyelmet az
alábbiakra:

- Strandon, napközis táborban  ügyelje-
nek arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb.
soha ne maradjanak szem előtt!

- Gondoskodjon arról, hogy legyen a
gyereknél olyan irat, amelyből megállapít-
ható a gyermek kiléte és a szülők elérhe-
tősége! 

- Tanácsos összefogni rokonokkal, jó
barátokkal, esetleg szomszéddal, aki segít-
séget nyújt a gyerekek felügyeletében, ne
hagyják egyedül csellengeni a kiskorú gye-
rekeket az utcán, hiszen veszély leselkedhet
rájuk! 

- Ha a gyerekek csoportosan utaznak,
legalább egy felnőtt kísérő legyen, tömeg-
közlekedési járműveket vegyenek igénybe,
ne az országút mellett stoppoljanak! 

- Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen
késői időpontban megtartott programon
szeretnének részt venni, oda csak
csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében

menjenek, és kerüljék a rosszul kivilágított,
elhagyatott helyeket!

- Mindig beszélje meg a gyermekével,
hogy ha bármi baja történne, kihez és hová
fordulhat segítségért!

- Mindig legyen információjuk a gyer-
mek barátairól, hollétéről, mert baj esetén
csak ennek tudatában van mód segíteni! 

- Ha idegen, vagy gyanús személyre fi-
gyel fel a szülő, vagy a gyerek környe-
zetében, vagy a lakás környékén, figyeljék
meg őket és jelezzék a rendőrségnek! 

- Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az
idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, a
lakásba ne engedjék be őket! 

- Ha az utcán idegen szólítja meg őket,
sem útbaigazítás, sem pedig más indok
alapján ne tartsanak velük, a gépkocsijába
ne szálljon be, illetve ne fogadjanak el
semmit! Legalább ilyen fontos tudniuk,
hogy ilyen esetekről mindig érdemes
beszámolni a szüleiknek! 

- Ilyenkor a gyermekek nagyobb száza-
lékban hagyják el rövidebb-hosszabb időre
otthonukat, hogy kalandot keresve felfe-
dezzék a világot. Ezen esetekben - amikor
teljesen magukra maradnak - nagyobb
arányban ki vannak téve bűncselekmény
elkövetésének, azonban a sértetti pozíció
mellett - miután a zsebpénz már elfogyott -
akár elkövetővé is válhatnak. 

- A lelki gondok, a meg nem értés arra
indítja a gyermekeket, hogy elcsavarogja-
nak otthonról, illetve egymás társaságában
találjanak megértésre. A csavargás, a ban-
dákba tömörülés több veszélyt is tartogat.
Az elkóborolt gyermek bűncselekmény
áldozatává válhat. A nála lévő vagyontár-
gyakat ellophatják, elrabolhatják, ő maga
pedig beteges hajlamú felnőttek áldozata
lehet! A galeri tagok egymást lopások,
rablások elkövetésére, káros szenvedélyek
folytatására bíztatják.  Bátran szólítsák meg
az egyenruhás rendőrt, polgárőrt, ha ve-
szélyben érzik magukat!

- Gyermekünkkel a munkaidő alatt is
rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például
telefonon keresztül előre megbeszélt idő-
pontokban! Fentieken túlmenően javasol-
juk, hogy a gyerekkel együtt készítsünk
programtervezetet a nyárra! 

Gondoljuk át, milyen táborozásra, kikap-
csolódásra van lehetőség! Fontos, hogy a
gyermek szabadidejének minél nagyobb
részét töltse hasznosan, szervezetten, érde-
kes programokkal, nyári munkával. Ezzel
kapcsolatban adjunk részére programkere-
sési feladatokat! Gyermekünk érezze azt,
hogy figyelünk rá, mindig van rá időnk és
az ő problémái fontosak számunkra!

Kellemes és gondtalan vakációt kívá-
nunk!

(Katasztrófavédelem)

Szünidei tanácsok szülőknek és gyermekeknek
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Immár második alkalommal szer-
vezett hagyományőrző néptánc tábort
egyesületünk. 

Nagy volt az érdeklődés az idén is.
Június 2-án 42 fő, 3-12 éves kenderesi
és kisújszállási kisgyermek vette bir-
tokba székházunkat. 

A játékos bemutatkozás és a „nép-
táncos” reggeli bemelegítés után, rög-
tön egy energia kalandnak lehettek
részesei a gyermekek. Még ezen a na-
pon minden kislány elkezdhette király-

női pályafutását - Mátyás királyra em-
lékezve - és a nap végén mindenki
gyönyörű koronával tért haza. 

Másnap a könyvtár „mozijában”
Editke néni közreműködésével, Mátyás
királyról szóló mesék szórakoztatták a
gyerekeket, ahonnan nem maradhatott
le a pattogatott kukorica sem. Szerdán a

délutáni pihenő után mindenki levezet-
hette feszültségét a Lurkó alapítvány
ugráló várában, amit Csaba bácsi ké-
szített elő. Csütörtökön Tóth Zsoltinak
és Tóth Imre bácsinak köszönhetően
lovas kocsis túrára indultunk és elláto-
gatunk az önkormányzat telepére ahol
Béni bácsi navigálta a csoportot. 

Az állatok megtekintése és simo-
gatása mellett, mindenki kipróbálhatta
magát, mint traktorvezető. Az utolsó
nap különleges hangulatban telt. Az
ünnepi bolognai spagetti  mennyei volt,
úgy mint minden étel a héten, köszönet
ezért Kiss Zoli bácsinak. Készültünk a
tábort záró előadásra, felidéztük a hét
eseményeit és nagyon boldogok vol-
tunk Mi együtt: a gyerekek, Heni néni,
Andi néni, a két Judit néni, Edit óvó
néni, Móni néni, Tomi „tanár bácsi”,
Bogi, Enikő, Benita, Judó, Lili, Rencsi.
Délután Laci bácsi segítségével min-
denki elkészítette a saját fa paripáját,
amit természetesen igyekezet kis
gazdájuk még aznap betörni. Az utolsó
közös lakmározásunk után (amit helyi
pékségnek, Edit néninek köszönhe-
tünk) átvonultunk a Művelődési házba,
ahol Ági néni várt minket nagy-nagy
szeretettel. Az aranyszőrű bárány mese
néptáncos feldolgozásával készültek a
gyerekek. Az előadás fantasztikus volt,
nagyon ügyesek voltak a szereplők. A
műsor után a gyerekek szüleikkel haza-
mentek. Mi visszamentünk a Szék-
házba, ami üres volt. 

Már akkor hiányoztatok gyerekek!
Jövőre újra várunk Benneteket! To-
vábbi jó pihenést, kellemes kikapcso-
lódást a nyárra!

Lukácsné Németh Edit
az egyesület elnöke
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Jókedvvel, szeretetben telt a II. Néptánc tábor is a Székházunkban!



„A nagy táncosok nem a technikájuk,
hanem a szenvedélyük miatt válnak
naggyá.”

(Martha Graham)

2018. június 22-én és 23-án az ország
legszebb szabadtéri színpadán, a Hősök
tere övezte szoborcsoport előtt felépített
díszletrendszerben jeles, népszerű színé-
szek és énekesek, valamint több száz
közreműködő segítségével, a két évvel
ezelőtt ezen a helyszínen bemutatott „Itt
élned, halnod kell” című zenés történelmi
játék alkotógárdája Trianon címmel új,
nagyszabású történelmi zenemű létreho-
zására vállalkozott. A közelgő századik
évforduló előtt a történelmi ismeretek
felelevenítésén, az emlékezésen túl a
zenés produkció közös gondolkodásra
hívta a jóakaratú, a nemzet megmaradá-
sáért, közösségünk felemelkedéséért
tenni akaró honfitársainkat. A folkzenei
elemekkel átszőtt szimfonikus hangsze-
relésű rockopera zeneszerzője Koltay
Gergely, a Kormorán együttes vezetője
volt. A szövegkönyvet emlékezések,
dokumentumok, költemények, megzené-
sített versek segítségével a produkció
rendezője, Koltay Gábor állította össze.

A zeneműben közreműködő színészek,
énekesek soraiban Varga Miklóst,
Vadkerti Imrét, Kalapács Józsefet, Rudán
Joet, Sipos Imrét, Benkő Pétert, Laklóth
Aladárt, Ruttkay Laurát, Palcsó Tamást,
Fehér Nórát, Bodnár Vivient, Kuczmann
Ágnest, Varga Vivient, Varga Szabolcsot
és Szentgyörgyváry Laurát láthatta a
közönség. A produkcióban több száz
táncos, statiszta, lovas, artista működött
közre. És a táncosok között, - nem kis
büszkeségünkre - ott lehetett egy kende-
resi ifjú táncos Hangyási Dávid is, aki
városunkból indult el ezen a pályán.  E
havi lapszámunkban őt kérdeztük a
fellépésről, tanulmányairól!

Mióta foglalkozol a tánccal, mikor és
milyen indíttatásból kezdted el?

A tánccal 10 éve foglalkozom. Még
valamikor óvodás voltam, amikor Rus-
csák Szász Andrea tanárnő "Andi néni"
megkérdezte, hogy szeretnék-e járni nép-
táncra. Persze nem sokat gondolkoztam
rajta és egyből rámondtam az igent,   itt
kezdődött el az ami a mai napig is tart. 

Mesélj a  tanulmányaidról! Miért  a
művészeti középiskolát választottad
folytatásként?

Általános iskolai tanulmányaimat a
kenderesi  Szent Imre Katolikus általános
iskolában végeztem. Itt sikeres nyolc évet
töltöttem el, nem is rossz bizonyítványok-
kal. Tavaly, a nyolcadik év végén bead-
tam  továbbtanulási jelentkezésem a
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázi-
umba, ahová jelenleg is járok. Azért
választottam ezt az iskolát, mert igazából
ez fogott meg  az összes művészeti iskola
közül a legjobban  és úgy éreztem - és
érzem a mai napig is -, hogy itt az
országosan elismert mesterek segítségé-
vel sokat tanulhatok és ez sikeressé tehet
a táncosi pályán.

Milyen szakmai tantárgyaid vannak,
melyek  azok, amelyet ezek közül a
legjobban  kedvelsz?

Az iskolában szakmai tárgy a tánctör-
ténet és a folklorisztika vagy más néven
néprajz is. Az elméleti szakmai órák he-
tente 1-1 alkalommal vannak 45 percben.
Rengeteg gyakorlati  órám is van, ide so-
rolandó a heti négy balett  is.  Ez évben
13 gyakorlati órám volt hetente. Idén Ka-
locsa, Gömör, illetve Sárköz táncait ta-
nultuk, amiből színpadi vizsgát is tettünk
az év végén. Félévkor,  illetve év végén is
vizsgázni kell gyakorlati és elméleti
szakmai tárgyakból egyaránt. Természe-
tesen nem kérdés, hogy  a gyakorlati órá-
kat szeretem a legjobban, de kedvelem a
tánctörténetet és  a néprajzot  is. 

Kérlek, sorold fel milyen eredmé-
nyeket, sikereket értél  el eddig a tánc-
ban?

Szóló kategóriában: 
2016. - Abigél Országos Minősítő

Táncfesztivál - Arany minősítés 
2017. - Abigél Országos Minősítő

Táncfesztivál - Arany minősítés
2018.  - Móra Garabonciás Gyermek -

és Ifjúsági Szólótáncverseny – Különdíj
- Arany       minősítés - Bokrétás

táncosi cím 
Páros kategóriában : 
2016.  - Abigél Országos Minősítő

Táncfesztivál - Ezüst minősítés 
2017.  - Abigél Országos Minősítő

Táncfesztivál - Ezüst minősítés 
2018.  - Országos Művészeti

Tanulmányi Verseny - 2. helyezés 
Csoportos ketegóriában : 
2016.  - Abigél Országos Minősítő

Táncfesztivál - Ezüst minősítés -
Koreográfusi különdíj  (KVAMI)

2017.  - Abigél Országos Minősítő
Táncfesztivál  - Ezüst minősítés 

( KVAMI) 
2018.  - Pulyabál - Arany minősítés
(Kisfigurás TE. )

Hogyan kerültél be abba a táncso-
portba, amelyik a „Trianonban” fellé-
pett?

Először is a rockopera koreográfusa,
Doktor László  felkérte a törökszentmik-
lósi „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüt-
test, hogy szerepeljen a  nagyszabású mű-
sorban 2018. június 22-én és 23-án, a Hő-
sök terén.  Mivel az együttes vezetőjével,
Szilágyi Erikkel már ismertük egymást
korábban, (tanított a Korda Vince Művé-
szeti Iskolában), megkérdezett engem,
hogy szeretnék-e részt venni ebben a mű-
sorban és természetesen igent mondtam.
Azért kicsi szerencse is kellett hozzá,
hogy engem is felkértek, de végül is sike-
rült. Ezzel a fellépéssel képviseltük Tö-
rökszentmiklós városát és az egész me-
gyét is.

Hogyan zajlott  a felkészülés, a
próbák és maga az előadás?

Doktor László koreográfus eljött Török-
szentmiklósra betanítani a táncokat. Jú-
nius 2-án elmentünk közösen Makóra,
egy nagy közös próbára (400 táncos
részvételével), ahol már a rendező Koltay
Gábor is jelen volt. Június 17-én elutaz-
tunk Budapestre, ahol hétfőtől már zajlot-
tak a helyszíni próbák a színészekkel,
lovasokkal, artistákkal és táncosokkal
együtt. Mindennap reggel 9 órától este 23
óráig folytak a próbák. Nagyon fárasztó
volt az a hét , mivel ha meleg volt, ha
hideg, folyamatosan próbáltunk és sza-
kaszosan  ebédeltünk, szomjat oltottunk,
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Kenderesi ifjú táncos is szerepelt a Trianon című rockoperában
– Riport Hangyási Dávid néptáncossal – 



illetve vacsoráztunk. Csütörtökön volt
jelmezes és kamera próba is. A  pénteki
előadásnak hatalmas hangulata volt.
Nagyon nagy élmény volt az , hogy az
összes nyolcezer ember aki jelen volt,
vastapssal jutalmazta meg a szereplőket.
Az előadás végén külön megköszönte a
közönség a munkát Koltay Gábor rende-
zőnek és a zeneszerzőnek Koltay Ger-

gelynek, (Kormorán). Az előadás után
mindenki gratulált egymásnak. Szomba-
ton is hasonló volt a hangulat. Az előadás
után pedig Koltay Gábor mondott köszö-
netet az egész csapatnak a közreműkö-
désért. Egy biztos, aki részt vett a meg-
valósításban és aki megnézte, annak  örök
emlék marad, mint ahogyan nekem is. 

Mit jelentett számodra ez a fellépés?
Számomra ez a fellépés  egy nagyon

nagy lehetőséget adott a hivatásos táncosi
pálya beindítására,  örök emlék marad,
mint ahogyan az egész hét is, hiszen nem
mindenki mondhatja el magáról, hogy
együtt dolgozott Koltay Gáborral, Varga
Miklóssal, Kalapács Józseffel, Rudán
Joeval, Vadkerti Imrével, Sipos Imrével
és még sok neves színésszel. 

Mennyire támogat a családod ebben
a tevékenységben? 

A családom teljes mértékben támogat
mindenben, természetesen erre az elő-
adásra is eljöttek megnézni. Minden fel-
lépésemre, műsorra velem tartanak, ha
tudnak. Sokat köszönhetek nekik. 

Van-e a táncos szakmában példaké-
ped?

Természetesen van, mint minden más
táncosnak is.  Például Zsuráfszky Zoltán,
Szűcs Gábor, Busai Norbet, Kovács

Norbert, Appelshoffer János, Sánta Gergő,
Fundák Kristóf, ők szerintem olyan
szinteket, olyan elismeréseket értek el
ebben a szakmában, amit érdemes elis-
merni és  követni is. 

Mivel szeretnél foglalkozni a jövő-
ben, ha befejezted a középiskolai tanul-
mányokat?

A középiskola elvégzése után szeret-
nék felvételt nyerni a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetemre. Az egyetem elvégzé-
se után szeretnék valamelyik nagy hivatá-
sos együttesben táncolni egy jó ideig.
Majd ha az együttesben befejeztem a táncos
pályafutásom pedagógiai pályára is szí-
vesen mennék, természetesen táncpeda-
gógiára gondolok. Persze a nagy tervek
között szerepel  még egy együttes vezetői
cím is, de a jövő kérdése sokminden. 

Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Mivel van focis múltam is, ezért a

szabadidőmet szeretem a focival tölteni.
Ezen kívül sok időt fordítok a pihenésre. 

A rockoperában való közreműködésed-
hez és az elért eredményeidhez ezúton is
gratulálok és sok szakmai sikert és kitar-
tást kívánok Neked további terveid meg-
valósításához!              

Ács Andrea Éva
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Áprilisban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata versírásra hívta a költői vénával rendelkezőket. A
felhívásra sok-sok kreatív alkotás érkezett, de akkor hely hiányában nem tudtuk azt megjelentetni. Ezek közül néhányat
most a  Krónika hasábjain is szeretnénk megmutatni:

RATKAI RÉKA

Képtelen kép

KISS BOGLÁRKA

Kaja téma

A kaja lehet vacak vagy jó,
Némelyik kész horror show.
Bár ami nekem vacak,
Másnak attól hasa dagad.

Hétköznap nem válogatunk,
azt esszük meg, amit kapunk.
Pirítós, tejbegríz, pizza,
a kutya is csak ezt vacsizza.

Ünnepeken roskad az asztal,
körülvéve sok-sok paraszttal.
De ezt csak a rím kedvéért írtam,
mert a családomat mindig is bírtam.

Főzni is szoktam én,
bár sokszor nem nagy költemény.
Mikor az öcsém az asztalt üti,
Akkor jöhet a bögrés süti.

Anyukám nagy örömére,
én lettem a konyha tündére.
Jó sok mindent elkészítek,
csak a mosogatást ne kérjétek.

Mediterrán, olasz, vagy kínai,
rajtam bizony egyik sem fog ki.
Sütögetni is szoktam,
ne mondd, hogy a boltból hoztam.

Amit a legjobban bírok,
az az, amitől nem hízok.
Búcsúzóul annyit mondok,
hogy a hasam mindig korog.

Nem telik el nap anélkül, hogy várnám,
Tükrömben a kép, hogy megváltozzon végre.
Büszkén sétálnék végig akkor az utcán,
S szemem nem sütném le, ha néznek, a földre.

Tudom, sokat elvárnak nap mint nap tőlem,
De nem tudok én mindennek megfelelni.
Figyelek, s ahogy tudok, arra törekszem,
Hogy az elvárásoknak meg tudjak felelni.

Tanulok, olvasok, és teszem a dolgom,
De néha úgy érzem, nem elég semmi sem.
Tedd ezt, és tedd azt, folyton csak ezt hallom,
És teszem, de lehet, hogy néha nincs kedvem.

Néha tán könnyebb a kifogást keresni,
Vitázni, csapkodni vagy elvonulni sírva,
Könnyebb, mint egyszerűen nemet mondani,
Vagy tenni, mit kérnek, dacosan, duzzogva.

Magamnak sem könnyű mindig megfelelni,
Várom a csodát, s hogy jöjjön a változás,
De ezt a célt a legnehezebb elérni,
Elfogadni magam, mert nem lehetek más.



Egyesületünk a szezon végére ért, megye III. felnőtt férfi
bajnokságban a 9. helyen végeztünk. Sikerült stabil
csapategységet alkotnunk, amellyel a jövő évben remélhetőleg
jobb eredményt tudunk elérni.

Asztalitenisz szakosztályunk a megyei II. osztályban
szerepel, a szezont az utolsó, 11. helyen zártuk, de az őszi
eredményekhez képest javulás felfedezhető, ugyanis a tavaszi
szezonban már győzelmet is ünnepelhettünk, köszönhetően a
sok gyakorlásnak és akarásnak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak, az
Önkormányzatnak és mindenkinek, aki egy kicsit is hozzájárult
a működésünkhöz, hogy bíztatták egyesületünket, kitartottak
mellettünk jóban-rosszban. Az ősszel új bajnoki szezon indul,
reméljük, mindenki ugyanolyan intenzitással szurkol majd, mi
pedig igyekszünk meghálálni!

Kiss Zoltán elnök
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Bánhalmai sporthírek

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház által 2018.
szeptember 12-16. közötti erdélyi kirándulás
részvételi díj előlegének (25.000 Ft/fő) befizetési
határideje: 2018. augusztus 10. 

Következő lapzárta: 
2018. augusztus 10.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Építészmérnök (Kisújszállás),
Mezőgazdasági gépésztechnikus-egyszerűsített foglalkozás

(Karcag),
Építő- és építész technikus (Kisújszállás),
Fizikoterápiás asszisztens (Berekfürdő),
Általános irodai adminisztrátor-pénzügyi munkatárs

(Kisújszállás),
Titkárnő- Adminisztrátor, könyvelő (Kisújszállás),
Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
Rendész-biztonsági őr (Karcag),
Asztalos- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Gépjármű- és motorkarbantartó- javító (Kisújszállás),
Kőműves (Karcag),
Víz-gáz és központi fűtésszerelő (Kisújszállás),
Szobafestő (Kisújszállás),
Varrónő- egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
Kútkezelő (Karcag),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Targoncavezető (Karcag),
Nehézgépkezelő (Karcag),
Raktári munkás (Karcag),
Rakodómunkás-raktári munkás (Karcag),
Pultfeltöltő-árufeltöltő (Karcag),
Pultos-egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
Egyéb, máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállí-

tási foglalkozású- egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisújszállás,
Kunmadaras).

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

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