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Sajó Sándor: 

Magyarnak lenni  

Magyarnak lenni: tudod mit jelent? 
Magasba vágyva, tengni egyre - lent; 
Mosolyogva, mint a méla őszi táj, 
Nem panaszolni senkinek, mi fáj; 
Borongni mindig, mint a nagy hegyek, 
Mert egyre gyászlik bennünk valami: 
Sokszázados bú, melyet nem lehet 
Sem eltitkolni, sem bevallani. 
Magányban élni, ahol kusza árnyak 
Bús tündérekként föl-fölsirdogálnak, 
S szálaiból a fájó képzeletnek 
Fekete fényű fátylat szövögetnek 
És bút és gyászt és sejtést egybeszőve 
Ráterítik a titkos jövendőre. 
Rabmódra húzni idegen igát, 
Álmodva rólad: büszke messzi cél, 
S meg-megpihenve a múlt emlékinél, 
Kergetni téged: csalfa délibáb!... 
Csalódni mindig, soha célt nem érve, 
S ha szívünkben már apadoz a hit: 
Rátakargatni sorsunk száz sebére 
Önámításunk koldusrongyait. 
- Én népem! múltba vagy jövőbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 

Magyarnak lenni: tudod mit jelent? 
Küzdelmet, fájót, véges végtelent. 
Születni nagynak, bajban büszke hősnek, 
De döntő harcra nem elég erősnek; 
Úgy teremtődni erre a világra, 
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába: 
Hogy, amikor már érik a vetés, 
Akkor zúgjon rá irtó jégverés. 
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve 
A szabadító Mózest várni egyre: 
Hogy porrá zúzza azt a szirtfalat, 
Mely végzetünknek kövült átkául, 
Ránk néz merően, irgalmatlanul, 
S utunkat állja zordan, hallgatag. 
Bágyadtan tűrni furcsa végzetünk, 
Mely sírni késztő tréfát űz velünk, 
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni: 
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Egymást vádolni, egymást marcangolni! 
- Majd fojtott kedvünk, hogyha
megdagad, 
Szilajnak lenni, mint a bércpatak, 
Nagy bánatoknak hangos lagziján 
Nagyot rikolt ni: hajrá! húzd, cigány - 
Háborgó vérrel kesergőn vigadni, 
Hogy minekünk hajh! Nem tud
megvirradni, 
Hogy annyi szent hév, annyi őserő, 
Megsebzett sasként sírva nyögdelő, 
Mért nem repülhet fönn a tiszta légben, 
Munkás szabadság édes gyönyörében,- 
Hogy mért teremtett bennünket a végzet 
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... 
Tombolva inni hegyeink borát, 
Keserveinknek izzó mámorát, 
S míg vérünkben a tettvágy tüze
nyargal, 
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal,- 
S mikor már szívünk majdnem
megszakad: 
Nagy keservünkben, 
Bús szégyenünkben 
Falhoz vágni az üres poharat. 
-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 

De túl minden bún, minden
szenvedésen, 
Önérzetünket nem feledve mégsem, 
Nagy szívvel, melyben nem apad a
hűség, 
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat, 
Mely itt reszket a kárpátok alatt. 
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: 
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; 
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét, 
Féltőn borulni minden magyar rögre, 
S hozzátapadni örökkön-örökre!...

150 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós
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1920

Március 
1. A nemzetgyűlés Magyarország kormányzójává választja Horthy
Miklós fővezért.
4. A Kormányzó kiáltványt intéz a nemzethez.
11. A nemzeti hadsereg bevonul Szegedre.
14. A háború és a forradalom után az első magyar alkotmányos
kormány kinevezése.
Április
11. Húsvét vasárnapján a nemzeti hadsereg esküt tesz a
Kormányzóra.
Június
24. A Kormányzó felavatja a Ludovika Akadémián az
ellenforradalom emlékére állított emlékművet.
29. A Kormányzó a fővárosi középiskolák sportünnepén szózatot
intéz a magyar ifjúsághoz.
Augusztus
5. A nemzetgyűlés megszavazza a kormányzó jogkörének
kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot.
28. Kormányrendelet jelenik meg a vitézi telkekről, amelyeket a
Kormányzó, mint államfő adományoz a háborúban kitűnt
katonáknak.
31. A Kormányzó bejárja az Alföldet. Mindenütt nagy lelkesedéssel
fogadja a magyar nép.
Október
18. A Kormányzó megjelent és beszédet mondott a nemzeti
hadsereg székesfehérvári bevonulásának évfordulójára rendezett
ünnepen.
December
15. A Kormányzó kinevezte a Vitézi Szék tagjait.

1921
Augusztus
21. A Kormányzó felavatja az első vitézeket.
Október
10. A Szegedre menekült kolozsvári tudományegyetemet
ünnepélyesen megnyitják.
December
4. Sopronban népszavazást rendelnek el, két hét múlva a város
magyar lesz, az év végén bevonul a magyar honvédség.

1922
Február
27. Megkezdik a csepeli szabadkikötő építését.
Április
28. A Kormányzó kézirattal június 16-ra hívja össze az új
nemzetgyűlést.
Június
15. A Kormányzó Magyar Érdemkereszt és Magyar Érdemrend
néven új rendjeleket alapít, polgári és katonai érdemek
jutalmazására.
20. A Kormányzó ünnepélyesen nagy beszéddel megnyitja az
országgyűlést.
28. A kolozsvári Ferenc József tudományegyetem Szegeden
ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A Kormányzó maga avatja
fel az első „sub auspiciis gubernatoris” doktorokat.

1923
Január
10. Nyugat-Magyarországon Ausztriától visszacsatolnak 8 községet.
29. Megalakul a Többtermelési Liga.
Február
19. Megalakul az Országos Mezőgazdasági Kamara.
Április
3. Megindul a magyar légiforgalom.

1924
Május
26. A Ludovika előtt a Kormányzó jelenlétében leleplezik a
névtelen hősök emlékszobrát.
November
6. A Kormányzó részt vesz a debreceni egyetem orvosi karán a
gyermekklinika felavatásán.

1925
Június 
11. A társadalmi egyesületek és az egyetemi ifjúság felvonuláson
fejezi ki ragaszkodását a kormányzó iránt.
Augusztus
28. Közzéteszik a beruházási programot.
Szeptember
9. Gróf Klebelsberg Kunó bejelenti, hogy hét és fél millió
aranykoronát fordítanak tanyai iskolák építésére.
December
1. Megnyitják a magyar rádió leadóállomást.

1926
Január
2. A Kormányzó és hitvese 145 millióval járul az árvízkárosultak
megsegítésére indított gyűjtéshez.
Május 
4. A földreform céljára 1,200000 holdat vesznek igénybe.
Július
22. A Kormányzó és hitvese szűk családi körben ünnepli meg
házasságuk 25. évfordulóját.
Augusztus
30. A mohácsi vész 400-dik évfordulóján rendezett ünnepségen a
Kormányzó jelentős beszédet mond.

1927
Március
5. A Kormányzó elfogadja a debreceni egyetem 4 karának
tiszteletbeli doktorságát.
19. Megnyitják a repülőgép közlekedést Budapest – Velence –
Róma között.
Május
10. A kormány 130 milliárdot fordít földművelési szakoktatásra,
400 milliárdot vízszabályozásra.
Szeptember
29. A Kormányzó jelenlétében megnyitják a Magyar
Közegészségügyi Intézetet.
December
18. Felavatják az első középfokú gazdasági iskolát.



1928
Március
3. A Kormányzó nagy beszéddel megnyitja a községek kongresszusát.
Szeptember
1. Megnyílik a Társadalomegészségügyi Intézet és Múzeum.
3. A Kormányzó kihallgatáson fogadja az amszterdami olimpiász
magyar győzteseit.
Október
20. A Kormányzó a csepeli kikötőt átadja a forgalomnak.
25. Felavatják a MTI Sándor utcai palotáját.
November 
12. Megnyílik a telefonösszeköttetés Amerikával.
24. A Kormányzó felavatja a salgótarján – szolnoki villamos
vezetéket, amely ellátja az Alföld energiaszükségletét.

1929
Április
23. A Kormányzó hadirokkant jelvényt alapít.
Június
9. A Kormányzó a nemzeti hadsereg szervezésének 10-dik
évfordulóján hadparancsot ad ki.
Szeptember
2. A Kormányzó jelenlétében felavatják a szombathelyi új kórházat.

1930
Február
20. A képviselőház ünnepi ülésén egyhangú lelkesedéssel szavazza
meg a Kormányzó 10 éves jubileumát megörökítő
törvényjavaslatot.
Március
6. A Kormányzó átveszi a legnagyobb olasz kitüntetést, az
Annunziata – rendet.
Október
4. A budapest – bécsi új országút megnyitása.
24. A szegedi fogadalmi templom felavatása.
25. A Kormányzó az írók, tudósok és művészek kitüntetésére
Corvin – láncot, koszorút és díszjelvényt alapít.
27. A Kormányzó Szegeden tulajdonába veszi a Hunyadi János –
ezredet.
November
23. A Kormányzó felavatja a földvár – solti dunahidat.

1931
Július
15. Endresz György és Magyra Sándor Justice for Hungary nevű
gépükkel világrekord alatt átrepülik az Óceánt.

1932
Június
17. Üzembe helyezik az első nagyteljesítményű Kandó – mozdonyt.
22. Megnyílik a Horthy Miklós Kórház Budapesten.

1933

Február
11. A minisztertanács a 15 milliós beruházási tervet tárgyalja.
Május
24. Fabinyi kereskedelmi miniszter ismerteti nagy energia –
gazdálkodási programját.
Június
2. Gazdasági megegyezés Németországgal.
Szeptember
21. Budapestre érkezik az első dunai tengeri hajó.
December
3. A miniszterelnök megnyitja a 120 kilowattos új rádió – leadóállomást.

1935
Január
25. Megalakul az Iparügyi Minisztérium.
Május
13. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem fényes
külsőségekkel üli meg alapításának 300 éves fordulóját.
Július
31. Kormányrendelet 8 órás munkaidőről és a minimális
munkabérekről.
Augusztus
12. A miniszterelnök nagy mezőgazdasági programot jelent be.
29. A Kormányzó jelenlétében felavatják a mohácsi csata
emlékművét.
December
20. Az egész országban megünneplik Horthy Miklósné
nyomorenyhítő mozgalmának 10 éves jubileumát.

1936
Január
11. Kormányrendelet az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal
felállításáról.
Március
6-30. A képviselőház megszavazza az iparügyi, egészségügyi és
telepítési törvényjavaslatot.
Május
22. A Kormányzó megnyitja a jolsvafői cseppkőbarlangot.
25. Megnyitják a budapesti rádium intézetet.
Augusztus
31. Budavár visszafoglalásának 250-dik évfordulója.
A berlini olimpiászon világraszóló sikereket érnek el a magyar
versenyzők.

1937
Május
2. Leleplezik II. Rákóczi Ferenc budapesti szobrát.
29. A Kormányzó megnyitja a Hadimúzeumot.
Június
18. A képviselőház elfogadja az Alföld öntözéséről szóló
törvényjavaslatot.
21. A Kormányzó felavatja az új budaörsi repülőteret.
Július
1. A kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló javaslatot vita nélkül
elfogadják.
Szeptember
15. A Kormányzó részt vesz a honvédség hadgyakorlatán és
dícsérőleg emlékezik meg a honvédségről.
22. A Kormányzó jelenlétében felavatják a Horthy Miklós Hidat.
Október
10. A Kormányzó jelenlétében leleplezik a budapesti tengerész
emlékművet.
28. Szentgyörgyi Albert kapja meg az orvosi Nobel – díjat.
November
24. A berlini Collegium Hungaricum 20 éves jubileuma.
December
30. Törvényjavaslat a titkos választójogról és a mezőgazdasági
munkások öregségi biztosításáról.

1938
Január
15. Székesfehérvárott megnyitják a Szent István – évet. Megkezdik a
budapesti új nagy automata – telefonközpont építését.
Március
3. Darányi miniszterelnök győri reformprogramja: öt éves
munkaterv, egymilliárd pengő beruházás.
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Április
3. A Kormányzó rádiószózatot intéz a nemzethez.
Május
25. Megnyílik Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszus.
Június
8. A berlini nemzetközi kézműipari kiállításon Magyarország hét
nagydíjat nyer.
25. Az Országház kupolacsarnokában a Kormányzó szózatával
megnyílik a Szent István – év.
Augusztus
23. A kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát.
November
2. A bécsi döntés visszacsatolja a Felvidék egy részét.
4. A Kormányzó hadparancsa: Isten és a Haza nevében előre!
December
5. Bevonulnak a parlamentbe a felvidéki képviselők.

1939
Január
13. Magyarország csatlakozik az Antikomintern Egyezményhez.
Március
14. Magyarország ultimátumban követeli Kárpátalja katonai
kiürítését.
16. A Kormányzó hadparancsa: „Előre ezeréves határunkig!”
17. A Kormányzó Ruszinszkóba utazik.
November
6. A Kormányzó ünnepélyesen felavatja a kassai repülőakadémiát.

1940
Február
8. A Kormányzó megnyitja a Magyar Művészetért Mozgalom
kiállítását.
27. Teleki miniszterelnök bejelenti a Kormányzó érdemeit
megörökítő törvényjavaslatot.
Április
27. Vitéz nagybányai Horthy István esküvője Edelsheim – Gyulai
Ilona grófnővel.
Szeptember
16. A Kormányzó bevonul Kolozsvárra.
Október
2. A visszatért Ajkán új alumíniumgyárat alapítanak.
24. A Kormányzó megnyitotta a kolozsvári egyetemet.
November
20. Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez.
December
21. Megnyílik a székelyföldi összekötő vasút.

1941
Április 
10. A Kormányzó parancsot ad a délvidéki magyarság megvédésére.
Június
6. A Kormányzó Kecskeméten felavatja az új vasúti aluljárót.
26. Szovjet repülőtámadás Kassa ellen.
27. Hadiállapot Magyarország és a Szovjet között.
Július
22. A Kormányzói Pár Kenderesen szűk családi körben üli meg
házasságuk 40-dik évfordulóját.

27. A Kormányzó Szabadkán megnyitja a magyar kenyér ünnepét.
November
9. Megnyílik a kolozsvári Nemzeti Színház.
December
5. Hadiállapot Magyarország és Anglia között.
11. Hadiállapot Magyarország és az Egyesült Államok között.

1942
Február
1. A Kormányzó kitüntet négy vitéz leventét.
9. A délvidéki képviselők ünnepélyesen bevonulnak a Házba.
10. A képviselőház elfogadja a Kormányzóhelyettesről szóló
törvényjavaslatot.
19. Vitéz nagybányai Horthy Istvánt Magyarország
kormányzóhelyettesévé választják.
Március
15. Kállay miniszterelnök rádiószózata a nemzethez.
25. A Kormányzóhelyettest nagy lelkesedéssel fogadják Kassán.
Április
17. A Kormányzóhelyettes rádiószózata a repülni vágyó magyar
ifjúsághoz.
Május
12. A Kormányzó megtekinti a páncélosok harcszerű gyakorlatát.
Június
15. A miniszterelnök nagy beszéde a honvédelemről és a kormány
erdélyi munkaprogramjáról.
Július
11. A Kormányzó szerencsekívánatait és elismerését küldi
honvédeink teljesítményeihez.
19. A Kormányzóhelyettes részt vesz a honvéd repülők
tevékenységében.
26. Honvédségünk átveszi a Don egyik szakaszának védelmét.
Augusztus
6. A Kormányzóhelyettes repülőgépét öt találat éri.
11. A Kormányzó hitvesének rádiószózata a honvédek téli
ruhagyűjtése érdekében.
20. Horthy István hősi halált hal a Don mentén.
26. Az ország nagy temetésen búcsúzik Kormányzóhelyettesétől.
Október
14. Törvénybe iktatják a Kormányzóhelyettes érdemeit és emlékét.
17. A Kormányzó átadja a forradalomnak a békésszentandrási
Horthy István zsilipművet.
24. A magyar állam négymilliárdos költségvetése a Ház előtt.
December
5. A Kormányzó megnyitja a déda – szeretfalvai vasútvonalat.
24. A Kormányzó karácsonyi szózata a harcoló honvédekhez.

1943
Január
1. A Kormányzó hitvesének felhívása a honvédek hozzátartozóinak
támogatására.
Március
14. A Kormányzó felavatja a medvei új Duna – hidat.
Május 
26. A Kormányzó hadparancsban fejezi ki köszönetét és elismerését
a második hadsereg iránt.

(Képes Vasárnap, 1943. június 15.-i szám)

2018. szeptember 2-án várunk mindenkit szeretettel 
a Horthy Emléknapon megrendezésre kerülő emlékezésen és konferencián!

Bodor Tamás
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány elnöke
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Testületi ülésen történt
A 2018. április 25-én tartott rendes, nyílt ülésén az alábbi

napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete:

Rendeletet alkottak a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet
módosításáról. Megtárgyalták  a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló
előterjesztést és úgy döntöttek, hogy annak elfogadását a Magyar
Államkincstár jóváhagyását követően tűzik napirendre. 

Jóváhagyólag elfogadták a Kenderesi Polgármesteri Hivatal
2017. évi ellenőrzési jelentését és az éves összefoglaló  éves
ellenőrzési jelentését a „Költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről” szóló kormányrendelet
alapján.  

Módosították a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló
önkormányzati rendeletet. A módosítás a közszolgáltatást ellátó cég
személyében bekövetkezett változás miatt vált szükségessé, mivel
2018. április 1-től a közfeladatot az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. látja
el, a korábbi közszolgáltató, a Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit KFT. helyett.   

Határoztak a Kenderes, Vasút úti szennyvíz végátemelőben lévő
szivattyú felújításáról. Hozzájárulnak, hogy a felújítás költsége,
878.156 Ft + ÁFA összegben a 2018. évi bérleti díj terhére történjen
kiszámlázásra.

Elfogadták Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát. 2018. április 15. napjától módosultak a közbeszerzési
eljárásokra vonatkozó szabályok. Ettől a naptól a papír alapú
közbeszerzési eljárásokat felváltják az elektronikus úton történő
eljárások. A közbeszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség által
üzemeltetett egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
igénybevételével kell bonyolítani.  A rendszer használata mind
ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon egyaránt előzetes
regisztrációhoz kötött. Az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatban
kell meghatároznia az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő
regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az
EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét. 

Határoztak a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projekt azonosító
számú, „Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” című pályázat
keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak
kiválasztásáról és az ajánlattételre felkértekről. A bírálóbizottság
elnökének Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi
Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor
Imre főtanácsost és Bakos László közbeszerzési tanácsadót
választották. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal Baktai Kálmán
települési képviselőt delegálták.  Felkérték a bírálóbizottságot, hogy a
következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálják meg és a
következő testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolják a
közbeszerzési eljárásban történő meghívásra: 4. ÉK Kft. Kunhegyes,
Lisznyai Kft. Túrkeve, Célbeton Kft. Kenderes, LAD-ÉP Kft.
Tiszaszentimre, Kunhegyesi Építő Kft. Kunhegyes.  

Határoztak a „Vállalkozási szerződés a TOP–2.1.3–15–JN1-
2016-00003 azonosító számú projekt keretében Kenderes Város
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési
feladatainak ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet
biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők
kiválasztásáról. A beszerzés becsült értéke: 140.413.324 Ft, tárgya:
csapadékvíz elvezető hálózat építése. A testület az alábbi gazdasági
szereplőket kívánja az eljárásba bevonni: Bazaltech Kft. Budapest,
Biokonti Kft. Budapest, Laczkó Team Kft. Tápióság, Krupatechnika
Kft. Fegyvernek, Szilasi és Társa Kft. Fegyvernek.

Határoztak a „Rákóczi úti gyalogjárda felújítása” című
pályázat benyújtásról, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretein belül.  A projekt
költségvetését az alábbiak szerint fogadják el: támogatás 85 %:
15.000.000 Ft, önerő 15 %: 2.647.060 Ft, teljes bekerülési költség: 17.
647.060 Ft. A pályázat megvalósításához szükséges önerőt az
önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.  

Határoztak a „2018. évi Járási Start munka mintaprogram-
Kenderes” mezőgazdasági alprogram, valamint több alprogramot
érintően üzemanyag beszerzés keretében a beszállító
kiválasztásáról. Három árajánlat kérést küldtek ki, a megadott
határidőig egy ajánlat érkezett a Kerék-Pár Üzemanyag Bt.-től
(Kenderes), így az üzemanyag beszállítójának ezt a céget jelölték meg. 

Tárgyalták azt a  magánszemélytől érkezett javaslatot, amely
kezdeményezi, hogy a II. világháborús emlékműnél helyezzenek el egy
táblát, mely a kivitelező nevét tartalmazza, hogy a később felnövekvő
nemzedék is emlékezhessen a közreműködő rokonaikra. A testület
keresi a lehetőséget a javasolt tábla elhelyezésére, továbbá az emlékmű
felújítására is, mivel a az áldozatok hozzátartozói jelzései alapján  arról
több név is hiányzik. 

Határoztak pályázat benyújtásáról Tehetségbarát
Önkormányzati Díj elnyerésére, melyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma írt ki.  A díj létrehozásának célja, hogy elismerésben
részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon
túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok
felkutatását, támogatását és példamutató együttműködést folytatnak a
tehetséggondozó szervezetekkel. A díj hozzájárul a helyi
önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítéséhez,
támogatva a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását,
a helyi tehetséggondozó rendszerek működését. Sikeres pályázat esetén
1,5 millió Ft nyerhető.  

Határoztak a 2018. évi közművelődési és érdekeltségnövelő
támogatási igény benyújtásáról. Nyertes pályázat esetén az összegből
hangtechnikai  eszközöket szeretnének vásárolni a művelődési ház
számára.

Közérdekű bejelentések keretében hangzott el, hogy a „Horthy
túrával” az önkormányzat pályázik a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Turisztikai Értéke Címre. Amennyiben sikeres lesz a
pályázati anyag, az önkormányzat öt évig használhatja a címet. A
továbbiakban rendezvénymeghívások hangzottak el.
Polgármesterasszony elmondta, hogy kínai befektetőkkel fog tárgyalni
a településen megvalósuló munkahelyteremtő beruházás tárgyában.

* * *

A 2018. május 14-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:

Döntöttek az önkormányzat által  civil szervezeteknek és
sportegyesületnek adományozandó pályázati összegekről, az
alábbiak szerint:

Lovas Baráti Kör   120.000 Ft
Városi Polgárőrség Kenderes  200.000 Ft
Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány  66.000 Ft
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány  200.000 Ft
Mozgáskorlátozottak helyi csoportja  100.000 Ft
Keviföld Alapítvány   500.000 Ft   
Kenderesi Vöröskereszt   50.000 Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítványa 30.000 Ft
Medicopter Alapítvány 50.000 Ft
Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület:  600.000 Ft
Római Katolikus Egyház: 200.000 Ft
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A képviselő-testület a kiosztásra nem került összeget – civil
szervezetek esetében 184.000 Ft-ot, sportegyesület esetében 400.000
Ft-ot – a 2018. évi általános tartalékába helyezi.   

Határoztak a TOP-4.2.1 – 15 – JN1 – 2016 – 00024
„Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi Konyha
részére” című projekt közbeszerzési eljárásban az eljárás
nyertesének kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről. Az
egyetlen érvényes ajánlatot tevő és egyben nyertes ajánlattevő a Kappa
HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok  nevű cég lett. Összes
nettó ajánlati ára: 39. 121.672 Ft. Döntöttek továbbá arról, hogy a
beérkezett ajánlat alapján a nem támogatott tételek esetében nettó
1.513.722 Ft többletönerőt biztosítanak a pályázat megvalósításához.    

Határoztak  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosító
számú Támogatói Szerződés szerint, Óvoda felújítás megvalósítása
Kenderesen” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények
elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési
eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a
közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról. Az építés becsült költsége
(nettó) 70.287.992 Ft, 100 % támogatási intenzitással.  A Képviselő-
testület a következő gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba
bevonni: 4.ÉK Kft. Kunhegyes, Lisznyai Kft. Túrkeve, Célbeton Kft.
Kenderes, LAD-ÉP Kft. Tiszaszentimre, Kunhegyesi Építő  Kft.
Kunhegyes

Módosították azt az április 25-i testületi ülésen hozott határozatot,
mely a „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003

azonosító számú projekt keretében Kenderes Város csapadékvíz
elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak
ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények
elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési
eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a
közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról szól. Az elmúlt ülésen a
beszerzés becsült értékét nettó 140.413.324 Ft-ban határozták meg,
amely nem tartalmazta az előkészítő földmunka, zöldfelületek
tisztításának költségeit, így most az nettó 144.398.301 Ft-ra módosul. 

Határoztak a „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát
képező épületek és park felújítása” elnevezésű projekt keretében
megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A feladatok
elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó: 5.900.000 Ft +
alanyi ÁFA mentes) tevő Dr. Kui Gábort, Kisújszállás választották ki. 

Közérdekű bejelentések között hangzott el, hogy a Horthy Miklós
Emlékére Alapítvány által benyújtott pályázat – amelyből a Horthy
Emléknapot rendezték volna -  nem nyert. Ebben az évben szeptember
2-án  fognak emlékezni minden évfordulóra.

Képviselői jelzés érkezett arról, hogy sok közterületi kukába
hordanak a lakosok háztartási hulladékot, emiatt intézkedéseket
kér, illetve a Központi Konyha vezetője kérte, hogy találjanak olyan
megoldást, amellyel a konyha felújításának idején is tudják
biztosítani a folyamatos főzést. 

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

menüpontban.     
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Kedves Pedagógusok!

Engedjék meg, hogy Kenderes Város
Önkormányzata nevében tisztelettel és
szeretettel köszöntsem Önöket a
pedagógusnap alkalmából.

Ünnepek és hagyományok változnak –
gyakran gyökeresen –  de vannak köztük
olyanok, mint a Pedagógusnap, amely
mindentől függetlenül őrzi nemes tartalmát
és jelentőségét.

Talán az sem véletlen, hogy ezt a napot,
így a tanév vége felé ünnepeljük, amikor
közeleg az a pillanat, amikor a végzős
diákok végérvényesen, a fiatalabbak pedig
rövid időre elbúcsúznak Önöktől, volt
tanáraiktól.

Így kap még nagyobb jelentőséget ez a
nap, arra késztetve diákot és szülőt, hogy
végiggondolja, mennyi mindent köszönhet
azoknak, akik szakmát, általános
műveltséget, sokszor a – távollévő szülők
helyett – szülői gondoskodást nyújtanak.

Valamennyien tudjuk, mennyi türelem és
figyelem kell ahhoz, hogy törődésünket

egyformán osszuk meg gyermekeink
között.

Önök ezt nap, mint nap több osztálynyi

gyermekkel teszik meg, s a hetedik,
nyolcadik tanítási órán ugyanolyan
lelkesedéssel, kitartással igyekeznek
tudásukat megosztani, mintha első ízben
tennék.

Tisztelet és hála illet minden pedagógust
azért, hogy a tanterembe lépve képes félre
tenni saját gondjait, s nem felejti el, hogy

neki küldetése van,  ő mindenkor példakép
tanítványai szemében.

Igen. Vannak munkakörök,
foglalkozások, amelyeket lehet lelkesedve
és szenvtelenül is ugyanolyan jól végezni,
de vannak hivatások – ezek közé tartozik az
Önöké is – amelyeket nem lehet szeretet
nélkül gyakorolni.

A gyermekszemekben Önök a tudás első
letéteményesei és a szülők után – sokszor
helyettük is -  az első igazi példaképek, az
első emberi Óriások.

Köszönet és tisztelet mindnyájuknak, -
óvodapedagósuknak, általános,-
középiskolai pedagógusoknak,  továbbá az
oktatást segítő valamennyi dolgozónak
áldozatos munkájukért.

Városunk Képviselő-testülete nevében
sok sikert kívánok szép hivatásuk
teljesítéséhez, családi életükben
boldogságot, az év minden napjára Önök
felé sugárzó szeretetet, tiszteletet és
megbecsülést.

Pádár Lászlóné 
polgármester

Pedagógusnapi köszöntő

„Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága: 
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és símogasd meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn a korán-szenvedőt, -
s öleld magadhoz, és csókold meg őt.”

(Gárdonyi Géza)

A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületé-
nek Kenderesi Csoportja sikeresen pályázott és az elnyert pályázati
pénzzel lehetőséget szerzett, hogy részt vegyen a Csíksomlyói
búcsún és kicsit ismerkedjen Erdély látnivalóival. 2018.05.17-én
reggel 45 fővel indult útnak a lelkes kis csapat. Kora este értünk
szálláshelyünkre Szovátára a Hotel Szeifertbe, ahol a szobák
elfoglalása után meleg vacsorával vártak bennünket.  A vacsora
után többen is sétálni indultunk felfedezni a környéket. Körbejártuk
a Medve tavat, ami csak pár perces sétára volt a szállodától. 

Másnap reggel a Parajdi sóbánya volt az úticél. A bányába busz
vitt le bennünket egy darabig, onnan pedig lépcsőkön kellett
lesétálni a mélybe.  A bánya kamráiban a kristálytiszta, jó levegőn
van gyógytorna, lehet tollasozni, asztaliteniszezni, a gyerekeket
játszótér, kalandpark várja. Elfáradva a kápolna padjaiban

üldögéltünk. A túra végén a bánya előtt az árusoknál lehetett a
különböző emléktárgyak és a sótermékek, sószappan, fürdősó,
sólámpa közül válogatni.  

3.nap már reggel 6 órakor indultunk a Csíksomlyói búcsúra.
Mikor odaértünk már hatalmas tömeg gyülekezett. Az odaérkező
emberek fiatalok, idősek, éneklő cserkészek, minden korosztály
együtt tettük meg a hosszú utat a templomig. A templomkertig
mindenki elzarándokolt a csoportunkból is, onnan pedig még
néhányan, akik még bírták erővel tovább indultunk a hegyre.
Felemelő érzés volt ennek a több százezer magyarnak az
összetartozását látni, ahogyan együtt imádkoznak, mindenfelől
elzarándokolnak ide, hogy átéljék ezt az élményt. A mise vége előtt
eleredt az eső, de ez senkit nem zavart, mindenki mozdulatlanul,
esőkabátban vagy esernyő alatt várta meg a mise végét.

A következő napi program a Békás-szoros és Gyilkos-tó volt.
Gyönyörű tájakon járva érkeztünk meg a Békás-szoroshoz. A
buszból kiszállva végig sétáltunk a szoroson, gyönyörködve a
természet szépségében, a 200 méter magas sziklafalakban, a
csörgedező patakokban. Buszra szállva a Gyilkos tónál pihentünk
meg. Visszaúton megálltunk Korondon ahol az országút két oldalán
kirakodó vásár van a falu termékeiből. Szebbnél szebb
kerámiatermékek, ajándéktárgyak, szőttesek, házi készítésű sajtok,
lekvárok, szörpök hatalmas választékban kaphatók.

Nagyon gyorsan elrepült ez a pár nap, utolsó nap a reggeli után
fájó szívvel indultunk haza.  Útközben még megálltunk Körösfőn
egy rövid pihenőre, és este érkeztünk haza fáradtan, de rengeteg
szép élménnyel gazdagodva. Köszönjük Bodorné Ica néni
szervezőmunkáját, és bízunk benne, hogy lesz még lehetőség
máskor is hasonló kirándulásokra.

Barabás Edit
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Tisztelt Tagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a
2018-as tagdíjbevallási időszakához. A Kamara 2018. május 17-ei országos
küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így módosultak a
tagdíjjal kapcsolatos szabályok.

Az alábbiakban a tagdíjfizetéssel kapcsolatos további főbb tudnivalókat,
illetve a tagdíjbevallási időszak ütemezését foglaljuk össze.

A tagdíjfizetés alapja

A NAK-tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző
lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapsza-
bályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba
(tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolás ezen árbevétel alapján törté-
nik.

A Kamara májusi országos küldöttgyűlése döntött a Kamara megala-
kulása óta változatlan tagdíjsávok módosításáról. Az arányosabb teher-
viselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében
az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lett. A legalsó sáv határa (legfeljebb 600
ezer forint nettó árbevétel) és összege (évi kétezer forint) változatlan ma-
radt, ahogy a tagdíj maximuma is (évi 1 millió forint). 

A Kamara új tagdíjfizetési osztályai a következők:

- I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
- II. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
- III. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
- IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
- V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
- VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
- VII. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft

A NAK Alapszabálya számos tagdíjkedvezményi lehetőséget tartalmaz,
amelyek a tagdíjbevallás során érvényesíthetőek:

– Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó
árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 százalékát (külön kérelem
esetén az 50 százalékát), úgy kérheti, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás
csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján tör-
ténjen.

– Azon kamarai tagok, akik egyben valamely hegyközség tagjai, a tag-
díjalapot képező 2017. évi árbevételüket csökkenthetik a hegyközségi
tagságot kötelezővé tevő tevékenységükből származó árbevételükkel.

– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfi-
zetés alapját képező 2017. évi árbevételét csökkentheti a Magyar Állam-
kincstár (korábban Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) által folyó-
sított, kapott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások össze-
gével, amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza azt.

– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíj-
fizetés alapját képező 2017. évi lezárt üzleti év nettó árbevételét csökkent-
heti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés e) pontjá-
ban meghatározott egyéb bevétellel (pl. traktorértékesítésből származó
bevétel), amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza
azt.

– A jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tag a tagdíjfizetés
alapját képező 2017. évi nettó árbevételét csökkentheti az általa
megfizetendő és részére vissza nem térített, illetve meg nem térülő jövedéki
adó összegével.

– Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapot
képező 2017. évi árbevételüket csökkenthetik a kamarai tagnak minősülő
tagjaik által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény,
termék nettó árbevételének összegével.

– Minden új (2018. április 30-ig életbeléptetett) és régi BirtOKOS mobil
előfizető az előfizetői szerződésben szerződött hívószám(ok) után hívószá-
monként évi 1.000 forint tagdíjkedvezményben részesül, függetlenül a
választott előfizetői csomag fajtájától.

Tagdíjbevallás módja

A tagdíjbevallási időszak 2018. június 1-jétől 2018. július 2-ig tart. Ezt
követően 2018. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése
mellett van lehetőség a bevallás megtételére. A tagdíjbevallás a tag e-
Irodáján keresztül vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-
Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van
szükség. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a
600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2018. június 30-ig
fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat átutalással vagy a Kamarától postán
kapott „fehér csekken”.

A tagdíj megfizetése

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244
számú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt,
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. Átutaláskor a
közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs
számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját. A Kamara országos
küldöttgyűlésének döntése értelmében idéntől két héttel meghosszabbodik
a tagdíjfizetési határidő. A tagdíj megfizetésének új határideje: 2018.
augusztus 15. A bevallás során igényelt csekkeket július, illetve augusztus
első felében postázzuk tagjaink részére.

Egyéb kedvezmények

A Kamara országos küldöttgyűlése újabb tagdíjbevallással és -fizetéssel
összefüggő kedvezményekről is döntött. A tagdíjkedvezményre jogosító
igazoló dokumentumok ezentúl nem csak a bevallással egyidejűleg, hanem
azt követően egy évig benyújthatóak. Ennek értelmében azok a tagok, akik
a tavalyi évre vonatkozóan további tagdíjkedvezményt kívánnak
érvényesíteni, azt az idei bevallás határidejéig (2018. július 2-ig) jelezhetik
a Kamara felé. Ezen felül kedvező változás még, hogy tagdíjfizetésre
vonatkozó halasztás vagy részletfizetés már bármikor igényelhető, nem
csak a tagdíj bevallásakor.

További információk
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás nem teljes körű. A beval-

lásról bővebben a kamarai portálon lévő GYIK-ben is olvashat. Az e-Irodán
vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címen keresztül üzenhet
ügyfélszolgálatunknak, valamint személyesen is felkeresheti falugazdásza-
inkat. Elérhetőségeinkről a portálunkon (www.nak.hu) kaphat tájékoztatást.
Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz munkaidőben a +
36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon.

Figyelem! A tagdíjalap meghatározásához az az árbevétel szükséges,
amely a 2017-es jogviszonyból származik. Kérem az adóbevallásukat
hozzák magukkal!

KÉREK MINDEN ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL RENDEL-
KEZŐ GAZDÁLKODÓT, HOGY AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ HOZZÁK
MAGUKKAL AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYT (az új őstermelői
kártyát)! AZON VÁLLALKOZÓK, AKIK MÁR MEGKAPTÁK AZ
ÚJ KAMARAI KÁRTYÁT, LEGYENEK KEDVESEK HOZZÁK BE
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ!

A 2018. évi tagdíj önbevallás időszaka 2018. július 2. napjáig tart.

Ügyfélfogadási napok KENDERESEN (Művelődési Ház)

Szerda: 8:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00

Ternovánné Kun Erzsébet
falugazdász

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
06 70 505 02 85
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FALUGAZDÁSZ HÍREK



Ismét büszkék lehetünk tanítványainkra, akik versenyeken és
vizsgákon nagyszerű teljesítményeket értek el.

A katolikus iskolák alsós tanulóinak szervezett „Harmatcsepp”
tanulmányi verseny 2500 indulójából a legjobban teljesítő 120
kisgyermeket hívták be a budapesti országos döntőbe, ahol az alábbi
eredmények születtek:
3. hely hittan Jelen Jázmin Tamara 3.b
5. hely nyelvtan-helyesírás Ratkai Rita 4.b
6. hely hittan Ratkai Nóra 3.b
9. hely matematika Gaszparjan Ruben Bálint 4.b
9. hely matematika Nagy Milán 3.a
10. hely hittan Szabó Lili Hanna 3.a
10. hely olvasás-szövegértés Gál Géza Gergő 3.a
10. hely matematika Szekeres Anna 3.a

A gyerekeket Baranyiné Molnár Erika, Vízi Jánosné tanító nénik és
Törőcsik János hitoktató tanítják.

Kilenc nyolcadikos tanulónk – Nagy Csaba tanár úr segítségével –
sikeres ECDL vizsgát tett:

Andrási Ferenc, Andrási Orsolya, Csató Petra, Erdei Attila, Farkas
Réka, Kota Tímea, Kugler Tamás, Kun Andrea, Majzik Máté.

Két írásbeli forduló után jutott be a 8.c-s lányok csapata az Országos
komplex történelem és műveltségi vetélkedő döntőjébe, ahol 8.
helyezést érték el. A csapat tagjai: Andrási Orsolya, Farkas Réka,
Kiss Boglárka, Ratkai Réka, a felkészítő pedagógus Kis-Vénné
Smányi Margit tanárnő.

A „Bendegúz” országos levelezős versenyen arany minősítést
szerzett matematikából Bende Henrietta, matematikából és irodalom-
szövegértésből Lólé Dorina 2.a osztályos tanulók, Ladányiné Oros

Ibolya tanító néni tanítványai. Bótáné Veisengruber Edit tanító néni
tanítványa, Jelen Jázmin 3.b osztályos tanuló irodalom-
szövegértésből ért el ezüst fokozatot.

Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok rajzpályázatán
Darvas Antal 4.a osztályos tanulónk 3. helyezett lett, őt Szabóné Bóta
Henrietta tanító néni tanítja.

Egyik nyolcadikos tanulónknak továbbra is kedvenc időtöltése az
olvasás, a Ki tud többet olvasni? országos netes verseny keretében
Ratkai Réka 1. helyezést ért el.

Valamennyi diáknak és pedagógusnak gratulálunk, és a következő
tanévben is hasonló sikereket kívánunk!

Májusban ismét bővelkedtünk iskolai és osztályprogramokban.
Alsósaink és ötödikeseink köszöntötték az édesanyákat. Az idén
nemcsak az iskolában emlékeztünk meg az édesanyákról és a
nagymamákról, hanem a plébánián és a családsegítő szolgálatnál is.
Tartottunk kézműves foglalkozást, filmvetítést és játék délutánokat.
Kirándultak diákjaink Debrecenbe, Szolnokra, Hódmezővásárhelyre,
Lillafüredre, Budapestre, strandoltak Berekfürdőn és találkoztak
testvériskolánk diákjaival Miskolcon.

A május legnagyszabásúbb rendezvénye ismét a majálisunk volt.
Nyolc osztály diákjai léptek fel ezen a délutánon. Az előadások ideje
alatt több program várta az érdeklődőket, a gyerekek játszhattak a népi
játszóházban, kipróbálhatták ügyességüket az ugrálóvárban és a
rodeóbikán, és természetesen az enni- és innivaló sem hiányzott. A
műsorok után két bohóc szórakoztatta a megjelenteket, majd
tombolasorsolásra került sor. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában segítségünkre volt rendezvényünk megvalósításában.

Nagyné Lenge Margit

2018. május 26-án, Budapesten
rendezték meg a MINI-KRESZ „Pindúr-
Pandúr Ki Mit Tud” országos vetélkedőjét.
Az ovisoknak (közlekedési ismeretek)
elméletben és gyakorlatban (kerékpáros
KRESZ pálya) is jeleskedni kellett, amire
hetekig készültünk a csapat tagjaival.
Gyermekeink a hosszú út és a nagy hőség
ellenére kiválóan teljesítettek és hatalmas
ajándékcsomaggal tértünk haza. A verseny
mellett egész nap sok-sok élménnyel
tölthettük meg a hátizsákunkat (óriás
légvárak, színpadi produkciók, fürdőzés,
egész napos evés-ivás, rendőrautók és
rendőrségi buszok tömkelege). Köszönjük a
szülőknek, hogy megbíztak bennünk és

engedték, hogy gyermekük képviselje magát
ezen a rangos versenyen. Köszönjük Hugyi
Viktor rendőr századosnak, aki segítette a

felkészülést és a jeles napon is erősítette
csapatunkat. Köszönjük Kenderes Város
Önkormányzatának, Pádár Lászlóné
polgármester asszonynak, Tóth Gábornak a
hivatal gépkocsi vezetőnek, a gyermekek
utaztatását. Köszönet Nektek Tekergő
csoportos óvodások, hogy ilyen kitartással,
lelkesedéssel készültetek és elvittük Óvodánk
jó hírét a fővárosba. Nagyon büszkék
vagyunk rátok! 

A győztes csapat tagjai: Balogh Hanna,
Juhász Fanni, Tóth Lívia Kitti, Barta
Balázs Gergő, Fazekas Tibor, Kiss Zoltán,
Nagy Alex, Rézműves Brendon, Sajtos
Benett, Szabó Bence Noel

Felkészítők: Lukácsné Németh Edit,
Farkasné Juhász Anita pedagógusok, Hugyi
Viktor rendőr százados.
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A Liliom óvodás „pindur-pandúrok” meghódították Budapestet!

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei



A kenderesi Andrásiné Csontos Erzsé-
betet városunk szinte minden lakója ismeri,
hiszen húsz éve a Gazdaboltban boltveze-
tőként szolgálja ki a vásárlókat. Elmondása
szerint felelősségteljes munkát végez, ami
nem könnyű feladat, de ennek ellenére na-
gyon szereti a munkáját és a vevőkörét, és
úgy érzi, hogy a vevői is kedvelik. Próbál
mindenkit mindig maximálisan kiszolgálni.
Munkája mellett már régóta hobbiszinten is
foglalkozik főzéssel, számtalan főzőverse-
nyen  vett már részt. A napokban a XX.
Kevi Juhászfesztiválon, a „Kunsági Ízek”
hagyományos népi ételek versenyén  I. he-
lyezést ért el az általa készített csülkös –
babos csirkével.

Mióta vesz részt főzőversenyeken és
honnan jött a motivációja arra, hogy
megmérettesse magát ezeken?

2007 óta foglalkozom versenyszerűen
főzéssel, először a  kenderesi városnapon
indultam versenyen,  ahol első helyezést ér-
tem el. A motivációt egy túrkevei juhász-
fesztiválon való részvétel adta, ahol először
csak mint néző voltam jelen. Kíváncsian
néztem, hogy hogyan készítik el a birka-
pörköltet bográcsban a nagyközönségnek,
kizárólag csak rázogatva. Arra gondoltam,
hogy én is megpróbálom, igaz én fakanállal
kavarva készítem azóta is. Elmondhatom,
hogy azóta a hobbimmá vált ez a tevékeny-
ség, mára már hívnak ezekre a versenyekre
a szervezők és a látogatók között is sok a
visszatérő vendégem, ami nagyon jólesik.
Nagy megtiszteltetés ért akkor, amikor
Nagykörűben Áder János köztársasági
elnök úr számára is készíthettem ételt.
Főzni szinte teljesen autodidakta módon
tanultam meg, nem ez a  hivatásom. Eleinte
érdeklődtem  gyakorlott szakácsoktól, hogy
miből mennyit kell számolni az ételhez, de
sokszor a saját megérzéseimre hagyatkoz-

tam. Szeretek különleges fűszereket is ki-
próbálni. Szívesen nézem a televízióban a
Gasztroangyal című műsort, ahonnan jó öt-
leteket lehet meríteni. Régen is szívesen
készítettem ételt a családnak, de nagyobb
tételben csak 2007 óta főzök. Manapság
birkából 35 kilónyi mennyiségnél nem
főzök kevesebbet, ebből kb. 60-70 ember
jóllakik. 

A legutóbbi juhászfesztiválon milyen
ételekkel indult a versenyen? Kikből állt
a szakértő zsűri és hogyan zajlott a zsű-
rizés?

Toros káposztával, birkapörkölttel és a
végül díjnyertes csülkös-babos csirkével
neveztem. Ötvenhat nevező közül lett első
a munkám, kunsági étel kategóriában. A
zsűriben Rácz Lajos, Horváth Ferenc
mesterszakácsok minősítették az elkészült
műveket. A zsűritagok már a főzés ideje
alatt is körbejártak a nevezők között, meg-
kóstolták az ételeket. Amikor készen lett

mindenki, egyforma tálakban le kellett adni
az elkészült ételt, ott kaptunk egy sorszá-
mot. Így a zsűri nem tudta, hogy kinek a
táljából kóstol, nem lehetett elfogultság.
Vettem már részt  olyan versenyen is, ahol
értékelték a környezetünket is, pl. a beren-
dezést, dekorációt.  

Önállóan vagy segítséggel főz ezeken
az eseményeken?

Egyedül ez nem menne, a ki és bepako-
lás, a stand berendezése,  az adagolás nem
kis munka. A versenyek, rendezvények
előtt két héttel már megindul a készülődés,
a szükséges alapanyag beszerzések. A ba-
ráti körből mindig készen áll 4-6 fő a segít-
ségnyújtásra, amit ezúton is nagyon köszö-
nök.

Mi a kedvenc saját étele?
A finom házi húsleves. Rendezvényekre

ezt nem készítem - mert nagyon munka- és
időigényes-, kizárólag csak otthoni fogyasz-
tásra. 

Készül-e mostanában valamilyen ver-
senyre, eseményre?

Igen, a közelgő Gesztenye Fesztiválra a
birkapörköltön, töltött káposztán, csülkös
pacalon és a halászlén  kívül a mostani díj-
nyertes csülkös – babos csirkét is szeretném
elkészíteni. Szeretettel várom a helyi és a
rendezvényre idelátogató vendégeket az
asztalomnál! 

Ács Andrea Éva           
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Kenderesi főzősiker a XX. Kevi Juhászfesztiválon

Eddigi elért eredményeim:

2007.  Kenderes Kunsági ételfőző verseny   I. hely
2008. május 11. Kevi Juhászfesztivál   I. hely és egy ezüst fokozat  
2008. július 12.  Jászberény   „Inyesmester” cím
2008. augusztus 17.  Kenderes Kunsági ételfőző verseny  I. hely
2011. Szolnok Gulyásfesztivál  különdíj
2011. október 8.  Tardi Kakasfesztivál különdíj
2012. augusztus 12. Kenderes Kunsági ételfőző verseny I. hely 
2013. szeptember 28.  „Kivilágos Kivirradtig” Kisújszállás bronz fokozat
2015. augusztus 15.  Kenderes Kunsági ételfőző verseny I. hely
2016. március 12.  Tiszator Abádszalók I. hely
2016. május 15. Kevi Juhászfesztivál  I. hely
2017. szeptember 23.  „Kivilágos Kivirradtig” Kisújszállás arany fokozat
2018. május 20.  Kevi Juhászfesztivál I. hely 

A díjnyertes csülkös-babos
csirke  receptje:

Hozzávalók: 1  kg  nyers csülök (nem
füstölt), 1 kg füstölt nyúlja, 1 db nyers
csirke darabolva, vöröshagyma, zöld-
paprika, paradicsom, nagy szemű ló-
bab, só, csilipaprika, ételízesítő, piros-
paprika, erős paprika  
Elkészítés: A hagymából, paprikából,
paradicsomból és pirospaprikából   ha-
gyományos pörköltalapot készítünk és
ezen főzzük a csülköt és a füstölt nyúl-
ját. Amikor ¾-ig megfőtt a csülök hoz-
zátesszük a feldarabolt csirkét és
összefőzzük. A lóbabot jó előre beáz-
tatjuk, majd külön megfőzzük és  a
kész pörkölthöz adjuk, összerottyant-
juk. Sóval, darát csilivel, ételízesítővel
és erős paprikával ízlés szerint ízesít-
jük.  



A kenderesi Veres Viktória jelenleg a Deb-
receni Egyetem Gazdaságtudományi Karának
vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakos
hallgatója. Kiváló tanulmányi eredményei miatt
nemrégiben  nagyszerű lehetőséget kapott egy
tanulmányúton való részvételre, amelynek fő
állomásai olyan európai országok városai vol-
tak, ahol  tapasztalatokat szereztek az Európai
Unió és más nemzetközi szervezetek működé-
sével kapcsolatban. Ezen kívül ismereteket
gyűjtöttek az EU gazdaságáról, kultúrájáról és
egyéb aktuális kérdéseiről. Júniusi számunk-
ban őt kérdeztük tanulmányairól, és az utazás
során szerzett szakmai és szabadidős élmé-
nyeiről.  

Kérlek, mesélj arról, hogy honnan veze-
tett jelenlegi tanulmányaidig az út és miért
választottad ezt a szakmát?

A kenderesi általános iskolában kezdtem
tanulmányaimat, majd a kisújszállási Móricz
Zsigmond Gimnáziumba jelentkeztem. A kö-
zépiskola elkezdése előtt egy nagy törést je-
lentett életemben Édesapám elvesztése.

Érettségi után a Debreceni Egyetem Gaz-
daságtudományi Karára jelentkeztem, ahol
2016-ban végeztem, gazdasági és vidékfej-
lesztési agrármérnöki szakon. Úgy gondol-
tam, hogy szükséges és hasznos lesz, valamint
előnyömre fog válni, ha továbbtanulok, így
jelentkeztem mesterképzésre, a meglévő dip-
lomámhoz kapcsolódó vidékfejlesztési agrár-
mérnök mesterszakra. Itt már magasabb szin-
ten, részletesen tanulunk gazdasági, jogi,
számviteli és vidékpolitikai témakörökben.
Projektmenedzsment tárgy keretében, főleg
település és vállalkozásfejlesztési projektben
is részt vettünk.

Pontosan mely országokban jártatok, ott
milyen konkrét szakmai és egyéb progra-
mokon vettetek részt, melyek a legmara-
dandóbb szakmai és privát élményeid? 

A jelentkezés tavalyi év szeptemberében
volt, így már előre fel tudtunk készülni az
útra. Nyolc napot töltöttünk öt különböző or-
szágban. Nagyon pörgős és aktív út volt, hi-
szen 4200 km-t tettünk meg összesen busszal,
mellette volt, hogy napi 20 km-t is sétáltunk. 

Bécsben álltunk meg először. Itt egy rövid
városnézés után a Kőolaj-exportáló Országok
Szervezetéhez (OPEC) mentünk, ahol angol
nyelven tartottak nekünk előadást. Az OPEC
elsődleges célja a tagországok kőolaj-kiter-
meléssel kapcsolatos politikájának koordiná-
lása.

Utunkat folytatva még indulásunk napjának
estéjén megérkeztünk Prágába. Sajnos az idő
nem volt túl kedvező számunkra. Szeren-
csére szállásunk a központban volt, így a kö-
zelben lévő nevezetességeket (Károly-híd,
Óváros-tér, Csillagászati óra és régi Város-
háza) meg tudtuk nézni.  

Másnapi úti célunk Berlin volt. Itt a Hum-
boldt Egyetemet, Berlin legnagyobb, legrégebbi,
s Németország egyik legjobb, legelismertebb
egyetemét néztük meg. Voltunk még a Bran-
denburgi-kapunál, valamint a Potsdamer Plat-
zon és a Reichstagnál is. 

A következő két napot Hollandiában töl-
töttük, de út közben megálltunk Wolfsburg-
ban, az úgynevezett Autóvárosban. A VW
által gyártott minden márkának külön épülete
van, így az Audinak, Bentleynek, Lamborghi-
ninek, Seatnak, Škodanak és természetesen a
Volkswagennek is. Ezen kívül megtekinthe-
tőek itt még a Bugatti, Porsche járművek is.
Nagy hangsúlyt fektetnek a látványvilágra,
lehet többek között 3D-s filmeket nézni, szi-
mulátorokba ülni, valamint volt lehetőség
egy-egy autót közelebbről is megvizsgálni,
így ülhettem egy Porschében is. 

Hétfőn a virágtőzsdén és a szélmalmok vá-
rosában voltunk. A világ legnagyobb virág-
tőzsdéje a hollandiai Aalsmeerben található,
ahol naponta nagyjából 21 millió szál virág
fordul meg.  

Korán kellett kelnünk, mert a kereskedő-
bázis csak hétköznap reggel 7 és 11 között van
nyitva, de minél hamarabb érkezik az ember,
annál nagyobb a nyüzsgés. A csarnokban a
magasban kiépített folyosókon lehetett
közlekedni, amelynek a végénél található a
kereskedőterem, ahol üvegfalon keresztül
figyelhettük a virágbrókereket, akik többnyire
férfiak. 

Az aukció árlejtéses módszerrel zajlik, azaz
egy magas árról indulnak, és azt csökkentik
euró centenként. 

A szélmalmok városa olyan, mintha kis
múzeumok gyűjteménye lenne: csokoládé
múzeumtól kezdve, Albert Heijn múzeumig.
Sajtgyárakat, édességboltokat, egyéb kézmű-
ves boltokat (fapapucs) látogattunk meg.

Kedden reggel utaztunk Keukenhofba, a
tulipános kertbe. Amerre a szem ellátott min-
denfelé tulipánok és egyéb szezonális virágok
voltak, valamint az orchidea házban külön-
böző különlegességek. A képek sajnos nem
adják vissza a valóságot, a csodás illatot. 

Külön emlékezetes és örök emlék lesz ez
számomra, mert erre a napra esett a születés-
napom is, így kaptam egy egész "kertnyi" vi-
rágot. 

Szerdán és csütörtökön Brüsszelben és
Antwerpenben voltunk. Brüsszelben főleg
szakmai programok voltak. Az Európai Bi-
zottságnál és az Európai Tanácsnál tartottak
nekünk angol nyelven szakmai előadásokat.  

Természetesen a város nevezetességeit is
megnéztük többek között a Manneken Pis-t,
azaz a pisilő kisfiút és az Atomiumot. 

Brüsszelből utaztunk Frankfurtba, de út-
közben megálltunk a Waterloó-i csata emlék-
művénél.

Utolsó napunkat Frankfurtban töltöttük. Itt
az Európai Központi Bankban voltunk, ahol
két angol nyelvű előadást hallhattunk a Bank
feladatairól, összetételéről. 

A családod támogatja azt az irányt, amit
követsz?

A családom teljes mértékben támogatja ta-
nulmányaimat, amiért nagyon hálás vagyok,
hiszen nélkülük nem lehetnék itt. Nagyszü-
leim számára külön öröm volt, hogy ezt a
pályát választottam, de sajnos a tanulmányai-
mat már nem tudják nyomon követni. 

Hogyan képzeled el a rövid és a hosszú
távú jövődet? Magyarországon vagy kül-
földön szeretnél élni, dolgozni?

A mesterdiplomám megszerzése után sze-
retném az elsajátított tudást rövid időn belül
egy jó munkakörben kamatoztatni. Valószínű,
hogy külföldön több lehetőségem lenne, de
nem szerepel a céljaim között az, hogy kül-
földre költözzek. 

Szabadidődet hogyan töltöd, mivel sze-
retsz kikapcsolódni?    

Ahogy tanulmányaim engedik, jövök haza
a családomhoz, sok időt igyekszem együtt töl-
teni velük. Szabadidőmet szeretem kreatívan
eltölteni. Paracord anyagból készítek éksze-
reket, legújabb hobbim pedig a rózsa box –
rózsa kaspók készítése. Emellett nagyon sze-
retem az állatokat. Jelenleg egy kutyám és
macskáim vannak. 

Eddig elért eredményeidhez gratulálok,
további tanulmányaidhoz nagyon sok erőt,
egészséget és kitartást kívánok Neked! 

Köszönöm az interjút!

Ács Andrea Éva
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Riport Veres Viktória vidékfejlesztési agrármérnökkel



Az elmúlt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből közel
300 fő kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.

Továbbra is nagy az érdeklődés a szerződéses és tartalékos
szolgálat iránt, ezért – a katonaság iránt érdeklődőknek – a
következőkben bemutatjuk a sereg által kínált szolgálati
formákat.

Szerződéses és tartalékos jogviszony

A szerződéses katonai szolgálat jelenti a Magyar
Honvédségben az állandó, napi munkaviszonyt. Ez esetben a
katona a szerződésében vállalt ideig a honvédség valamelyik
alakulatánál szolgál: egy meghatározott munkakört lát el havi
fizetésért. 

Változatos munkakörülmények között dolgozik: a laktanyai
feladatokon túl egyes esetekben gyakorlatokon vehet részt,
határvédelmi feladatokat láthat el, illetve lehetősége van
külföldi misszióban szolgálni.

A tartalékos katonai szolgálat főként azoknak szól, akik
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének
részt vállalni honvédelmi feladatokban. 2017-ben a Magyar
Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztésével létrejött egy
új szolgálati forma: az önkéntes területvédelmi tartalékos, amely
remek lehetőséget jelenthet azok számára, akik érdeklődnek a
honvédség iránt, de még nem szeretnének, vagy nem tudnak
elköteleződni, esetleg lakóhelyükhöz közel teljesítenének
szolgálatot. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok többek
között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés)
vehetők igénybe; a feladataik közé tartozik továbbá katonai
rendezvények biztosítása és a toborzás is. Felkészítésük évente
több részletben történik és összesen 20 napot tesz ki, igény
szerint akár hétvégékre is eshet. Természetesen – szükség esetén
– a diákoknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak nyári
szünetben, összefüggően is megszervezhető. A területvédelmi
tartalékosok alkalmazása – így a felkészítés is – alapvetően a
lakóhelyhez legközelebb eső járásban, illetve a megyében
történik. A megyénkben található kilenc járás tartalékos
századai megkezdték a feltöltést.

Miért lehet vonzó a katonai szolgálat – legyen szerződéses
vagy tartalékos?

A Magyar Honvédség szerződéses szolgálata stabil, biztos
megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget jelent
– ezekkel a kedvező körülményekkel manapság már ritkán
találkoznak a munkavállalók. A munkavégzés rendkívül
változatos, hiszen a sereg a szakmák széles palettáját
alkalmazza. A kémia szerelmeseit várja a vegyvédelmi
szolgálat, a rendvédelem felé hajlók katonai rendészekké
válhatnak, de említhetnénk a katonai jogászokat és a légierő
pilótáit is speciális tudásuk alapján; a különleges kihívások iránt
érdeklődők helye pedig a különleges műveleti vagy a lövész
alakulatoknál van. A Magyar Honvédségben ráadásul
munkaidőben is számos sport gyakorolható szakmai szinten,
mint például a küzdősportok, ejtőernyőzés, búvárkodás,
lövészet. 

Mindezek mellett nem elhanyagolható az a tény, hogy az
érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetése havonta
legalább bruttó 256 ezer forint (nettó 170.000 Ft), de az
alapfokú végzettséggel rendelkezők pénze sem lehet
kevesebb bruttó 213.000 forintnál (nettó 141.000 Ft). A
katonák jövedelme az „angyalbőrben” eltöltött évek folyamán
növekszik, hiszen a „ranglétrán” való előrehaladás ezt
garantálja. Az alapfizetés mellett étkezési (8000 Ft) és utazási
támogatásban, Széchenyi Pihenőkártyára történő
elektronikus feltöltésben (4000 Ft) is részesülnek a katonák,
illetve az illetményt számos plusz juttatás, pótlék, valamint
az esetleges többletmunkáért, gyakorlatokért, határvéde-
lemért, külföldi szolgálatért járó kifizetés növelheti.

A tartalékos szolgálatot vállalók szerződéskötési, illetve
rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk idején – a
tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. Az önkéntes
területvédelmi tartalékos katona 2018-as egyszeri szerződés-
kötés díja bruttó 32.333,- Ft, emellett évente rendelkezésre
állási díjra jogosult (teljesített szolgálati évenként a mindenkori
minimálbér összege), ebben az évben ez az összeg bruttó
138.000,- Ft, amelyet a szerződés időtartama alatt évente egy-
szeri alkalommal, utólag utalnak. A kiképzések és az egyéb,
tényleges szolgálatban töltött napokra a rendfokozatukhoz és
beosztásukhoz megállapított illetmény időarányos részét kap-
ják, mindemellett a Honvédelmi Minisztérium külön meg-
állapodásai alapján számos kedvezményben részesülhetnek.

Kijelenthető az is, hogy a sereg „jelentkezőorientált”, hiszen
ahhoz, hogy valaki kipróbálja a katonaéletet, nem szükséges
elhagynia a jelenlegi állását. Tartalékos katonaként mind a
kiképzés, mind az esetleges szolgálatteljesítés munka mellett
elvégezhető. Amennyiben pedig a jelentkező megkedveli a
katonai szolgálatot, bármikor válthat főállásra – tekintettel arra,
hogy a kiképzési rendszer modulokból épül fel, így átjárható,
tehát azokat a kiképzéseket, amelyeket a jelentkező tartalékos
katonaként elvégzett, beszámítják, amikor állománykategóriát
vált, így szerződéses katonaként már nem kell újra
végigcsinálnia.

Ki jelentkezhet?
• minden 18. életévét betöltött,
• büntetlen előéletű,
• magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
• aki legalább alapfokú végzettséggel és
• kellő elhivatottsággal rendelkezik.

A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függően alkalmas-
sági vizsgálaton kell részt venniük.

A legfontosabb információ: hol lehet jelentkezni katoná-
nak?

A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a
megyeszékhelyeken lévő toborzó irodákban jelentkez-
hetnek. Szolnokon személyesen a Táncsics Mihály u. 5-7.
szám alatt tudnak velünk találkozni, de érdeklődhetnek a
0656/505-159 telefonszámon és 

e-mailben a szolnok.toborzo@mil.hu-n.

További információk elérhetők az iranyasereg.hu és a
hadkiegeszites.hu honlapokon.
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„Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg”



Ismét lezajlott egy darts verseny Kendere-
sen.

2018. 06. 02-án szombaton, a kenderesi
Általános Iskola tornatermében zajlott le a III.
Kenderesi Amatőr Steel Darts Verseny. Az
esemény a szakosztály legnagyobb létszámú
rendezvénye volt, ahol 33 fő jelent meg.
Sajnos a kenderesi csapat több játékosát
nélkülözte különböző okok miatt, de így is
eredményesen zártunk. A vártnál is több
település  vett részt  a versenyen: Szolnok,
Tiszatenyő, Kunhegyes, Kisújszállás, Bucsa,
Karcag és végül, de nem utolsó sorban a régen
várt riválisunk, Dabas csapata is. Kenderesről
egyre több fiatal játékos jelentkezik, akik
egyre jobb eredménnyel szerepelnek. Sajnos

női versenyzőnk csak kettő jelentkezett. A
játékosokat hat csoportra osztottuk, három db
5 fős és 3 db 6 fősre, a verseny 2 nyert legig
zajlott, izgalmas mérkőzéseket hozva. A
verseny előre haladtával kezdett kialakulni a
döntő mérkőzésre esélyesek személye, ami
sajnos úgy alakult, hogy nem lett városunk
játékosa döntős, de a bánatot feledésbe
merítette az, hogy Farkas József megdobta a
verseny legtöbb 180-át, a legmagasabb
kiszállót, és hogy a kupák mellé ne legyen
érem nélkül, elnyerte a 3. helyezettnek járó

díjat is! A negyedik helyen is egy kenderesi
fiatal játékos,  Lukács Domonkos végzett! A
döntőt a szolnoki Szlávik Attila és a
tiszatenyői Füleki Tibor játékosok játszották,
amely a  szolnoki versenyző győzelmével ért
véget! A hivatalos eredmény hirdetés után
sikeres versenyt zárhattunk magunk mögött.
Ezúton köszönöm a segítséget az Általános
Iskola igazgatóságának, Hoppál Imre elnök
úrnak, Demeter Csabának és párjának,
Andinak! Köszönjük az új, művelődési
házban lévő  darts helyiségünket  Pádár
Lászlóné polgármester asszonynak és Ács
Éva igazgatónőnek, ahová várunk minden
érdeklődőt és dobálgatni vágyót! 

Hajrá Kenderes!
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Városunk darts és futballhírei

Darts hírek



A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
megkéri a szolnoki Szigligeti Színházba
szóló, Pécsi Sándor bérlettel rendelkezőket,
hogy   újraváltási szándékukat jelezzék 2018.
június 29-ig az 59/328-141-es telefonszámon
vagy személyesen a művelődési házban. A
bérletek kifizetésének határideje: 2018.
augusztus 10. A Szigligeti Színház felújítása
miatt az évad elődásai az Aba-Novák Agóra
Kulturális Központban 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 intézményben,
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 telefonzsinór,
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. 

A Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyug-
díjas Klub ismételten megrendezte a már
hagyománnyá vált Ivó napi bálját. Kisújszál-
lásról, Fegyvernekről, Tiszagyendáról, Kun-
madarasról, Tiszaszőlősről láttuk vendégül
barátainkat és természetesen a Kenderesi
nyugdíjas klub részvételével összesen százhet-
ven fő volt jelen. Szeretném a magam és a
klubtársaim nevében megköszönni támogató-
ink segítségét -  a Polgármesteri Hivatalnak,

Pádár Lászlónénak, Egei Erzsébetnek, Farkas
Istvánnak, Kovácsné Budai Juditnak, a Bara-
bás pékségnek -, akik hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához.

Köszönöm a Kisúj étterem finom és kiadós
ebédjét. Köszönöm Molnár István fergeteges
zenéjét, a művelődési ház segítségét és köszö-
nöm a klubtársaim lelkiismeretes munkáját.

Baráti üdvözlettel:
Erdei Józsefné nyugdíjas klub vezető

Felhívás színházbérlettel rendelkezők részére! 

Egy fergeteges hétvége

Gyermekirodalom

Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Leiner Laura: Valahol: a Bexi-sorozat
ötödik kötete
Sző, fon, nem takács. Mi az?
Zdenek Miler: Hogyan gyógyította meg a
vakond a kisegeret?
Zdenek Miler: A vakond autója

Szórakoztató-és szépirodalom

Abbi Glines: Álmomban szerettelek
Amy Plum: Álomcsapda 
Anne L. Green: Ördögi kísértés – Nem
csak a szerencse forgandó
Árva Bethlen Kata: Önéletírás és levelek
Bauer Barbara: A leggazdagabb árva
Bauer Barbara: Vakrepülés
Borsa Brown: A férj prostija
Bödőcs Tibor: Addig se iszik
Chevy Stevens: Soha nem engedlek el
Csabai Márk: Nem tündérmese
Dan Brown: Eredet
Francine Rivers: Ha eljön a hajnal (Az
oroszlán-trilógia 3. kötete)
Francine Rivers: Hang a szélben
Francine Rivers: Leplezetlenül: Támár
Francine Rivers: Visszhang a sötétben (Az
oroszlán jele-trilógia 2. kötete)
Görgey Gábor: Utolsó jelentés Atlantiszról
1-2. rész
Habsburg Ottó: Így láttam
Karina Halle: Bármi áron
Kuncz Aladár: Fekete kolostor
Lezsák Sándor: Atilla fia, Csaba királyfi
Lőrincz L. László: Víjjogók 1-2. rész
Patay Pál: Az életet már megjártam
Rákosi Jenő: Emlékezések
Stephenie Meyer: A burok
Szabó Dezső: A bölcsőtől Budapestig
Széchenyi István: Napló
Szegedy-Maszák Marianne: Csókolom a
kezét
Szigethy Gábor: Napló, múltidőben 1955-
1956-1957
Timothy Zahn: Az utolsó parancs
Trish Cook: Éjjeli napfény
Vavyen Fable: Varázscsók
Wilbur Smith: A tigris zsákmánya 

Szakirodalom:

Mike Tyson: Kendőzetlen igazság
Rupáner-Gallé Margó: Rupáner-konyha 3.
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Májusban Magyarné Erdei Márta logopédus volt a vendégünk

Baba-Mama 
Klub
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