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Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, itt, ezen a
helyen, amely akár jelképes is lehet a jövőt illetően. Ebben a
helyiségben évtizedek óta olyan szerződések köttetnek, ame-
lyek egy életre szólnak. Kenderes város házasságkötő termében
vagyunk. A ma itt megkötött szerződés minden bizonnyal nem
egy életre szóló, de mindenképpen hosszú távú kapcsolatot
feltételez.

Orbán Viktor Magyarország nemzeti kormányának miniszter-
elnöke gondolatait idézem:

„Amikor azt mondtuk, hogy keleti nyitás 2010-ben, és azt
mondtuk, hogy el kell mennünk Kínába, föl kell venni  a kap-
csolatot az ottani állami vezetéssel, az ottani Kamarával, ipari
tőkével és pénzügyi tőkével, akkor ez azt jelentette, hogy levon-
tuk a konzekvenciáját annak, hogy itt egy új korszak kezdődik.
Magyarország azóta is minden egyes kérdésben az elsők között
mozdul meg. Elsőként üdvözöltük az „Egy övezet, egy út”
programot. Elsőként vettünk részt az erről szóló tanácskozáso-
kon. Elsőként írtuk alá az erről szóló megállapodásokat. Vagyis
arról van szó, hogy egy új világgazdasági korszak megnyil-
vánulását látjuk Kína felemelkedésében. Ezt a történelmi ese-
ményt nem rövid távúnak tartjuk, szerintünk ez tartós lesz,
hosszú ideig lesz ez domináns eseménye a világgazdaságnak és
mindenkinek előbb, vagy utóbb, ehhez az új realitáshoz iga-
zodni kell. Mi úgy látjuk, hogy Magyarország jó startpozícióban
van ebben a versenyben. Sőt azt kell mondanom, hogy a közép-
európai országok közül a legjobb helyzetben vagyunk a kínai
együttműködésért folyó versenyben, hiszen a legtöbb export –
Közép-Európát tekintve – innen megy Kínába. A legtöbb beru-
házás Kínából közép-európai összefüggésben ide érkezik hoz-
zánk. Van egy versenyképes környezetünk, egy alacsony adók-
kal dolgozó gazdasági rendszerünk, van egy józan észre épülő
gazdaságpolitikánk, van Kína és Magyarország között egy köl-
csönös tisztelet és van egy jó földrajzi elhelyezkedés.” Eddig a
miniszterelnöki gondolatsor.

Egy település polgármestere arra a legbüszkébb, ha fejlődik,
épül, szépül, gyarapodik városa. Köztudottan választási progra-
momban kiemelt helyet kapott a munkanélküliség kezelése,
munkahelyek létesítése. Kimondva, kimondatlanul hosszú évek
óta arra vágyunk, hogy olyan munkahelyteremtő beruházás va-
lósuljon meg Kenderesen, mely tömeges foglalkoztatást biztosít
a munkaképes korúak számára. Fél évvel ezelőtt kezdődtek el a
tárgyalások egy házgyári elemeket gyártó üzem megépítéséről

kínai befektetők közreműködésével. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a kínai partner úgy döntött, városunkban valósítja meg a
mintegy 1,5 milliárdos beruházását. Köszönjük szépen! Ponto-
sítottuk azokat a kötelezettségeket, melyeket mindkét félnek
teljesítenie kell a sikeres megvalósulás érdekében. A gyár meg-
lévő terveinek magyarországi adaptálását, engedélyeztetését kö-
vetően indulhat a Kínában már előre legyártott elemekből tör-
ténő építkezés a 4-es számú főút mellett fekvő kizárólag önkor-
mányzati tulajdonban lévő 21 hektárból kivont 2,1 hektár terü-
leten. Az itt gyártott elemeket Európa valamennyi országába
értékesíthetik. A befektető kötelezettséget vállal arra, hogy a
megépült gyárban kezdetben 100, később 200 fő foglalkozta-
tását biztosítja. Zömében betanított munkaerőre van szüksége.
Időközben képzést is indítanak, hogy idővel szakmunkásokká
váljanak az ott dolgozók. Nagyon fontos számukra, hogy minél
többen sajátítsák el a kínai nyelvet, így már az általános isko-
lában az arra fogékony diákok számára nyelvi képzést szer-
veznek. Szeretnék megismertetni országukat diákjainkkal,
döntéshozóinkkal. 

Mit jelent számunkra ez a jelentős beruházás? Mindenekelőtt
a munkanélküliség nagyarányú csökkenését városunkban és
térségünkben. A város, a térség gazdaságának növekedését. Az
ingatlanpiac fellendülését. A kereskedelmi forgalom növeke-
dését, és számtalan egyéb területre gyakorolt pozitív hatást. A
tárgyaláson úgy fogalmaztunk, hogy a befektetővel közösen
megtettük az első lépést egy hosszú, tartós kapcsolat kiépíté-
séhez. Azért az első, mert már ott megfogalmazódtak a további
befektetések lehetőségei. Hogy idáig eljutottunk, nem kis erő-
feszítésébe tellett dr. Emad Mutlak úrnak, a Flit Group Rt.
képviselőjének, melyet ezúton is hálásan köszönök. Köszönöm
dr. Sziráki András elnök úrnak szíves közreműködését a kap-
csolat létrejöttében. Köszönöm Koltai Béla úrnak szíves közre-
működését a két fél közötti információcsere közvetítésében.
Köszönöm képviselőtársaimnak azt, hogy döntésükkel támo-
gatták e nagy jelentőségű beruházás megvalósítását. Az önkor-
mányzat vezetése és a hivatal munkatársai minden segítséget
megadnak ahhoz, hogy az engedélyeztetési eljárások soron
kívül, zökkenőmentesen valósuljanak meg.

Végezetül arra kérek minden jelenlévőt, hogy fogadják ezt a
mai bejelentést úgy, mint a város jövőjét hosszú távra meg-
határozó eseményt. Adjon a Jóisten mindannyiunk számára erőt,
egészséget és kitartást terveinek megvalósításában.   

(Pádár Lászlóné polgármester 2019. január 31-én, 

- az együttműködési megállapodás aláírásakor 

- elhangzott beszéde.) 

Házgyári elemeket gyártó üzem épül Kenderesen
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Dr. Ila Erzsébet fogorvosnőt nemrégiben köszöntötte
városunk vezetése azon jelentős alkalomból, hogy ötven éve
érkezett Kenderesre és azóta nyújt településünk lakosainak
fogorvosi szolgáltatást. E havi lapszámunkban a doktornőt
kértük, hogy meséljen nekünk az itt töltött  időről, emlékeiről,
mindennapjairól.

- Kérem,  meséljen  arról, hogy hogyan indult pálya-
futása? Mi motiválta arra, hogy ezt a szakmát válassza?   

A gimnázium nyári szünetek alatt sokat dolgoztam egész-
ségügyi területen. A nagybátyám általános orvosként prak-
tizált, és amellett fogászati szakvizsgát is szerzett. Mindig
érdekelődve figyeltem a munkáját, és már ekkor elhatároz-
tam, hogy  én is  a gyógyítással szeretnék foglalkozni. Sokáig
vacilláltam a gyermekorvos és a fogorvos szak között, de
végül az utóbbit választottam. Döntésemet azóta sem bántam
meg, ha újra kezdeném az életemet, ismét így döntenék. 

Ennél a hivatásnál azonnal látja az ember a munkája
gyümölcsét,  emberi életeket teszünk szebbé és jobbá.  A fog
egy ún. „góc” az emberi szervezetben, amelyek állapota  min-
denre kihathat, sok betegség (pl. ízületi, szív, gyomorbeteg-
ségek, koraszülés) okozója lehet. A fogorvosi kezelésekkel
nagyon sok ember stabil egészségi állapotához járulunk
hozzá. Egész kisgyermekkortól kísérjük végig a fogak álla-
potát, így sok betegségtől mentjük meg a pácienseket. Sze-
rencsére a szülők is partnerek abban, hogy gyermekeik rend-
szeresen járjanak hozzánk, így az ő pénztárcájukat is megkí-

méljük a felesleges fogpótlások miatti kiadásoktól. A gyer-
mekekben  igyekszünk tudatosítani, hogy rendszeres fogápo-
lással megőrizhetik  azok épségét. Szervezetten, az iskola és
a pedagógusok segítségével hetente fogadunk iskolai osztá-
lyokat iskolafogászat keretében, ahol  1987 óta  - a  megyében
elsőként kialakított dentálhigiénés helyiségünkben -  tanítjuk
meg őket a helyes fogápolásra és megajándékozzuk őket az
ehhez szükséges fogkefével is.   

- Az elmúlt ötven évben hatalmas változáson mentek
keresztül, fejlődtek azok a technológiák, orvosi eszközök,
amelyeket alkalmaz. Hogyan lehetett ezzel lépést tartani?

Amikor még idekerültem pl. ha a gyökértöméseknél  prob-
léma merült fel, Szolnokra kellett utazni egy-egy röntgen-
felvételért, most viszont már itt helyben, a rendelőben is
megvan erre a lehetőség. Régen fémfogakat készítettünk pót-
lásként, most viszont már szép, igényes porcelánból készül-
nek azok, és az árnyalatot is igazítani tudjuk a többi foghoz.
Így szinte észrevehetetlen a fogpótlás és ez pszichésen is jó
hatással van a betegekre.  A töméseket  esztétikailag már
szebben tudjuk kivitelezni. A lenyomathoz a pótlásnál régen
használt gipsz helyett ma már rugalmas, a pácienseket ke-
vésbé irritáló lenyomat anyagokat használunk. Az én rende-
lőm jól felszerelt. 1997 óta vállalkozóként végzem a tevé-
kenységemet, azóta  több új modern készüléket, - pl. lézert,
gépi gyökértömőt, orálkamerát, digitális röntgent – sikerült
beszerezni. Folyamatosan résztvettem és résztveszek a to-

Fél évszázada a kenderesiek szolgálatában
– Interjú dr. Ila Erzsébet fog- és szájbetegségek, konzerváló-  és fogpótlástan szakorvossal  –
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vábbképzéseken, hogy szakmai tudásomat fejlesszem a
biológiai fogászat, implantológia, akupunktúra, lézergyógyá-
szat, hipnózis területén,  hogy haladni tudjak a technika fejlő-
désével.    

- Hogyan értékeli  a Kenderesen töltött éveket? Melyek
a meghatározó emlékek, és kik azok a személyek, akikre
szívesen gondol vissza? 

1969 januárjában államvizsgáztam Budapesten, amely után
kezdő munkahelyként Kenderest jelöltem meg, ötven évvel
ezelőtt. Akkoriban az egyetem után két évet  vidéken kellett
dolgozni, ezután lehetett szakvizsgázni. Pár települést  kellett
megjelölni, ahol szeretnénk ezt az időt ledolgozni és én
Kenderest választottam. Ideérkezésemkor nagy szeretettel
fogadott a lakosság, viszont Lévai Sanyi bácsi, Veres Laci
bácsi, Felföldi Bandi bácsi és id.  Hodosi Elek bácsiék felém
tanúsított kedvességét és segítségét külön is ki szeretném
emelni. Én budapesti származású vagyok, a fővárosban akko-
riban számomra  teljesen természetes volt a hideg-meleg víz,
a benti mellékhelyiség megléte, így ideérkezésemkor meg-
leptek  azok a  komfort nélküli, nomád  körülmények, ame-
lyek fogadtak. A szolgálati lakásomban például egyáltalán
nem volt vezetékes víz és az udvaron állt az illemhely is. A
fűtés vaskályhával üzemelt, amelyhez a tüzelőanyagot  nehe-
zen, pár nap elteltével szereztük be. Ezen körülmények elle-
nére mégis itt maradtam Kenderes községben. A körül-
mények idővel konszolidálódtak, az akkori tanácselnök Lucz
István megígérte, hogy két éven belül építenek egy új szol-
gálati lakást, de ez csak 15 évvel később, 1985-ben történt
meg. 

Szakmai szempontból sem volt könnyebb a helyzetem,
falikaros gép és egy két méteres ember számára beállított
fogászati szék állt rendelkezésre az én 150 cm-es magas-
ságomhoz, amely mellett sámlira állva dolgoztam. Friss
diplomásként nagyon nehéz volt a betegeket meggyőzni,
hogy a fogászati kezelés nemcsak foghúzásból áll, hanem
prevenciós munkából is, azaz a fogak megmentéséből. A
legrosszabb megmentett fog is százszor jobb, mint a legszebb
műfog. Első fogászati asszisztensem Dr. Szentes Jánosné
Márti volt, akiről a mai napig is szép emlékeim maradtak,
mindig segítőkész volt, a beilleszkedésben nagy segítséget
nyújtott, férje révén az egész település lakosságát jól ismerte.
A helyiek megismerésben szintén nagy segítségemre volt  Dr.
Horváth János állatorvos (Dzsoni bácsi) is. 

- Munkássága ideje alatt milyen elismerésekkel díjaz-
ták szakmai munkáját? 

Kezdetektől fogva kiemelten kezelem a prevenciós mun-
kát, a bölcsődés korúaktól kezdve, az óvodásokon át, egészen
az iskolásokig sikerült ezt megvalósítani. Ötven év távlatából
úgy gondolom, hogy nem volt hiábavaló a munkám, mert ma
már az emberek nem csak fogat húzatni jönnek a rendelőbe,
hanem - a lehetőségekhez mérten -  a fogak megmentéséért is.
Befektetett munkám eredményeként, elismerésül én kaptam
meg a megyében az első turbinás kezelőegységet, ami akkor
nagyon nagy szó volt. Munkámat a szakmán belül is elis-
merték, az Etikai Bizottság elnöke, a Fogpótlástani Társaság
vezetőhelyettese, a Gyermekfogászati Társaság, a  Paradon-

tológus Társaság tagja voltam.   Rendelőm akkreditált, ennek
megfelelően három rezidens képzését biztosítottam. A
minősítéshez előírt konzerváló és fogpótlástan szakvizsgát is
letettem. Munkámat és személyemet Kenderes vezetősége és
lakossága is kezdetektől fogva elismerte, több alkalommal
választottak települési képviselővé, egy ciklusban 1990 és
1994 között pedig alpolgármesterként is tevékenykedtem.
Közéleti munkámból kiemelkedőnek tartom a település gáz-
ellátásában kifejtett munkámat. 1997-ben „Kenderesért Köz-
egézségügyi Díj”-ban, 2002-ben pedig „Kenderesért” Emlék-
érem Díjban részesültem, 2003-ban a település díszpolgárává
választottak. 

- A munka mellett jut-e idő pihenésre, kikapcsolódásra?
Mivel és hogyan tölti szívesen szabadidejét?

A maradék szabadidőmben fordítok időt a szakmai fej-
lesztésemre, szívesen veszek részt minden olyan képzésen,
amely ezt szolgálja. Nagyon szeretek kirándulni, ennek kere-
tében pedig a természetjárás az, ami igazán kikapcsol.

Kedves Doktornő! A település lakossága nevében köszön-
jük az elmúlt ötven évben végzett áldozatos munkáját, a
folytatáshoz sok erőt és nagyon jó egészséget kívánunk!
Köszönöm az interjút!

ács Andrea éva

TájéKozTATás
Tisztelt Lakosság!

A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 projekt azonosító
számú, „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése I. ütem” elnevezésű pályázatunk keretében a
kivitelezési munkálatokat a Bazaltech Kft. végzi
jelenleg a Dobó, a Bem és a Damjanich utcákon,
későbbekben a Honvéd, a Szövetkezeti, az Ifjúság, a
József Attila és a Füleki András út egy részén.

Amennyiben a munkálatokkal kapcsolatos kérdésük
merül fel, az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a
kapcsolatot a kivitelező képviselőivel:

LAMPRECHT GYÖRGY
építésvezető +36-70-430-9655

Till László
építésvezető +36-20-804-5889

Bazaltech Kft.

A munkálatok idejére szíves türelmüket,
együttműködésüket kérjük!

Pádár Lászlóné polgármester
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Szeretném, ha minél többen igénybe vennék
intézményünk szolgáltatásait…

– interjú Moldvai Ilonával, a Kenderesi Gondozási Központ vezetőjével –

2018. december 1-től a Kenderesi Gondozási Központ
élére új vezető kapta meg 5 évre szóló kinevezését. Moldvai
Ilona 2003 és 2006 között, mint a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója, erősítette az intézmény kollektíváját. 

Az intézményvezető asszonyt terveiről, céljairól, jövőbeni
elképzeléseiről kérdeztem.

Néhány évvel ezelőtt dolgoztál Kenderesen a gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársaként. Mi történt veled
azóta, milyen szakmai tapasztalatokat, végzettségeket
sikerült szerezned?

Kezdem azzal, hogy a Kenderesen töltött évekre szívesen
gondoltam vissza, úgy gondolom, a volt közvetlen mun-
katársak nagy részével és azokkal akikkel munkakap-
csolatom volt, a mai napig jó a viszonyom, van akihez még
mindig szoros barátság köt. Akkoriban lehetőségem volt egy
más területen tapasztalatot és új ismereteket szerezni, a
pártfogó felügyelői szolgálatnál, így azt választottam.
Dolgoztam gyermekvédelemben és közigazgatásban is.
Minden területen tanultam valami újat. Szociális munkás,
szociálpolitikus végzettséget a Debreceni Egyetemen sze-
reztem, néhány éve pedig Szegeden a Gál Ferenc főiskolán
végeztem pasztorális tanácsadóként. 

Hogyan látod a szociális segítői szakmát? Milyen
változások történtek a jogszabályok területén?

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai
egységben – működik: települési szinten a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti
központ keretében. A feladatmegosztás fokozott együttmű-
ködés kialakítását követelte és követeli meg a szolgálatok és
a központok között, valamint a központok részéről szakmai
támogatás nyújtását írja elő a Gyermekvédelmi törvény a
szolgálatok irányába. Mindkét szolgáltatás továbbra is
önkormányzati kötelező feladat maradt.

Az elképzelés szerintem az volt, hogy az új feladatmeg-
osztással a településeken dolgozó családgondozók leter-
heltsége csökkenjen a hatósági tevékenységhez kapcsolódó
családgondozói feladatok megszűnésével, így több idő jut
családlátogatásra és a családok mindennapjaiban való segítő
jellegű jelenlétre pl. készségfejlesztésre, közösségfejlesz-
tésre, csoportmunkára. Sajnos, a gyakorlat nem ezt igazolja
vissza.

Milyen elképzelésekkel, tervekkel nyújtottad be az
intézményvezetői pályázatot?

Nem első alkalommal fontolgattam, hogy benyújtom a
pályázatom, most megtettem. Már említettem, szerettem
Kenderesen dolgozni. Szerencsésnek mondhatom magam,
mivel az esetek többségében nagyon jó munkatársaim voltak.
A kitűzött célok megvalósításához hozzátartozik a jó
munkahelyi közösség, mivel szerintem nagyon fontos a
csapatmunka. A munkatársakkal rendszeresen megbeszéljük
a feladatainkat, terveinket és közösen keresünk megoldást a
problémákra.

Nagyon szeretném, ha minél többen látogatnák az idősek
klubját. Ennek a szolgáltatásnak a célja, hogy enyhítse az
egyedüllét, a magány okozta izoláció érzését, a társas kap-
csolatokat ápolják az igénylők. Igények szerint különböző
kézműves foglalkozásokon lehet részt venni, szabadidős
tevékenységeket biztosítunk. Heti rendszerességgel gyógy-
tornász látogat hozzánk. Lehetőség van olvasásra, tv nézésre,
társasjátékra. Tervezzük más települések idősek klubjával a
kapcsolatfelvételt és közös programok szervezését.

A másik szolgáltatásunk, amit szintén ajánlok mindenki
figyelmébe, a házi segítségnyújtás. Ennek célja, hogy a
településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását
lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és szükségleteiknek
megfelelően, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást
nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása
érdekében. 

A tervek szerint ez év márciusában átadásra kerül a
mini bölcsőde, amely a Gondozási Központ szakfela-
dataként fog működni. Így egy igen nagy, integrált
intézmény jön létre. Hogyan készülsz az új feladatra?

Ezen a területen még nincsen ugyan tapasztalatom, de a
jogszabályi előírásokat tanulmányoztam, így ebből a
szempontból felkészültem a feladatra. Az igények azt
mutatják, hogy a mini bölcsőde optimális kihasználtsággal -
bízom benne, hogy a szülők és a gyerekek megelégedésére -
fog működni.

Mik azok a tevékenységek, amikkel ki tudsz kapcsolni,
amivel munkaidőn kívül szívesen foglalkozol?

Nagyon szeretek olvasni, kirándulni. Családommal nagy
természetjárók vagyunk, bármelyik évszakban. 

Terveid megvalósításához jó egészséget, kitartást és sok
sikert kívánok!

Bodor Tamás
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2019. január 21.

sAjTÓKÖzLEMéNY

TájéKozTATÓ A „ÓVoDAFELÚjÍTás MEGVALÓsÍTásA
KENDEREsEN” C. PRojEKT záRásáRÓL

A projekt keretében a korábban használatos vizesblokkok korszerűsítése, valamint új kialakítása is
elkészülhetett. Kialakításra került egy fedett bejárat, mely akadálymentesen megközelíthetővé vált; a falak
hőszigetelést kaptak, továbbá a nyílászárók cseréje is elkészült, valamint az udvar felújítása is megtörtént. 

Az előírásoknak megfelelően az akadálymentesítés jegyében akadálymentes mosdó helyiség, foglalkoztató
helyiség, valamint az akadálymentes közlekedést biztosító belső burkolatsávok kialakítása is elkészült, továbbá
a beruházás keretében a vonatkozó jogszabályok által előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-
férőhely is kialakításra került.

A fenti munkálatok elvégzésének köszönhetően a gyermekek számára egészséges, esztétikus környezet került
kialakításra, továbbá egy korszerű, akadálymentes, a helyi igényeket teljes mértékben kielégítő létesítmény jött
létre, mely várhatóan hosszú távú megoldást biztosít a nevelési folyamatok ezen fázisának.

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, azonban az Önkormányzat további eszközök beszerzését tűzte ki
céljául, így a projekt pénzügyi zárása későbbiekben várható. 

A projektről további információ a www.kenderes.hu oldalon olvasható.

További információ kérhető:
polgarmester@kenderes.hu
e-mail címen. 

Kenderes Városi Önkormányzat 100 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a ToP-

1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,

közszolgáltatások fejlesztésével című konstrukció keretein belül. Az elnyert támogatásból elkészült a Szent

Imre Katolikus Iskola és Liliom Óvoda Szent István út 60. szám alatt található tagintézményének felújítása

és megfelelő akadálymentesítése.

A kivitelezés sikeresen befejeződött és az épület helyszínbejárással egybekötött sajtónyilvános átadása 2019.

január 18. napon, 11 órai kezdettel megtörtént. 
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Nagy örömmel és büszkeséggel
tájékoztatom a kenderesi lakosokat,
hogy 2019. január 18-án hivatalosan
is átadásra került a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Liliom
Óvoda felújított és átalakított épülete.
A teljes beruházás összege 100 millió
forint vissza nem térítendő támogatás
volt, ezzel is tovább bővült
Kenderesen a sikeres pályázatok
megvalósítása. 

Nagy csoportos gyermekeink
néptánc bemutatója után – a műsort
Bankáné Barna Ibolya és Fábián Éva
óvodapedagógus tanította be - az
ünnepséget Pádár Lászlóné
polgármesterasszony beszámolója és
ünnepi beszéde nyitotta meg. A
polgármesterasszony elmondta, hogy
az óvoda felújított épülete közel 100
éves és az akkori technológiai
színvonalnak megfelelően, akkori
anyagokból és kivitelezési módozattal
épült meg. Élettartama során
többszöri átépítésen esett át, ezek
jellemzően azonban csak a belső
helyiségek átalakításai voltak.  Az oly
régen várt és nagyszabású felújítás
rendben megtörtént, amelynek
keretében lebontották a régi
óvodaépület teljes tetőszerkezetét,
egyes falait, hogy nagyobb
csoportszobák, gyermekbarát öltözők
és mosdók kerüljenek kialakításra.
Mindkét épületen teljes nyílászáró
csere történt. Istennek hála minden
óvodás esős-sáros időben is kinn tud
tartózkodni, mozogni, futni a szabad
levegőn, hiszen a több helyen is (új és
régi épület részen is) kialakított fedett
teraszaink erre lehetőséget adnak
ezentúl. 

Kovács Sándor országgyűlési
képviselő a meghívott jeles vendégek,
az óvoda volt és jelenlegi dolgozói

ÖRÖMHÍR! 
átadták és 

megáldották 
a felújított Liliom

Óvoda épületét

Ilyen volt
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számára kiemelkedő ünnep
jelentőségére hívta fel a figyelmet. A
korszerű, gyermekbarát óvoda egy
hosszú és kitartó munka
eredményeként szolgálhatja a
kisgyermekek, az óvodai dolgozók és
végső soron az egész város
közösségét. Hangoztatta, hogy a
kenderesiek méltán lehetnek büszkék
szépen felújított, korszerű
óvodájukra, óvodás korú
gyermekeikre, az óvoda dolgozóira.

A szalagátvágás után Szántó József
főesperes úr beszédében emlékeztetett
mindenkit arra, hogy a házat mindig
az Úr, az Isten építi és az óvoda a
reményt és a jövőt testesíti meg. Majd
Lengyel István kerületi esperes úrral
megáldották a felújított épületet, az
ott jelen lévő gyermekeket és
dolgozókat. 

Az ünnepségünk zárásaképpen
megkértem vendégeinket, hogy saját
szemükkel is győződjenek meg arról,
hogy milyen gyönyörűen fel lett
újítva az óvoda. Milyen szép, új
mosdóink, gyermeköltözőink, fedett
teraszaink lettek. Nagy melegség és
büszkeség töltött el elismerő
bólogatásaik, gratulációik közepette.
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindenkinek, akik bármilyen
formában is segítették, hogy
gyermekeink ilyen szép,
gyermekközpontú óvodába
járhassanak. Köszönöm kollégáimnak
és a szülőknek, hogy végtelen
türelemmel várták a felújítási
munkálatok befejeződését.

Őszintén bízom abban, hogy
Kenderes városa büszke arra, hogy itt
ebben az óvodában egy olyan
katolikus oktatás-nevelés jött létre,
ami egy lehetőség az itteni szülőknek,
hogy a gyermekeiknek keresztény
nevelést válasszanak. Azt gondolom,
nagyon hiányzik ebből a mai világból,
hogy Istennel együtt élhessük az
életünket, erre ez az óvoda –
iskolánkkal egyetemben - teret és
lehetőséget nyújt, éljen vele minden
kenderesi lakos.

Gyulai-Farkas Edina  
tagintézmény-vezető

Ilyen lett
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Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság

Kérjük, támogassa Ön is munkánkat, céljainkat…!

Ígérjük adója 1%-át a kisúji Tűzoltóság korszerű védő – és
mentőfelszereléseinek beszerzésére, fejlesztésére fordítjuk,
hogy szükség esetén európai színvonalú segítséggel tudjuk
meghálálni az emberek bizalmát.
Kérjük, segítsen nekünk, hogy mi is segíthessünk – akár Önnek
is…

Adószámunk: 18832127 – 1 – 16
Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Adó 1%



A  mindössze 13 éves kenderesi Lukács
Domonkos 2019. január 26-án nagy küzde-
lemben első helyezést ért el a Kunszent-
mártonban rendezett VII. Amatőr Steel Darts
versenyen. Riportunkban arra kértük, hogy
meséljen nekünk a versenyről és a fel-
készülésről.

Mióta űzöd ezt a sportot? Hogyan, hol
kezdted? Mi az, ami megtetszett benne?

2012. decemberében megnéztük a darts
világbajnokságot a televízióban. Tetszett a
hangulat és hogy számolni kell a játék során.
A fejben számolás elég jól megy. 2013
januárjában kaptam meg az első darts kész-
letemet a szüleimtől. Egy ideig otthon edzet-
tünk, majd alakult egy darts csoport Kende-
resen, amelyben az alapító tagok között
voltunk az apukámmal.

Hány versenyen indultál már? Hol és
milyen eredményeket értél el?

A kezdeti házi versenyeket nem számolva,
kb. 15-20 versenyen indultam (Kenderesen,
Kisújszálláson, Bucsán, Tiszatenyőn, Hajdú-
böszörményben, Dabason, Kunszentmárton-
ban). Ebből 13 alkalommal lettem díjazott.
Eredményeim: egy 4. hely, négy 3. hely, há-
rom 2. hely és három 1. hely. Van díjam „leg-
nagyobb kiszálló” és „legtöbb 180” kategóriá-
ban is.

Mesélj kérlek kicsit bővebben a kun-
szentmártoni versenyről az olvasóknak!
Hány résztvevő vett részt a versenyen és
hogyan zajlott a megmérettetés?

Kunszentmártonban 76 férfi résztvevő
között indultam, legfiatalabb versenyzőként.
Először a csoportkörben - ahol három nyert
leg, 501 szimpla kiszálló volt a játék menete -
, négy meccset kellett játszanom, amit mind
megnyertem. Csoportelsőként jutottam a
legjobb 64 közé, ahol a játék menete már
megváltozott, három nyert leg 501 dupla ki-
szállóra. Innen a legjobb 32 majd a 16, 8 és a
4  játékos közé is bejutottam. Az elődöntőben
is sikerrel vettem az akadályokat, így a dön-
tőbe kerültem, ahol a verseny másik legjobb
játékosával mértem össze tudásomat, öt nyert
legig. Végül a döntőt 5-2-re én nyertem. Az
örömömet fokozta, hogy a legtöbb 180-at is
én dobtam a versenyen, így két kupával
térhettem haza.

Mennyi edzést igényel ez a sportág,
hogyan készülsz fel a versenyekre?

Általában otthon edzek apukámmal. Ezen
kívül, amikor az időm engedi, - általában hét-
végenként -, a Kenderesi Darts Szakosztály
edzőtermében a Művelődési Ház pince
helyiségében gyakorlok.

Van e példaképed ezen a területen?
Természetesen van. A holland világelső,

Michael Van Gerwen nyomdokaiba szívesen
lépnék. 

Más sportokat is űzöl a darts mellett? 
Negyedik osztályos korom óta, azaz ötödik

éve asztaliteniszezek. A kisújszállási SE
asztalitenisz szakosztályának vagyok az
igazolt játékosa. Heti három alkalommal
járok edzésre, számos eredményes verseny
van a hátam mögött. Négyszer indultam
diákolimpián, ahol kétszer a dobogó harma-
dik, kétszer pedig a második fokán állhattam.
Ezen kívül kb. harminc kupám és érmem van
az eredményeimért. Legutóbb január 15-én, a
Szilveszter Kupán saját korcsoportomban 1.
felnőtt kategóriában 3. helyezett lettem.
Focizom is, a kisújszállási SE labdarúgó
csapatának igazolt játékosa vagyok, itt heti
háromszor edzek. 

Milyen további terveid, elképzeléseid
vannak az iskolai  tanulmányok és a sport
terén?

Jelenleg a kisújszállási Móricz Zsigmond
Református Kollégium, Gimnázium, Szak-
gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 8. osz-
tályos tanulója vagyok. Iskolaválasztás előtt
állok, a Debreceni Szent József Katolikus
Gimnáziumba szeretnék bekerülni angol vagy
sport tagozatra. Mesterem, Szűcs István edző
támogatásával, Debrecenben tudnám tovább
folytatni az asztalitenisz felkészülésemet.
Neki nagyon sokat köszönhetek. Megtanul-
tam a sporthoz elengedhetetlen szorgalmat,

kitartást, alázatot. A darts folytatásának még
nincs meg a pontos forgatókönyve.

szüleid, barátaid, tanáraid   támogatják
elképzeléseidet?

A szüleim, testvérem és a nagymamám is
nagyon büszkék rám és mindenben (ver-
senyeken való szereplés, eszközök beszer-
zése) támogatnak. A családom baráti társa-
sága is mindig szurkol nekem. Barátaimmal
asztaliteniszre és focira is együtt járok,
edzőpartnereim, egyforma az érdeklődési
körünk. Az iskolám is támogatja és elismeri a
sport és tanulmányi eredményeimet. Első
osztályos korom óta minden évben elismerik
és megköszönik munkámat pedagógus napon.

szabadidődben  mivel foglalod el magad
szívesen?

A maradék időmben bűvészkedem. A
zsebpénzem nagy részét trükkökre költöm. Jó
logikát, szem-kéz koordinációt és sok gya-
korlást kíván ez a tevékenység is. Már néhány
helyen be is mutathattam tudásom. Az iskolai
„KI-MIT TUD”  verseny győzteseként felké-
rést kaptam a kisújszállási városi gyermek-
napon történő fellépésre. Szerepeltem a
kenderesi oviban is gyermeknapon, voltam
már szülinap meglepetés fellépője és Erdély-
ben, testvérem kollégáinak - a Háromszék
Táncegyüttes táncosainak, stábjának, és azok
gyermekeinek -  is bűvészkedtem.

Gratulálunk Neked az elért kiemelkedő
sporteredményeidhez, további sok sikert,
erőt és egészséget kívánunk a folytatáshoz!  

ács Andrea éva

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2019. február 9. oldal

Kenderesi ifjú titán sikere 
a VII. Kunszentmártoni Amatőr Steel Darts Versenyen

Domonkos sportérem- és kupagyűjteménye
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Balázs Nikolasz              (anyja neve: Bogdán Bianka) 2018. január 4.

Darázs Mira                    (anyja neve: Gál Alexandra)    2018. január 7.

Ökrös Vica Boróka         (anyja neve: Farkas Ernesztina)   2018. január 8.

Tóth Zita                         (anyja neve: Németh Zsuzsanna) 2018. január 19.

Kauer Villő                     (anyja neve: Csákó Nikoletta)    2018. február 4.

Berki Adrián                  (anyja neve: Berki Renáta)      2018. február 7. 

Penti Dzsínó                   (anyja neve: Lázók Renáta)    2018. február 17.

Tóth Kornél                   (anyja neve: Hollóczki Judit)     2018. február 24.

Kazinczi Réka                (anyja neve: Tóth Erzsébet)      2018. március 2.

Faragó Bálint Iván         (anyja neve: Emődi Réka)       2018. április 3.

Ramos Jázmin               (anyja neve: Szabó Paula)      2018. április 13.

Gurmai Mónika Noémi (anyja neve: Turi Erzsébet)       2018. április 27.

Szűcs Vince                   (anyja neve: Tóth Ivett)         2018. április 28.

Baktai Tibor                  (anyja neve: Kiss Nikolett)     2018. április 29.

Budavári Csenge          (anyja neve: György Mónika)     2018. május 15.

Molnár István               (anyja neve: Mészáros Anikó)  2018. május 17.

Berényi Bende Zalán   (anyja neve: Bartucsek Katalin) 2018. május 30.

Szilágyi Olívia             (anyja neve: Borók Anita)        2018. június 10.

Balogh Krisztofer        (anyja neve: Aranyi Anikó)      2018. június 14.

Baktai Zsolt                 (anyja neve: Raffael Mária)    2018. június 15.

Baktai Nikolasz           (anyja neve: Raffael Mária)   2018. június 15.

Csáthy Marcell            (anyja  neve: Herczeg Éva)      2018. június 18.

Kőházi Kiara                (anyja neve: Ondok Leonetta)  2018. július 10.

Jónás Adrián                (anyja neve: Jónás Enikő)   2018. augusztus 9.

Galyas Hanna              (anyja neve: Illés Dóra)        2018. október 11.

Németh Péter               (anyja neve: Kovács Renáta) 2018. október 12.

Lakatos Dorina            (anyja neve: Farkas Mónika)  2018. október 29.

Süveges Zoé Edit (anyja neve: Vitárizs Tímea)   2018. november 2.

Penti Hanna  (anyja neve: Kiss Karolina)    2018. november 14.

Jakus Hanna  (anyja neve: Szpisjak Julianna) 2018. november 17.

Tarsoly Karina (anyja neve: Szatmári Anasztázia) 2018. december 3.

Hoppál Péter   (anyja neve: Szűcs Edit)          2018. december 9.

Csortos Zselyke (anyja neve: Csík Bernadett) 2018. december 19.       

A 2018-ban született gyermekek névsora és adatai,

szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerültek megjelentetésre, 

amelyek a Védőnői Szolgálatnál megtalálhatóak.  

GÓLYAHÍR

2018. évben születettek 
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Állásajánlatok Falugazdász hírek

Tisztelt Támogatók!
A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány várja és köszö-

nettel fogadja az Ön személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlását!

Az alapítvány továbbra is elsődleges céljának tekinti a még
fellelhető, a Horthy családhoz bármilyen módon kötődő
épület, terület, emlékhely, szellemi örökség megőrzését
valamint a családtagok tevékenységének megismertetését.

Az alapítvány adószáma: 18842755-1-16
Köszönjük támogatását!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Gyógyászati segédeszköz eladó (Karcag),
Általános asztalos- egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
Ács (Karcag),
Burkoló (Karcag),
Szobafestő mázoló (Karcag),
Vezeték és csőhálózat szerelő (Karcag),
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag),
Textilipari kikészítő -varrodai kisegítő-(Kisújszállás),
Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője -
egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Targoncavezető- egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás-egyszerűsített foglakoztatás
(Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06
59/795-168) vagy  e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu)
lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a
Virtuális Munkaerőpiac Portálon:https://vmp.munka.hu/

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országosan hosszabb
nyitvatartást biztosít 2019. február 4-től kezdődően a
falugazdász irodáiban.

Kenderes településen az alábbi nyitvatartással állnak
rendelkezésre:

szerda: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
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FIGYELEM!

Akciós farsangi jelmezek és kellékek
vására Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi
piac mögötti DÁVID JELMEZ szaküz-
letben! (Széchenyi körút 127.) A tetőn
fagyi tölcsér látható a belső sétálóúton!

Óriási a választékunk: bölcsis, ovis,
iskolás és felnőtt méretű jelmezekből és
kiegészítőkből. Olcsó árak! 

NYITVA: mindennap 9-18 óráig.  

- fizetett hirdetés-                     

SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló,

Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők
következő előadása:

2019. március 13.  (szerda)
Robert Thomas:

Nyolc nő
- krimi -

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

Indulás:
Kenderesről: 

17.45-kor a művelődési háztól

Bánhalmáról: 18.00-kor

Útiköltség : 1.200 Ft/fő

Eszperantó oktatás – Lernu Esperanton!

Alap, közép- és felsőfokú állami nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam indul 2019. májusától Kenderesen.

A tanfolyam indulásának feltétele: min. 6-8 fő jelentkezése 
A tanfolyam díja: 60 000 Ft, amely 
akár 3 havi részletben is fizethető.

Inf.: vasszegedi@gmail.com 06-70-450-1688

Jelmezes télbúcsúztató
mulatságra várjuk 

a babákat (3 éves korig)
szüleikkel együtt. 

Program: 
zene, tánc, jelmezbemutató.

BABA–MAMA KLUB

2019. február 27-én
(szerda)

10.00 órakor tartjuk

„BABAFARsANG”
foglalkozásunkat.


