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Sokan és régen várták ezt a pilla-
natot. Mely felemelő volt, elegáns, emel-
kedett és szívet-lelket gyönyörködtető.
Nem izzadtságszagú tornateremben,
ezerszer elkoptatott frázisgyűjtemény-
nyel indult a tanév, hanem, mint a
történelmi Magyarországon egyko-
ron, az Istennek házában. 

Imával, könyörgéssel, áldással.
A katolikus egyházhoz került böl-

csőde, óvoda, iskola. Megvalósult egy
álom, melynek kezdete esztendőkre nyú-
lik vissza. Egy álom, melyet voltak akik
ringattak, voltak, akik rémségesnek
tartottak. Bizony volt idő, amikor az
ateizmus tort ült győzelmén, de végül
a hit és az akarat felülkerekedett.

Gyerekek százai, szülők, nagyszü-
lők, hívek, érdeklődők zsúfolódtak a
katolikus templomba szeptember else-
jén. Új volt a helyszín, szokatlan a
díszlet. Ismeretlenek a szereplők. Je-
len volt Ternyák Csaba, egri érsek, s
Kenderes új papja, Koltavári Attila. S
több egyházi méltóság is.

Felvonult a pedagógus kar, a maj-
dani hittant oktatókkal együtt. Ünne-
pelt a kenderesi nép. Hallgatva imát,
biztatást. 

Igazi ünnep volt. Fehér blúzos, fe-
hér inges. Nyitott szívű ünnep egy káni-
kulai hétköznapon.

Új időszámítás kezdődött. Melynek
eredményeként - vélhetően - nagyot vál-
tozik a világ. Abban a megváltozott
világban érték lesz a megszerzett tu-
dás, az erkölcs és a hitben eltöltött min-
dennapok. 

Öntudatos, kiművelt emberpalán-
tákká történő nevelés a cél, akik eliga-
zodnak a kusza világban. Építve nem-
zetet, hazát, saját boldogulást.

Ezért az egyházi iskola.     

Excellenciás Főtisztelendő Érsek
Atya, plébános urak, igazgató asz-
szony, tagintézmény-vezető asz-
szony, pedagógusok, óvópedagógu-
sok, kedves gyerekek!

Nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntök mindenkit ezen a történelmi
jelentőségű tanévnyitón. Történelmi
jelentőségű, hiszen 65 évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy az egykor álla-
mosított iskola visszakerüljön az egy-
házhoz, oda, ahonnan valamikor elvet-
ték.

Köztudomású, hogy az iskolában
az ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI
REND KEDVES NŐVÉREI TANÍ-
TOTTAK,  akik az oktatáson kívül is
igyekeztek gondoskodni a rájuk bí-
zott gyermekekről. A kedves nővé-
reket szerették és tisztelték a gyerme-
kek és szüleik egyaránt. A mai na-
pig nagy tisztelettel beszélnek róluk.
A háború után nagyot fordult a világ.

Az épülő politikai, társadalmi rend
károsnak, sőt üldözendőnek minősí-
tette az egyházi oktatást, a rendet
megfosztották a katedráktól. 1950-
ben, amikor az iskolát államosítot-
ták Kenderesen, még a nővérek je-
lenlétét sem tűrték tovább. Mivel
tartottak attól, hogy kitelepítésük za-
vart okoz majd a felháborodott lakos-
ság körében, igyekeztek ezen intéz-
kedést titokban tartani. A kedves nő-
véreknek kora hajnalban kellett el-
hagyniuk a falut, s azt sem engedték
nekik, hogy Kenderesen vagy Kisúj-
szálláson szálljanak vonatra. Ki kel-
lett gyalogolniuk a távoli, turgonyi
vasútállomásra.

Több évtizedes, eredményes mun-
kájuk után köszönet nélkül, megalá-
zottan és szomorúan kellett távoz-
niuk. Ám a történelem elsodorta ezt
a korszakot. Amely új rendet, új hitet
és újféle értékrendet vallott és hirde-
tett. 

Tudást és keresztényi hitet
Évnyitó a katolikus templomban

Emlékezés

Folytatás a 2. oldalon
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Nagyné Lenge Margit, tanévnyitó beszéde
Főtisztelendő Érsek Úr! Tisztelt Plé-

bános Atyák, Polgármester Asszony,
Tankerületi Igazgató Asszony! Kedves
Vendégeink! Kedves Gyerekek és Kol-
légák!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm is-
kolánk ünnepélyes tanévnyitójának min-
den résztvevőjét.

Elmúlt a nyár, a felhőtlen szórakozás
ideje, ismét szól a csengő, melynek hang-
ja komoly munkára hív. Arra a munkára,
amely minden kisdiák kötelessége – a
tanulás. Van egy régi kínai mondás, amely
így szól: „Minden út, a leghosszabb is az
első lépés megtételével kezdődik, de
mindegyiket meg kell tenni ahhoz, hogy
célhoz is érjünk.”

Nálunk az első lépés a tanévnyitó. Ez a
mai tanévnyitó jelentős és különleges a
számunkra, hisz egy új intézmény meg-
születéséről beszélhetünk. 2015. szeptem-
ber 1-jétől az egykori óvoda és általános
iskola közös intézményként működik
tovább Szent Imre Katolikus Általános Is-
kola, Liliom Óvoda és Egysége Óvoda-
Bölcsődeként, melynek fenntartója az Egri
Főegyházmegye.

Milyen iskolában tanultok ezentúl,
kedves gyerekek? A válasz: katolikus isko-
lában, melynek célja, hogy műveltséget
és tudást adjon át, és közben kialakítsa nö-
vendékeiben azokat az erényeket, melyek

alkalmassá teszik őket, hogy tudásukat
embertársaik javára fordítsák. Hisz a ka-
tolikus iskolák célja az ismeretek átadá-
sán túl, a gyermekek katolikus szellemű
nevelése.

A katolikus iskolában a kötelező tan-
tárgyak között szerepel a hitoktatás. Va-
lamennyi tanuló felekezetének megfele-
lően részesül hitoktatásban. A keresztény
értékrendre történő nevelést segítik elő,
hogy az óvodai és iskolai ünnepségek egy
része is közös szentmiséhez kapcsolódik,
mint ahogy ez történt most is aVeniSancte
Tanévnyitó ünnepélyünkön. Hisz egy
iskola megítélésének elsődleges szem-
pontja, hogy milyen színvonalú a benne
folyó oktatás, de legalább ilyen fontos,
hogy milyen emberek kerülnek ki az isko-
la falai közül.

Kedves Elsősök!
Nagy szeretettel vártunk Benneteket, re-

mélem, ti is örömmel jöttetek hozzánk.
Nem vagyunk már ismeretlenek egymás
számára, hisz valamennyien részt vette-
tek iskolahívogató foglalkozásainkon.

Iskolába járni nem könnyű. Reggel
mindig időben kell felkelni, délután a
leckét pontosan meg kell írni. De higgyé-
tek el, a tanítóitok – Ica néni, Eszter néni
és Gábor bácsi – szerető, megértő segít-
ségével könnyű lesz ismerkedni a világ
csodáival.

A mai naptól sok-sok izgalmas dolog
vár rátok. Bízom benne, hogy nem csa-
lódtok, s szüleitekkel együtt felfedező ka-
landként élitek meg az iskolás éveket. Má-
tól kezdve a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola tanulóiként üdvözöllek ben-
neteket.

Kedves Szülők!
Együtt kell alakítaniuk hitben és sze-

retetben a felnövekvő nemzedéket. Ahogy
Erdő Péter bíboros úr megfogalmazta, a
nevelés folyamatában a családnak, az is-
kolának és a plébániának együtt kell mű-
ködnie. Az iskola oktat, a plébánia meg-
szervezi a liturgikus életet, a család, a
szülők döntenek elsődlegesen a nevelés-
ben. Kérem Önöket, működjenek együtt
az iskolával, kapcsolódjanak be a liturgi-
kus életbe, a családokat érintő nehézsé-
gek, az időhiány ellenére is.

Úgy gondoljuk, régebben könnyebb volt
a gyerekeket vallásosan nevelni, de ne-
künk most kell szembenézni ezzel a fela-
dattal, és legjobb tudásunk szerint meg-
oldani. Egyik napról a másikra nem tör-
ténnek óriási változások, de az óvodáso-
kat, a kisiskolásokat vezetni tudjuk azon
az úton, melyen mi magunk is el akarunk
indulni.

Ehhez a munkához kívánok minden
pedagógusnak, gyermeknek és szülőnek
hitet és soha el nem fáradó szeretetet.

Véletlenül sem szeretnék abba a
hibába esni, mint a 65 esztendővel
ezelőtti vezetés. Köszönetet mondok
minden lelkiismeretes, munkáját oda-
adással végző, gyermekszerető peda-
gógusnak, akik az állami oktatásban
kiválóan teljesítettek. Köszönöm szor-
galmukat, igyekezetüket, városunk ér-
dekében kifejtett munkájukat. Köszö-
netem mellett kéréssel fordulok Önök-
höz, ezekben az ünnepi órákban.

Iskolai évet elkezdeni csak úgy ér-
demes, ha erősen hisszük, hogy az is-
kola helye és szerepe múlhatatlanul,
elévülhetetlenül ugyanaz: vagyis,
ugyanaz, mint tavaly, mint ötven vagy
száz esztendővel ezelőtt. Az iskola sze-
repe az, hogy őrző-védő legyen, hogy
vigyázzon mindent, ami érték, ne
engedje feledni mindazt, ami szép, jó
és nemes.

Kérem Önöket, hogy a most induló
egyházi oktatásban is őrizzék meg az
értékeket, zárják ki mindazt, ami ká-
ros, fogadják el az egyház tanításait,

közvetítsék azt gyerekeink számára.
Önök minden segítséget megkapnak

az egri főegyházmegyétől, pedagógiai
munkájukhoz. Bízom abban, hogy e
lehetőséggel élni fognak, s ez a segít-
ség mindenekelőtt a gyerekek érde-
keit szolgálja majd.

KEDVES GYEREKEK!
Ez a tanév számotokra más lesz,

mint az előzőek voltak. Tudom azt,
hogy az újtól - valamilyen szinten-
mindannyian félünk, bátortalanul fo-
gadjuk. Arra kérlek benneteket, hogy
ettől az újtól ne féljetek, hiszen ezt a
döntést értetek, valamennyiőtökért, csa-
ládjaitokért, városunkért hoztuk. 

Ahhoz, hogy bizakodóan nézhes-
sünk a jövőbe, mindenképpen élni
kell az egyház által biztosított lehe-
tőségekkel, melyek olyan értékeket
közvetítenek, amely meghatározza
további életeteket. Tanuljatok szorgal-
masan, tiszteljétek, szeressétek egy-
mást, szüleiteket, nevelőiteket, minden-
kit, aki azt szeretné, hogy egészséges,
testben és lélekben gazdagabb felnőt-
té váljatok.

Végezetül megköszönöm Érsek Atya
és munkatársai segítő közreműködé-
sét, valamint azt, hogy szeptember el-
sejétől a Szent Imre Általános Iskola
és Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde intézmény zökkenőmente-
sen megkezdheti a 2015/16-os tan-
évet.

Köszönöm a város pedagógusainak,
óvópedagógusainak azt, hogy a nyári
szünetben előkészítették - az egyház-
hoz történő átadásra - az intézménye-
ket.

Köszöntőm végén Márk evangéliu-
mából idézek:

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI
A GYERMEKEKET ÉS NE TILT-
SÁTOK EL ŐKET, MERT ILYENE-
KÉ AZ ISTENNEK ORSZÁGA.

BIZONY MONDOM NÉKTEK:
AKI NEM ÚGY FOGADJA AZ IS-
TEN ORSZÁGÁT, MINT GYER-
MEK, SEMMIKÉPPEN SEM MEGY
BE ABBA.

Pádár Lászlóné 
polgármester

Folytatás az 1. oldalról
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Vissza az
önkormányzathoz!  

Pádár Lászlóné polgármester asszony
nemzeti ünnepünk alkalmából augusz-
tus 18-án több, mint négy évtizedes kima-
gasló szakmai életútja elismeréseként Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zati és Közigazgatási Díjban részesült.

A díjat Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke adta át.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, to-
vábbi munkájához erőt, egészséget, családi
életében boldogságot kívánunk.

Kenderesért Emlékéremben részesül-
tek a nemzeti ünnepünkön:

BARNA GYULÁNÉ
ÁBRAHÁM KÁROLY

PAYER LAJOS
SZÍJÁRTÓ LÁSZLÓ, 

valamint 
a KENDERESI MEZŐGAZDASÁGI

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM vendéglátó

szakmacsoportjának
munkaközössége.

Fazekas Sándor Karcagon született
1931. május 16-án kisparaszti család-
ban. Tanyán nőtt fel, általános és kö-
zépiskoláit Karcagon végezte.

A Nagykunsági Kisérleti Intézet kisúj-
szállási telepének lett a vezetője, s ez idő
alatt folytatta tanulmányait a Debreceni
Agrártudományi Egyetemen, ahol agrár-
mérnöki oklevelet szerzett.

Ezt követően a Karcagi Mezőgazda-
sági Felsőfokú Technikumban adjunktusi
beosztást kapott.

Itt a technikum megszűnéséig dolgo-
zott, s ezt követően az abádszalóki Lenin
Tsz főagronómusa lett.

Nagy kihívás volt számára a 17500
holdon történő gazdálkodás  irányítása.

Abádszalókról a területi szövetség ja-
vaslatára és irányításával került Kende-
resre, ahol a Vörös Csepel Tsz-ben főag-
ronómusként dolgozott, felesége pedig az
általános iskolában kapott tanári állást.

1974-ben a két szövetkezet egyesült, és
nagy elismerés volt számára az, hogy az
egyesült szövetkezet termelési elnökhe-
lyettese lehetett.

1977. január 1-től a Mezőgazdasági
Gépész Szakmunkásképző Iskola igaz-
gatója lett. Igazgatósága idején mindent
megtett azért, hogy a Horthy kastély ép-
ségben átvészelje a politikai indíttatású
romboló törekvéseket, irányítója volt a
kastély felújításának.

A település közéletében aktívan részt
vett. Az itt kialakult baráti, munkatársi

kapcsolatok máig meghatározóak életé-
ben.

1982-ben a család hazaköltözött Kar-
cagra, ahol a HAGE takarmánygyárában
osztályvezetői beosztásba került és nyug-
díjba vonulásáig itt dolgozott.

Még ma is aktívan kertészkedik, meg-
határozó számára a föld szeretete, melyet
fiaira is átörökített.

A nyugdíjba vonulással nem szakad-
tak meg baráti, munkatársi kapcsolatai,
szívesen tesz eleget meghívásunknak,
különböző rendezvényeinken rendszere-
sen részt vesz.

Büszkén vallja magát kenderesinek is.
Beszélgetéseink során többször megem-
líti, hogy ő és családja nagyon szeretett
Kenderesen élni, szerette a kenderesi em-
bereket, akik nagyon könnyen befogad-
ták, elfogadták a családot. Mindenben se-
gítették munkáját.

Mi is jó szívvel gondolunk a Fazekas
család itt töltött éveire, és ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki, azért, amit Ken-
deresért tettek.

Köszönet azért, hogy olyan embereket
neveltek fel  feleségével együtt, akik nem-
csak Kenderes, és nemcsak Karcag, ha-
nem az egész nemzet megmaradásáért és
boldogulásáért munkálkodnak. 

Fazekas Sándor méltó a Díszpolgári
Cím viselésére.

Ezúton gratulálunk, jó egészséget és
boldog, békés nyugdíjas éveket kívánunk
szerető családja körében.

2012. január elsejétől a  Baptista
Szeretetszolgálat átvette a település
önkormányzatától az időskorúak
nappali ellátását, a házi segítség-
nyújtást, a tanyagondnoki teendő-
ket, valamint a családsegítő-és gyer-
mekjóléti szolgálat feladatainak ellá-
tását. Történt mindez azért, mert az
egyházak - az önkormányzatokkal el-
lentétben - emelt szintű normatívát
kaptak az államtól, így a nagyobb
összeg birtokában jobb ellátást ígér-
tek, s munkahelyek teremtésére is
lehetőségük nyílt.  

Majd bekövetkezett az, amit senki
nem várt, nevezetesen, a Magyar Ál-
lamkincstár idén augusztusban azon-
nali hatállyal felfüggesztette a baptista
intézmény ez irányú tevékenységeinek
finanszírozását, így működésük gaz-
daságilag ellehetetlenült.

Kenderes Város Önkormányzatának
jogszabály írja elő, hogy kötelezően el
kell látniuk ezeket a feladatokat, így
soron kívüli testületi ülést kellett össze-
hívni annak érdekében, hogy megte-
remtsék ennek feltételeit. Létrehoztak
egy intézményt, melynek neve:  Kende-
resi Gondozási Központ Családsegítő-
és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek
szervezeti felépítése most zajlik.

Ugyanakkor fel kellett mérni a tele-
pülésen azt, hogy kik azok, akik jo-
gosultak a gondozásra. Az önkormány-
zat mindent megtesz annak érdekében,
hogy zökkenőmentes legyen az átállás,
senki ne maradjon segítség nélkül. 

Pádár Lászlóné, polgármester el-
mondta, hogy az új intézményre mű-
ködési engedélyt kell kérniük a Kor-
mányhivataltól, amely remélhetőleg -
a sürgős feladatellátás miatt -  mielőbb
elkészül.

Szíves türelmét kéri mindenkinek a
képviselő-testülettel együtt a polgár-
mester asszony, annak érdekében, hogy
a törvényességi utat betartva, mielőbb
a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa a
frissen megalakult intézmény minden
kenderesi segítségkérőnek.  

Elismerés

Emlékérmet kaptak

Kenderes Város Díszpolgára: Fazekas Sándor
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Az embert próbáló kánikula után ke-
gyesek voltak az égiek. Közeledvén a
telepre, -ahol a Főkefe miniüzeme
működik- friss esőtől származó rét-illat
fogadja az arra járót. Föllélegzik ember
és növény, a bundázott állatok soka-
sága, akik bégetve fogadják a látogató-
kat. Az Alföldre oly jellegzetes fajta, a
birka, még inkább jókedvre derít, ahogy
békésen, egy kupacban „koncerteznek”
az általuk bitorolt területen. Szeretni
való jószágok. Lassítok autómmal, ala-
posan szemügyre veszem őket. Tűrik
egy ideig a szemlézést, majd egyikük
megugrik, a többi pedig utánozza. Nem
voltam nekik rokonszenves.

No, Isten áldjon titeket, visszapatta-
nok a verdába, s kanyarodom a bejárat-
hoz. Kedves, ismerős asszony áll a por-
ta előtt. Üdvözöljük egymást, mondom
jövetelem célját. Tud róla, hallott a ren-
dezvényről. Gyorsan megvitatjuk a vi-
lág folyását, az aktuális politikai hely-
zetet, mindkettőnk búját-baját, amikor
föltűnik mögöttem még egy autó. Uta-
sai oda hivatalosak, ahová jómagam.

Megérkezünk a hangárhoz. Előtte so-
kan álldogálnak, várják a nagy ese-
ményt. Szépen öltözött lányok, asszo-
nyok, férfiak beszélgetnek, nevetgél-
nek, az épületből kihallik a jó kedvű
nóta, csakúgy, mint az edények csöröm-
pölése. Már nem maradunk éhen - mon-
dom a mellettem lévőnek- tálalnak a
bent lévők. Nem bizony - válaszol - majd-
nem 60 kilogramm csirkecomb vár el-
fogyasztásra.

Dohányzunk, egyesek már lábaikkal
a kiszűrődő zene ritmusát dobolják. Majd
hatalmas üdvrivalgás hasít a levegőbe.
Fényképezőgépek, mobiltelefonok emel-
kednek a magasba, villognak a vakuk.
Jön a menyasszony, jön a menyasz-
szony, hangzik a tömegből.

S valóban. Szabályos násznép-imitá-
cióval közeledik a menetoszlop. Iszo-
nyatos nevetés tör ki a várakozókból,
ugyanúgy fuldoklik az ál-menyasszony
is. Régi, megsárgult függöny a fátyla,
látszik, hogy hirtelenjében kapkodták
össze az esküvői kellékeket. De éppen
ettől aranyos a történet.

Jól kinevetgéljük magunkat, indulás
a bulinak helyt adó épületbe. Élő mu-
zsika, a már ismerős zenésszel, Kurucz
Dániellel, kiváló hangosítással. A dol-

gos hétköznapok asztalai most szépen
összerendezve, leterítve. Üdítők, poha-
rak, tányérok várják az evés-ivás meg-
kezdését, mikor is az egyébként halk
szavú, végtelenül szelíd, Polyák Erika
mikrofont vesz a kezébe. Üdvözli a kol-
légáit, a vendégeket, Pádár Lászlóné,
polgármester asszonyt, Karen Gaszpar-
jan jegyzőt, s még jómagamnak is jut
egy-két kedves szó. Erika tiszta szívvel
köszöni kollégái segítségét, akik mos-
ták a húst, pácolták, sütötték, s a fel-
szolgálást is elvállalták. De köszönet
jár azoknak is, akik a salátakészítés mes-
terei. 

Majd az üzem vezetője, Korpás Bá-
lint szól a jelenlévőkhöz. Megtudjuk,
hogy nem az első összejövetel, nem az
első buli, melyet ez az összeszokott kol-
lektíva rendez. Ami azt jelzi, hogy jó
együtt lenni. Nem csak munkában, de
szabadidőben is - mondja Korpás Bá-
lint.

Szavai közérthetőek, lényegre törő-
ek. Ugyanakkor elgondolkoztatóak. Eb-
ben az elfuserált világban, igenis van
olyan munkahely, melyet becsülnek és
szeretnek az ott dolgozók, még akkor
is, ha nem kell segítség ahhoz, hogy
megszerzett keresetüket hazavihessék.
Van olyan munkahely, ahol örülnek
egymásnak a kollégák, s van olyan mun-
kahelyi vezető - éppen Korpás Bálint
személyében - aki minden gondjukat -
bajukat megérti, aki mindent elintéz,
amikor segítséget kérnek tőle, s akit
lehet kedvelni, mint főnököt. Nos, ez a
nem mindennapi.

Kívánva jó étvágyat, a pincérré
avanzsáltak megkezdik a felszolgálást.
Roston sütött csirkecombok tömkelege,
fantasztikusan finom krumpli- és ubor-
kasaláta, díszes sütemények, mennyei
finomságok kerülnek asztalunkra. Mind-
annyian falatozunk, leöblítjük e nehéz
ténykedést némi üdítővel, majd jön a
kávé, a desszertek. Közben hatalmas be-
szélgetések, mosolyok oda-vissza. Jóked-
vű társaság, végtelenül kedves embe-
rekkel. Hálás vagyok, hogy közöttük
lehetek.

Ezeken morfondírozom, amikor meg-
szólal Mendelssohn Nászindulója. Mi
van - csodálkozom - egy újabb esküvő?
Hiszen már volt egy! Itt minden nő
férjhez akar menni? S ekkor megjele-
nik egy elegáns, szépen öltözött, smin-
kelt ara, oldalán egy deli vőlegénnyel.
Természetesen ez is a show része, mint
az iménti „csúnya menyasszonyos”
játék. Szabályos kísérettel középre vo-
nulnak, ahol várja őket az anyakönyv-
vezető. Annak rendje és módja szerint
megtörténik a szertartás, a muzsikát
szolgáltató fiatalember a húrokba csap.
S kezdődik a tánc, a mulatozás.

A hosszú ünnep előtti utolsó munka-
napon. Mikor is ráérnek az emberek,
vagy ha van is otthoni tennivaló, az ha-
lasztható. Egy ilyen kedves, kellemes
rendezvény miatt mindenképpen. 

Köszönöm, hogy ott lehettem, köszö-
nöm, hogy megtiszteltek a meghívás-
sal.

Terebesi Éva 

Riport egy hatalmas házibuliról
Menyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő...



Egy iskolakezdő gyer-
mek számára megnyug-
tató lehet, ha megismeri
az iskola környékét. Cél-
szerű még a tanévkez-

dés előtt lehetőleg gyalogosan felke-
resni a választott intézményt akkor is,
ha később kocsival visszük majd a
gyerekünket.

Figyeljünk arra, hogy miközben is-
kolába kísérjük gyermekünket ő ma-
ga is megtanuljon megbízhatóan köz-
lekedni, egy idő után ő maga fogja
kérni, hadd járjon egyedül.

Előadódhat olyan helyzet is, hogy
délután nem érünk oda időben az
iskolához. Erről beszéljünk a gyer-
mekkel előre, - és mérlegelve a gyer-
mek korát, megbízhatóságát, vala-
mint a távolságot - megítélésünktől
függően, állapodjunk meg vele abban,

hogy ne induljon el egyedül és várjon
meg bennünket az iskola előtt, vagy
épp nyugodtan induljon hazafelé.

fontos tanácsaink:

- Értéktárgyait, pénzét biztonságos
helyen tartsa.

- Ne bízzunk a gyermekre nagyobb
mennyiségű készpénzt.

- Az utcán, ha nem indokolt ne ve-
gye elő mobiltelefonját, útközben
ne kezdeményezzen, illetve ne
fogadjon hívásokat, ne játsszon a
készülékkel, illetve azt ne adja át
semmilyen kérésre.

- A lakáskulcsot ne hordja feltűnő-
en a nyakában.

- Gondoskodjon arról, hogy legyen
a gyereknél - biztonságos helyen -
olyan irat, amelyből megállapít-
ható a gyermek kiléte, a szülők,
nevelők elérhetősége.

- Mindig beszélje meg a gyerme-
kével, hogy ha bármi baja történ-
ne, kihez és hová fordulhat segít-
ségért.

- Mindig legyen információjuk a

gyermek barátairól, hollétéről, mert
baj esetén csak ennek tudatában
van mód segíteni.

- Ha az utcán idegen szólítja meg
őket, sem útbaigazítás, sem pedig
más indok alapján ne tartsanak ve-
lük, illetve ne fogadjanak el sem-
mit, ilyen esetekről mindig érde-
mes beszámolni a szüleiknek.

- Bátran szólítsák meg az egyen-
ruhás rendőrt, ha veszélyben érzik
magukat.

- Gyermekünkkel a munkaidő alatt
is rendszeresen tartsuk a kapcso-
latot, például telefonon keresztül
előre megbeszélt időpontokban.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.

Telefonszám: 56/501-654, 
Fax: 56/501-600

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2015. szeptember 5. oldal

Áldozattá válás megelőzése
érkezés - távozás az iskolából



Vigasztalanul zuhog az eső ezen a szom-
bat reggelen. A fák sem nyújtanak mene-
déket lombjaikkal, színes esernyők kaval-
kádja jelzi, készülődik valami, valami olyan
esemény, amilyen még nem volt. Kém-
leljük az eget, kérve az égieket, szüntes-
sék be azt az áldást, amely eső formájá-
ban ér el bennünket, ám e kérés nem talál
meghallgatásra. Alábbhagy kissé, majd
újra rázendít. Alattomos, hideg, barátság-
talan nedvesség folyik alá, az a fajta, amely
otthonmaradásra készteti az embert.

Ám mi bátrak, legfőképpen kíváncsiak
vagyunk. A település legszebb utcáján ren-
geteg árus sorakozik, kínálva portékáit a
sátrak oltalma alól. Édességek tömkele-
ge, játékok, kézzel készített díszecskék
csalogatják a vásárlókat. Gyerekek tűnnek
föl szülői kísérettel, várva a színpad cso-
dáit, a számukra teremtett színes világot a
Bohóc főszereplésével.

A fesztivál már tegnap este elkezdődött.
Bach és Vivaldi orgonamuzsikáját hall-
hatták a katolikus templomban az érdek-
lődők, Rákász Gergely előadásában.

Kilenc óra. Megnyitó. A város polgár-
mestere röviden, velősen szól a fesztivá-
lozókhoz, kifejezi abbéli reményét, hogy
szép és tartalmas napnak nézünk elébe.
Rögtön kitüntetéssel indul a nap. Kihi-
detik a logóbajnokság legügyesebbjét,
TÚRI TIMEA személyében. Fölszelete-
lik Kenderes tortáját, melyről nem nehéz
kitalálnunk, hogy gesztenye ízesítésű. 

Padok sorakoznak a felállított színpad
előtt, szépséghibájuk, hogy csurom vize-
sek. Pedig karjuk is van, ab ovo, prezen-
tálva a kényelem. A hallgatóság inkább a
környező épületek szegélye alá húzódik,

a még mindig szakadó eső elől. Ám egyre
többen jönnek. Munkaszüneti nap lévén,
idős, fiatal felkerekedik, lassan, lassan
megtelik a tér. 

Fővédnök kötelező reszort egy fesz-
tiválon, itt dr. FAZEKAS SÁNDOR mi-
niszter vállalta, a védnöki pozíció PÁDÁR
LÁSZLÓNÉ, polgármesteré, illetve KO-
VÁCS SÁNDORÉ, a megyei közgyűlés
elnökéjé.

Bohócbácsi a színpadra penderül. Ru-
hája tarka-barka, orra piros, gömbölyű, a
bohóc-ruhatár elvárásainak tökéletesen
megfelelő. Hatalmas tapsot kap már az
első pillanatban. Énekel, vidámkodik, kér-
dez és válaszol. A gyerekek egyre oldot-
tabbak, hatalmas szemekkel nézik a nem
szokványos produkciót. Az a világ az övék.
Mesés és gyönyörűséges, minden képze-
letet megvalósító. Csillogó szemek jelzik
az elégedettséget. Ha ennyit ad ez a nap,
már az is több, mint sok. Mert a jókedvű
gyermek láttán fölvidul a felnőtt, mi több,
az égbolt is.

A Bohóc egy sátor alá vonul. Lufit fúj,

abból szobrot formál. A siker hatalmas,
ténykedése nyomán zöld farkasok, fehér
nyuszik, barna kutyák, sárga libák kerül-
nek a gyerekek kezébe. De kard is szüle-
tik Kenderes kis harcosainak, azt előre-
tartva futnak a maguk kis csatájába.

A szomszéd sátorban fiatal lányok arc-
és hennafestést vállalnak ingyen és bér-
mentve minden jelentkezőnek. Márpedig
ez utóbbiból szép számmal akad. Lányok,
fiúk pompázkodnak a lemosható tetkó-
val, mert ez olyan felnőttes, olyan vagá-
nyos... 

Igényes fajátékok sorakoznak a harma-
dik sátor alatt. Két játékmester irányítja
az érdeklődőket, akik meglepő módon
nem csupán 10 év alattiak. Fateknőből ha-
lászok én is egy fahalat, fapecával, nem
botkézzel, mert sikerrel járok. Hatalmas
ötlet, ragyogó kivitelezés. Sokan sürgünk,
forgunk az ügyességi játékok között. Egy
gyönyörű kisfiú próbálkozása fullad ku-
darcba, szemeiből előbuggyan a fájdalom
és a düh könnye. Anyukája hamar segít
megoldani a problémát, a hal fölakad az ő
horgára is. Sírásnak immár nyoma sincs.
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FESZTIVÁL A GESZTENYEFÁK ALATT
Hagyományt teremtett Kenderes

Folytatás a 7. oldalon



Mosoly ül szépséges arcára, olyan mosoly,
amely mindennap kijárna minden gyer-
meknek Kenderes határain is túl. 

Fölragyog a nap! Igazi fénypont a si-
ralmas reggelhez képest. Talán az a sok
száz ember űzte el az esőt ontó felhőket,
akik, a Jó ebédhez szól a nóta lelkes hí-
vei. Szalai Antal és zenekara húzza a talp-
alávalót, Farkas Rozika, Koltai László és
Petróczki Csaba énekli a népszerű vidám,
majd szomorúságba hajló dallamokat. A
közönség aktív résztvevője a szólamok-
nak, dúdolják, éneklik a népszerű, közis-
mert dalokat. A színpadhoz közel  feltű-
nik egy ifjú művész, kicsi emberpalánta,
akinek bizonyára a vérében a muzsika min-
den kelléke. Táncol, hegedül, mórikál.
Tudja, hogy tetszik az őt körülvevőknek,
ez csak táplálja művészi ambícióit. Nagy-
mamája biztatása még inkább munkára
sarkallja, nem más ő, mint KURUCZ DÁ-
NIEL, helyi zenészünk kisfia.  

Váltás a színpadon. Megjelenik KAcZOR
FERI, a mulatós műfaj egyik képviselő-
je. Az általam nem igazán kedvelt stílust
viszont hangos üdvrivalgással fogadják
az emberek. Az előadó mosolyog, látszik,
hogy jó szívvel jön közönségéhez, szereti
azt, amit csinál. Sikere elképesztő, ma is
bizonyságot nyert a régi mondás: ízlések
és pofonok között nagy a különbség.

Régi ismerőssel futok össze, LEBLANC
GYŐZŐ személyében. A népszerű operett-
énekes TÓTH ÉVÁVAL látogatott Ken-
deresre. A találkozás örömére együtt ká-
vézunk, megbeszéljük egykori tévés idő-
szakunkat, a valamikori jó világot, ami-
kor még volt helye az operettműfajnak a
közvetítések palettáján. A népszerű mű-
vészpár nagyon szívesen látogat vidékre,
ők is ellene vannak a Budapest-közpon-
túságnak. 

A világot jelentő deszkán frenetikus
sikert aratnak. Hatalmas taps a jutalmuk,

s a kenderesi közönség végtelen szere-
tete. Láthatóan jól érzik magukat telepü-
lésünkön.

Következik SZABÓ ADÁM, s a jól is-
mert és nagyon kedvelt helyi folklór. A
táncoló asszonyok és a csodálatos nép-
táncot művelő lányok és fiúk. Szívemnek
ők a legkedvesebbek. 

FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD lép
a mikrofon mögé. Életemben nem hallo-
tam róla, sokan vagyunk így. Az idősebb
korosztály meghallgatja ugyan, de a fia-
talok hatalmas lelkesedéssel fogadják. Ők
tájékozottabbak ebben a műfajban, ked-
velik a fiatalembert.

Idősebb férfi ül - motorja tetején- köze-
lünkben. - Nagyon nívós ünnepséget szer-
veztek - mondja elégedetten, mindenki
megtalálja azt, ami neki tetsző. Egyet-
értésben indulunk a Horthy kastély felé,
ahol már készülnek a nagy produkcióra a
BMX-esek. Hatalmas a show, óriási a siker.
Emelkedő adrenalin, visszafojtott lélegze-
tek. Rendkívül ügyes „zsonglőrök”, elis-
merő pillantások jelzik teljesítményüket.
Ide hallik a Matchboys rock and roll ze-
nekarának közel sem halk zenéje, amely
természetes, a műfajból adódó. 

Majd elhalkulnak, s hangszerel az est
fénypontja, a PIRAMIS. Tele a tér, a kör-
nyező utcák. Diákkori emlékeket ébreszt
a banda felvonulása, jóllehet sem SOM
LAJOS, sem RÉVÉSZ SÁNDOR nincs
már a fellépők között. De régi a dobos, s
itt van ZÁVODI JANÓ is. A formáció

nem túl sűrűn lép színpadra, muzsikájuk
mégis profi, új énekesük igazi showmen.
Hangja frenetikus, tökéletesen és hiányta-
lanul, képzett hanggal lép a nagy előd he-
lyére. Felcsendülnek a régi nagy sláge-
rek, a nem fáradó közönség együtt énekel
a zenekarral. Tisztességesen lenyomják a
másfél órát, felhasználva a rock minden
eszközét. 

Tűzzsonglőrök lépnek a rockerek he-
lyére. Már elmúlt tíz óra, a világosságot
fölváltja a sötétség. Éppen ez a háttér kell
a tűzzel játszóknak, így mutat a produk-
ció. Hihetetlenül ügyesek, a mutatvány
egészen egyedülálló. 

Cihelődünk. Elégedetten és feltöltődve.
Túl egy tartalmas napon. Melyet megér-
demel minden idelátogató, s melyet tisz-
tességesen megszervezett az a csapat, aki
erre kijelöltetett.

VASÁRNAP DÉLELŐTT

Ahogy a magyar lélekben rögzült, ün-
neplőbe öltözve lépünk a református temp-
lomba. Az Istentisztelet ökumenikus, CSEH
JUDIT, református lelkipásztor „vendége”

KOLTAVÁRI ATTILA, katolikus plébános.
Tisztelgünk a Horthy család újratemeté-
sének évfordulóján. Csodálatos, intelli-
gens példabeszédek a felekezetek képvi-
selőitől, közös ima, felhangzó zsoltár.

Innen vonulunk a HORTHY reziden-
ciához, a kormányzó mellszobrának meg-
koszorúzására. Hosszú sorban, méltóság-
teljesen, ahogy a hatalmas államférfi em-
léke megköveteli. Aki nagyon sokat tett
hazájáért, a nemzet megmaradásáért. Le-
gyen neki könnyű a föld.   

S még egy kulturális esemény, immá-
ron  délbe szökkenően. ZETÉNYI CSU-
KÁS-FERENC mutatja be legújabb köny-
vét.

Ezzel lett vége az első Vadgesztenye
Fesztiválnak. Jövőre, ugyanekkor, ugyan-
itt!

Terebesi Éva
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Szeptember 4-én vendégként érke-
zett hozzánk a Paramisi Társulat, hogy
bemutassa Kis Miklóska című táncos-
zenés, bábos, interaktív meseelőadá-
sát. A Kis Miklóska egy  mesejáték,
mely egy nagyon szép és fordulatos
cigány népmesét dolgoz fel. A mesé-
ben megismerkedhettek a gyerekek
Kis Miklóskával, aki testvérei keresé-
sére indul. Útközben sok akadályt kell
legyőznie, de kedves barátja, Kőmor-
zsoló mindenben segíti kis hősünket.
Sok-sok zenével, tánccal, közös ének-
léssel, játékkal a gyerekek is résztve-

vői lehettek a  mesének. 
A Paramisi Társulat célja a népme-

sék, köztük kiemelten a cigány nép-
mesék megismertetése, a magyar és
cigány népzene és néptánc hagyomá-
nyainak ápolása, továbbadása a követ-
kező generáció számára. Szeretnék, ha
a gyermekeknek a népi kultúra ugyan-
olyan fontos és megbecsülendő, szá-
mukra is nélkülözhetetlen forrássá
válna, mint ahogyan ezt a művészek
érzik.

Ács Andrea Éva

2015. szeptember 21-én  (hétfőn)
8.00 – 13.00 óráig

VÉRADÁS
a művelődési házban.

* * *

BABABÖRZE
2015. október 3-án (szombaton)

8.00 - 11.00 óráig
a kenderesi Móricz Zsigmond

Művelődési Házban.
Minden, ami a babákkal

kapcsolatos: kinőtt, megunt,
feleslegessé vált baba és
gyermekholmik börzéje. 

Asztalfoglalás: személyesen 
a művelődési házban, vagy 

a 06-59/328-141-es telefonszámon.
2015. október 6-án (kedden)

18 órakor.

* * *

EMLÉKEZÉS
az aradi vértanúk kivégzésének

166. évfordulóján.
Helyszín: 

Városházánál lévő emléktábla 
Szervező: FIDESZ helyi szervezete
2015. október 17-én (szombaton)

10 órától

* * *

„Fogyatékkal élők
kulturális találkozója”

a művelődési házban.

* * *

Színházbérletesek!
Megérkeztek a szolnoki Szigligeti

Színház  2015/2016-os évadára
szóló bérleteik, melyek átvehetők

a műv. házban, nyitvatartási idő alatt.
Első előadás: 

2015. október 21. (szerda)
Presser-Sztevanovity: 

A padlás (musical) 
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Művelődési Ház
szept. - október

A PARAMISI TÁRSULAT
KENDERESEN

A képen a Paramisi Társulat tagjai láthatók: Rácz Csaba: Ezüstpitykés táncos
díj, (balról-jobbra) Oláh Eszter: kétszeres Gyöngygalléros táncos díj
Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József: Fülöp Ferenc-díj, Muharay-díj,
Esélyegyenlőségi Díj, Hagyományőrzésért Díj, Magyar Örökség-díjas
táncpedagógusok 

Nemzeti érzelmű gyerekek, fiata-
lok és felnőttek jelentkezését vár-
juk induló, Kenderes Városi cser-
készcsapatunkba. 

A hazafias nevelés nem csupán az
iskola, a család feladata, hanem azo-
ké a közösségeké is, amelyek össze-
fogják az érdeklődőket, ünnepsége-
ken, kirándulásokon, egyéb megmoz-
dulásokon együtt vannak, olyan kö-

zösséget formálva, amely évtizedekre
megalapoz barátságokat.

Az elképzelések között szerepel: a
város elesettjeinek segítése, a köztéri
szobrok és műalkotások rendben tar-
tása, kirándulások, biciklitúrák, illet-
ve cserkésztáborozás.

Jelentkezni lehet a 06-20-360-
9930-as telefonszámon, Juhász
Attila, tanár úrnál.

cSERKÉSZTOBORZÓ
Várjuk a jelentkezéseket!



A könyvtári tagság 16 éves kor alatt és 70 éves kor felett INGYENES!
– Tagdíj 70 év alatti dolgozó felnőtteknek: 1330,-Ft/év. 
– Tagdíj 16 éves kor fölötti tanulóknak, regisztrált munkanélkülieknek

és rendszeres szociális segélyezetteknek: 665,-Ft/év.
– Könyvtári tagság nélkül is igénybe vehető szolgáltatások:
– számítógép-és internet használat: 240,-Ft/óra,
– faxolás (küldés, fogadás): 225,-Ft/oldal, 

minden további oldal 50,-Ft,
– színesfaxolás: 340,-Ft/oldal, 

minden további oldal 110,-Ft,
– nyomtatás: 100,-Ft/oldal,
– színes nyomtatás: 175,-Ft/oldal,
– szkennelés: 135,-Ft/oldal
– szövegszerkesztés (könyvtáros által): 280,-Ft/oldal,
– terembérlet: 3205,-Ft/óra,
– fénymásolás: 20,-Ft/A4-es oldal,

40,-Ft/A3-as oldal,
– színes fénymásolás: 115,-Ft/A4-es oldal,
– laminálás: 110,-Ft/oldal vékony fóliával,

160,-Ft/oldal vastag fóliával.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00-17.00 (folyamatosan),

csütörtök: zárt nap, szombat: 9.00-11.00

BABA–MAMA KLUB
2015. szeptember 16-án (szerda)
15.00 órakor tartjuk következő

foglalkozásunkat.
Program:

kocsikázás kecskefogattal.

Szeretettel várjuk 
az anyukákat és gyermekeiket 
(0-3 éves korig) a könyvtárba!
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A kenderesi Városi Könyvtár szolgáltatásai
a lakosság részére

Amikor hozzánk kerül egy kis utca-
gyermek, koszosan, mocskosan és én
mosolyogva azt mondom neki, hogy
kedves kicsi lány, aranyos legényke,
te nem is tudod, hogy milyen nagyon
ügyes vagy? Te öt év múlva Buda-
pesten egy szép ünnepségen énekel-
ni, táncolni fogsz, és mindenki moso-
lyogva tapsolni fog neked!! És én na-
gyon büszke leszek rád! A gyermek
nagy kerek szemekkel rám néz, de
lehet, hogy egyből nem hiszi el ne-
kem mindezt. Ne keseredjek el!

Isten selejtet nem teremt! A gyer-
mek olyannak látja magát, amilyen-
nek az én szemem tükre mutatja! Ami-
kor a szemembe néz, és azt látja, hogy
én valóban hiszek, bízok benne, ak-
kor lassan ő is olyannak kezdi látni
magát, milyennek az én mosolygós,
tiszta tekintetemben magát látja!! A
jó pedagógus nem hátrál meg, nem

hiszi el a gyereknek, hogy ő rossz, hogy
ő semmit nem tud, és képtelen kibon-
takozni!! A tanár az iskolában ked-
vesen mosolyogva elkezdi formálni a
gyermeket, s lassan a felnőtt ember
kitartó hite, kedves biztatása erőt ad a
kis csemetének, s ő lassan bátortala-
nul de talpra áll, elindul, felnő oda,
hogy valóban képes lesz szép előadá-
sával másoknak örömet szerezni!

Az iskola legfontosabb, legértéke-
sebb kelléke, a jó pedagógus, ragyo-
gó, biztató, tiszta tekintete! Ha a ta-
nár bízik, hisz önmagában, kollégái-
ban, az iskolájában, a mindennapi ne-
velő, tanító erőfeszítésének eredmé-
nyességében akkor megvan minden
esély arra, hogy az iskolaév eredmé-
nyes, szép legyen! Sajnos ha ez az élő
hit a tanárok, nevelők tekintetében nem
ragyog, ha a gyermek a szemembe
néz, és ott fáradt, fásultságot lát, s nem
örömteli bizalmat, akkor az iskola fel

lehet szerelve mindenféle nagyszerű
pedagógus kellékekkel, nem lesz a
csodák háza!!

Jézus Krisztus nem segédeszközei-
ben bízott, hanem az emberekben,
akit az Ő mennyei Atyja teremtett! S
Jézus határtalan bizalma, hite állította
talpra nem csak a beteget, a bénát,
hanem Zakeust is, Mária Magdolnát
is, s a lováról leesett Sault is!! Jézus
bízik az ő testvéreiben, az Ő belénk
vetett csodatevő hite állít talpra és
indít el a tanév első napján!!

Szívem minden melegével imádko-
zom, hogy Krisztus hite, belénk ve-
tett bizalma járjon át mint kétélű kard,
forgasson fel, hogy mi is Mesterünk
hitével, bizalmával fogadjuk, lássuk az
első iskola naptól a ránk bízott gyer-
mekeket!"

Sok szeretettel, csaba t.

Budapest, 2015. szeptember 14.

Mi az iskola!? A mindennapi csodák forrása!!



Többen érdeklődtek, hogyan érhető el a könyvtár kata-
lógusa interneten keresztül. A látogatás nem könyvtári
tagsághoz kötött, bárki használhatja.

Útvonal lépésről lépésre:
1. www.kenderes.hu
2. bal oldalon az „Intézmények”, azon belül 

„Városi Könyvtár”
3. „Katalógus”
4. „online katalógus”

5. a „Kölcsönzési információk” (név, jelszó) nem kell!
6. a „főcím” mezőbe kell írni a könyv címét, ha cím

szerint keresünk
7. a „szerző” mezőbe kell írni a szerző nevét, ha szerző

szerint keresünk
8. „keresés indítása”

Az így kapott találatok megmutatják, hogy a keresett
művek megtalálhatók-e könyvtárunk állományában. 

Látogasson el virtuálisan is hozzánk!
könyvtárosok

MEGHÍVÓ
Szeptember 30. 

Benedek Elek születésének évfordulója, 
a Népmese Napja. 

A Városi Könyvtárban már 
négy alkalommal rendeztük meg a

MESEMARATONT, 
melynek lényege, hogy a nap során folyamatosan,
minél több mesélőtől minél több magyar népmese

kerüljön felolvasásra, 
minél nagyobb hallgatóság számára.

Hívjuk, várjuk azokat, akik szeretnek mesét
felolvasni, és azokat, aki szívesen hallgatják!

Kezdés: 2015. szeptember 30. (szerda) 9.00 óra.

Időpont egyeztetés és bővebb információ 
a könyvtár elérhetőségein: telefon: 328-366

e-mail: konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu

Szeretettel várunk mindenkit! 
A könyvtárosok
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ONLINE KATALÓGUS

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. október 13-án ked-
den LOMTALANÍTÁST szervez a Kisújszállási Város-
gazdálkodási Nonprofit Kft. A LOM gyűjtés időpontja nem
egyezik meg a kiskukás hulladékgyűjtés időpontjával. A
lomtalanítás során KIZÁRÓLAG NAGY MÉRETŰ
hulladékot gyűjtünk össze (pl.: bútorok (szekrény,
szék, ágy), eszközök, berendezési tárgyak (napernyő,
matrac stb.). 

A LOMTALANÍTÁS NEM TERJED KI a szabványos
gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladékra (pl.: zsákba
szedett ruhanemű, gyermekjáték, egyéb háztartási hul-
ladék, stb.) NEM TERJED KI továbbá, veszélyes hulla-
dékra, építési törmelékre (inert hulladékra), trágyára, lomb-
ra, autóroncsra, valamint ipari, mezőgazdasági, vállalko-
zási tevékenységből származó hulladékra.

A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hul-
ladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet
ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével és a hulladékszállítást végző
célgép azt jól meg tudja közelíteni.

Azon települési jellegű hulladék, amely nem tartozik a
LOMTALANÍTÁS keretében azaz a díjmentesen elszál-
lítható hulladékok közzé, azt KIZÁRÓLAG térítési díj
ellenében a megszokott vonalkódos elszámolási rendszer
keretében szállítjuk el.

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁS



KöNYVEK:

Kardos-Kelemen-Szögi:
A magyar felsőoktatás évszázadai

Illésfalvi Péter-Kovács Vilmos-Maruzs Roland: 
Vitézségért
Wass Albert titkai

Maruzs Roland:
Tábornoki kar 1945-1956

Sipos András:
A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata 
és felszerelései 1920-1945

Fekete Ferenc- Baum Attila:
A Magyar Királyság kitüntetései 1920-1945

Vitéz Pusztay László:
Horthy Miklós kormányzó 
(A Novara hőse) 
Horthy Miklós flottaparancsnokról az igazat, 
az 1918-1919-as Proletár Forradalomról csak
az igazat
Trianon 1920. június 4. (Európa mit tettél
velünk magyarokkal?)

Helméczy Mátyás:
Sorsregény
Újraírt történelem 1900-1950

Walzel Kelemen:
Kormányzónk

Szondi Miklós:
Róni tanulok
Az üveghegyeken innen
Történelmünkhöz bővebben, magyarul

Koltay Gábor:
Velünk élő Trianon

Wittner Mária és Koltay Gábor: 
Életre ítélve

Zetényi-Csukás Ferenc:
Az utolsó bevetés
Horthy

A kormányzó
Emlékképek

Szekeres János:
Délvidékről a Szent László Hadosztályba

Vaszary János:
Zörgetik az ajtót

Kőszegi Szabina: 
Vízfogyatkozás

Nemestkürty István: 
A magyar nemzethez
Ezredvég

DVD-k:

Koltay Gábor:
Honfoglalás
Horthy a kormányzó
Sacra Corona
Egy ország halt vele
Adjátok vissza a hegyeimet
A fehér vértanú Mindszernty
Trianon
Velünk élő Trianon (14 részes sorozat)
Vérző Magyarország
Utolsó üzenet
Mindszenty 
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A kiállítóteremben megvásárolható 
KÖNYVEK és DVD-k
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