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Pünkösd - a Szentlélek kitöltetése
Azt hiszem, hogy a ma élő emberek
többsége számára a Pünkösd az az ünnep, ami legkevésbé érthető az egyházi
nyelvezetből. Ha megkérdeznénk a
velünk élő embereket, talán sokan nem
is tudnának válaszolni arra, miért ünnep, és mi történik ekkor. A pünkösdi
népszokások azok, amiket leghamarabb elfelejtettünk: a pünkösdi királyés királyné-választást. Nem is csoda: a
felvilágosodás (elsötétülés) időszaka megtámadta az Egyházat, a szocializmus eltörölte a Pünkösd ünnepének szokásait.
Magyarországon csak 1993 óta ünnepnap újra a pünkösd hétfője.
Bár egy ideje hozzátartozik az az esemény, hogy Csíksomlyóba elindulnak
határon innen és túl sokan, hogy együtt
ünnepeljenek. De mit? Mit keresnek ezek
az emberek, felekezettől függetlenül?
Az élet nagy ünnepét! Azt is, amit tudatosan mostak ki az agyunkból hosszú
évszázadok alatt. Nagy, és hatalmas megmozdulást. Hajlamosak vagyunk arra, hogy
legfontosabb ünnepeinket - mint a Karácsonyt, a Húsvétot és a Pünkösdöt - csak
emlékünnepként értsük, hogy Jézus Krisztus
élettörténetéhez kapcsoljuk. Ám mindháromnak nagy üzenete a mindig aktuális
korra érvényes. És még azt is megkockáztatom, hogy a Pünkösd nélkül nem
tudnánk a másik kettőt érteni - már ha akarjuk. És a három összeér az emberi életben.
Isten a világba rendet teremtett. Az
esztendő a legkerekebb időegység, s a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg: a tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli nyugalomban.
Ezt a rendet a Nap járása idézi elő, s ez
határozza meg az ember életét és munkáját is.
A régi ember, együtt élve a természettel, még jól tudta ezt. Az esztendőt kerek
egésznek érezte. Ezt igazolja a Galga mentén
megőrzött találós mese is:

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra.
A kerek istenfája az esztendő, tizenkét
ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága az
ötvenkét hét, a három aranyalma pedig
három legnagyobb ünnepünket jelenti: a
karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt.
De hogy is kezdődött a történet? Amikor Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadt a
halottak közül, megjárva az emberi élet

poklát, még 40 napig itt volt, tevékenykedett, tanított. Majd elhagyta a földi létet. Ez volt a Mennybemenetel. Hihetetlen távlatot adott az emberi életnek. Aztán
még 10 napig azok, akik vele voltak korábban, készültek. Még nem tudatosan,
bár számukra olyan sok mindent elárult a
Velük Lévő. Búcsúbeszédeiben elmondta,
hogy jobb lesz nekik, ha Ő már nem itt
tevékenykedik, hanem utat nyit annak az
Erőnek, ami mindig velük lesz a világ végezetéig. És így jött el az 50. nap. Az akkor
élők hihetetlen tapasztalást nyertek: mindaz,
amit nem is sejtettek, valóra vált. Amikor
megszólaltak, mindenki értette őket. Tüzes nyelvek kísérték a jelenséget.
Mert a Szentlélek beteljesítette Jézus
tanításait. Nem ekkor jelent meg először
a Szentlélek. Ott van a világmindenség

kezdetétől, és ott lesz mindvégig, amíg
létezik a világ. Már a Teremtés történetben is megjelenik, aztán a pusztulást átvészelt bárka - burok - utasai számára is a
galamb hozza el az élet újrakezdésének
hírét. De Jézus életét is számtalan helyen
átszövi megjelenése: fogantatásakor, gyermekkori megmenekülésekor, aztán megkeresztelésekor, és még számtalan helyen. Tanításaiban lépten-nyomon ráutal.
A Lélek megjelenését mindig valami
számunkra értelmezhető jel is kíséri: szél,
tűz, galamb. A pünkösd színe a piros, az
élet színe. Azt hiszem, még mindenki emlékszik arra a népdalunkra, amely így kezdődik: „Két szál pünküsdrózsa…”
Hogy mit üzen nekünk a Pünkösd? Azt,
hogy létezünk-„lélekzünk”. Mert így születtünk: porból és Lélekből, és még mi is jelen vagyunk ebben a világban, ez a kettősség tart fenn bennünket. Mikor lelkünket
elfelejtjük, „lelketlenné”, keménnyé válunk
és a por hatalma beteljesedik rajtunk.
De nem tudjuk elfelejteni, mert a „lelkünkre vesszük” életeseményeinket. Így
tudva-tudatlanul üzen nekünk a Pünkösd:
amit már nem reméltünk, az is valóra válhat.
Cseh Judit református lelkész
Benedek Elek:

Pünkösdi harangok
Olyan szépen cseng a harang,
Mindha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyil a kertben,
Kis szivünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.
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Testületi ülésen történt
Április hónapban elsőként 6-án ülésezett a
képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülés keretében. Első napirendben hozzájárulásukat adták
a Dr. Barta Zsuzsanna Bt.-vel megkötött háziorvosi alapellátási szerződés 2016. augusztus
31-i hatállyal történő felmondásához. Megköszönték a doktornő Kenderesen végzett, hosszú
éveken át tartó munkáját.
A második napirendben határoztak arról, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező József
Attila út 16. szám alatti ingatlant értékesítik
Pozsonyi József részére, mert az ő pályázata
felelt meg leginkább a kiírásnak. Az ingatlan
vételárát bruttó 1 millió Ft-ban határozták meg.
Felhatalmazták Pádár Lászlóné polgármestert
az adás-vételi eljárás lebonyolításával.
A képviselő-testület már több alkalommal
tárgyalt a tulajdonát képező, volt bánhalmi óvoda
épület értékesítéséről. A legutóbbi testületi ülésen olyan döntés született, hogy a szükséges
információk birtokában, a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. vezetésével történt egyeztetés
után fogják újból tárgyalni a napirendet. Lukács Mihály a Zrt. igazgatója személyes meghallgatást kért a testülettől, amelyen meghallgatták véleményüket. A testület szerint további
tárgyalások szükségesek az álláspontok közelebb kerüléséhez.
Negyedik napirendben döntöttek a TOP 1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
című pályázat előkészítői és tervezői feladatainak ellátására ajánlatra felkért szervezetek
kiválasztásáról, majd a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása címmel pályázat benyújtásáról és az ehhez
szükséges önerő biztosításáról. Hatodik napirend keretében előterjesztést tárgyaltak meg „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program” című pályázaton való részvételről és a

Számlázás változás
Figyelem változik a hulladékszállítási
díj számlázása!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016. április 1-jei hatállyal a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói számlák kiállításának feladatait. Várhatóan az NKHV Zrt. 2016. július 1-vel készíti
el a számlákat negyedéves gyakorisággal.
Az kiküldött számlákat a kézhezvételt követően mindenki a fizetési határidők betartásával fizesse be a kellemetlenséget okozó felszólítások elkerülése érdekében.
A hulladék szállítás továbbra is a megszokott rendben történik.
Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

benyújtás mellett döntöttek.
Módosították a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratát, amelyet a kormányzati funkciók elnevezésében történt változás
tett indokolttá.
Végül, utolsó napirendként hozzájárultak
ahhoz, hogy a UPC Magyarország Kft. Kenderes város területén elektronikus hírközlési
hálózatot építsen ki. A tervezett távközlési hálózat a jelenleg is meglévő elektromos oszlopsoron kap helyet. A hálózat kiépítésével olyan
magas színvonalú hírközlési hálózat hozzáférhetősége valósul meg, amely nagymértékben
elősegíti a helyi távközlési infrastruktúra fejlődését, ezáltal növelve a település vonzerejét.
A telepítéshez szükséges engedélyek beszerzése a UPC Magyarország Kft. feladata.
Egyebek napirendben képviselői kérdés hangzott el, melyben érdeklődtek arról, hogy valóban tervezik-e a bánhalmi óvodás gyerekek
beutaztatásának megszüntetését, valamint jelezték a bánhalmi véradás időpontját és azt,
hogy Bánhalmán sok a kóbor kutya, amely
bosszúságot okoz a lakosságnak. Polgármester asszony válaszában elmondta, hogy az idei
tanévben nem tervezik megszüntetni a gyermekek utaztatását, a jövő tanévet illetően meg
fogják vizsgálni az utaztatás lehetőségeit.
Következő rendkívüli, nyílt ülését 2016.
április 14-én tartotta a képviselőtestület. Első
és második napirendben megbízták a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.-t a TOP-1.1.1-15
Ipari parkok fejlesztése című pályázati kiírás
előkészítői, a Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.-t pedig a tervezői
feladatainak ellátásával. Felhatalmazták a jegyzőt a szerződéses jogviszonyok kialakítására,
a szükséges jogi alapkörülmények, valamint a
Most időszerű elvégezni
az ingatlanok előtt lévő
járda fölé lehajló faágak
legalább 2,5 m magasságig
való visszavágát a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében. A közlekedést zavaró,
útkereszteződés belátását, járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat szintén
vissza kell vágni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterület kaszálását,
tisztántartását minden tulajdonosnak, használónak folyamatosan kell végezni. Különös gondot
kell fordítani a parlagfű mentesítésre, kül- és
belterületen egyaránt, mivel az allergiás megbetegedések egyre gyakoribbak.
A vízelvezetés biztosítására a belvízlevezető
árkok átereszeit is folyamatosan tisztán kell
tartani.
A közterületen tárolt építőanyagot kérjük a
saját ingatlanon elhelyezni, vagy közterület
használati engedélyt kérni hivatalunktól.
A közterületet telephelyként használni tilos!
A gépjárműveket, munkagépeket mindenkinek

szerződések előkészítésére, a polgármestert
pedig a nyertes ajánlatot tevő cégekkel kötendő
szerződések aláírására.
Határoztak arról, hogy a megvalósítani
kívánt TOP - 4.2.1 – 15 kódszámú, „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot kívánnak benyújtani és a projekt műszaki tartalmát „Központi Konyha eszközbeszerzése” címmel fogadják el, költségvetését
pedig 50.000.000 forintban állapították meg.
Negyedik napirendben Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági
program egyes részeinek nyerteseit jelölte és
választotta ki az ajánlattevők közül. Döntöttek
arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
425/25 hrsz-ú ingatlanából 1400 m² nagyságú
területet 2016. 06. 01-től bérbeadnak Csíki
Endrének a Célbeton Kft. ügyvezetőjének, tízéves időtartamra. Az ingatlan bérleti díját bruttó
100.000 Ft/év tételben állípították meg. Felhatalmazták Pádár Lászlóné polgármestert a
bérleti szerződés megkötésére.
Hatodik napirendben jóváhagyott szándéknyilatkozat alapján, tulajdonosi hozzájárulásukat adták a Fémmalom Kft.-nek feldolgozó
üzem létesítéséhez az önkormányzat tulajdonát képező ipari területen.
Végül határoztak az önkormányzat 2016.
évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalásról, mely szerint 1000 tonna mart aszfaltot vásárolnak nettó 1765 Ft/t áron a
STRABAG Építő Zrt.-től és azt az önkormányzat meglévő útalapjaink lezárásához használják fel.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
megtekinthetők a www.kenderes.hu oldalon.
a bejelentett telephelyén kell
tárolnia!
A kihelyezett forgalomirányító táblák által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Településünkről az állati hullák elszállítását
rendszeresen végzi a debreceni ATEV. Kérünk
mindenkit akinél állati hulla és egyéb állati
eredetű hulladék keletkezik, azt a szeméttelep
végénél lévő gyűjtő konténerbe szíveskedjen
lerakni! A máshol történő elhagyás szabálysértési bírságot von maga után.
A lakóházak és épületek szükségszerinti karbantartását, meszelését a tulajdonos végezze el
a szebb városkép megőrzése érdekében! A hiányzó házszámtáblákat és postaládákat is javasoljuk pótolni!

Tavaszi tennivalók

Közvilágítási hiba bejelentése a 06/80-210310 ingyenesen hívható számon lehetséges.
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal
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Riport Bordás Réka élsportolóval
„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás
éri el a célt.”
– Dan Millman –

Fel lehet készülni lélekben egy mérkőzésre?
Nagyon-nagyon nehéz, de igyekszünk. Függ attól
is, hogy mekkora tétje van az adott mérkőzésnek. Jó
lenne ha már a junior korcsoporttal is foglalkozna
pszichológus szakember. Mi megpróbálunk meccsek
előtt lazítani, az öltözőben zenehallgatással hangolódunk rá a küzdelemre. Tanulni kell azt is, hogy
bizonyos stresszes helyzetekben nyugodtan, higgadtan tudjunk dönteni. Vesztes meccsnél - ha annak nagy
tétje volt - hosszú ideig is eltarthat a hatása, de ezen
túl kell lendülni, hogy ne fogjon vissza minket a
munkától, mert már a következő meccsre kell koncentrálni. Győztes meccs esetén még pár nap múlva
is tart a frenetikus öröm. Nagy ünneplésre sincs lehetőség, mert már másnap újra edzés következik.

Réka hat éve a DVSC-TVP junior szakosztályában kézilabdázik, kezdetben átlövőként, de az idei
bajnoki szezonban már beállóként játszik. Nemrégiben lehetősége adódott arra, hogy a felnőtt csapatban is kipróbálja magát, a győri Audi ETO KC elleni
meccsen bizonyíthatta tudását. Szereplése alapján jó
eséllyel pályázik a felnőtt csapatbeli oszlopos tagságra,
melyről a bajnoki szezon végén születik döntés.
Mikor kezdtél el kézilabdázni és milyen indíttatásból?
Kisgyermekkorom óta nagy mozgásigénnyel rendelkeztem és érdekelt ez a sportág. Édesapám sportolói
múltja is nagy hatással volt rám, gyakran kézilabdáztunk otthon, olykor még a konyhában is. Általános iskola harmadik osztályában jött az első lehetőség, hogy kipróbálhassam a játékot Túrkevén, a Petőfi
Sándor Általános Iskolában. Először szivacskézilabdáztam, majd áttértem a normál kézilabdázásra. Akkoriban heti két edzésem volt, a délelőtti tanítás után
szüleim vittek el az edzésekre. Az egész családnak
megvan a vonzódása ehhez a sportághoz. Mai napig
amikor csak tehetik, eljárnak a mérkőzéseimre.
Minden támogatást megkapok tőlük, ahoz hogy minél
nyugodtabban tudjak készülni a meccseimre. Sok
köszönettel tartozom általános iskolai testnevelőtanáromnak, Boda Zoltán tanár-úrnak is, aki annak idején látta bennem a megfelelő adottságokat és támogatott abban, hogy elinduljak ezen az úton. Ő mai
napig figyelemmel kíséri a munkámat.
Hogyan érzed magad a jelenlegi csapatodban?
Nagyon jól. Míg kisebb korban előfordul a csapatokban rivalizálás, addig ez erre a korra már nem
jellemző. Mindenkinél kialakul ilyenkorra, hogy
milyen posztra a legalkalmasabb és ott teszi a feladatát. Nálunk megvan a szükséges csapatszellem és
segítjük egymást a munkában. Ha valaki mélyponton van, azt közösen buzdítjuk a továbbhaladásra.
Nagy és kivételesen lelkes a szurkolótábora is a csapatnak, ami óriási erőt ad a meccseken.
Van-e sportolói példaképed?
Igen, az édesapám. Ő 1986-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett csapatával, 1988-ban pedig a szöuli
olimpián negyedik helyezést értek el. 1990-1992- ig
Spanyolországban a Valladolid csapatánál volt igazolt játékos. Ő az, aki tanácsokat ad, dicsér, de kritikus szemmel is lát és megmondja, ha valamin javítanom kell.
Mely eredményeidre vagy a legbüszkébb?
2011-ben Erima Kézilabda Gyermek-bajnokság
országos döntő 3. hely, 2012-ben Országos Főnix
Kupa 1. hely, 2012-2013-ban NB/II junior 1. hely,
NB/II felnőtt 2. hely (Erre azért is vagyok büszke,
mert ott nem volt korhatár és mi nagyon fiatalon
értünk el ilyen szép eredményt.) 2013-2014 NB/I ifi
4. hely
Melyek a kedvenc csapataid?
A külföldi férfi csapatok közül a francia PSG-t
nagyon szeretem, lányoknál a kedvencem a norvég
LARVIK. Itthon a férficsapat MVM - VESZPRÉM
KC a favorit, lányoknál a győri Audi ETO KC, az
FTC és természetesen a DVSC - TVP, ahol én is játszom.

Más sportágak érdekelnek a kézilabdán kívül?
Igen, nagyon szeretek úszni, ha nem kézilabdáznék, akkor szinte biztos, hogy a vízilabdában is
kipróbáltam volna magam, hiszen ez az a tevékenység, ami ötvözi az úszást és a kézilabda alapjait. De
sok sportág eseményeit szeretem figyelemmel
követni akár a lelátón szurkolóként vagy a televízióban nézőként. Időhiány miatt sajnos nem űzök
mást sportot komolyabban, de az iskolai testnevelésórákon szívesen kosárlabdázom, röplabdázom.
Jelenleg az érettségire készülsz, mesélnél a tanulmányaidról?
Általános iskolai tanulmányaimat végig Kenderesen folytattam. Tizenhárom éves koromban hívtak
Debrecenbe kézilabdázni, de iskolát ekkor még nem
akartam váltani. Minden hétköznap ingáztunk az
edzésekre, hétvégén pedig a meccsekre a szüleimmel. A sport miatt természetes volt, hogy Debrecenben választok középiskolát, végül a Csokonai Vitéz
Mihály Gimnáziumra esett a választás, mert ott támogatja az iskola a sportolókat és több csapattársam is odajárt. Nyelvi tagozatos osztályba jelentkeztem, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos manapság. Az iskolatársak és az osztályfőnök is
nagyon támogató velem szemben és büszkék rám.
Igen, a napokban kezdődnek meg az érettségi vizsgáim, most az erre való felkészülésről szólnak a
napjaim. Magyarból, matematikából, történelemből, németből és testnevelésből fogok vizsgázni.
Érettségi után milyen hosszú, illetve rövidtávú
terveid vannak a továbbtanulás és a sport terén?
Szeretnél Magyarországon élni és dolgozni vagy
gondolkodsz külföldi karrierben is?
A Debreceni Egyetem sportszervezői szakára jelentkeztem. Mindenképp a sporttal és az ahhoz kapcsolódó dolgokkal szeretnék foglalkozni a jövőben
de szeretnék több lábon állni.
Nagyon szeretek Magyarországon lenni, elsősorban itt szeretnék bizonyítani. Koromból adódva még
nagyon sokat kell fejlődnöm ahoz, hogy megálljam
a helyem a magyar bajnokságban. Külföldi karrierben még egyelőre nem gondolkodom.
Édesapád útját követve esetleg az edzősködés is
szóba jöhet majd?
Nem hiszem, hogy erre sor kerül. Nem vagyok
az az embertípus, aki olyan szigorral rendelkezik
ami ehhez szükséges lenne. Női lélekkel játékosként is nehéz sokszor megélni azt a kemény hangnemet, amit egy edzőnek alkalmaznia kell. A férfiak
ezt könnyedebben fogják fel. A felnőtt csapattal
sportpszichológus is foglalkozik, aki segít feldolgozni a feszültséget, amelyet egy-egy meccs eseményei vagy eredménye kivált.

Szerinted mennyire jó a magyar utánpótláshelyzet kézilabdában?
Véleményem szerint más-más a helyzet a különböző kluboknál. Ahol jók az anyagi körülmények,
ott több eséllyel nevelhetők ki jó sportolók, ahol
nem túl kedvezőek, ott kevésbé. Magyarországon a
Győr és az FTC az, aki igazán erős az utánpótlás nevelésben. Náluk olyan iskolák is vannak, ahol az órarendbe beépítik az edzéseket már a reggeli időszakban is.
Hány meccsed van egy idény alatt?
Most játszom NB I juniorban és NB I.B felnőttben. NB I.-ben van 12 csapat és a meccsek odavissza mennek. Az évad alapszakasszal kezdődik,
majd jönnek a rájátszások, ahol majd a tényleges
helyezések dőlnek el. Az NB I.B-ben 14 csapat van,
itt is oda-vissza vágók vannak, de már rájátszás
nincs. Igy egy évadban kb. 60 meccsünk van. Ritkábban esnek a mérkőzések hétköznapra, a hétvégi
meccsek a jellemzőbbek, sokszor szombaton és vasárnap is játszunk. Volt már, hogy egyik napon Győrben, a másikon Kisvárdán játszottunk, ilyenkor akár
700 km is utazunk autóbuszon a helyszínek között
24 óra alatt.
Hogyan néz ki egy napod?
Általában fél 3-ig a gimnáziumban vagyok, ahonnan egyből edzésre megyek. Ezek másfél-két óra időtartamúak, amiből az utolsó félóra általában egyéni
képzés. Este 6 óra körül érkezem meg a kollégiumba, vacsorázom és utána kezdek el felkészülni a
másnapi tanórákra.
Hogyan őrződ a kondíciódat?
A genetikám nagyon jó ehhez a sportághoz. Próbálok odafigyelni az étkezésre, ami elég nehéz,mert
sokszor szinte csak este jut rá idő az edzések miatt.
Amikor itthon vagyok Kenderesen, akkor sokkal rendszeresebben táplálkozom. Édesszájú vagyok, de mértékkel fogyasztom. Hétfőnként mindig erősítő edzéseim vannak, ahol inkább a kondícióőrzésre fektetik a hangsúlyt.
Szabadidődben mivel foglakozol szívesen?
Bár ebből nem sok van, ha csak tehetem, pihenésre használom fel. Nagyon szeretem itthon tölteni
a családdal, nekem ez az igazi feltöltődés.
A közelgő érettségi vizsgához kívánok Neked
nagyon sok sikert, a jövőre pedig mind a sportkarrierhez, mind a magánéletedhez rengeteg kitartást,
erőt és egészséget!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola áprilisi hírei
„A beszéd csak félreértések forrása”
megyei helyesíró versenyre már hónapok óta szorgalmasan készültek tanulóink.
A helyi fordulón élen végzett tanulók
képviselhették iskolánkat április 6-án
Szolnokon. A kitartó munka meghozta
gyümölcsét, Pádár Szonja 2., Farkas Gréta
10. helyezést ért el a versenyen. Gratulálunk nekik és felkészítő nevelőjüknek,
Bordás Józsefnének.
A magyar költészet napját 1964. óta
József Attila születésnapján, április 11-én
ünnepeljük. Ebből az alkalomból versmondó versenyeket tartottunk a városi
könyvtárban. A gyerekek szavalatait több
hetes felkészülés előzte meg a szülők és
pedagógusok hathatós támogatásával.
Alsó és felső tagozaton egyaránt 26-26
diák versenyzett 4 korcsoportban. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők
versei egyaránt felhangzottak a szépszámú közönség nagy örömére.
Díjazottak:
1-2. évfolyam:
1. Jelen Jázmin 1.b
2. Ratkai Rita 2.b
3. Ratkai Nóra 1.b
Különdíjasok: Lólé Olívia 1.a, Szabó
Lili 1.a, Kristóf Kálmán 1.b, Lakatos
Mercédesz 2.a
Felkészítő nevelők: Király Lászlóné,
Baranyiné Molnár Erika, Vízi Jánosné,

Az alsós versmondók csapata
Szabóné Bóta Henrietta
3-4. évfolyam:
1. Pádár Szonja 3.a
2. Balázs Renáta 4.a
3. Andrási Panna 4.a
Felkészítő nevelők: Bordás Józsefné,
Kovács Sándorné
5-6. évfolyam:
1. Ratkai Réka 6.c
2. Andrási Orsolya 6.c, Fedor Emma 5.a
3. Csató Petra 6.c
Felkészítő nevelők: Oros-Rázsó
Katalin, Barabás Miklósné
7-8. évfolyam:
1. Csató Bence 8.e
2. Magyar Márk 8.e
3. Boráros Balázs 7.e
Felkészítő nevelő: Oros-Rázsó Katalin
K&H Bank Zrt. Vigyázz, Kész, Pénz!
pénzügyi vetélkedő 3. fordulójára 2016.
április 11-én Kecskeméten került sor. A
6.c osztály két csapattal képviseltette

magát. A Tudós liliomok csapata 3., a
Pénzügyi tanácsadók csapata pedig 4.
helyezést ért el, felkészülésüket Antal
István tanár úr segítette.
Április 14-én 80 kisdiák látogatott el
a Nyíregyházi Állatparkba, ahol földrészenkénti csoportosításban ismerkedhettek meg a különféle állatokkal. Megtekintették a főbb látványosságokat: a Magyar Ősparkot, a Trópusi házat, a fókabemutatót, a Sarkvidéki és Afrikai Panorámát, a Dél-Amerikai és a Zsiráfházat.
A kirándulást a Tehetséges Kenderesi
Gyerekekért Alapítvány támogatta.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Ez a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990. óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik
úgy, hogy legalább a Föld napján, április
22-én kell valamit tenniük, ennek érdekében. Így gondolták ezt a 1.b és 2.a osztály
tanulói is, akik virágok ültetésével csatlakoztak a programhoz.
A diákönkormányzat áprilisi programjában a fiú foci bajnokság szerepelt. 6 csapat mérte össze tudását, a következő eredmények születtek: győzött a 8.e és b osztály közös csapata, második helyezést
értek el az 5. b osztályos fiúk és harmadikok lettek a 4.b osztályosok.
Intézményünkről, rendezvényeinkről
még több információhoz juthatnak honlapunkon, a www.kendereskatisk.hu címen.
Bozsó Györgyné

Beíratkozás után
Megtörtént az elsős gyerekek beíratása iskolánkba. Köszönöm azoknak a
szülőknek a bizalmát, akik intézményünkbe íratták gyermeküket.
Sajnos sokan vannak, akik most is a
szomszéd város iskoláit választották. Nagyon sajnálom, hiszen kiváló tanító nénik
várják az elsősöket. Véleményem szerint
az első években a legfontosabb a jó tanító
néni, aki szereti kis tanítványait, akinek
van türelme, aki átsegíti az óvoda családias hétköznapjaiból a szigorúbb iskolai
világba a hat-hét éveseket, és a mi tanító
nénijeink ilyenek.
Miért is választanak más iskolát a szülők? Sokan indokolnak az iskola tanulói
összetételével, amely ideális lenne, ha a
szomszéd városba járó gyerekek is ná-

lunk lennének. Iskolánk fejlesztésére is
több pénz jutna, ha Kenderes város tanulói után nem a szomszéd város iskolái
vennének fel milliókat.
Tanulni mindenhol kell, pedagógusaink pedig mindent megtesznek, hogy megfelelő tudással lépjenek ki nyolcadikosaink az iskolából. Ezt bizonyítják az idei
beiskolázási adatok is. 42 tanulónk közül
40 tanulót az első helyen megjelölt középiskolába vettek fel, többek között Debrecen, Szolnok, Békéscsaba, Törökszentmiklós, Karcag vagy éppen Kisújszállás
középiskoláiba. Ketten az Arany János
Tehetséggondozó Programban folytatják
tanulmányaikat. Hatan írtak sikeres felvételi vizsgát magyarból és matematikából,
melyre szintén a mi szakos tanáraink ké-

szítették fel a gyerekeket, és a felvételi elbeszélgetésük is eredményes volt.
A nagyszerű felvételi eredmények mellett meg kell említenem, hogy akik igyekeznek, több területen is sikereket érnek
el pedagógusaink felkészítése mellett. A
8.e osztályból Csató Bence sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett, neki az angol nyelvet Fontos Viktória tanárnő tanítja.
Ugyanebből az osztályból 13-an ismét bizonyították informatikai tudásukat, immáron az ECDL vizsga harmadik moduljának letételével.
Tisztelt Szülők! Gondolják át döntésüket, a kenderesi gyerekeket bármikor –
akár tanév közben is – nagy szeretettel
várjuk (vissza) iskolánkba!
Nagyné Lenge Margit
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Elballagtunk ...
Szomorú, esős, hideg időre ébredt
április 29-én Kenderes….
Pedig ezt a napot 107 ballagó diák
várta nagy-nagy izgalommal.
A 10 órakor kezdődő traktoros felvonulást azonban se a hideg, se az eső nem
tudta elmosni. A feldíszített traktorok,
erőgépek hangos dudaszóval, a diákok
vidám integetésével vonultak végig Kenderes utcáin, hogy a végzős hallgatók búcsút vehessenek az ideiglenes otthonuknak számító településtől. 11 órakor a lovász
tanulók tartottak bemutatót az iskolába érkező szülőknek, vendégeknek, hogy megmutassák, ők se hiába koptatták az iskola
padjait. 12 órai kezdettel megszólalt a tanügyi épületben a csengő, mely jelezte, hogy
kezdődik a ballagó osztályok, diákok búcsúzása az alsóbb éves tanulóktól, tanároktól.
A virágokkal feldíszített osztálytermeken kicsit megilletődve vonultak végig a
tanulók az osztályfőnökök vezetésével.
Volt, aki énekelte a hangszóróban szóló
dalokat, de olyan is volt, aki könnyeit nyeldeste. Virág Dóra mb. igazgató a műsor
megtekintése után átadta a jutalomkönyveket azon diákoknak, akik kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak tanulásban, versenyeken vagy rendezvényeken álltak helyt.
Hiába esett az eső, hiába volt 8 °C fok,
ezek az ünnepi pillanatok szívet melengetőek voltak mindenki számára, akik megjelentek ezen az eseményen.

Erasmus + Mobilitási szakmai gyakorlat
A Földművelésügyi Minisztérium Agrár Szakképző Intézményi Hálózat diákjainak szakmai gyakorlata a Janow-i
Ménesben (Lengyelország, Ljublini vajdaság, Bialski járás) és vállalkozói körében a tervek szerint halad.
A gyomaendrődi, kenderesi, törökszentmiklósi és kétegyházi tanulóink a lovász,
falusi vendéglátó, gazda szakmák moduljait gyakorolják a duális szakképzés gyakorlati oktatási helyein. Együtt dolgoznak

a Lesna és Janow Podlaski szakiskolák diákjaival, akik a magyar intézményeknél és
oktatási - képzési hálózatuknál lesznek hasonló szakmai gyakorlatokon a 2016-2017
projektciklusban.
Szabad idejükben a magyar diákok ismerkednek a lengyel vidékkel, KKV-ék működésével, lengyel hagyományokkal és vidéki vonzerőkkel.
Diákjaink szakmai gyakorlata az Erasmus+ program keretében, az Európai Közösség támogatásával valósul meg.

Kenderesi siker a Lovász Szakma Kiváló Tanulója Versenyen
Az idei Lovász Szakma Kiváló Tanulója
Versenynek a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium adott otthont. A rangos megmérettetésen - amelyre az ország különböző
szegletéből érkeztek tanulók - iskolánkat, a
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskolát és Kollégiumot Kis Barbara végzős lovász tanuló képviselte.
A verseny az április 19-ei ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd az Equita Kft.
luxusszintű fedeles lovardájában a versenyben résztvevő lovak bemutatásával folytatódott.
A megmérettetés gyakorlati része április
20-án zajlott le. Iskolánk diákja nemcsak a
díjlovaglási és a díjhajtási feladatokat telje-

sítette kiválóan, hanem lógondozás és lótenyésztés terén is jó szakmai tudásról tett tanúbizonyságot.
A szóbeli megmérettetésre április 21-én
került sor, amelyen a diákok szakmai elméleti ismereteikről adtak számot. Lógondozásból és lótenyésztésből beszédes tétel jutott az idei versenyzőknek. A ménesi kancák
tartásáról, takarmányozásáról volt mit mondaniuk. Természetesen a ménesi körülményeket ismerő gyerekek brillíroztak feleletükben. A lovaglási és fogathajtási elméleti
ismereteken belül a kezdő lovas futószáron
tanításának összes ismérvéről, illetve a hároméves csikó kocsiba tanításának feladatairól hallhattak tartalmas feleleteket a bírák.
Iskolánk tanulója összességében 71 %-os

eredményt ért el, s így nemcsak egy országos verseny 9. helyezését tudhatja magáénak,
hanem egy sikeres szakmai vizsgát is. Gratulálunk!
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Béres István és Kovács Zoltán sikere
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen
2016. 04. 12-13. – Mezőgazdasági
gépész Szakma Kiváló Tanulója verseny Vépen
A szakmai verseny döntőjébe az írásbeli selejtezőn 138 fő tanuló közül a 24
legjobb eredményt elérő versenyző került
be, köztük iskolánk két tanulója: Béres
István és Kovács Zoltán. Teljesítményük
meghaladta a 70 %-ot.
A Vépen megrendezett döntőben gyakorlati feladatok végrehajtása és szóbeli
verseny várt a tanulókra. A gyakorlati ver-

senyen magabiztosan hajtották végre az
erőgép beállítási, rakodási és gépüzemeltetési feladatokat, amely a szántás volt.
Mondhatni, hogy az erős mezőnyben a
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulói szép eredménnyel zárták a versenyt. Béres István
az előkelő 3. helyet szerezte meg 80%-os
összteljesítménnyel, Kovács Zoltán pedig a
9. helyet 74 %-os teljesítménnyel.
A tanulók teljesítményükkel jeles osztályzattal kitöltött szakmunkás bizonyítványt is szereztek.
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Tudományos
Diákkonferencia
Nagykőrösön
Iskolánkat első alkalommal hívták
meg Nagykőrösre a Tudományos Diákkonferenciára.
A konferencia témája a kulturális értékeink mellett környezetvédelem az élelmiszeriparban, környezetünk élelmiszeripari nevezetességei.
Sajnos ez a vidék elég szegény ilyen
jellegű témában, ezért úgy gondoltuk, hogy
az első témakörben nevezünk, mégpedig
a roma kultúra hagyományait jelenítettük
meg régen, s ma Kenderesen.

CIVIL KLUB alakul
„Ismerek néhány hozzám hasonló
embert...”
A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései ma a társadalmi és kulturális élet fontos alkotói. Tevékenységük, szerepvállalásuk nagyban
hozzájárul a helyi és térségi közösség igényeinek kielégítéséhez.
A civil szervezetek már gyakorlatilag
az életünk minden területén jelen vannak:
megfelelő keretet biztosítanak az önkifejezésre, közös célok elérésére, érdekek érvényesítésére, legyen szó rendezvénysorozatról, megemlékezésekről, egy nemes
célról.
A közeljövőben szeretnénk egy olyan
civil klubot indítani intézményünkben,
melynek tevékenysége sokrétű és kiszol-

Állásajánlatok
Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
Készlet-és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
Bolti eladó-szaniter áruértékesítő
(Kisújszállás),
Bolti eladó (Karcag),
Meleg büfés (Karcag),
Pincér (Berekfürdő, Karcag),
Szakács (Karcag),
NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
Kerékpárszerelő-javító (végzettség nem
szükséges) (Karcag),
Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti
dolgozó (Kisújszállás),
Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),

gálja a kenderesi polgárok kulturális igényeit és mindemellett hasznos és közérdekű információkat nyújt tagjai részére.
Néhány témakör, amellyel foglalkozni
szeretnénk: helytörténettel kapcsolatos régi
emlékek, régi használati tárgyak, fényképek, újságok, könyvek bemutatása, filmvetítések, irodalmi összejövetelek szervezése, beszélgetések aktuálpolitikáról,
múlt-jelen kapcsolatáról, egészségünkről,
ügyes-bajos dolgainkról, kertészetről,
sportról... és mindenről, ami érdeklődésre
tarthat számot.
Alakuló megbeszélésünkre várunk mindenkit, aki tagja szeretne lenni klubunknak!
Az első találkozó helyszíne és időpontja: Művelődési Ház 2016. június 7.
(kedd) 18 óra
Gépi varró (Karcag),
Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép
kezelője (Kisújszállás),
Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő
(Kisújszállás),
Rakodómunkás (áru-összekészítő, raktáros),
(Budapest),
Hidegbüfé-eladó (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozás
(Kisújszállás).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen
a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.)
tel.: (59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk
találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon: https://vmp.munka.hu/

Szakdolgozatunk: „Van pénzem és van
lovam, két ezüst a markomban...” címet
kapta.
A versenyre, mely április 8-9-én volt
Nagykőrösön a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban, egy 10 perces prezentációval készültünk, melynek célja, hogy szóban,
képekkel illusztrálva előadjuk, bemutassuk mindazt, ami összefoglalja, megismerteti a rendezvényen résztvevőket is a
választott témánkkal.
Minden szerénység nélkül elmondhatjuk, hogy a 17 nevezett csapat közül mi
voltunk az egyetlen versenyző páros,
akinek az előadását nagy érdeklődés,
őszinte kíváncsiság és figyelem kísérte, s
nemcsak a zsűri részéről, hanem a hallgatóság is óriási tapssal fejezte ki tetszését.
Munkánkat különdíjjal jutalmazták!
Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk vezetésének a lehetőséget, hogy részt
vehettünk e nívós konferencián, valamint
Tóth Tibornénak (Zsuzsa néni), hogy
segített a felkészülésben, témaválasztásban, a szakdolgozat s a prezentáció megírásában!
Czégény Bianka, Besenyői Dávid
11.V osztályos tanulók
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Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése
alapján ebösszeírást végez az önkormányzat.
Az ebösszeírás ideje 2016. augusztus 31-re
MÓDOSUL!
Az ebösszeírás helyszíni ellenőrzéssel történik és a jegyző által kiadott megbízólevéllel
rendelkező személyek végzik ezt a feladatot a
városban.
Az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező, aki nem tart ebet, annak is nyilatkoznia
kell erről a tényről.
Kérjük, hogy a kutyák oltási könyvét ké-

Felhívás
szítsék elő, hogy az ellenőrzés alkalmával rendelkezésre álljon.
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget, illetve akinek kutyája nem részesült az elmúlt egy évben veszettség elleni védőoltásban, nincsen transzponderrel (chip) ellátva, állatvédelmi bírságra számíthat.
A szükséges adatok az erre rendszeresített
nyomtatványon is megadhatók, amit a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet

7. oldal

igényelni és leadni, továbbá az adatlapok letölthetők a város honlapjáról is. Ha ezt a formáját választják az adatszolgáltatásnak, akkor
kérjük, hogy a kitöltés során az adatlapon ne
hagyjanak üresen részeket, és ne maradjon el
az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a
kitöltőre, azt a sort ki kell húzni.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok - az összeírást követően - kötelesek az
adatokban bekövetkező változásokat is bejelenteni a hivatalban!
Kérünk minden lakost, segítsék elő a törvény által előírt ebösszeírási feladatok elvégzését.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző

Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai lakosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998.évi XXVIII. törvény 42/B. §(1)
szerint „A tartás helye szerint illetékes
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.”
Így került sor 2016. március 01-től kezdődő ebösszeírás elrendelésére. (amely határideje módosult 2016. augusztus 31.-ig)
Szeretném megköszönni azoknak, akik
önkéntes alapon eddig benyújtották az ebekkel kapcsolatos nyomtatványokat. Ezzel segítették a kollégáim munkáját.
Kérem, akinek lehetősége van nyilatkozzon az ebekről. A nyomtatványok megtalálhatóak a www.kenderes.hu /letölthető nyomtatványok/ egyéb cím alatt vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Ebösszeírási
időszakban helyszínen is folytatjuk a nyilatkozatok begyűjtését.
Mindenki tapasztalja, hogy a kóbor kutyák problémája napi szinten jelen van a településen. (sajnos sok más településen is)
Az ebösszeírás (amit kötelező megtenni 3
évente) olyan friss nyilvántartást fog eredményezni, ami után a kóbor kutya beazonosíthatóvá válik. (nyilván ha rendelkeznek
elektronikus azonosítóval /transzponder /).
A beazonosított kóbor kutya tulajdonosát a
rendőrség vagy a járási hivatal szabálysértési eljárás alá vonhatja. A szabálysértési eljárásban a jegyzőnek nincs hatásköre. Ha a
kóbor kutya tulajdonosa bizonyíthatóan
megállapítható, akkor a rendőrség vagy a
járási hivatal eljárást indíthat ellene.
Abban a tudatban, hogy az ebösszeírás
eredményeként lesz olyan felelőtlen ebtulajdonos, aki véglegesen utcára fogja engedni
a kutyáját, remélem, hogy hosszú távon csök-

kenhet a kóbor kutyák száma és növekedhet
a felelős ebtulajdonosok száma is. A jogszabály egyértelműen (már több éve) kötelezővé teszi a kötelező oltásokat, elektronikus
azonosító meglétét stb.
Az alábbiakban bemutatnám az ebtartással kapcsolatos fontos jogszabályi rendelkezéseket:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet (továbbiakban: 41/2010. rendelet) 13. §-a szerint: „Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra
vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel
rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat
át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat
fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed
neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.”
41/2010. rendelet 14. § (2) bekezdése
szerint: „A kedvtelésből tartott állatot úgy
kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé
tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult
élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.”
41/2010. rendelet 17/B. § (10) szerint:
„Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.”
A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet 4. § (1) bekezdésében szerint:
„Az állattartó köteles: a minden három
hónaposnál idősebb ebet - a tudományoskutatási és laboratóriumi vizsgálati célból
zártan tartott állatok kivételével - veszettség
ellen saját költségén az állat-egészségügyi
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal
beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

ab) az első oltást követően 6 hónapon
belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az
immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy az oltási könyvet a közterületen az
ebre felügyelő személy magánál tartsa az
oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 5. § (1) bekezdése alapján: „Az
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”
Az Ávtv. 43. § (1) bekezdése alapján „aki
tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását
megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.”
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szerint a bírság alapösszege tizenötezer forint, mely mértékének megállapításához a bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell szorozni
az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.
Az állatvédelmi eljárásban hatóságként a
jegyző, illetve más hatóság járhat el. Van
külön jogszabály, ami szabályozza a hatásköröket.
Kérem a lakosságot, hogy az ebtartásnál
a fentieket vegyék figyelembe!
Köszönöm azoknak, akik felelős ebtulajdonosként viselkednek. Remélem összefogással sikerül „kóborkutya mentessé” tenni
Kenderes és Bánhalma utcáit!
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
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A „Hónap telephelye”
a Kenderesi Főkefe
Ajánlás a vegyszerlopások megelőzésére
Az utóbbi évek tapasztalati szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetével
a vegyszerek tárolására szolgáló helyiségek, épületek, létesítmények is gyakran
bűncselekmények célpontjává válnak. A
vegyszerek eltulajdonításával a bűnelkövetők akár több milliós kárt is okozhatnak. Ráadásul ezek a szerek az egészségre
igen veszélyesek, ártalmasak.

Beszerzési áruk kis mennyiségben is
igen magas lehet, egy részük vásárlása
engedélyhez, illetve kijuttatásuk védőfelszereléshez kötött.
Ebből adódóan ezeknek a deliktumoknak a megelőzése kiemelten fontos! Megelőzésük, megszakításuk érdekében ajánlatos azokat a biztonságvédelmi megoldásokat alkalmazni, amelyek pl. a lakások, családi házak védelménél prioritást
élveznek, ismertek, elterjedtek, a mindennapokban használatosak. Ezek a módszerek hatékonyan fokozzák a biztonságot és
csökkentik az érintett objektumok veszélyeztetettségét.

Kiemelt fontosságú az épületek betörés elleni védelme: Ennek érdekében célszerű a nyílászárókra legalább rácsot felszereltetni, a védendő érték arányában
esetleg biztonsági ajtókat telepíteni, biztonsági fóliákat alkalmazni. Ne feledkezzenek meg a normál ajtók minimálisan
két biztonsági zárral, illetve törés biztos
lakattal történő felszereléséről sem!
Hosszabb idejű, vagy folyamatos tárolás esetén ajánlatos elektronikai védelmet
is alkalmazni. A mozgás-, törésérzékelőkkel felszerelt riasztók sok esetben
visszatartják, elrettentik a betörőt szándé-

kától. Ezek az eszközök hang- és/vagy
fényjelzéssel riaszthatnak akár helyben
és/vagy egy vagyonvédelmi szolgáltató
távfelügyeleti központjába. A telepített
riasztók azonban csak akkor tudnak védelmet nyújtani, ha használják őket, be
vannak kapcsolva és működőképesek.
Hatékonyságuk rendszeres karbantartásukkal, szervízelésükkel biztosítható.
Nagy mennyiségű és/vagy értékű vegyszerek tárolását nem ajánlott külterületen, lakott területektől távol eső telephelyen, épületben megoldani. Amennyiben
a tárolás ilyen módon nem kivitelezhető,
vagy csak időszakosan történik, célszerű
az épület élőerős őrzéséről – vagyonvédelmi szolgáltató bevonása – gondoskodni.
Az említett biztonságtechnikai eszközök
ár/érték arányos beszerzése, alkalmazása,
azonban ebben az esetben sem elhanyagolható.

Bűncselekmény észleléséről az ismert
ingyenesen hívható segélyhívó számokon
(112, 107, 06-80-555-111) soron kívül értesíteni kell a rendőrséget. A bűncselekmény helyszínét lehetőség szerint érintetlenül kell hagyni. Amennyiben az élet- és
vagyonmentés érdekében ez nem megoldható, azt a kiérkező rendőrjárőrnek jelezni kell.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654,
Fax: 56/501-600

Április közepén gratuláló levelet
kapott kézhez Korpás Bálint, a Főkefe
Közhasznú Nonprofit Kft. Kenderesi
Telephelyének művezetője. Szabó
György ügyvezető igazgató ezúton
értesítette őt, hogy 2016. március hónapban a kenderesi egység nyerte el a
„HÓNAP TELEPHELYE” megtisztelő
címet.
A versenyben elért eredményhez,
mind a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetősége, mind a saját nevében gratulált a telephely vezetőinek és dolgozóinak és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is hasonlóan jól fognak teljesíteni!
Jutalmul olyan tárggyal, eszközzel, fejlesztéssel látják el a telephelyet, ami növeli annak komfortfokozatát és a munkavállalói elégedettséget.
A város lakóinak nevében is gratulálunk márciusi teljesítésükhöz!

Falugazdász hírek
Az Egységes kérelem benyújtási
határideje: 2016.05.17. A már 2016.
05. 17-ig benyújtott egységes kérelmet
késedelmi szankció nélkül 2016.05.31ig adatváltozás keretében lehet módosítani. 2016.06.01. és 06. 09. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1 %-os csökkentésével jár. 2016. 06.
09. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
A területalapú támogatások igénylése
a településen zökkenőmentesen zajlik.
Kenderesen minden héten szerdán és csütörtökön tartok ügyfélfogadást. Bánhalmán pénteki napokon vagyok elérhető a
volt általános iskola épületében.
Kamarai Tagdíjbevallás:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tagjai számára a 2016-os évi tagdíjbevallás időszaka 2016. június 1-től 2016.
június 30-ig tart. Ezen időszak alatt a
tagoknak el kell készíteni a bevallásukat
elektronikus úton (www.nak.hu). A bevallásokat az ügyfelek saját maguk készítik,
vagy ügyfélfogadási időben elkészítem
azt a település gazdálkodói számára. A tagdíj befizetésére 2016. július 31-ig van lehetőség szankciómentesen.
Magda Attila falugazdász

2016. május

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

9. oldal

Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték
Alapfokú Művészeti Iskola hírei

Táncos sikerek
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának túrkevei és kenderesi tanulói a 2016. április
24-én, Nyíregyházán megrendezett IV.
Abigél Országos Minősítő Fesztiválon, A
macska és az egér barátsága című koreográfiájukkal ezüstminősítést, valamint koreográfusi és versenyzői különdíjat nyertek. A különdíj értelmében fellépési lehetőséget kaptak az Abigél Többcélú Intézmény „Rólunk szól” című Táncművészeti Gálaműsorán a debreceni Csokonai
Színházban 2016. június 18-án. Nagy megtiszteltetés ez mind a táncosoknak, mind
felkészítő tanáruknak Ruscsák-Szász
Andrea tanárnőnek és a koreográfusoknak, Oláh Józsefnek és Oláhné Csercsics
Ivettnek és természetesen az intézménynek is.

A versenyen szólóban és duóban még
további 4 arany és 3 ezüstminősítést is
begyűjtöttek a táncosok:
• Hetrovicz Brigitta & Körmös Enikő:
aranyminősítés
• Korpás Lili & Kiss Judit: aranyminősítés
• Hangyási Dávid: aranyminősítés
• Krokavecz József: aranyminősítés
• Körmös Zsuzsanna & Farkas Viktó-

ria: ezüstminősítés
• Hangyási Dávid & Körmös Renáta:
ezüstminősítés
• Kun András & Majzik Máté: ezüstminősítés
Ezúton is gratulálunk a táncosoknak és
a felkészítő tanáraiknak. További szép sikereket kívánunk!
Kézsmárki János
ig.h.
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Büszkeségeink éremesővel!
Csipet csapatunk idén három versenyen
is túl van már, pedig még csak április hónapban járunk!
Február 13-án Szolnokon a Moderntánc Kupasorozat szolnoki állomásán tették próbára
tudásukat!
A minik 2 bronz éremmel, a nagyok 1 arany
és 1 bronzéremmel, míg Hip Hop szóló kategóriában Jámbor Imi 1 bronz éremmel növelte
Kenderes érmeit!
Egy egész más jellegű verseny következett
márciusban, amelynek neve „Minősítő Fashion
Dance”, itt a gyerekek tudásuk alapján váltak
díjazottakká.
A minik ezüst minősítést kaptak, a nagyok
szintén ezüst minősítéssel zártak,valamint Imi
és Barbi duója arany minősítést kapott!
Mezőkövesdre április 23-án ment kicsinyke
csapatunk, ahonnan ismét érmekkel térhettek
haza! A minik 2 bronz, a nagyok 1 ezüst, valamint Imi szintén 1 ezüst érmet kapott!
Veres Emese és Jakobicz Anna is szép eredményekkel zártak mindhárom versenyen, kiemelve a „Minősítő Fashion Dance” versenyt,
ahol arany minősítést hoztak csapatban!
Imádom ezeket a gyerekeket, hiszen lelkesek, kitartóak, rendszeresen járnak próbákra,
és napról napra látható a fejlődés!!
Szeptemberben új tanárt kapott a csoport
Kovács Zoltán személyében, akit a gyerekek
és szülők is gyorsan megkedveltek, lelkesen
segítik munkáját!

Csapatunk tagjai :
Minik: Szél Hanna,Milák Juditka,Veres
Ágota,Vrbovszki Csilla,Jámbor Bence
Középső csoport: Jakobicz Anna és Veres
Emese
Nagyok: Szpisják Fanni,Szél Panna, Szarvas
Anna, Fábián Lilla (Anna és Lilla Fegyvernekről járnak hozzánk) Jámbor Imre.
A következő tanévben ovis csoport indul,
reméljük csatlakoznak a lelkes kis apróságok,
valamint várjuk szeretetettel a gyerekeket a már
meglévő tánc- és mazsorett csoportokba is!

Utolsó sorban pedig nem tudjuk elégszer
megköszönni azoknak az embereknek, akik
évről évre támogatásukkal segítik gyermekeinket!
Nélkülük nehezebb lenne az eljutás egy-egy
versenyre!
„A nagy táncosok nem a technikájuk,
hanem a szenvedélyük miatt válnak naggyá.”
Jámborné Gyolcsos Brigitta
a szülők nevében

Kenderesi FOtó-siKer

MeDOsZ hírek

A Media-Press Kft. 2016. évi naptárfotó-pályázatán Mészáros Tamás alábbi díjnyertes felvétele bekerült a cég 2017-es kollekciójába Magyarország kategóriában
(asztali – és falinaptár változatban is).
Eredményéhez ezúton gratulálunk a város lakóinak nevében!

MECCS EREDMÉNYEK:
2016. 04. 17.
Zagyvarékasi KSE –
– Középtiszai MEDOSZ SK
2016. 04. 23.
Középtiszai MEDOSZ SK –
– Jászalsószentgyörgy KSE
2016. 05. 01.
Jászkiséri SE –
– Középtiszai MEDOSZ SK
2016. 05. 07.
Középtiszai MEDOSZ SK –
– Cserkeszőlői SE
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KöVETKEZŐ MECCS IDŐPONTOK:
27. forduló 2016. május 21. szombat 17 óra
Jászboldogháza – Kenderes
28. forduló 2016. május 28. szombat 17 óra
Kenderes – Tiszapüspöki
29. forduló 2016. június 4. szombat 17 óra
Tiszajenő – Kenderes
30. forduló 2016. június 11. azombat 17 óra
Kenderes – Szászberek

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2016. május

11. oldal

Áprilisi baba-mama klub

ELŐZETES!

SZENT IVÁN – ÉJI
VIGADALOM
Kedves kenderesi és bánhalmi lakosok!

2016. június 25-én (szombaton)
16.00 – 01.00 óráig

SZENT IVÁN – ÉJI VIGADALMAT
rendezünk Bánhalmán
a volt Általános Iskola udvarán.
Várunk mindenkit, aki ezen az éjszakán szeretne
a varázslatok világába betekinteni,
egy kellemes hangulatú vacsorának és
zenés estnek a részese lenni!
A további részletes programokról a krónika júniusi
számában tájékoztatjuk Önöket!
2016. április 27. Baba Mama Klub „Mit egyen a baba?”
Dr. Almássy Antalné védőnő hasznos tanácsokat adott.

A szervezők

Osztálytalálkozó
Általános iskolai osztályunk az 1959/60-as
tanévben végzett Kenderesen. Ezen alkalomból 2016. április 23-ára 56 éves évfolyamtalálkozót szerveztünk, melyre a két osztályból
huszonketten jöttek el. Sajnos úgy a tanárok
mint a tanulók közül is sokan nem élnek már.
Bódiné Bénik Mária tanárnő, - aki a Dunántúlról érkezett hozzánk - vállalta az osztályfőnöki óra levezetését. Ezúton is köszönjük az
ő és férje fáradozását, szeretettel gondolunk rá

MEGHÍVÓ!

a jövőben is. Az óra után Kiss Zoltán falatozójába mentünk, ahol ki-ki ízlése szerint nagyon finom birkapörkölttel vagy rántott szelettel enyhíthette éhségét. A délután igazán
családiasra sikerült. Végül mindenki elindult
haza, de megbeszéltük, hogy négy év múlva
ismét találkozunk. Reméljük úgy lesz!

A BÁNHALMAI VÖRÖSKERESZT
SZERVEZET
SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

A szervezők: Grúberné Takács Magdolna
Tapasztó Szabolcs

2016. június 4–én
a bánhalmai iskola udvarán
megrendezésre kerülő

CSALÁDI NAPRA
Kezdés: 10.00 óra

PRoGRAMoK:
- ügyességi versenyek
- kenyérlángos sütés
- só gyurmázás
- lehetőség egyéni
bográcsozásra
Osztálynévsor: Nagy Erzsébet, Takács Magdolna, Kenyeres Zsuzsa, Bódiné Bénik Mária
osztályfőnök, Rapi Mária, Kinczel Irén, Szűcs Ilona, Magyar Margit, Balogh István, Kocsmár
Mária, Zagyva Katalin, Brojnás Judit, Mojzes Katalin, Balázs József, Veres József, Bodó József,
Balázs László, Andrási István, Andrási János, Kerekes Endre, Farkas Ilona, Bódi János vendég,
Tapasztó Szabolcs és Kozák János (aki sajnos lemaradt a fényképezésről)

Gyere, és töltsd a napot
családias, vidám
környezetben!!!

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

12. oldal

2016. május

várOsi hirDetMényeK

KIÁLLÍTÁS
CZUPP PÁL
fafaragó népi iparművész
alkotásaiból kiállítás nyílik
2016. június 10-én (pénteken)
16 órakor
a kenderesi Néprajzi Kiállítóteremben.
A kiállítás július 10 – ig tekinthető meg a
kiállítóterem nyitvatartási ideje alatt.
A belépés a kenderesi és bánhalmi
lakosok részére díjtalan!

MEGHÍVÓ
A Tehetséges Kenderesi
Gyerekekért Alapítvány
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt az

ISKoLAI MAJÁLISRA
2016. május 21-én, szombaton
az iskola I. sz. épületének udvarára.
15 órától fellépnek az iskola tanulói,
valamint a már hagyományos
programokkal várjuk kedves
vendégeinket. A rendezvény bevételét
az iskola tanulóinak támogatására,
versenyeztetésére és jutalmazására
fordítja az alapítvány.
Pártolójegy vásárlásával
Ön is hozzájárulhat céljaink eléréséhez.

BABA–MAMA KLUB
2016. május 25-én (szerda)
10.00 órakor tartjuk

„FICÁNKoLÓ”
gyermeknapi foglalkozásunkat.
Vendégünk: Balázsiné Hubai Ildikó
óvodapedagógus.
Szeretettel várjuk a babákat
(0-3 éves korig) és az anyukákat!

EMLÉKEZÉS
a Trianoni szerződés aláírásának
96. évfordulóján
Kenderes, 2016. június 4., 16 óra.
Horthy-liget, I. világháborús emlékmű.
• Himnusz
• rövid emlékező műsor, helyi szereplők
részvételével
• Dr. Töll László ezredes, a ………………….
• Cseh Judit református lelkipásztor
áldásosztása
• Koltavári Attila római katolikus
plébános áldása
• az I. világháború emlékezete szobrának
megkoszorúzása
• Szózat
A megemlékezés levezetője:
Bodor Tamás

VÁROSI
GYERMEKNAP
2016. május 28. (szombat)
14 – 19 óráig
a Horthy-ligetben.
(rossz idő esetén a művelődési házban)

PROGRAMOK: játszókamion, népi játszótér és képességfejlesztő udvar: párbaj
gerenda, tandem sí, diótörő, gólyalábak,
erőpróba, csiga hajtás, zsákban futás,
ördöglakatok, bebújós paraván, fejtörő
feladatlapok, színezők, illetve különböző
kézügyesség fejlesztő eszközös játékok,
versenyek, ételfőzés, édességárús, büfé,
szerencsekerék, népi fakörhinta, légvár,
arcfestés, kézműves foglalkozások, színpadi műsorok
A rendezvény a város intézményeinek
és szervezeteinek összefogásával valósul
meg.
A rendezvényre a belépés díjtalan!

SZÍNHÁZ
Felhívjuk jelenlegi bérlettulajdonosaink figyelmét, hogy a szolnoki Szigligeti
Színház 2016/2017-es évadára szóló, Pécsi
Sándor bérletek megújítási határideje
2016 június 13. (hétfő).
Kérjük, hogy eddig az időpontig jelezzék bérletújítási szándékukat a művelődési házban személyesen vagy az 59/328141-es telefonszámon!

A 2016/2017 évad műsora:
Vajda Katalin – Fábri Péter:

Anconai szerelmesek
– zenés vígjáték
Noel Coward: Vidám kísértet
– vígjáték
G.B. Shaw: Szent Johanna
– történelmi játék
Alan Jay Lerner – Frederick Loewe:
My Fair Lady – musical
Jókai Mór:

A kőszívű ember fiai – színmű
Heltai Jenő: Naftalin – vígjáték
A Pécsi Sándor (II. kategória) bérletek
ára: 10.500 Ft/db
Fizetési határidő:

2016. augusztus 15. (hétfő)

KÉZIMUNKA KLUB
2016. május 24-én (kedd)
14.00 órakor tartjuk következő
foglalkozásunkat.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Kenderes Város Krónikája – Kiadó: Kenderes Város Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős kiadó: Pádár Lászlóné Főszerkesztő: Ács Andrea Éva
ISSN: 1787-0097 Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft. Tel.: 06/20-45-86-999

