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A 2019. május 22-ei rendes, nyílt ülésen az alábbi napiren-
deket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete:

Az ülésen részt vett dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki elmondta, hogy
azt szeretnék, ha egy erős és a lehetőségekhez képest dinamikusan
fejlődő megye lenne Jász-Nagykun-Szolnok Megye, amely nem
képzelhető el erős és dinamikusan fejlődő önkormányzatok nélkül.
E cél megvalósítása érdekében elsődleges az együttműködés és a
párbeszéd. A Kormányhivatal igyekszik mindenben segítséget
nyújtani a településeknek. Pádár Lászlóné polgármester megkö-
szönte a segítő szándékot.

Megtárgyalták a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes
város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló be-
számolóját. Megállapították, hogy a 2018. évi feladatokat a ren-
dőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez iga-
zodva végrehajtotta. A további eredményes munkavégzés érdeké-
ben a Képviselő-testület szükségesnek látja a folyamatos rendőri
jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség
támogatásával, együttműködésével.

Megtárgyalták és elfogadták a Polgárőrség 2018. évről szóló
beszámolóját. Megköszönték a polgárőrség és Czakó István elnök
úr azon tevékenységét, amelyet a rendezvények és a hétköznapok
során végez.

Rendeletet alkottak a 2018. évi költségvetés zárszámadá-
sáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Rendeletet alkottak az önkormányzat tulajdonában álló la-
kások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mér-
tékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

2019. június 1-i hatállyal 2024. május 31-ig terjedően meg-
bízták Mikola Istvánnét a Városi Könyvtár intézményvezetői
feladatainak ellátásával.

Határoztak a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi
éves ellenőrzési jelentésének és az éves összefoglaló éves ellen-
őrzési jelentésének elfogadásáról. 

Hozzájárultak Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási
Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményveze-
tője közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői
megbízásának közös megegyezéssel 2019. június 15-i hatállyal
történő megszüntetéséhez, továbbá döntöttek arról, hogy pá-
lyázatot írnak ki a megüresedett  intézményvezetői állás betöl-
tésére. 

Határoztak arról, hogy a 2019. évi költségvetésben rendel-
kezésre álló összegből támogatják a helyi civil szervezeteket, 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
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 264.000 Ft

A sportegyesületek támogatásáról a későbbiekben döntenek.

Határozatot hoztak a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 számú
projekt azonosító számú, „Komplex energetikai fejlesztés Ken-
deres közintézményeiben” című pályázat keretében a közbe-

szerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról
és az ajánlattételre felkérhető gazdasági szereplők előzetes ki-
jelöléséről. A bírálóbizottság elnökének megválasztották Dr.
Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre fő-
tanácsost és Bakos László közbeszerzési tanácsadót. Egyúttal fel-
kérték a bírálóbizottságot, hogy az alábbi ajánlattevők teljesítőké-
pességét vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre az
alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban tör-
ténő meghívásra: Dola Generál Kft., Karcag; Kökény és társa Kft.,
Tiszaszőlős; PMG Kft., Tápiószecső; Népszer Kft., Karcag; BBB
Glas Kft., Mezőtúr.

Megtárgyalták és elfogadták Kenderes Városi Önkormány-
zat 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegzését.

Határoztak az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes,
Somogyi Béla út 21. szám alatti ingatlan felújítási költségeinek
bérleti díjba történő beszámításáról. 

Az ülés végén az általános iskolába beíratott leendő első
osztályosok létszámáról esett szó, mellyel kapcsolatban elhang-
zott, hogy folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyek-
kel itt maradnának a gyerekek. Gondolkodni kell egy tehetséggon-
dozó tagozat beindításán is és a bánhalmi alsó tagozatos oktatás
újbóli indításának lehetősége is szóba került. Keresni kell azokat a
lehetőségeket is, amellyel támogatni tudnák az itt letelepedni kívánó
pedagógusokat. 

Végezetül rendezvényre és választásra történő meghívások
hangzottak el. 

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

menüpontban.

Testületi ülésen történt

FIGYELEM
ÚTLEZÁRÁS!!!!

Tisztelt Lakosság!

A Vadgesztenye fesztivál akadálytalan lebonyolítása érdeké-
ben született jegyzői döntés értelmében, a rendezvény miatt a
következő utak kerülnek lezárásra:

Augusztus 10-én (szombaton ) reggel 6 órától augusztus 11-én
(vasárnap) hajnali 2 óráig
– a Szent István út egy szakasza (Rákóczi út keresztező-
désétől a Remény Gyógyszertárig),
– a Szövetkezeti út egy szakasza (Szent István úttól az Ifjúság
útig).
– a Bajcsy Zsilinszky út

Ezen útszakaszokra mindkét irányból autóval tilos behajtani!
Az útlezáráshoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájá-

rulását adta.   

Települési Értéktár Bizottság
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Mozgalmasra sikeredett apró közösségünkben
a június. Június 9-én, Pünkösdkor került
megrendezésre a már hagyománnyá vált és
évente várt „focigála”. Eredetileg „Pünkösdi
Kupa”, hisz mindig akkor rendezték meg (és ez
megmaradt a mai napig). Három napos ünnep
lévén sok Bánhalmáról elszármazott, máshol élő
és dolgozó fiatal ilyenkor mindig hazajön a
családi fészekbe párjával, feleségével,
gyermekeivel. A focizás is kedvelt sportja volt az
itt élő fiataloknak (jobb híján, hisz más
lehetőségük nem is volt és sajnos most se nagyon
van), s így jött az ötlet, hogy focizzanak együtt a
fiatalok és idősek, „mást ugyebár úgy sem
tudunk itt együtt csinálni és milyen jó buli”…
Ebből az ötletből nőtte ki magát és vált
hagyománnyá, mára már új nevet kapva a
Családi nap. Családi nap, hisz „amíg apa
focizik”, addig a család többi tagja vagy nézi és
szurkol, vagy beszélget a rég látott ismerősökkel
vagy játszik a gyerekekkel, esetleg megiszik egy
sört, vagy éppen a gyerekeknek szervezett
sorversenyen szurkol. Az idén a program
színesedett a kenderesi vöröskereszt pályázati

támogatásával is. Szervezésükben két darab
tűzoltó autó is érkezett, amely nemcsak a
kicsiknek, hanem a nagyoknak is kellemes
időtöltésnek bizonyult, mint ahogy az
egészségügyi vizsgálatok és „sebfestések” is. Az
idelátogatókat 280 főig regisztráltuk, de ez a
létszám nem teljes.  A kellemesen eltöltött,
izgalmakban gazdag rendezvényre - az „i”-re a
pontot -  a csodálatosan elkészített, finom
babgulyás tette fel.  

Június 22-re esett az idén a „Szent Iván éji
vigadalom”. Sokan várták  ezt az eseményt is,
hisz már 4. alkalommal lett megszervezve. Kicsit
döcögősen indult ugyan, de a lényeg ismét azon
volt, hogy együtt tölthessen településünk apraja-
nagyja egy kellemes estét ismerősök és barátok
társaságában. Az időjárás az idén kegyes volt, s a
szúnyogok nagy örömére sokan is voltunk. Aki
akart beszélgethetett (bár a fellépők hangereje ezt
néha megnehezítette), aki akart vacsorázhatott (4
üstben főtt a 4 db felajánlásból készült
birkapörkölt), táncolhatott, nézhette a műsort,
esetleg a büfében olthatta szomját.

Mind a két esemény összefogásból és
lelkesedésből indult és hogy megvalósulhatott,
az a sok ember munkája mellett a sok
felajánlásnak volt köszönhető. Most fel kellene
sorolnom, hogy kik is azok, de úgy gondolom,
hogy akik tettek az ügyért nem azért tették, hogy
olvashassák nevüket az újságban, hanem
önzetlenségből és azért, hogy településünkön is
legyen valami. (Egyébként is olyan sokan
támogatták mind a két eseményt, hogy a
Krónikában akkor csak felsorolást olvashatnánk,
s talán nem is lenne annyi hely). Mindenki érzi,
hogy kell valami, ami megmozgatja a lakosságot,
valami, ami összefogásra késztet, valami, ami
közelebb hozza az embereket, valami, ami
elfeledteti a mindennapok gondját, baját. Úgy
gondolom, hogy ez sikerült! Természetesen
mindig vannak hibák (de ezekből lehet tanulni)
és vannak olyanok is, akik semmivel sem
elégedettek, de a lehetőség arra, hogy jól érezze
magát mindenki, az adott volt. Aki élt vele, az
jövőre is várni fogja mind a két eseményt!

Tóth Tiborné

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

felsősök közül a 6.a osztály teljesített a legjob-
ban. 155 tantárgyi dicséretet osztottunk ki, mely-
ből legtöbbet a 3.a és a 6.a osztályosok szereztek.
Gratulálunk annak a 36 tanulónak, akik kitűnő
vagy jeles bizonyítvánnyal térhettek haza a tan-
évzáróról.

Kitűnő tanulóink:

1.a Ari Noémi, Kiss Csenge, 
Szekeres Dorka

1.b Gyulai Konrád, Juhász Fanni, 
Rézműves Brendon, Szabó Bence Noel

2.a Sánta Bence
2.b Ladányi Jázmin, Zabolai Milán Tamás
3.a Bende Henrietta, Nagy Jázmin, 

Rostás Gábor
4.a Nagy Milán, Szabó Lili Hanna
4.b Jelen Jázmin Tamara, Ratkai Nóra
5.b Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita
6.a Farkas Gréta, Pádár Szonja
7.a Ábrahám Sára

Egy négyes áll a bizonyítványukban:

1.a Bak Olívia, Baktai Angéla, 
Baktai Heléna, Kolompár Dorina

1.b Balogh Hanna, Fazekas Tibor, 
Horváth Nóra, Maróti Noémi

2.a Sajtos Zsombor Imre
2.b Bucsi Krisztina, 

Lakatos Natália Erzsébet
3.a Lólé Dorina
4.a Szekeres Anna
7.a Andrási Panna

A 2018/2019. tanévről
A 181 tanítási napra visszatekintve elmond-

hatom, hogy ismét magunk mögött hagytunk egy
nagyon munkás évet, sok feladattal, rendezvénnyel.
Hagyományaink mellett az idei tanév minden
napja hozott valami újat, érdekeset, köszönhetően
annak is, hogy öt pályázat rendezvényeit valósí-
tottuk meg.

Elevenítsük fel, milyen programokat is szer-
veztünk a gyerekeknek: mozgó planetárium, a
Zivatar zenekar és a Vagabanda Gólyalábasok
fellépése, Bohócok a hóban előadás, bűnmegelő-
zési és kézműves foglalkozások, zenés evangeli-
záció Pintér Bélával, farsang, húsvéti, történelmi
és DÖK napi játszóház, színházlátogatások, test-
vériskolai és osztálykirándulások, nemzeti, egy-
házi és iskolai ünnepeink méltó megünneplése.

Tanulóink pályaválasztását segítették az
iskola- és gyárlátogatások, a pályaválasztási
workshop és a pályaorientációs nap. Nagy figyel-
met fordítottunk teremtett világunk védelmére a
településszépítő közösségi nappal, a hulladék-
gyűjtésekkel és a kisállat-bemutatóval. Az egész-
séges életmód fontosságára hívtuk fel a figyelmet
a vetélkedőkkel, a diákönkormányzat által szer-
vezett sportversenyekkel, bajnokságokkal, és fu-
tottunk az egészségünkért. Lelki megújulásunkat
szolgálták az adventi gyertyagyújtások, a lelki
napok, a pásztorjáték és a passió előadásai. A
tanév mottójához – „Minden a családban kezdő-
dik.” „Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!”
– igazodva szeretettel hívtuk a szülőket a családi
sor- és váltóversenyre és a hagyományőrző csa-
ládi napunkra.

Ebben a tanévben is mindent megtettünk
azért, hogy fejlődjünk, eredményekhez jussunk.
Növendékeink többsége sikeresen teljesítette a

tantervi követelményeket, nyolcadikosaink pá-
lyaválasztása is jól sikerült. Pedagógusaink
törekedtek kettős alapfeladatunkat maximálisan
megvalósítani, a biztos alapkészségek kialakítása
mellett ugyanis kiemelt feladatunknak tekintjük a
tehetséggondozást, melynek színterei a szakkö-
rök és a versenyekre való felkészítés. Tanulóink
járhattak logika, dráma, Ép testben ép lélek, új-
ságíró és sportszakkörökre. A sikeres verseny-
eredményekről pedig folyamatosan beszámol-
tunk a Krónika hasábjain. Pedagógusaink felké-
szültségét, munkánk eredményességét igazolják
a közel 100%-os pedagógus minősítési eredmé-
nyek, a sikeres vezetői és intézményi tanfelügye-
let.

A nyár idén sem lesz eseménytelen, pályáza-
tainknak köszönhetően tanulóink ingyenesen
táborozhatnak öt napig Sarudon, négy napig
Egerben testvériskolánk diákjaival, és Attila
atyával hittantáborba utazhattak. Ezen kívül pe-
dagógusaink dráma tábort szerveztek Nagybör-
zsönybe és kerékpárral hódítják meg az Őrséget.
Főépületünk már üresen áll, várva a felújítást.
Köszönet illeti felsős diákjainkat, de különösen a
8.a osztályos fiúk egy csoportját, akik nagyon
sokat segítettek az utolsó napokban a pakolás-
ban.

Köszönetemet fejezem ki intézményünk vala-
mennyi dolgozójának egész éves értékes munká-
jukért. A szülőknek is szeretném megköszönni
segítségüket, támogatásukat. Nyári útravalóul
Juhász Ferenc atya gondolatait tolmácsolom:
Adjunk hálát mindazért, amit a tanév során kap-
tunk, és ismerjük fel az apróbb jelekből is Isten
gondoskodását!

Nagyné Lenge Margit

Bánhalmai juniálisok

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
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A Kenderesi Néptánc és Hagyomány-
őrző Egyesület 2019. július 1-5. között,
immár harmadik alkalommal szervezett
néptánc tábort a városban. 

Nagy volt az érdeklődés az esemény
iránt, így július 1-jén 42 kisgyermek köl-
tözött be a Székházunkba. A gyermekek
többségének nem volt ismeretlen a terep,
hiszen voltak kétszeres és háromszoros
táborozóink is. Akik először jöttek hoz-
zánk azok sem voltak elveszettek, pilla-
natok alatt ismeretségek és barátságok
szövődtek. 

Minden reggel az elmaradhatatlan reg-
geli tornával kezdődött, ahol szívesen
mozogtak a picik és a nagyobbak is. Az
iskolás korosztály nagy odaadással figyelt
a kis ovisokra, továbbá a több testvérpár-
nak köszönhetően nagyon családias volt a
hangulat. A délelőttök a népzene, néptánc,
népi játék bűvöletében teltek, a délutánok
pedig a pihenés után kézműves foglalko-
zásokkal. Mindezek mellett kedden dél-
előtt kirándulni indult a csapat a Karcagi
tanösvényre ahol az erdei túra és az óriás
csúszdázás után rókavadászaton vettek
részt a helyszínen szerveződő csapatok.
Szerdán a múzeumban a Topogó tánccso-
port tagjaival: Ica nénivel, Annuska
nénivel, Marika nénivel és Edit nénivel
csigatésztát készítettek a gyerekek. 

Ezúton is hálásan köszönjük segítségü-
ket, feledhetetlen élményt nyújtottak a
gyerekeknek. Csütörtökön az előző évek-
hez hasonlóan Tóth Imre bácsi és fia
Zsolti önzetlen segítségével, nem maradt
el a kihagyhatatlan lovas kocsizás. A nap
fényét emelte, hogy a Farkas család

jóvoltából ellátogathattunk a gazdasá-
gukba, ahol lányuk Réka szakértelmével
minden gyermeknek lehetősége volt lova-
golni. Aki bátortalanabb volt az sem
maradt élmény nélkül, hiszen mindenféle
háziállatot megnézhettek, megsimogat-
hattak. A pénteki nap a tábor zárásról
szólt, de kettős érzések uralkodtak el a
tábor lakóin.  Előkészült a légvár- a Lurkó
Alapítványnak köszönhetően - amit egész
héten vártak a gyerekek. 

Mindenki megoszthatta élményét, aján-
dékot és emléklapot is kapott mindenki és
a tábori versenyek eredmény hirdetésére
is sor került. Mégis több kisgyermek sírva
indult haza. NEM AKARTÁK, HOGY
VÉGE LEGYEN A TÁBORNAK! A mi

szemünkben pedig örömkönnyek ragyog-
tak, hiszen ez visszajelzés volt számunkra,
hogy tudtunk valami feledhetetlent nyúj-
tani ezeknek a csemetéknek. Mindent
megtett ezért: Andi néni, Heni néni, Edit
néni, Ibolya néni, Judit néni, Ildikó néni,
Judó, Benita, Lili és Dávid. 

Lehetőségük szerint egyesületünk többi
tagja is becsatlakozott egy-egy napra
vagy néhány órára a tábori életbe. Érkez-
tek gyerekek Kisújszállásról, Túrkevéről,
Budapestről és Svájcból is, akik tökéle-
tesen beillettek a Mi nagy családunkba.
Mérhetetlen szeretet, jókedv, vidámság
uralkodott a táborunkban. Segítségből
jelesen vizsgáztak nálunk: Detty néni és
munkatársai a konyháról, Edit néni a
pékségből, Tamás bácsi és munkatársai a
múzeumból, Kiss Zoli bácsi, a Topogó
Tánccsoport tagjai, Farkas Réka és csa-
ládja, a Tóth család, Pancsa néni a
Városgazdálkodástól, Edina néni a Pol-
gármesteri Hivatalból, Erzsike néni váro-
sunk polgármestere és minden embertár-
sunk, aki csak egy jó szóval is illette el-
gondolásunkat. 

Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bíz-
ták nagyszerű gyermekeiket, és elsősor-
ban Nektek köszönjük gyerekek, hogy
ilyen befogadóak és nyitott szívűek
voltatok. Jövőre újra várunk Benneteket! 

További jó pihenést, kellemes kikap-
csolódást a nyárra!

Lukácsné Németh Edit
az egyesület elnöke

A III. Néptánc tábor is sok-sok 
boldog pillanattal zárult
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Az első világháború elvesztését követően Magyaror-
szág az egyik legvészterhesebb korszakához érkezett. A
frontról hazatérő katonák tömegei, a kiszolgáltatottság,
diplomáciai baklövések, forradalom, a belső ellenség
keresése, katonai megszállások, megaláztatás, amelyeket
a trianoni kegyelemdöfés nyomatékosított, sokak számára
ismerős. Talán kevésbé kibeszélt téma hazánk idegen
hadseregek általi elfoglalása, elsősorban a vidékünket ért
román megszállás. 

1918 őszétől hirtelen gyorsasággal váltották egymást az
államformák és kormányok Magyarországon. A Habs-
burgok mentek, érkezett az őszirózsás forradalom Károlyi
gróffal, azután Kun Béla és Szamuely Tibor 133 napja
következett. Az első ízben kikiáltott köztársaság törté-
nelmi felelőssége, hogy hazánk nemzeti véderő nélkül
maradt. Ebben a helyzetben, 1918. december 1-én az er-
délyi románok kimondták Erdély Romániához csatolását,
majd a terület fokozatosan román megszállás alá került.
Károlyi bukása után a tanácsköztársaság próbált olyan
haderőt szervezni, amely Csehszlovákiának és Romániá-
nak megálljt parancsolhat. Amíg a Felvidéken ideig-óráig
a magyar Vörös Hadsereg jelentős sikereket könyvelhetett
el, addig a román előrenyomulással szemben tehetetlen-
nek bizonyult. 

1919. április második felétől a románok fokozatosan –
többek között a magyarországi vörös veszély letörését
hangoztatva – megszállták a Tiszántúlt (valójában Romá-
nia határát a Tiszáig kívánták kitolni!). Április végére a
frontvonal a Tisza vonalánál, azaz a térségünkben húzó-
dott. A következő hónapok rendkívül sok szenvedést és
kiszolgáltatottságot hoztak a környék településeinek. A
szétlőtt középületek, templomtornyok hirdették a legsú-
lyosabb harcok helyszíneit. A magyar Vörös Hadsereg
fokozatos visszaszorítása és a tanácsköztársaság helyi
vezetőinek üldözése mellett a civil lakosság számos
helyen a megtorlások elszenvedőjévé vált (pl. a szom-
szédos Fegyverneken 49 civil meggyilkolttal). 

A családi legendáriumok helyenként még őrzik az áldo-
zatok neveit, esetleg egy-egy tragédia elbeszélését apáról
fiúra továbbadnak. Azonban egy évszázad elmúltával a
személyes történeteket többnyire a múlt homálya emészti
fel. Ezért fontos, hogy kérdezzük szüleinket, nagyszü-
leinket, rokonainkat, figyeljünk a megsárgult régi családi
fényképekre és kutassunk a levéltári dokumentumokban.

A következő rövid történet álljon mementóul a száz
évvel ezelőtti román megszállás valamennyi áldozatának
emlékére.

Mint ahogyan számos Tiszántúli település, Kenderes is
az embertelen gyilkosságok helyszíne volt. A román meg-
szállók a Vörös Hadsereg által átmenetileg visszafoglalt,
majd kiürített faluban tizenegy polgári személyt végeztek
ki július 24. és 26. között. A fiatal helyi családapa, Andrási
József (1886-1919), aki a felesége többszöri kérése elle-
nére – tudjuk meg visszaemlékező unokájától – július 25-
ének reggelén bemerészkedett a faluba, hogy tájékozódjon
az eseményekről. Ezzel a vesztébe rohant. Aznap délelőtt
a román katonák rá és még – a halotti anyakönyv szerint –
további három kenderesi lakosra (Rácz Lukács községi
rendőr, Erdei József, Kónya Pál) tüzet nyitottak. A szem-
tanúk által elbeszélt és a családi emlékezetben tovább élő
történet szerint a fiatal családfő nem kapott halálos sebet,
ám szándékosan halottnak tettette magát. Amikor a kivég-
zettek elhantolására sor került, odasúgta az őket eltemetni
kiparancsolt egyik helyinek, hogy őrá csak kevéske földet
húzzanak, mert még életben van. A menekülés esélye
aztán végleg elveszett, amikor a neszre felfigyelt egy
román katona. Andrási Józsefet addig tapostatta lovával,
amíg kilehelte lelkét. 

Pontosan nem ismerjük, hogy a megszállók mi okból
mészároltak le ártatlan civileket. Talán a mértéktelen rek-
virálásokat ellenezhették egyes helyiek, vagy igyekeztek
azokat megakadályozni. Elképzelhető. Köztudott tény
ugyanis, hogy a románok a megszállás hónapjai alatt
próbáltak minden mozdíthatót elvinni, leszerelni. Azaz
hazánk szisztematikus kirablása zajlott ekkor. Nem volt
kivétel ez alól Kenderes sem. Lefoglaltak jószágot, gabo-
nát, gépeket, kapát, kaszát. Teljes malmot szereltek le és
vagoníroztattak be. Még az igavonó állatot is vitték volna
a gazdáktól, ha ezt nem akadályozza meg a helyi vezető-
ség. A községi pénztárat természetesen kiürítették.

Andrási József emberhez méltatlanul, harminchárom
évesen fejezte be életét 1919. július 25-én. Néhány éve
még a nagy háború harcterein találjuk. Fiatal családapa,
amikor szolgálatot teljesít a magyar királyi 29. gyalog-
ezred 1. századában. Az ezredet a Szerbia elleni hadjáratra
vezényelték ki 1914 augusztusában. Egy hadirokkant
összeírási ív alapján megtudjuk, hogy sebesülés érte,
amelynek következtében a bal karja teljesen lebénult. A
családi visszaemlékezések könyéklövésről számoltak be.
Ebből kifolyólag segélyben részesítették a frontról hazatérő,

Száz éve történt
A román megszállás emlékezete egy családi tragédia tükrében
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földműves családapát. Később a kenderesi községházánál
díjnok, pontosabban Kiss László jegyzőt segítette írnoki
beosztásban. Talán hivatala és büszkesége folytán nem
tűrte faluja kifosztását. Elképzelhető. Az első világháborút
megjárt fiatalembert nemsokára mégis a szülőföldjén éri a
halál. Értelmetlenül. 

Holttestének exhumálására – így a haláleset anyakönyvi
bejegyzésére is csak két hónap elteltével, szeptember végén
került sor. Az édesapa tragikus halála fájdalmat hozott a
helyi közösségnek. Gyászolták a hátrahagyott szülők, test-
vérei, felesége és öt gyermeke. Közülük a legidősebb nyolc
éves, a legkisebb mindössze nyolc hónapos volt. A kivég-
zés borzalmait még évtizedekig emlegették, nemcsak Ken-
deresen. Tragédiájának történetét még ennyi idő távlatából
is egybevágóan őrzik unokái, rokonai és a család isme-
rősei. Mialatt a kenderesiek gyászolják az elhunytakat, a
románok elfoglalják a fővárost, Kun Béla és Szamuely
Tibor menekül. A tanácsköztársaságnak vége, ki tudja, mi
jön ezután. 

Andrási Józsefről egyetlen fénykép maradt fenn, amely
az 1910 novemberében kötött házasságát örökíti meg
Ferenczi Rozáliával (1890-1961). A szó szoros értelmében
az akkor még boldog békeidőkben. (1. kép)

A román megszállók 1920 februárjának végén hagyják
el Kenderest, a Tiszántúl felszabadulása áprilisban
történik meg. Közben a falu szülöttjét, vitéz Nagybányai
Horthy Miklóst kormányzóvá választják Magyarorszá-
gon. Ezzel egy régi-új korszak veszi kezdetét a magyar
történelemben. A háborús hősök emlékének ápolására
nagy gondot fordított a község. Az 1920-as évek közepén
egy hősi szobor felállításáról döntött az elöljáróság,
azonban kivitelezésére anyagi okok miatt csak évekkel
később került sor. Végül a kormányzó vette kézbe az ügyet
és jelentős támogatással 1941-re elkészült az impozáns
emlékmű Kenderesen. A Hősök szobrának ünnepélyes
felavatását a korabeli filmhíradó is rögzítette. (A nemzeti
audiovizuális archívumban elérhető).

(Folytatás a 8. oldalon)

1. kép: Ferenczi Rozália és Andrási József esküvői képe
még boldog békeidőkből, 1910-ből

2. kép: Családi kép – az özvegyen maradt
Ferenczi Rozália a gyermekekkel és

unokákkal a Hősök 
emlékműve előtt Kenderesen (1941 körül)
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(Folytatás a 7. oldalról)

Andrási József sírja a mai napig megtalálható a kende-
resi öregtemetőben, amelyet fia, József állíttatott. Emellett
neve a hősi emlékmű talapzatán is olvasható a ma már
Horthy-ligetre keresztelt emlékparkban. Így lett kőbe
vésve egy tipikus huszadik századi magyar sors nekünk,
utódoknak mementóként. Egy, nem sokkal az emlékmű
felavatása után készült fényképen, a gyászoló özvegy és a
büszke gyermekek, unokák néznek velünk szembe a
talapzat előtt. (2. kép) Az ő érdemük, hogy édesapjuk,
nagyapjuk története túlélte az elmúlt évszázadot. Igaz, a
lenyűgöző emlékmű már nem hozta vissza a férjet,
édesapát. Annál fontosabb viszont nekünk, utódoknak. A
mi kötelességünk, hogy egy pillanatra megálljunk és
lerójuk tiszteletünket egy sötét korszak áldozatai, hősei
előtt. (3. kép)

Megemlékezésem nem jöhetett volna létre édesanyám,
Országhné Herczeg Katalin és nagynénje, Kővári Istvánné
Herczeg Ilona visszaemlékezése és jegyzetei valamint
nagyapám, Herczeg Sándor az utókornak megőrzött fény-
képei nélkül. Köszönet érte! 

A történeti keretbe foglaláshoz felhasznált cikkek,
tanulmányok a következők voltak:

Cseh Géza: A román megszállás áldozatai Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyében (In: Rubicon, 2011/5) 

Cseh Géza- Szikszai Mihály: Kenderes, 2007.
Wodlutschka Károly - Freissberger Gyula: A 29. honvéd

gyalogezred története. Budapest, 1928.

ifj.Országh László, 
Fegyvernek

Rendőrségi felhívás! Internetezz biztonságban!
– Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket!
– Ne vásárolj a neten!
– Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz!
– A regisztrációs neved ne a személyneved legyen!
– Ne ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg!
– Ne chat-elj idegenekkel! Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tűzfalat, vírusirtót!

Rendőrség

3. kép: Az Andrási család fényképe az 1930-as évek elejéről. Középen az özvegy Ferenczi Rozália. Jobbján
legidősebb lánya, dédanyám, Andrási Ilona Anna (mögötte dédapám: id. Herczeg Sándor).
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Ne kábíts, ÉLJ FELELŐSSÉGGEL!

1988 óta június 26-a a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja.
A szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek országszerte tartanak
prevenciós előadásokat.  

Az ENSZ 1987-es határozata szerint június 26-a a drogfogyasztás
elleni küzdelem világnapja. 1988 óta ezen a napon különböző pre-
venciós kampányokkal próbálják felhívni a figyelmet a kábítószer-
használat veszélyeire világszerte. Az ENSZ Közgyűlése 1998-ban
döntött arról, hogy minden tagállam köteles nemzeti kábítószer-ellenes
programot kidolgozni és megvalósítani. A határozat egyik fő célja az,
hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50
százalékkal csökkentsék. 

Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális
szert. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért felelős. Az
utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a
kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a
különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosító
szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a
kábítószer-ellenes napot.

Forrás: http://www.nyest.hu/hirek/ma-van-a-kabitoszer-ellenes-
vilagnap  

Legyen „szer-telen” a nyár is! Mi a drog?
A drog szót a köznyelv tévesen a kábítószer szinonimájaként is hasz-

nálja. A drog egy gyűjtőfogalom, amelybe beletartozik a kábítószer is.
Drognak tekintjük azokat az anyagokat, szereket, amelyek szerveze-
tünkbe jutva módosítják gondolkodásunkat, érzelmeinket, viselkedé-
sünket. Ebben a tekintetben drognak minősül nem csak a kábítószer,
hanem az alkohol, a cigaretta, a kávé és a szerves oldószerek. Mivel
legálisak, nem minősülnek kábítószernek, de a drogok közé tartoznak
a minden háztartásban előforduló nyugtató-és altatószerek is. 

Nem minden tudatmódosító kábítószer, 
de minden kábítószer tudatmódosító!

Tévhitek: 
– Az én gyerekem nem érintett!
– Az én gyerekemnek nincsenek olyan kapcsolatai, amin keresztül

könnyedén hozzá tud jutni a kábítószerhez!
– Az én gyerekemnek nincs annyi zsebpénze, hogy meg tudja vásá-

rolni ezeket a szereket!

Serdülőkori szerhasználat okai:
– izgalom és örömérzet keresése,
– feszültségoldás, módosult tudatállapot, magány kezelése, 
– hogy kihívják társaik elismerését,
– „mert mások is így tesznek,”
– kortársnyomás,
– pusztán kíváncsiságból,
– a kamaszkor a lázadás kora,
– a droghasználat gyakran az önállóság, függetlenség kifejezése!

Szerhasználatot meghatározó tényezők
– iskola
– család
– lakóhely

Leggyakoribb, legkönnyebben hozzáférhető szerek
Új pszichoaktiv szerek, kannabisz/marihuána, ecstasy, speed,

MDMA, biofű/Spice, nyugtatók, gyógyszerek.

Szerhasználat jelei, tünetei
A motiváció elvesztése, ingerlékenység, elkent vagy nehézkes

beszéd, hallucináció, hiperaktivitás, paranoid téveszmék.

A szerek pontos kémiai összetétele gyakran ismeretlen!
Könnyen beszerezhető - többnyire az interneten keresztül is - olcsó,

hatása kiszámíthatatlan!

Veszélyes és büntetendő!

Kábítószer-kereskedelem 
Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kábítószer birtoklása
Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország terüle-

tére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés
Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal

kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.

Áldozattá válás elkerülése
Az önfeledt szórakozás során a fiatalok figyelmetlenebbé, óvatla-

nabbá válhatnak.
Jó tanácsok:
– Soha ne hagyja őrizetlenül poharát!
– Ne fogadjon el italt idegentől!
– Mindig megbízható társasággal menjen szórakozni!

Mit tehet, mint szülő?
– Legyen aktív részese gyermeke életének!
– Hallgassa meg!
– Határozza meg egyértelműen, hogy mit vár el tőle!
– Legyen a példaképe!
– Legyen őszinte hozzá!

A kábítószer elleni harcban kiemelt szerep jut a megelőzési mun-
kának. Az általános és középiskolákban a bűnmegelőzési szakemberek
tevékenységük során kiemelten kezelik a drogprevenció témakörét. A
diákok részére tartott előadásokon, valamint a tantestületi és szülői
értekezleteken a drogfogyasztás káros hatásaira, illetve felismerési je-
gyeire hívják fel a figyelmet. Az előadások célja a veszélyekre rámu-
tatás, valamint a büntetőjogi következmények megvilágítása.

Vagyonvédelmi tanácsok

Ahhoz, hogy ne zavarja meg jogsértés a jól megérdemelt nyári pihe-
nést, nagyon fontos az alapvető vagyonvédelmi szabályok betartása.
– Közösségi oldalakon ne tegye közzé, hogy nyaralni megy! Kérje

rokon, megbízható szomszéd vagy jó ismerős segítségét a posta-
láda ürítésére, valamint az ingatlan felügyeletére! Hagyja meg neki
az elérhetőségét!

– Lehetősége szerint alkalmazzon mechanikai védelmi eszközöket és
elektronikai jelző-riasztó rendszereket, távfelügyeletet!

– Háza, lakása nyílászáróit – melléképületeket is – elutazás előtt
zárja be! Alkalmazzon időzített kapcsolót, amely azt a látszatot
kelti, mintha a háziak otthon lennének!

– Értékes tárgyairól készítsen „értékleltárt” és fényképfelvételeket!
– Amennyiben szabadságukat otthon töltik, akkor sem árt az óvatos-

ság. Ha a lakásban tartózkodnak, napközben is zárják be a bejárati
ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a hívatlan látogatót!
Miközben a szobában tévéznek, a tolvaj csendben magával viheti a
bejárat közelében található értékeket. A zsákmány ilyenkor több-
nyire táska, személyes iratok, készpénz. Az anyagi veszteségen túl,
ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot. 

Rendőrségi felhívások
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– Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy a kerti munka
hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert
hátsó végében dolgoznak vagy esetleg csak kint pihennek, a nyitva
hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat a lakásba
és észrevétlenül távozhat az értékekkel együtt. 

Strand-szarkák 

A nyári kánikulában a nagy tömeget vonzó vízpart, strandok, uszo-
dák környéke jellemzően egyben a „strandszarkák” vadászterülete is. A
hatalmas tumultusban megszokott látvány, hogy valaki felkap egy tás-
kát és a kijárat felé indul vele, mint ahogy az is, ha épp egy hátizsákban
matat, habár lehet nem is a sajátja. Sajnos minden szezonban akad a
kínálkozó lehetőségre váró tolvaj és az azt megteremtő személy szere-
pére is jelentkező, pedig a gyakran nem kis bosszúságot okozó esetek
könnyedén elkerülhetőek lennének némi odafigyeléssel.

A legjobb védekezés a megelőzés

– A táskára terített törölköző nem védi meg az értékeket, használják
az értékmegőrzőt!

– A csomagokra felváltva vigyázzanak!
– A parkoló autókban ne hagyjanak látható helyen táskát, értéket,

azokat inkább a csomagtartóban helyezzék el! 
– Ne vigyenek magukkal nagyobb mennyiségű készpénzt!
– Ne viseljenek olyan ékszert vagy karórát, amit a vízbemenetel előtt

le kell venni!
– A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes

használati tárgyakat egyszerűen hagyják otthon!
– Szerezzenek be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan, így pénzünket

egyéb értékeinket magukkal tudják vinni akár a vízbe is!
Az eljárások többségében nehézséget okoz, hogy a sértettek legtöbb-

ször csak távozáskor veszik észre a bűncselekményt és az elkövetőről
is csak a legritkább esetben van információjuk, így szemtanúk hiá-
nyában nehéz felderíteni a lopást. A strandok nem vállalnak felelős-
séget az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, melyre általában a han-
gosbemondó is figyelmeztet. Amennyiben bűncselekmény sértettjévé válik,
kérjük minél előbb tegyen erről bejelentést a legközelebbi rendőrkapitány-
ságon és vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét!

Külföldön is biztonságban
Külföldi utazás előtt tanulmányozza át a Külügyminisztérium hon-

lapján megjelentetett, az egyes országokról külön-külön elkészített be-
utazási feltételeket, valamint konzuli tárgyú tájékoztató kiadványokat,
e mellett tanácsos a honlapon szereplő listákból kigyűjteni a felkeresni
kívánt országokban működő nagykövetségek, főkonzulátusok,
tiszteletbeli konzuli képviseletek címeit, telefonszámait!
- Utazás előtt kössön általános, mindenre kiterjedő utas- és baleset-

biztosítást!
- Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, könnyen előfordulhat,

hogy hamis pénzt kínálnak, illetve egyéb módon károsítják meg a
turistákat!

- A szállodában amennyiben arra lehetőség van, vegyen igénybe
értékmegőrzőt!

- A szállodai szobában, annak elhagyásakor ne hagyjon elől érték-
tárgyat, távozáskor a szoba ajtaját, ablakát mindig zárja be, így
védve értékeit a besurranó tolvajoktól!

- Gépkocsival történő utazáshoz rendelkeznie kell zöldkártyával és
nemzetközi kötelező biztosítással, szükség esetén szerezzen be
nemzetközi vezetői engedélyt!

- A magyar állampolgároknak személyazonosításra alkalmas iratai-
kat a schengeni tagállamokban is maguknál kell tartani az esetleges
igazoltatások miatt. Személyazonosításra alkalmas okmány az
útlevél, a személyi igazolvány és a jogosítvány. 

- Külföldön elvesztett vagy ellopott okmányait a helyi rendőrségen
jelezze, és az erről kiállított jegyzőkönyv másolatával forduljon a
magyar külképviselethez, ahol a kiállított ideiglenes úti okmánnyal
haza lehet  térni Magyarországra! Ilyen okmány nélkül ne indulja-
nak el!

Ne dőljön be az „unokáknak”!

Az idős emberek segítő szándékát, jóhiszeműségét és szeretetét
használják ki azok a szélhámosok, akik idős emberektől, nagyszülőktől
csalnak ki pénzt oly módon, hogy telefonon az unokájuknak adják ki
magukat. A leggyakrabban színlelt okok közé tartozik, hogy az unoka
vagy a hozzátartozó balesetet okozott és a károk megtérítése miatt
pénzre van szüksége. De ilyen ok lehet az is, hogy az unoka kölcsönt
vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni. Sőt, azt is állíthatják, hogy a
hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van és csak pénzért
cserébe engedik szabadon. A telefonhívásban persze jelzik, hogy egy
ismerősüket küldik maguk helyett. Fontos, hogy az idős korosztályhoz
rendszeresen eljussanak a prevenciós ajánlásaink. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságnak és helyi szerveinek bűn-
megelőzési munkatársai épp ezért rendszeresen tartanak előadásokat
számukra. Kérjük, hogy hívják fel idős hozzátartozójuk, közvetlen
ismerőseik figyelmét a bűnelkövetési módszerekre és továbbítsák
nekik a rendőrség tanácsait! Ha többször hallják, talán könnyebben
felismerik az  átveréseket.

A fiatalok biztonsága  

A diákok nemsokára élvezhetik a megérdemelt nyári szünidőt.
Néhány évvel ezelőtt kulcsos gyerekeknek neveztük azokat, akik az
iskolai szünidőt egyedül, céltalanul, felügyelet nélkül töltötték. Mára
ez megváltozott, hiszen a fiatalok jelentős része otthon megtalálja az
egész világot. Az elektronikus média és az internet más típusú veszé-
lyeket hordoz.
– A világhálón is él a szabály: idegenekben ne bízzanak és tartsák be

a biztonságos internetezés szabályait, ne adják meg nevüket,
címüket, személyes adataikat!

– Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy otthonról, mondja meg hová
megy, kivel találkozik, mikor ér haza! Ismerjék meg barátai nevét,
címét, telefonos elérhetőségét! Ez nem a bizalmatlanság jele,
hanem a gondoskodásé.

– A gyermekek értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól
látható helyen és ne adják oda senkinek!

– Táskájukat ne hagyják őrizetlenül, azokat mindig tartsák maguk
mellett!

– Idegenekben ne bízzanak meg feltétel nélkül, velük ne menjenek
sehová!

– Késő esti órákban lehetőség szerint ne tartózkodjanak közterületen!
– Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat, valamint emlékezetből

tudják szüleik telefonszámát is!

A nyár veszélyeiről iskolásoknak!

Fürdőzz biztonságosan!
– Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz!
– Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt!
– Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
– Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival vagy

gumimatraccal sem!
– Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben!

Szórakozz biztonságban!
– Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakásba!
– Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, az

érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy!
– Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid,

kerékpárodat mindig zárd le!
– Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy

a rendőrségen!
– Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha ezt teszed,

lehet, hogy bűncselekményt követsz el és magad is bűncselekmény
áldozatává válhatsz!

Rendőrség
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
- Szociális tevékenységet folytató egység vezetője-szociális
munkatárs (Karcag),
- Gyógytornász (Berekfürdő),
- Szociális gondozó-szakgondozó (Karcag),
- Értékesítő (Szolnok),
- Pultos (Berekfürdő),
- Szakács, melegbüfés (Karcag),
- Konyhai kisegítő, konyhalány (Karcag),
- Szakács (Karcag),
- Forgácsoló (Kisújszállás),
- Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
- Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
- Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
- Villanyszerelő (Berekfürdő, Karcag),
- Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó
(Kisújszállás),
- Gépi szabó, szabász (Kisújszállás),

- Személygépkocsi vezető, pizzafutár (Karcag),
- Kamion- gépkocsivezető (Karcag),
- Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
- traktoros - (Berekfürdő),
- Traktorvezető (Karcag),
- Nehéz földmunkagép-kezelő (Berekfürdő),
- Egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás-állatgondozó (Karcag),
- Egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás-fóliafújó (Karcag),
- Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag)

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

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

ÁLLÁSAJÁNLATOK
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