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A 2019. január 21-én tartott rendes, nyílt ülésen az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete:

Döntöttek a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körül-
mények meghatározásáról. A testületi ülést megelőző bíráló-
bizottsági ülésen megállapításra került, hogy egybeszámítási
szabályokat kell alkalmazni másik nyertes pályázat miatt. A
bírálóbizottság a következő három gazdasági szereplő vizsgálatát
javasolja a testületnek: Creo-Team Kft., Budapest; Mpaladin
Kft., Budapest; Gesztelyi Zrt., Budapest. Mindhárom cég
megfelel az eljárásra történő meghívásra, az előzetes vizsgálat
alapján kizáró okok alatt nem állnak.

A Kormányhivatal felülvizsgálati javaslata alapján új
rendeletet alkottak a közterület-használat rendjéről, és a
köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés
alapvető szabályairól. Az egyik legjelentősebb rendelkezés
pontosítása szerint a kenderesi „dögtérre” csak Kenderes köz-
igazgatási területén rendezett lakcímmel rendelkező állampol-
gárnak van joga állati tetem elhelyezésére.

Szintén új rendeletet alkottak a közterületek filmforgatási
célú használatáról, amelyben szabályozásra került Kenderes
közigazgatási területén történő filmforgatási célú közterület hasz-
nálat rendje, a használati díj alól történő kedvezmények megha-
tározása. 

Határoztak arról, hogy pályázat útján  igényt nyújtanak be
az önkormányzati kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható
támogatásra, mely a hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lők 2019. évi január-november közötti havi illetményére és az
ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére
fordítható.  

Döntöttek a „Külterületi helyi közutak és gyalogjárdák
fejlesztése Kenderesen” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a Közbeszerzési
Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési el-
járási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gaz-
dasági szereplők kiválasztásáról. Ez a pályázat a Hosszúháti út,
a Rákóczi és a  Szent István úti gyalogjárdák felújítására irányul.
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az
eljárásba bevonni: Népszer Kft., Karcag; 4 ÉK Kft., Kunhegyes;
Kunhegyesi Építők Kft., Kunhegyes; Duba-Sped Kft., Egyek;
Gozsovics János, Kunmadaras; Józsa Kft., Tiszafüred

Egyebek napirenden belül határoztak az önkormányzat és
a Kenderesi Református Egyházközség közötti ajándékozási
szerződés jóváhagyásáról, az egyházközség tulajdonát képező,
1212/1 helyrajzi számú, 1026 m2 területű „beépítetlen terület”
megnevezésű földterületre vonatkozóan. A földterületet az
önkormányzat köszönettel elfogadta. 

Jegyző úr tájékoztatta a képviselő-testületet a téli
rezsicsökkentéssel kapcsolatos igényfelmérés eredményéről,
valamint arról, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni
ellenőrzést fog végezni a településen, ahol azt vizsgálják, hogy
megfelelnek-e a meghatározott feltételeknek az igénylők. A
testület határozott a tüzelőanyagokra kért ajánlatkérésekről is,
mely szerint árajánlatokat kérnek helybeli és környező
települések vállalkozóitól is a beszállításra.    

Határoztak a Kenderes szennyvíztelepen üzemelő FLYGT
gyártmányú szivattyú felújításáról. Hozzájárultak, hogy a
felújítás költsége, 511.608 Ft + ÁFA összegben a 2018. évi bérleti
díj terhére történjen kiszámlázásra. 

Jóváhagyták az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. között megkötött bérleti-üzemeltetési szerző-
dés módosítását, mely szerint a felek rögzítették, hogy 2018.
január 1-től a közterületen működő közkifolyók használatáért 5
m3/hó/közkifolyó átalánydíjat alkalmaznak. 

Döntöttek arról, hogy a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok
megújítása” elnevezésű pályázaton elnyert összegből a fel-
használásig szabad összeget értékpapírba fektetik.

Baktai Kálmán önkormányzati képviselő  közbeszerzési
bizottságban betöltött, tanácskozási joggal rendelkező tagi
viszonya 2018. december 31-én lejárt, melyet nem kíván
megújítani.

Képviselői kérdés hangzott el a bánhalmi úttal kapcsolat-
ban, mert a kijelölt  útszakaszon a rossz állapot miatt szinte
lehetetlen közlekedni. Válaszként elhangzott, hogy az önkor-
mányzat tud a problémáról, és mindent megtesznek az út
mielőbbi járhatóságáért. Jegyző úr tájékoztatásul elmondta, hogy
értékbecslést kértek a volt óvoda területére, az utakkal kap-
csolatos értékbecslést az ott lakóknak kell intézniük. A meg-
építendő kerítés ügyében is egyeztettek, és valószínűleg olyan
kerítés fog épülni, amely a lakosoknak is megfelel.   

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy az óvoda átadása szín-
vonalas, bensőséges ünnepség keretében megtörtént. Végezetül a
közmeghallgatások időpontjáról és helyszínéről hangzottak el
információk. 

* * *

A 2019. január 31-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalták meg:

Határoztak az önkormányzat és a Sanya Xinhai CITIC
Befektetési Alapkezelő Kft. között megkötendő Együttmű-
ködési Megállapodás jóváhagyásáról, mely a kínai befektető
által Kenderesen megvalósuló ipari üzem létrehozására irányul,
ahol házgyári elemek gyártása valósul meg.

Megtárgyalták az önkormányzat és a FLIT ESTATE Kft.,
Budapest között megkötendő bérleti előszerződést, amelyet
jóváhagytak. 

Döntöttek arról, hogy a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos
tüzelőanyagok beszállítására érkezett ajánlatok közül a leg-
kedvezőbbet adó, Csíki Endre, Kenderes, Vasút út 5. szám alatti
egyéni vállalkozó ajánlatát fogadják el.  

Határoztak arról, hogy pályázatot írnak ki a Városi
Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére.

Megtárgyalták az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjének a törzstőke emelés tárgyában benyújtott kérelmét
és egyetértenek azzal, hogy  a kft. törzstőke emelést hajtson
végre.

Jóváhagyták a mini bölcsőde eszközeinek beszerzésére
felajánlott, vissza nem térítendő támogatásról szóló támo-
gatási szerződést. Nyilatkoztak, hogy az ilyen jellegű felaján-
lásokat teljes mértékben a mini bölcsőde működtetéséhez szük-
séges eszközök beszerzésére fordítják. 

Végezetül a szociális tűzifa osztásával kapcsolatos informá-
ciók és vélemények hangzottak el.

Testületi ülésen történt
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 4-én közmeghallgatással egybekötött nyílt
ülést tartott Bánhalmán, ahol az alábbi napirendeket
tárgyalták meg:

Határoztak kínai delegáció Kenderesre történő
meghívásáról, amely a beruházási tárgyalások lefolytatása,
és egyeztetés miatt vált szükségessé.  

Polgármester asszony rövid tájékoztatást adott a 2018. évi
gazdálkodásról és ismertette a 2019. évi költségvetés főbb
számadatait. Az önkormányzat a továbbiakban is takarékos
és fegyelmezett gazdálkodást folytat, amely az előző
években is elsődleges szempont volt.

Bánhalmán a közösségi ház felújítása, a kistemplom
(imaház) felépítése és a szennyvízhálózat kiépítése, valamint
a közvilágítás korszerűsítése fog megvalósulni. A
munkálatok a jó idő beálltával ténylegesen elkezdődnek. A
„Komplex energetikai fejlesztés Kenderes
közintézményeiben” című pályázat keretében kerül
felújításra a közösségi ház, amelynek engedélyeztetési
eljárása elhúzódik, jelenleg a Kincstár jóváhagyására várnak. 

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a szennyvízberuházás
kivitelezési eljárásának hivatalos megnyitója megtörtént, a
tájékoztatás szerint március hónapban elindul a tényleges
munka a településen, amely 2020. december 31-ig fog
befejeződni. A beruházással kapcsolatos esetleges
kellemetlenségekért kérik a lakosság türelmét és megértését. 

Az önkormányzat részt kíván venni a „Modern falvak
program”-ban, amelynek keretében járdafelújításra,
infrastruktúra fejlesztésre, útfelújításra, útépítésre fognak
pályázni, amely Bánhalmát is érinteni fogja. 

A kistemplom telkén lévő ház bontását a
Városgazdálkodási intézmény dolgozói fogják végezni, a
tűzifa kihordását követően. 

A bánhalmi lakosság részéről korábban felvetődött a kinti
buszmegálló építésének szükségessége, amelynek
engedélyeztetési eljárása folyamatban van.  

A továbbiakban lakossági kérdések hangzottak el,
alábbiakban az ezekre adott válaszokat olvashatják:

Arra a kérdésre, hogy a kínai beruházás kap-e
adómentességet, válaszként elhangzott, hogy a partnerek
tisztában vannak azzal, hogy a magyarországi jogszabályok
rájuk is vonatkoznak. Amennyiben a későbbiek során a
Képviselő-testület adókedvezményt biztosításáról dönt, az a
többi adózóra is fog vonatkozni. 

Az Akácos és Kakat út közötti „Sebők köz”  javítását a
Városgazdálkodási intézmény fogja elvégezni  az időjárás
függvényében. 

Az Akácos út végén lévő út javítását  és járdaszakasz
készítést szintén el fogják  készíteni, a műszaki kolléga már
felmérte a területet. 

A Dékány József, Bán Tibor és a bekötő út cseréje meg fog
történni, a volt óvoda területének fejében.  A sorompó
felállításával kapcsolatban nem tudtak megállapodni. A
lakóközösség képviselői kérték hogy nyissák meg a
sorompót legalább addig, amíg nem lesz járható útjuk.
Alpolgármester asszony levelet írt a tulajdonosnak,
amelyben kérte a sorompó megnyitását. A kerítésről is
tárgyaltak és olyan tájékoztatást kaptak, hogy az
környezetbarát lesz. 

A Dékány József út végén, -ahol nincs út- a
lakóközösségnek szolgalmi jog biztosítását kell majd kérnie
a bejáráshoz.

A Kakat hídon balesetben  megsérült villanyoszlop
javítása meg van rendelve. 

A lakosság  a szennyvízberuházás terveit megnézheti.

A Kenderes-Bánhalma közötti út rossz állapotát már
többször jelezte az Önkormányzat a Közúti Igazgatóságnak,
de ismét felveszik velük ebben az ügyben a kapcsolatot. 

A közösségi ház felújítása egy komplex energetikai
felújítás keretében fog megvalósulni, amelynek összege 200
millió forint. Ebből a Területi Gondozási Központ épülete, a
bánhalmi közösségi ház, a Városháza egy része és a Városi
Könyvtár fog megújulni. A közösségi ház külső homlokzata
megújul és nyílászáró csere történik. A tető felújítására másik
pályázati forrást kell keresni, mert ebből a pályázatból ez
nem kivitelezhető. 

A Kenderesi Gondozási Központ munkatársai minden idős
embert szeretettel várnak az intézménybe Bánhalmáról is,
ahol különböző szabadidős programokat, foglalkozásokat
szerveznek számukra. (pl. hitoktatás, gyógytorna, stb.) A
házi segítségnyújtás keretén belül szociális segítést és
személyi gondozást, ápolást tudnak biztosítani a
rászorulóknak. Jelenleg egy gondozónő dolgozik
Bánhalmán, de igény esetén a létszám bővíthető.

A kenderesi óvodába behordott gyermekek -kérés alapján-
lehetőséget kapnak arra, hogy a volt óvoda épületében várják
a buszt. Sajnálatos dolog, hogy a Kenderesre járó óvodás
gyermekeket szüleik Tomajmonostorára íratják be iskolába.

A vízóraleolvasással és a szemétszállítással kapcsolatos
problémákat mindkét szolgáltató felé már jelezte az
önkormányzat.

Közmeghallgatás Bánhalmán
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Közmeghallgatás Kenderesen

2019. február 5-én közmeghallgatással egybekötött nyílt
ülést tartott Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete. 

A napirendek megtárgyalása előtt a jelenlévők meghallgatták a
„Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és
park kialakítása” című projekt marketingstratégiáját a Populart
Produkció Kft. képviselőjének előadásában.  Ismertették a
megvalósuló fejlesztéseket, amelyek keretében felújításra kerül a
Borház, a volt református iskola, a Horthy liget, a Városháza
épülete és a Somogyi Béla  úti lakóház.

Polgármesterasszony rövid tájékoztatást adott a 2018. évi
gazdálkodásról és ismertette a 2019. évi költségvetés főbb
számadatait.  A 2018-as évet értékelve elmondta, hogy az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait intézményein
keresztül, illetve egyéb módon elvégezte. Kiemelt figyelmet
fordítottak a közmunkaprogramokon való részvételre, amelyet a
jövőben is folytatni kívánnak. A megnyert pályázatok
adminisztratív, előkészítői feladatait a tavalyi évben folyamatosan
végezték. Az elnyert pályázatok megvalósítása az év végéig fog
megtörténni. 

A szennyvízberuházás kivitelezési munkálatai márciusban
megkezdődnek és várhatóan 2020. december 31-ig fejeződnek be.
A beruházással kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért kéri a
lakosság türelmét és megértését. A belvízhálózat kiépítése már
megkezdődött az érintett utcákban, ezzel kapcsolatosan már
érkeztek lakossági észrevételek. A közmeghallgatáson részt vett a
kivitelező cég képviselője, akihez kérdést intézhettek. A
legnagyobb problémát az utcán lévő fák kivágása jelentette. A
terveket mérnökök készítették, akiknek szakértelmében
megbíznak. A kiszedett fák pótlásáról a kivitelező fog
gondoskodni.   A Hosszúháti út építése 100 millió Ft-os beruházás
lesz. Elkészül a Rákóczi út, valamint a Szent István út egy részének
járdaépítése, amely a kiállítóteremtől a postáig tart.  TOP-os
pályázat keretében megújul a Városháza, a Városi Könyvtár, a
Kenderesi Gondozási Központ épülete és Bánhalmán a közösségi
ház. Folyamatban van a Központi Konyha gépeinek és
berendezéseinek teljes felújítása. Átadásra került a felújított óvoda
épülete, befejeződött a játszóterek építése. Kialakítottak egy mini
bölcsődét, amelynek átadása hamarosan megtörténik.  A felújítás
befejezéséhez önkormányzati pénzeszköz bevonására is szükség
volt, viszont a szükséges berendezések megvásárlásához nincs
forrás, azt különböző felajánlásokból tudják majd biztosítani. 

Részt kívánnak venni a „Modern falvak” programban, amelynek
keretében járdafelújításra, infrastruktúra fejlesztésre, útfelújításra,
útépítésre fognak pályázni, amely Bánhalmát is érinteni fogja. 

Megállapodás született egy kínai házgyári elemeket gyártó
befektetővel arról, hogy gyárat épít az önkormányzat tulajdonát
képező 2,1 hektáros területen. Ez hosszú távon meghatározza majd
a település fejlődését, a lakosság örömmel fogadja a beruházást.
Első körben 100 fő, majd további 100 fő foglalkoztatását tervezi a
befektető, akivel  tárgyaltak a bentlakásos szociális otthon
megépítéséről is. Évek óta érzékelhető, hogy erre az intézményre
igen nagy szükség lenne az idősek kulturált és biztonságos
gondozása érdekében.    

A közvilágítás korszerűsítésének és bővítésének minden elő-
készítő folyamata lezárult, a kivitelezés hamarosan elkezdődik.
Többeket felháborít az, ahogyan a villanydrótok alatti fákat le-
gallyazták. Az önkormányzat többször kérte a munkálatok vég-
zőjét, hogy kíméletesen vágják ki a fákat. A legutóbbi gallyazást

növénydoktor végezte, mégis sokan panaszkodtak az elvégzett
munkára.  

Több lakossági panasz érkezett a vízdíjszámlákkal és a
szemétszállítással kapcsolatos számlagondokról, valamint a
közvilágítási hibabejelentéssel kapcsolatos problémákról. Az
önkormányzat minden esetben jelzéssel élt a szolgáltatók felé. 

Az alábbiakban közöljük a közmeghallgatáson felmerülő
kéréseket és a feltett kérdésekre adott válaszokat:

A Hosszúháti út pályázatának önerejét a gazdák vállalták
megfizetni, de a beérkezett nyilatkozatok alapján csak 4,5 millió Ft-
ra történt kötelezettségvállalás. Az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséből nem tudja biztosítani az önerő összegét, nincs
fedezet a hiányzó 4,5 millió Ft biztosítására. A gazdák közül még
többen nem nyilatkoztak az önerő vállalásról, őket ismét  meg
fogják keresni, mivel az első körben tartott megbeszélésen
mindannyian vállalták annak megfizetését. 

A Somogyi Béla úton egy lakos háza előtti szakaszon hiányzik a
járda. A Szövetkezeti út elején a gyalogosok az úttesten
közlekednek, ami nagyon balesetveszélyes. A Ligetbe kamera
felszerelését kérnék, mert az elmúlt napokban is rongálás történt.
Szeretnék, ha a Toldi úton térkőből készült járda épülne. Ezekről a
problémákról tud az önkormányzat és keresik a megoldás
lehetőségét. A Turgonyi út valóban nagyon rossz állapotú, az az
MNV Zrt. fenntartásában van, tudnak a problémáról, azt az
önkormányzat folyamatosan jelzi feléjük.

A Kenderesi Gondozási Központ vezetője elmondta, hogy
szeretettel várja az érdeklődőket az intézményben, ahol változatos
szabadidős programokon, foglalkozásokon vehetnek részt. A
napokban a hitoktatás is elindult az intézményben. A házi
segítségnyújtás keretén belül szociális segítést és személyi
gondozást, ápolást tudnak biztosítani a rászorulók számára. A
szolgáltatás napi négy órában is igénybe vehető, egészségügyi
állapottól függően. Mindenki saját maga dönti el, hogy mennyi időt
tölt az intézményben. A klubfoglalkozások célja a társas
kapcsolatok építése és az elmagányosodás érzésének enyhítése.      

Képviselői hozzászólásra reagálva elhangzott, hogy a 70 éven
felülieknek előző években adott 10.000 Ft-os támogatást az önkor-
mányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem tudta 2018. évben adni.
A beiskolázási támogatás (ugyanezen okokból) késéssel, de kifi-
zetésre került. Ezeket a támogatásokat az önkormányzat önként
vállalta a saját költségvetéséből biztosítani, a környező települése-
ken ilyen támogatás nincs. A Városgazdálkodás intézménye
normatív támogatást nem kap, működését az önkormányzat
finanszírozza. A város üzemeltetésére létrehozott, alapfeladatokat
ellátó intézmény. A közmunkaprogram szorosan kapcsolódik az
intézmény működéséhez. A programokban próbálnak értékteremtő
munkát végezni.

A szociális tűzifával kapcsolatosan elhangzott, hogy azt a
jogosultak  nem adhatják el. 

A lakosság örül, hogy a Posta épülete megújult, szeretnék, ha az
előtte lévő egykori gyógyforrás újból megnyitásra kerülne.  

Kérésként merült fel, hogy az önkormányzat keresse meg a
lehetőséget a fogorvosi ellátás támogatására, a háziorvosi ellá-
táshoz hasonlóan. 

Az üresen álló házak illegális elbontása országos probléma.
Minden évben felszólítják azokat a tulajdonosokat, akiknek
életveszélyes az ingatlana és jelentik az építéshatóság felé is.  

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



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2019. március 5. oldal

Tájékoztatás tavaszi szünidei 
gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosultak a
tavaszi szünet idejére, ha gyermek szülője/törvényes
képviselője igényli az ellátást.

A kiküldött igénylőlapok ügyfélfogadási időben 2019.
március 20-ától 2019. április 5-ig adhatok le a Polgármes-
teri Hivatal 5. irodájában.

Az étkeztetés időtartama: a tavaszi szünet idejére eső
munkanapok, 

2019. április 18. 
2019. április 23.

Az étkeztetés helye: Központi Konyha
5331 Kenderes, Szent István út 52.

Étkeztetés módja: déli meleg főétkezés biztosítása,
kizárólag elvitellel.

Az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, kérjük, hogy
ételhordó edényről szíveskedjenek gondoskodni!

Kenderes Város Polgármesteri Hivatala

Igazgatási és Szervezési Osztály

Hírek a Kenderesi Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület

háza tájékáról:

Egyesületünk ismét, 

nyári néptánc tábort
szervez!
Korosztály: 3-14 év

Időpont: 2019. 07. 01-05.
Tábor díja: 15.000 forint.

Előleg befizetése kötelező, részletfizetés lehetséges!
Bővebb tájékoztató a Kenderesi Krónika következő

számában!

Érdeklődni személyesen: 
Lukácsné Németh Edit óvó néninél vagy Szabóné

Bóta Henrietta tanító néninél lehet.
Telefonon: +36 70/ 942 8202 számon.
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Tisztelt Szülők!
A 2019/2020. tanévi 

általános iskolai
beiratkozásra 

az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 

8.00-19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 

8.00-19.00 óra között

Helye:
I. számú épület, helyettesi iroda

A beiratkozáshoz kérjük hozzák
magukkal a következő dokumentu-
mokat:

- a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyerek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),

- TAJ kártya,
- születési anyakönyvi kivonat,
- igazolás gyermekvédelmi

kedvezményről, hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetről,

- nyilatkozat a gyermek felügyeleti
jogának gyakorlásáról.

Ingyenes vagy kedvezményes nap-
közi, illetve menza igényléséhez szük-
séges igazolások:

- határozat rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről vagy

- nagycsaládos nyilatkozat vagy
- orvosi igazolás tartós betegségről.

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk leendő elsős gyermeküket iskolánkba!

A 2019/2020. tanévben két gyermekszerető tanító néni, Bótáné Veisengruber Edit és Vízi Jánosné tanítják
elsőseinket.

Mindkét tanító néni célja a nyugodt, csendes, bizalomteljes környezet kialakítása, melyben minden kisdiáknak
lehetőséget biztosítanak, hogy megmutathassa, miben ügyes, tehetséges. Olyan iskolát szeretnének biztosítani kis
tanítványaiknak, ahova jó dolog reggelente megérkezni, ahol minden nap gyarapodik tudásuk, ahol a szülők is
nyugodtak lehetnek, hogy biztonságban tudhatják ránk bízott, legféltettebb kincsüket.

A két tanító néni és iskolánk valamennyi pedagógusa nagy izgalommal, kíváncsisággal és szeretettel várja az
elsősöket a beiratkozásra és az iskolahívogató foglalkozásokra.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
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Pályaorientációs pályázatunk keretében rendhagyó
tematikus órával, valamint iskola- és gyárlátogatással
segítettük felsőseink pályaválasztását. Januárban a túrkevei
Ványai Ambrus Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskolában, februárban pedig a Jász-Plasztik Kft.
jászberényi műanyagfeldolgozó telephelyén jártunk.
Köszönjük Majzik Józsefnek, hogy bemutatta tanulóinknak
szakmáját.

Szabadidős programjaink ezzel nem értek véget. Alsósaink
filmet néztek, játékdélutánokon játszottak, Bozsik tornán
szereztek 2. helyezést. Szabóné Bóta Henrietta tanító néni
elindította a SZÖSZI – Szülőkkel összevont szabadidő –
programot. Ahogy az elnevezésből kiderül, szülők és
gyerekek együtt töltenek egy-egy tartalmas délutánt, első
alkalommal farsangi dekorációt és gyümölcssalátát, második
alkalommal farsangi jelmezeket és kókuszgolyót készítve.
Felsőseink fürdőben voltak, bowlingoztak, focibajnokságon
mérték össze ügyességüket. Megtekintették a Bűvösvölgy
médiaértés-oktató központot Debrecenben, ahol a média
varázslatos világával ismerkedtek. A gyerekek játszva, aktív
alkotófolyamatok során tanulták meg egyedülálló
eszközpark és képzett médiaértés-oktatók segítségével,
hogyan hat ránk a média.

Nyolcadikosaink túl vannak a felvételiken, elküldtük

jelentkezési lapjaikat, várjuk az iskolák értesítéseit, hogy
hová vették fel tanulóinkat.

A február a farsang időszaka volt intézményünkben.
Alsósainkkal három alkalommal szerveztünk a művelődési
házzal közösen játékos és kreatív foglalkozásokat, melynek
végén a kiszebáb elégetésével eltemettük a telet is. Az
iskolában minden tanulót farsangi fánkkal vendégeltünk
meg, majd a Vaga Banda Gólyalábasok mókáztak
tornatermünkben, elsősorban alsósaink nagy örömére.
Láthattunk zsonglőr attrakciót, találkozhattunk tűznyelő
művésszel, majd a gólyalábak alatti vonatozás után farsangi
szemüveg- és álarckészítéssel folytatódott a délelőtt. Délután
került sor a jelmezesek felvonulására és táncházra.

Köszönjük, hogy eddig is segítették a 
Tehetséges Kenderesi Gyerekekért

Alapítványt 
adójuk 1%-ának felajánlásával. 
Kérjük, tegyék ezt 2019-ben is!

Alapítványunk adószáma: 

18824553-1-16.
Nagyné Lenge Margit

Januárban és februárban történt iskolánkban



Noémi első tánclépéseit a kenderesi
művelődési házban tette meg tizenhat
évvel ezelőtt, az évek során  több tánc-
típust is kipróbált, amíg megállapodott a
néptáncnál. Örömmel és büszkén követ-
tük sorsát, tudtuk, hogy választott terü-
letén megállja helyét. Mára elmondhatja
magáról, hogy elvégezte a Magyar
Táncművészeti Egyetem néptánc szakát,
mesterképzésre készül, több tánccso-
portban tanít és február óta  egy nemzet-
közi és országos szinten is elismert
csapat, a székesfehérvári Alba Regia
Táncegyüttes tagja.    

- Mikor kezdtél el táncolni, milyen
indíttatásból? Milyen  jellegű táncokat
tanultál?

Második osztályos koromban, 2003-
ban kezdtem el táncolni. A túrkevei
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
indított néptánc tagozatot Kenderesen.
Akkor Juhász Andrásné, Erzsike néni
tanította a néptáncot, ahová a barátnő-
immel együtt iratkoztunk be, szép nagy
számmal. Emlékeim szerint, a szüleim
ötlete volt, hogy próbáljam ki a nép-
táncot, de minden bizonnyal nem tilta-
koztam ellene, és örültem annak, hogy
van lehetőségünk ilyen mozgásos fog-
lalkozáson részt venni.

A néptánc oktatással egy időben indí-
tottak társastánc tagozatot is, erre is
2003-ban iratkoztam be, és párhuza-
mosan jártam mindkettőre. A társastánc
tanárunk akkor Sallai Krisztina volt.

8. osztályos koromban a pályavá-
lasztás előtt, az utolsó pillanatban dön-
töttem úgy, hogy a néptáncos pályát
választom.

- Hol és mely intézményekben
folytattál tanulmányokat?

2001 – 2009 között a  Kenderesi Álta-
lános Iskola tanulója voltam, majd 2009
– 2014 között – a Fóti Népművészeti
Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium
/érettségi és OKJ-s néptáncos képzés/
padjait koptattam. 2016 – 2018 között  a
Magyar Táncművészeti Egyetem
/néptánc szakirány, táncos és próba-
vezető szak/hallgatója voltam, 2019 –
ben a  Magyar Táncművészeti Egyete-
men mesterképzésen szeretném folytatni
tanulmányaimat.

- Melyek azok az intézmények,
csoportok ahol dolgozol vagy tanítasz?

Jelenleg a Szilágyi Keresztény Iskola,
Művészeti Iskolájában dolgozom, nép-
tánc pedagógus gyakornokként. Az
iskolába, 2015-ben vettek fel, fél állásba
jelmez-, és viselettáras pozícióba, majd
másfél év után teljes állásra egészült egy
pedagógiai asszisztensi körrel, és jelen-
leg csak néptáncot oktatok heti 20
órában.

A barátommal február óta táncolunk
Székesfehérváron az Alba Regia Tánc-
együttesben, ahova heti 2 x 2,5 órát
járunk. Előtte a Veszprém-Bakony Tánc-
együttesnél voltunk tánckarvezetők.

Tanítok a Szent Margit Óvodában heti
2 alkalommal, 30-30 gyereket, délelőt-
tönként az Egry úti Óvodában, 4 cso-
portban illetve van egy saját óvodás
foglalkozásunk péntekenként.

Nemesvámoson indítottunk február-
ban egy néptánc csoportot, ahova heti
egyszer 1,5 órára járunk el, itt kezdő és
táncos tudással rendelkezőket is tanítunk.

- Milyen versenyeken vettél részt
eddigi pályafutásod alatt és milyen
eredményeket értél el?

Mára, a néptáncmozgalom azon része,

hogy versenyeken mérjék össze tudásu-
kat a néptáncos fiatalok, hatalmas virág-
zásnak örvend. Ám én, mégis azon oldal
képviselői közé tartozom, akik nem
igazán vágynak ilyesfajta megmérette-
tésekre. Ettől függetlenül ösztönzöm
tanítványaimat a színpadi megjelenés
tapasztalatainak megszerzésére. 

2011-ben Országos Ifjúsági Szólótánc-
verseny /Békéscsaba/ innen Hetrovicz
Grétával továbbjutottunk a döntőbe, amit
Szarvason rendeztek meg.

2017-ben vettem részt a „Fordulj egyet
előttem” páros táncversenyen, Budapes-
ten.

Eddig tánccsoportjaimmal is igen jó
eredményeket értünk el, a hazai szakmai
versenyeken.

-Kinek, minek hatására választottad
ez a pályát? Kinek köszönheted, hogy
elindított ezen az úton? A család
mennyire támogatott ebben?

5. osztályos korunkban vett át minket
néptáncon Ruscsák-Szász Andrea, és ő
tanított egészen a középiskola végéig.
Neki köszönhetem, hogy Fótra jelent-
keztem, és nem hagytam veszni a nép-
tánc iránti szeretetemet. A Népművészeti
Szakközépbe a legutolsó pillanatban
adtuk be a jelentkezésünket, Nádas
Szabinával, Hetrovicz Grétával és Túri
Anitával. Fel is vettek minket. Életem
legjobb 5 éve volt, szerettem oda járni, és
mindezt Andinak köszönhetem!

A családom szerencsére mindig min-
denben támogatott, ha én Fótra akartam
menni, akkor ők oda jöttek el, és köl-
töztettek fel a kollégiumba. Sokszor
haragudtam régen apukámra, ha a rossz
jegyeim miatt nem mehettem el táncra.
Olyankor mindig nagyon szomorú
voltam, de felnőtt fejjel érthető.. jobban,
és többet kellett volna tanulnom.

- Melyek a legemlékezetesebb fellé-
péseid, amelyekhez emlékek, külön-
leges eredmények fűznek?

2011-ben, amikor Grétával bejutottunk
az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny
döntőjébe, amit Szarvason rendezetek
meg.

2007-ben Martfűn részt vettünk egy
néptáncversenyen, kalocsai lánytáncot
táncoltunk, és tánc közben, hirtelen leállt
a zene, de mi nem ijedtünk meg, mintha

Ismét  kenderesi néptáncosra lehetünk büszkék…
– interjú Szerencsi Noémivel, a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes tagjával – 
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misem történt volna, végig saját ének-
hangunkra eltáncoltuk az egész
koreográfiát. 

Egyszer Kazárra utaztunk a kenderesi
néptánccsoporttal, és rábaközi táncokkal
neveztek be a versenyre engem és Grétát.
Az őszintét megvallva, a mezőnyben
nagy esélyünk lett volna, viszont a fele-
dékenységemből fakadóan, a rábaközi
szoknyáinkat otthon felejtettem, így nem
tudtunk kiállni a zsűri elé. 

A versenyeken kívül fontosnak tartom
egy közösség összetartását, erre például
Erdélyben kerítünk lehetőséget, mert ha
tehetjük minden évben elutazunk oda. 

- Ezt a szakmát szánod fő kenyérke-
resetnek a jövőben vagy érdekel más
is?

Én szeretnék ebben az iskolában
dolgozni, ameddig csak lehet. Nem titok,
hogy szeretnék egyszer pályázni a Kőrösi
Csoma programra, hogy az új szakmai
kihívások mellett világot is láthassak.
Szerintem a pedagógusi pálya rengeteg
szép, és örömteli pillanatot ad a szá-
momra. A gyerekek iránti szeretetem
miatt maradnék ezen a pályán. A táncolás
szeretete mellett úgy gondolom, hogy a
néptánc az egyik eszköz ahhoz, hogy a
fiatalabb korosztályokat megfelelő érték-
renddel ruházzuk fel a mai rohanó világ-
ban.  

- Játszol hangszeren is?
Középiskolában próbálkoztam hege-

dűn tanulni, de nem sokáig jutottam, mert
nem volt időm eljárni tanárhoz. A bará-
tom több hangszeren is játszik, így néha
napján én is a kezembe veszem a gitárját.
Egyszerűbb dallamokat tanulgatok tőle.

- Hogyan érzed magad, amikor
népviseletbe öltözöl? A ruha hatására
változik a színpadi viselkedés?

Ha népviseletbe öltözöm, mindig az a
mondat jut eszembe, amit régen Szász
Andi mondogatott nekünk: - „Viselet van
rajtad, amit viselni tudni kell!” Én is ezt a
mentalitást próbálom átadni a tanítvá-
nyaimnak. Mikor én viseletbe öltözöm,
próbálok a legapróbb részletekre is oda-
figyelni, és mindent pontosan és precízen
magamra ölteni. Teljesen más az amikor
viseletben ki kell lépni a színpadra, mint
amikor a próbateremben táncolunk.  

- Milyen szakmai tantárgyak érde-
kelnek leginkább?

A kinetográfiával (táncjelírás) az egye-
tem alatt, sokat küzdöttem. De mégis azt

tartom az egyik legérdekesebb szakmai
tantárgynak. Az egyetem alatt, nagyon
szerettem a drámapedagógiát.  A
középiskolában nagyon komolyan vették
a balettet, így az egyetemen már nem volt
vele gondom, és sok pozíciót, és
gyakorlatot ismertem már.

- Szerinted, lehet kommunikálni a
tánccal, pl. külföldön, más anyanyel-
vűek kaphatóak a magyar népzene,
néptánc elsajátítására? 

Természetesen. A veszprémi Egyete-
men, 50 fölötti létszámú csoportot taní-
tottunk, akik zömében Erasmussal ha-
zánkba érkező, más-más nemzetiségű
hallgatók voltak. Sajnos nem tudtuk 6
különböző nyelven elmondani, hogy mi a
feladat, viszont aki figyelt és rendelkezett
némi ritmusérzékkel, az nagyon ügyesen
el tudta sajátítani a lépéseket. Nem
véletlenül működik 7 éve a Kőrösi Cso-
ma Sándor program, amellyel a magyar
néptáncos fiatalok, külföldön, erősíthetik
a magyarság tudatot az ottani magyar
vagy akár más nemzetiségű érdeklődők
tanításával.  Itt a hagyományok, és a népi
kultúra továbbadása a cél. 

- Hogyan őrzöd a kondíciódat ?
Mivel minden nap táncolok, több

óvodás csoportban, felnőtt együttesben
tanítok, az Alba Regia-ban is táncolok,
így rengeteget mozgok. Sokszor arra
nincs időm, hogy a reggeli ovis tanítások
után, visszaöltözzek a civil ruhámba, és
abban menjek dolgozni, így próbaszok-
nyában kelek át a városon, mert a
munkahelyemen is egész délután a próba
ruhám van rajtam. Szeretnék futni, de
abban nem annyira vagyok kitartó, és
unatkozom is közben. Nagyon szeretnék
jógázni, néha rá is szánom magam, de
sajnálom az időt rá, mert az alatt az idő
alatt, tudnék főzni, takarítani. Az
iskolában, mikor több órám van egymás
után, szoktam kérni ebédet, így azokon a
napokon, reggelente csak valami könnyű
ételt eszek. Amikor rövidebb napjaim
vannak, akkor reggel nyugodtan meg
tudok otthon reggelizni és főzni, de
olyankor csak a munka után (4-5 óra
körül) eszem. A legnagyobb probléma
ezzel, hogy mindig próbák után éhezem
meg, este fél 10, 10 óra körül, és csak
néha tudom megállni, hogy ne egyek
valamit.

- Fiatalok körében egyre népszerűbb
a népzene, néptánc. Mi erről a
véleményed, hasznosnak ítéled-e ezt?

Igen nagyon hasznosnak gondolom,

hiszen nem csak a ritmusérzéket lehet
fejleszteni a néptánccal, hanem rengeteg
olyan tartásjavító, mozgásfejlesztő,
erősítő gyakorlat létezik, ami hozzájárul
a gyermek testének fejlődéséhez. Az
általános iskolában, ha nem ismernénk a
gyerekeket, akkor különbséget tudnánk
tenni, hogy ki az aki néptáncol, és ki az,
aki nem. A néptáncos gyerekeknek nem
ciki az, ha egy fiú énekel, ha egy lány
szoknyában megy iskolába, vagy befo-
nott hajjal. Amikor a lányok viseletbe
bújhatnak, az számukra olyan érzés,
mintha hercegnők lennének, és a gyer-
mek lelkének ez a fontos, hogy jól érezze
magát abban, amiben van, és amit elhi-
vatottan csinál.

A néptánc olyan szinten jó hatással van
a gyerekekre (és itt most kitérnék egy
kamaszkorban lévő 8. osztályos tanu-
lóra), hogy nem fél attól, ha egy lánynak
meg kell fogni a kezét, a derekát, ha bele
kell nézni a szemébe, mert ezen nőtt fel,
ezt látta a pedagógusoktól, ebben szo-
cializálódott. 

A legfontosabb, hogy szeretetből járja-
nak néptáncra, kedvesek legyenek egy-
mással, elfogadóak, közösségi szinten
összetartóak, és ha ezt a néptánctanár el
tudja érni, az az ő számára is vissza-
igazolás, hogy valamit jól csinál.

- A népzenén kívül szeretsz más ze-
nei műfajt is?

A 7 év társastáncos pályafutásom alatt
nagyon megszerettem a latin zenéket, és
ez mai napig megmaradt. Emellett
sokszor hallgatok népi cigányzenéket, de
kedvelem még a régi retro zenéket is.  

- Mivel töltöd szívesen a szabadidő-
det?

Egyrészt sajnos a táncos élet mellett,
nem sok szabadidőm van, viszont ha
akad, akkor a barátommal, és a közös
barátainkkal szervezünk programokat.
Szeretek kirándulni, itt Veszprémben
különösen jó, hiszen a dimbes-dombos
vidék rengeteg szépséget őriz. Másrészt
pedig szerencsésnek érzem magam, mert
a munkám a hobbym. 

Szoktam varrni, a nagymamámtól
örököltem egy varrógépet, amin már
elkészítettem életem első szatmári
viseletét.

Eddig elért sikereidhez ezúton is
gratulálunk, további munkádhoz, ta-
nulmányaidhoz pedig erőt, egészséget
kívánunk!

Ács Andrea Éva
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A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
közleményei

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legve-
szélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen
választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a
kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is,
a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek
okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisz-
tában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a
tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Kenderes város területén a lakóingatlanok udvarán,
illetve a kiskertekben a száraz növényzet, falevél és kerti
hulladék elégetése minden hét keddjén 6.00 órától 20.00
óráig és szombatján 6.00 órától 12.00 óráig terjedő idő-
szakban engedélyezett. Az égetést ezen időpontokon belül
lehet megkezdeni és teljesen befejezni.

A felgyülemlett száraz növényzet hasznosításának  java-
solt és legegyszerűbb hasznos módja a  komposztálás.

Fontos szabály, hogy a háztartási szemét, műanyag hul-
ladék, gumi és egyéb éghető lomoktól semmiképp se akar-
junk elégetéssel „megszabadulni”, mert ez komoly pénzbír-
ságot vonhat maga után. (Ha a tűzoltóságnak kell a tüzet
eloltania akár 200 ezer forint is lehet a büntetés!)

Tűzveszélyes tevékenység a kerti grillezés, szalonnasütés
és a tűzön történő sütés-főzés is.

Tartsuk be az alapvető tűzgyújtási szabályokat!

Legyünk nagyon körültekintőek a hely megválasztásakor!
Az égetés vagy a  főzés-sütés helyszíne mindig olyan helyen
legyen, ahol tűzveszélyt nem jelent a környezetére. Taná-
csunk, hogy tűzgyújtásra lehetőleg olyan helyet válasszunk

ami a lehető legtávolabb van  minden épülettől és gyúlékony
anyagtól! Használjunk kiépített főzőhelyet, vagy száraz
növényzettől megtisztított, esetleg téglával vagy kővel kira-
kott tűzrakó helyet!

Tartsunk készenlétben tűz oltására alkalmas kéziszerszá-
mot, illetve vödörben  vizet, esetleg kerti öntöző slagot, hogy
kéznél legyen tűzoltó eszköz, anyag ha mégis kellene! Szeles
időben semmiképp se kezdjünk  égetni vagy főzni, grillezni,
szalonnát sütni és sose hagyjuk a tüzet egy percre sem őri-
zetlenül! Ha feltámadna a szél, akkor az égetést, főzést,
sütést hagyjuk abba, a tüzet oltsuk el! 

Növényi hulladékot, falevelet, gallyat csak száraz állapot-
ban kezdjük égetni, kerülve ezzel is a jelentős füstképződést!
Ezzel a levegő tisztaságára is ügyelhetünk és nem utolsó
sorban a környezetünkben élőkre is tekintettel lehetünk.

Ha veszélyesre fordul a helyzet és a tűz eloltásával már
nem boldogulunk  azonnal hívjuk a 112 vagy 105  központi
segélykérő számok egyikét! (Tűzjelzésünket a 0659 520-
620-as telefonszámon is megismételhetjük, amelynek hívá-
sakor közvetlenül a kisújszállási tűzoltóság fog jelentkezni.)      

Czókoly Viktorián  
nyá tű őrnagy parancsnok

Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Adó 1%

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
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Tóth Imre eredménnyel szerepelt a „Best 100”
nemzetközi fotóművészeti pályázaton

Újabb siker a „Ments meg egy kertet” pályázaton

Tóth Imre kenderesi fotóművész a nemrégiben Csíkszeredán megrendezett
„Best 100” nemzetközi fotóművészeti pályázaton és kiállításon sikerrel szerepelt.
A  rendezvényt az F’10 nevű fotóklub szervezte, a pályázatra összesen  765 fotó
érkezett. Az alkotó 10 fényképpel nevezett, ebből három darab került kiállításra.
„Fátyoltánc” nevű képe Bánat, Vajda és AAFR ezüstérmet kapott. 

Az elért eredményhez ezúton is gratulálunk!

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium

tanulói Oros Balázs szaktanár vezetésével országos 2. helyezést értek el.

GÓLYAHÍR
Az előző lapszámunkban közzétett

„2018-ban született gyermekek” című
rovatból sajnos kimaradt egy gyermek
neve. Ezt most  szeretnénk pótolni, az
érintettektől pedig elnézést kérünk!  

Karsai Liza  
(született: 2018. 03. 30. 

anyja neve: Szatmári Viktória )

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és
átfogó egészségfejlesztési programsorozat

megvalósítása a Karcagi járásban
Projekt azonosítószáma: 

EFOP-1.8.19-17-2017-00008

MOZGÁS KLUB

Tisztelt mozogni vágyó kenderesi
lakosok! 

A karcagi Egészségfejlesztési Iroda –
Lelki Egészség Központ (EFI-LEK)
szervezésében rendszeres, életvitelszerű
testmozgást ösztönző közösségi programok
indulnak.

Mottó: „A sport MINDENKIÉ!”
Az Önök részére 10 alkalommal speciális

GYÓGYTORNA foglalkozásokat kívánunk
megrendezni. 

A részvétel INGYENES, előzetes jelent-
kezés szükséges.

A foglalkozások témáját (gerinc-, váll-,
alsóvégtagi torna stb.) az Önök igényeinek
megfelelően, előzetes állapotfelmérés után
állítjuk össze. 

Az órákat 20 fős csoportokban tervezzük
indítani, hetente 1 alkalommal.
Első foglalkozás időpontja: 

2019. 02. 28. 10:00
Helyszín: 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
5331 Kenderes, Szent István út 33.

Jelentkezni lehet: 
- Mikola Istvánné, Tel.: 06/59-328-366
- A helyi klubok, szervezetek,
egyesületek vezetőinél.

A gyógytorna foglalkozásokat tartja: 
Kátainé Nyakó Edit
EFI-LEK munkatárs, gyógytornász
Tel.: 06-30/894-7265
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Kiadó
hagyományaihoz híven 2019-ben ismét meghirdeti a Janikovszky
Éva Meseíró Pályázatát. 

Pályázati időszak: 2019. március 5.-április 17.
A pályázók három korcsoportban indulhatnak:
I. korcsoport: 7-9 évesek; II. korcsoport: 10-13 évesek; III.
korcsoport: 14-16 évesek.
Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát feldolgozhatnak a
pályázók. 
Pályázni magyarországi és határon túli településekről is lehet. 
Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással
indulhat. 
Terjedelmi korlát: maximum 5 (A/4) oldal lehet a pályamű.
Kézzel írt pályaműveket nem áll módunkban elfogadni. 
Pályaművek benyújtása:
kizárólag e-mailben, a janikovszky@fszek.hu címre várjuk a
pályamunkákat. 
Beküldési határidő: 2019. április 17. éjfél

A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan
fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, az iskolája
nevét, címét és e-mail címét.
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Meseíró pályázat”. 

A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük
az elektronikus levélhez csatolni, a fájl elnevezése tartalmazza a
pályázó nevét és a pályamű címét, 
pl.: Proba_Kazmer_Az_en_mesem.doc vagy
Proba_Kazmer_Az_en_mesem.pdf. 
A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek. 
A beérkezett írások előzsűrihez kerülnek, a továbbjutókat a szakmai
zsűri értékeli. 
A pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg. 
A pályázat záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre
2019. május 31-én, pénteken, 14 órakor kerül sor a FSZEK
Központi Könyvtárában, ahová a szakmai zsűrihez továbbjutott
pályázókat hívjuk meg. 
A pályázat fővédnöke: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
Budapest Főváros humán főpolgármester-helyettese. 
A pályázat védnökei: Janikovszky János, a Móra Kiadó
vezérigazgatója és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
főigazgatója. 
A 2019. évi meseíró pályázat Budapest Főváros Önkormányzatának
támogatásával kerül megrendezésre. 

Felhívás a XV. Janikovszky Éva Meseíró Pályázatra 


