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Bár az 1956-os forradalom kenderesi eseményei különösebb atrocitások nélkül zajlottak le, a forradalmat
követő megtorlás a „Horthy falujának” titulált községet is súlyosan
érintette.
Mivel a központi politika az 56-os
eseményeket úgy igyekezett beállítani,
mintha azok a Horthy-rendszer restaurációját célozták volna, a forradalmi
események megbosszulására létrehozott karhatalmi alakulatok, a „pufajkások” feladata tulajdonképpen az volt,
hogy terrorizálják a háború előtti
társadalmi-politikai rendszer hajdani
prominensebb tagjait, azokat, akiket a
kommunisták a népi hatalom ellenségeiként, osztályidegen elemekként,
szovjet- és kommunistaellenesekként
tartottak számon. Valóságos hajtóvadászatot indítottak a „népelnyomó
Horthy-rendszer” egyik fő szimbólumának tartott Magyar Királyi Csendőrség hajdani tagjai után, vegzálták a
„klerikális reakció” megtestesítőinek
kikiáltott lelkészeket, a vitézi címet
viselő személyeket, sorra szedték a volt
birtokosokat, sőt néhány esetben a
hajdan jómódú, majd „kuláknak” bélyegzett parasztgazdákat is. Egyáltalán
nem számított, ha semmilyen szerepük
nem volt a forradalmi események
során.
A Kunhegyesen állomásozó karhatalmi egységnek egy különítménye járt
ki Kenderesre. Általában a kora esti
órákban érkeztek és a helyi rendőrség
tagjaival közösen fellépve a rendőrősre
hurcolták a kiszemelt áldozatokat, ahol
– ahogy az ezekről az eseményekről
fennmaradt kihallgatási jegyzőkönyvekben fogalmaztak – „elbeszélgettek”
velük. Ez mindannyiszor azt jelentette,
hogy verésekkel és fenyegetésekkel
terrorizálták, megfélemlítették őket.
1957. március 10-én, vasárnap este a
rendőrőrs szomszédságában élő Makra
Endre házának ajtaján dörömböltek.

Makra Endre

(1911. 02. 05. – 1957. 03. 10.)
Makra Endre valaha csendőr volt és
évekig a tagja annak az elit különítménynek, amely Horthy kormányzó
kenderesi tartózkodásának idején a
testőrségi feladatokat látta el. A Magyar Királyi Csendőrség 1945-ös fel-

Az egyetlen jelenleg ismert fotó
Makra Endréről
(forrás: Csendőrségi Lapok 1943.
március 1-i száma, 135. p.)
oszlatása után őt is büntetőeljárások alá
vonták és meghurcolták. Mivel hajdani
testőrként a személye Horthy Miklóshoz könnyen köthető volt, ezért nem az
első eset volt már, amikor a karhatalmisták zaklatták őt, sőt az is többször
előfordult, hogy éjjelente az ablakukon
bekiabálva fenyegették az egész családját. Pedig ő mindent megtett azért,
hogy civil emberként is becsületes munkával eltartsa a családját és soha nem
vett részt semmiféle politikai szervezkedésben. Akkor is békésen engedelmeskedett a karhatalom embereinek és
velük együtt a rendőrősre ment.

Talán sosem fog már kiderülni, hogy
akkor éjjel pontosan mi is történt ott,
annyi bizonyos, hogy Makra Endre
többé nem tért vissza a családjához.
Reggel szóltak a feleségének, hogy a
férje meghalt, de azt nem mondták el
neki, hogy mi történt vele.
De ahogy lenni szokott, a hírek kiszivárogtak és Kenderesen futótűzként
terjedt el, hogy Makra Endrét agyonlőtték a pufajkások. Bár a karhatalmisták
kegyetlensége köztudott volt, de addig
mindenki élve került ki a kezeik közül.
Óriási volt a lakossági felháborodás,
hiszen mindenki ismerte Makra Endrét
és jól tudták, hogy semmit sem követett
el, az összes „bűne” mindössze annyi
volt, hogy 1945-ig csendőrként szolgált. A gyilkosság annyira megfélemlítette az lakosságot, hogy csak egymás
között, suttogva mertek beszélni róla.
A hatóságok pedig igyekeztek minél
hamarabb, minden nyomát eltüntetni a
nyilvánvaló bűncselekménynek. Makra
Endre holttestét még akkor éjjel titokban elszállították Kenderesről és néhány nap múlva Kunhegyesen temették
el. A szertartáson csak a felesége vehetett részt, de halott férjét ő sem láthatta.
Azután még abban az esztendőben
elhagyta Kenderest és az ország távoli
szegletébe költözött a csonkán maradt
Makra család is, az özvegy, az ő idős
édesanyja és a három kisgyerek. A házukat a Földműves Szövetkezet vásárolta meg, így a községben gyakorlatilag senki és semmi nem maradt, ami a
gyilkosságra emlékeztethette volna az
embereket.
Azóta eltelt csaknem két emberöltőnyi idő és az eset szinte teljesen feledésbe merült.
Halálának hatvanadik évfordulóján
emlékezzünk meg Makra Endréről, aki
ártatlanul vált az 1956-os forradalmat
követő megtorlás áldozatául!
Turi János
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Testületi ülésen történt…
2017. január 24-én rendkívüli, nyílt
ülést tartott Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg:
Előterjesztést vitattak meg, a VP6 –
7.2. 1-7.4.1.2 – 16 számú vidéki
térségek kismértékű infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztéséről szóló „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatról. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat tulajdonában lévő Hosszúháti
utat újítanák fel az összegből, amely nagyon elhasználódott, kátyús. A pályázat
teljes összege 110 millió forint , melyből
lehetőség nyílhat a felújításra (kátyúzás,
padkarendezés, földárok profilozás,
teherbírási elégtelenség miatt tönkrement
pályaszerkezet cseréje) és a szükséges
erő és munkagépek beszerzésére (füg-

gesztett gréder-, amely erőgép után köthető, többfunkciós). A pályázat megjelenése után tárgyalásokat kezdeményeztek
az érintett gazdákkal és mezőgazdasági
szervezetekkel. Az egyeztetésen a gazdák
pozitívan álltak a kérdéshez és arról
nyilatkoztak, hogy nem zárkóznak el az
anyagi támogatástól sem. A döntés értelmében Kenderes Város Önkormányzata a
pályázatot benyújtja, az ehhez szükséges
9.847.266 Ft önrészt pedig a költségvetés
terhére biztosítja. A felújításhoz szükséges erő- és munkagép beszerzésére szintén pályázati lehetőséget szeretnének
kihasználni, ahol a bruttó költség
10.800.080 Ft. A függesztett gréder
beszerzésére 1.080.008 Ft önrészt biztosítanak a költségvetés terhére. A
Képviselő-testület felhatalmazta Pádár
Lászlóné polgármestert az érintett gazdákkal megkötendő konzorciumi megállapodás megkötésére, valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok

elvégzésére.
Határoztak Pádár Lászlóné polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján 2017. január 1-től
illetményét havi bruttó 548.400 Ft-ban,
költségtérítését pedig illetménye 15 %ának megfelelő havi bruttó 82.260 Ft-ban
állapították meg.
Felülvizsgálták az önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt iskolaépület alkalmankénti árusításra történő
bérbeadásáról szóló határozatot, és úgy
döntöttek, hogy a bérbeadás díját változatlanul 4.000 Ft/óra összegben határozzák meg.
A testületi ülések részletes
jegyzőkönyvei megtekinthetők a
www.kenderes.hu oldalon, az
Önkormányzat/ jegyzőkönyvek
menüpontban.

Közmeghallgatás Kenderesen és Bánhalmán
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt közmeghallgatást tartott Kenderesen és Bánhalmán, ahol Pádár Lászlóné
polgármester rövid tájékoztatást adott a 2016. évben megvalósult feladatokról, majd ezt követően a 2017. évi költségvetés
főbb számadatait ismertette. Az alábbiakban az ott elhangzottakat közöljük:
A 2016-os évben az önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatait intézményein keresztül, illetve egyéb módon végezte.
Az alapfokú oktatás és az óvodai ellátás második éve a római
katolikus egyház működtetésében folyik.
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvosok és vállalkozó fogszakorvos végzi. 2016. szeptember 1-től sajnálatos
módon egy háziorvosi álláshely megüresedett, Barta doktornő
távozása miatt. A védőnői szolgálatot továbbra is az önkormányzat működteti. A közművelődési és könyvtári feladatok
ellátása két intézményben történik. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat visszakerült önkormányzati működtetésbe, mely feladatellátás nem kis terhet ró az önkormányzatra.
Ehhez az intézményhez került át a Központi Konyha, mely a
gyermekétkeztetést és az időskorúak étkeztetését biztosítja. A
városgazdálkodási feladatokat, mely igen sokrétű – önálló
intézményünk, Kenderes Városgazdálkodás – végzi. Az ivóvíz
ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat, továbbra is a
TRV Zrt. hatáskörébe tartozik.
A Képviselő-testület 2016-ban 28 ülést tartott, ahol 20 rendeletet alkotott, illetve 214 határozatot hozott. A döntések előkészítésében aktívan részt vesznek a bizottságok, véleményezik az

előterjesztéseket, javaslattal élnek a Képviselő-testület felé.
Az iparűzési adóbevétel 2015. évben 61.262 ezer Ft, 2016.
évben 78.086 ezer Ft volt.
Az intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás
összege 2016-ban 81.323 ezer Ft volt. A Polgármesteri Hivatal
működéséhez nem adott az önkormányzat támogatást 2016-ban.
A Városi Könyvtár 4.659 ezer Ft, a Művelődési Ház 9.341
ezer Ft, Kenderes Városgazdálkodás 26.793 ezer Ft, a Kenderesi Gondozási Központ 17.792 ezer Ft támogatást kapott.
Az önkormányzat 2012-ben elindította az önellátásra való
berendezkedést. Ez a tevékenység igen hatékonynak és hasznosnak bizonyult. A megművelendő földterületek önkormányzati tulajdonban vannak. 2016-ban a mezőgazdasági termelés
során búzát (20,42 ha), őszi árpát (4,22 ha), kukoricát (20 ha)
napraforgót (14,56 ha) lucernát (2 ha), burgonyát (0,8 ha), babot
(0,5 ha), vöröshagymát (0,5 ha) területen termeltünk. A 300 m2
fóliában zöldhagymát, salátát, paprikát és paradicsomot termeltünk. 2 ha energiafűz ültetését végeztük el, illetve télen a
már meglevő 2 ha -os területről 320 q energiafüzet termeltünk,
amelyet apríték formájában a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, és Óvoda fűtésére használunk fel. A gabonavetéshez vetőgépet, a szállításához pótkocsit, magágy előkészítéshez vásároltunk egy nehéztárcsát, kombinátort és kompaktort, amellyel
bérmunka igénybevétele nélkül tudunk végezni szinte minden
munkafolyamatot.
Az állattartást elindítottuk a 2013-as programban leírtak
szerint, 8 db törzskönyvezett anyakocát vásároltunk, ami folyamatosan biztosítja az állatállomány pótlását. 31 db juhot tartunk,
Folytatás a 3. oldalon

2017. március

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Folytatás a 2. oldalról
aminek szaporulatát helyben értékesítjük. A megnövekedett
tojás mennyiséget a tészta gyártásnál használjuk fel, így a Központi Konyha egész évi igényét ki tudjuk elégíteni. Az állatok
takarmányozásához szükséges mennyiségen felüli terményt
értékesítjük és a bevételből tovább fejlesztjük a termelési infrastruktúrát. A fóliaházban termelt salátát, újhagymát, paprikát és
paradicsomot szintén a központi konyhára szállítjuk, illetve
részben a dolgozóknak és piacon értékesítjük.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
Bérköltség összesen
18.992.694
Beruházási- és dologi költségek
4.518.343
A 2016. évi munkaprogramban illegális lerakóhelyeket számoltunk fel. A hulladék eltávolítása, összegyűjtése kézi és gépi
erővel történt. A külterületen illegálisan lerakott építési, kommunális hulladék, illetve állati eredetű trágya mennyisége a
korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent, de még mindig
számottevő nagyságrendű. Sajnos a lerakóhelyek folyamatosan
újratermelődnek. A folyamatos begyűjtéstől és ellenőrzéstől
várhatóan az illegális lerakások, idővel és a lakosság környezet
tudatosabbá válásával megszűnnek, így a település környezeti
állapota is javulni fog.
Mezőgazdasági földutak karbantartása
Bérköltség összesen
18.992.694
Beruházási- és dologi költségek
4.496.626
Kenderes alapvetően mezőgazdaságból élő település. Kenderes közigazgatási külterületen lévő mezőgazdasági földutak karbantartása évről-évre nagy terhet jelent az önkormányzatunknak. Az önkormányzat tulajdonában 38,9 km kiépítetlen földút
van. A tavaszi és az őszi mezőgazdasági munkák kezdése előtt a
fő közlekedési útvonalakat gépi szolgáltatás igénybevételével
tettük rendbe. A projekt keretében a földutak nyomvályúsodása,
kátyúsodása megszüntetésre került a járhatatlanná vált helyeken. Az útra ránőtt cserjéket, gallyakat kivágtuk. A földutak és a
szilárd burkolattal ellátott utak találkozási pontjainál a sárfelhordás megszüntetése érdekében kőszórást végeztünk.
Belterületi közutak karbantartása
Bérköltség összesen
21.705.936
Beruházási- és dologi költségek
5.154.168
Kenderes Város közterületén lévő utak valamint gyalogjárdák felújítására nagy hangsúly kíván fektetni a jövőben is az
önkormányzat. Rendelkezünk néhány olyan belterületi úttal,
(Kinizsi út - Kenderes, Somogyi B. út - Kenderes, Gárdonyi út
- Kenderes, Bocskai út - Kenderes) ami szilárd burkolattal nem ellátott. Ezeken az útszakaszokon zúzottköves útalapot készítettünk
2100 m hosszúságban. Járdát felújítunk a település egész területén, illetve építünk a Petőfi úton 750 m hosszon, ill. Szent István
úton 80 m hosszon. Kenderes város területén az aszfaltozott utakon keletkezett kátyúk (430 m2) betöméséhez 10 t hidegaszfaltot és 1500 l emulziót használtunk fel.
Belvízelvezetés
Bérköltség összesen
18.992.694
Beruházási- és dologi költségek
4.498.073
A település keleti részén a program segítségével az alábbi
munkákat végeztük el: nyílt belvízelvezető árkok, átereszek karbantartása, iszaptalanítása, szintezése, rézsűk cserjétlenítése, belógó
ágak, benőtt fák nyesése, eltávolítása. Az elmúlt években az át-
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ereszeket cseréltük és tisztítottuk. Az árkok feltöltődése következtében azonban ismét szükségessé vált a belvíz veszélyes
területeken a műtárgyak és a medrek tisztítása. Ebben a programban lehetővé vált a veszélyeztetett területek és épületek állagmegóvása.
2017. évre tervezett projektek:
Mezőgazdaság (45 fő)
Bérköltség összesen
43 495 224 Ft
Beruházási- és dologi költségek
10 867 828 Ft
A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségeket, gabonaféléket piaci értékesítésre és saját felhasználásra (konyha,
állattartás) használjuk. A többlet zöldség értékesítésre kerül, a
többlet gabona értékesítése nem zavarja a helybeli gazdák
piacát. A programban az önkormányzatnál állandó alkalmazásban álló élelmiszeripari mérnök segíti a program tervezését,
termelést és a munkaszervezést.
A földterület nagysága lehetővé tesz, hogy a gabonaféléket és
zöldségeket gazdaságosan tudjuk megtermelni. Az állatállomány
ismételt felfejlesztésével, hizlalásával a hozzáadott érték jelentősen növekedni fog. A munkaprogram lehetővé teszi a saját
felhasználású termékmennyiség növelését, ill. a többlettermés
értékesítését. A kézimunka igényes zöldségtermesztés, állattartás és energiafűz feldolgozás biztosíthatja az egész éves foglalkoztatást. A 2013. évben megvásárolt telephely aktív szerepet
játszik a mezőgazdasági program megvalósításában (gabonaraktározás, állattartás, gépállomás, közmunkások gyülekezőhelye).
Számszerűsíthető eredmények:
2016. évben hasonló programban elért árbevétel (Ft)
17 335 941.- Ft
2017. évben tervezett árbevétel (Ft)
17 400 000.- Ft
2016. évben hasonló programban elért megtakarítás (Ft)
3 661 185.- Ft
2017. évre tervezett megtakarítás (Ft)
3 700 000.- Ft
Belterületi közutak karbantartása (26 fő)
Bérköltség összesen
14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek
3 324 491.- Ft
Kenderes Város közterületén lévő utak, valamint gyalogjárdák karbantartására nagy hangsúlyt kíván fektetni a jövőben az
Önkormányzat. Rendelkezünk néhány olyan belterületi úttal
(Rákóczi útról nyíló névtelen zsákutca - Kenderes, Budai Nagy
Antal útról nyíló névtelen zsákutca - Kenderes, Honvéd út
burkolatlan része, Füleki út - Kenderes, Magyar út, Pipacs út,
Arany J. út) ami szilárd útburkolattal nem ellátott. Ezeken az útszakaszokon zúzottköves útalapot készítünk 1450 m hosszúságban.
Kenderes területén az aszfaltozott utakon keletkezett kátyúk
(250 m2) betömése az egész településen. Elsődlegesen javítandó, legforgalmasabb utak: Hosszúháti út, József A. út, összes
javítandó kátyúval érintett út hossza 5.300 m. Járdát karbantartunk, illetve javítunk a település egész területén. A térkőgyártási programban előállított elemekkel 2018-ban tervezünk új
járdát építeni azokon a helyeken, ahol a javítás és karbantartás
nem hoz eredményt.
Belvízelvezetés (26 fő)
Bérköltség összesen
14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek
3 319 685.- Ft
Folytatás a 4. oldalon
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Kenderes keleti része (József A. út 70 m, Petőfi S. út 250 m,
Árpád út 300 m, Hunyadi J. út 350 m, Zrínyi M. út 340 m, Dobó
I. út 400 m, Bem J. út 400 m, Damjanich út 300 m, Szövetkezeti
út 200 m, Honvéd út 350 m, Ifjúság út 150 m, Füleki A. út 100
m, Béke út 840 m, Gyöngyvirág út 60 m, Vasút út 600 m, Kunhegyesi út 280 m) belvízveszélyes terület, amely folyamatos
karbantartást igényel. Összesen belterületen 4990 m hosszan
tervezünk belvízelvezető árok karbantartást. Kenderes város
külterületén 3,2 km szakaszon (hrsz:1547/6, 0572) tervezünk
belvízelvező árok karbantartást. Az elmúlt években az átereszeket cseréltük és tisztítottuk. Az árkok feltöltődése következtében azonban folyamatosan szükségessé vált a belvíz veszélyes területeken a műtárgyak és a medrek tisztítása. A most
induló program segítségével lehetővé válik a veszélyeztetett
területek és épületek állagmegóvása. A település keleti részén a
program segítségével az alábbi munkákat tervezzük elvégezni:
nyílt belvízelvezető árkok, átereszek karbantartása, iszaptalanítása, szintezése, rézsűk cserjétlenítése, belógó ágak, benőtt
fák nyesése, eltávolítása. A program során elvégzett munkák a
későbbi években a belvíz elleni védekezés hatásosabb megvalósítását teszik lehetővé. A megvalósuló belvízelvezető árokrendszer karbantartásával a lakossági és önkormányzati
ingatlanok belvíz elleni védelme hathatósan növekszik.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (26 fő)
Bérköltség összesen
14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek
9 284 449 .- Ft
Térkőgyártás (6 fő)
Bérköltség összesen
3 800 916.- Ft
Beruházási- és dologi költségek
11 621 008 Ft
Kenderesen a járdák állapota kívánnivalót hagy maga után. A
megoldásra a térkőgyártás mutatkozik a leggazdaságosabb tevékenységnek. A Start mintaprogramhoz, Belterületi közutak karbantartása programhoz kötődve gyártanánk térkövet és a Belterületi közutak karbantartása programban történne a lerakása.
A járdák felújításával az időjárásnak kevésbé lennénk kiszolgáltatva, hiszen a térkövet hideg időben és változékony időjárási
viszonyok között is biztonsággal lehet lerakni.
A közfoglalkoztatási programban változásokat tervez a Kormány. A nemzetgazdasági tárca javasolja, hogy három éven
belül maximum 12 hónapig lehessen közfoglalkoztatotti státuszban maradni. Akinek ez idő alatt nem sikerül alkalmassá
válni a versenyszférában való elhelyezkedésre, például egészségügyi okok miatt, azt más módon kell segíteni. Szeretnék
elérni azt is, hogy a szakképzetteket ne pazarolják el a közfoglalkoztatásra, miközben a legtöbb ágazatban hiány van belőlük.
A terv az, hogy ők csak akkor léphessenek be a programba, ha
az állami foglalkoztatási szolgálat három hónapon belül nem
tud a képzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani nekik,
vagy három munkaadó visszautasítja őket. Szeretnék kivezetni
a 25 év alatti fiatalokat is a közfoglalkoztatásból, hogy ne parkolópályán kezdjék el a életüket. Az ő elhelyezkedésüket más,
aktív eszközökkel, célzott munkaerő-piaci programokkal kell
segíteni. A közmunkásoknak kötelező lesz tanulniuk. Ezen túl
nem csak a felajánlott munkalehetőséget, hanem a felajánlott
képzési lehetőséget is kötelező lesz elfogadniuk a közfoglalkoztatottaknak. A közmunkásoknak eddig kötelezően el kellett fogadniuk a számukra megfelelő munkalehetőséget, amit az állami
foglalkoztatási szerv ajánlott nekik, különben három hónapra
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kizárták őket a közmunkából. A tervezett módosítás szerint
ezentúl a felajánlott képzési lehetőségekre is kiterjesztik a
szigorítást. A közmunkásoknak kötelező lesz részt venni a
felajánlott képzésben, ha nem teszik, három hónapra ki kell őket
zárni a közmunkából.
Az önkormányzat 2016-ban is sajátos eszközeivel támogatta
a különböző korosztályokat.
Az óvodás, általános és középiskolás, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok beiskolázási támogatást kaptak, összesen 615 fő, 12.300 ezer Ft összegben, amely 20 ezer Ft/hó támogatást jelentett. 79 fő felsőfokú tanulmányokat folytató, 151
fő középfokú, és 385 fő óvodás és általános iskolás gyermeket
részesítettek támogatásban.
A 70 éven felüli kenderesi és bánhalmi lakosok, - 524 fő- karácsonyra 10 ezer Ft támogatásban részesült, összesen 5.240
ezer Ft összegben, amelyből 69 fő volt bánhalmi lakos.
Tűzifa támogatásban 392 fő részesült, amelyből 58 fő volt
bánhalmi. 133 m3 fa került kiosztásra, amelyből egy főnek 2 q
körüli mennyiség jutott.
Ezeket a támogatásokat ebben az évben is tervezik biztosítani.
Az önkormányzat 2017. évben tervezett bevételi és kiadási
főösszege 604.095.918 Ft, amelyből a működési célú bevételek
és kiadások összege: 582.421.731 Ft.
Kenderes Városi Önkormányzat
folyamatban levő pályázatai:
Megyei TOP keretre beadva:
1.TOP 3.2.1.-15 Komplex energetikai fejlesztés Kenderes
közintézményeiben
Teljes projektköltség: 199.765.740- 100% támogatási intenzitás.
2. TOP 2.1.2.-15 Élhető Kenderes Zöld Város
Teljes projektköltség: 105.200.000- 100% támogatási
intenzitás.
3. TOP 1.4.1.-15 Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen
Teljes projektköltség: 100.000.000- 100% támogatási intenzitás.
4. TOP.4.2.1.-15 Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi Konyha részére
Teljes projektköltség: 48.762.128- 96,56% támogatási intenzitás: 47.084.532- önerő: 1.677.5965. TOP 2.1.3.-2015 Kenderes Város csapadékvízelvezető
hálózat fejlesztése I. ütem
Teljes projektköltség: 250.000.000- 100% támogatási intenzitás.
Egyéb:
5. Sportpark pályázat – A Nemzeti Szabadidős – egészség
Sportpark Programban Bánhalma és a Szakiskola részére egyegy D kategóriás sportpark igényelve.
6. Önhiki pályázat: 18.144.182- 2016. június 22-én igényelve. Igénylésazonosító: 318 474
7. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása, valamint
orvosi rendelő épületének felújítása a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen kiírt pályázati alapból: Igénylésazonosító: 317 548
Szent István út gyalogjárda térkövezése:
Pályázati támogatás 85%
Önerő (15%)
Összesen:

12.713.4712.243.55414.957.025-

Folytatás az 5. oldalon
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Orvosi rendelő felújítása:
Pályázati támogatás 95%
Önerő (5%)
Összesen:
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22.063.1871.161.22123.224.408-

8. Önkormányzati ASP rendszer kiépítése nyertes pályázat
7.000.0009. Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása című pályázat VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázatra
beadva.
Pályázati támogatás (nettó)
48.347.572Saját erő (nettó)
5.371.953Összesen: (nettó)
53. 719. 52510. START munkaprogram 2016

Köszönetet mondok nekik a helytállásért és áldozatvállalásért.
Az önkormányzat megad minden segítséget ahhoz, hogy az
alapellátáson túl egyéb szolgáltatást is igénybe vehessen a
lakosság, így sikerült újból elérni a helyben történő vérvételt,
vagy az ultrahangos vizsgálatok helyben történő biztosítását.
A szennyvízberuházással kapcsolatban tájékoztatom a jelenlévőket, hogy aláírásra került a konzorciumi szerződés, a keretmegállapodásokat megkötötték. Információim szerint ebben az
évben, az ősz folyamán fog kezdődni a kivitelezés.
Bánhalmán elhangzó
közérdekű kérdések/hozzászólásokra
elhangzott válaszok:
- Van-e előrelépés a „Bánhalma” név visszaállításának
ügyében?
Minden fórumon végigvitték a Bánhalma név visszaállításának kezdeményezését. 2016 decemberében hivatalos tájékoztatást kaptak arról, hogy nem lehet külön használni a Bánhalma
nevet és a településrész nem szerepelhet a hivatalos iratokban.
Bánhalma település kategóriája: „külterületi lakott hely”. A Polgármesteri Hivatal ennél többet nem tud tenni. A Kormányhivatal külön eljárást indított a megyei újságban megjelent cikk
után. Véleményük szerint az 5349 Kenderes név használatából
nem származhat a bánhalmi lakosoknak problémájuk.
Amennyiben valamilyen szervnél probléma jelentkezik, azt
kérik mielőbb jelezni, hogy a szükséges intézkedéseket meg
tudják tenni.
- Van-e lehetőség Bánhalmán temető kialakítására?
Egyeztetés történt az ÁNTSZ-szel a temető létesítésének
lehetőségéről, ahol közölték, hogy mostanában ilyen kéréssel
nem keresték meg őket. Megígérték, hogy utána néznek a jogszabályi feltételeknek.
Beindításra kerülhet-e az óvoda újra Bánhalmán?
Nincs megfelelő számú kisgyermek, így nem tudják megígérni az óvoda újbóli beindítását.

Az egészségügyi ellátásban alapvető problémát jelent az, hogy
Dr. Barta Zsuzsanna távozásával Kenderesen és Bánhalmán
szeptembertől két orvos van. A doktornő ez ideig nem tudta
értékesíteni a praxist, amelyet- , ha február végéig nem sikerült
értékesítenie,- az önkormányzatra visszaszáll. Az önkormányzat
saját eszközeivel mindent megpróbált a praxis betöltésére, de
eddig nem járt sikerrel, mivel országosan óriási az orvoshiány.
Az a kérésem a lakosság felé, hogy ebben az időszakban
legyenek nagyobb türelemmel az orvosok irányában! 10 éve nem
volt ilyen influenzajárvány, mint ami jelenleg is tart. Volt olyan
nap, hogy 200 beteget láttak el orvosaink. Dr. Lőrik Alíz doktornő
két hónapos kisgyermeke mellett is besegít a rendelésbe.
Az egészségügyi ellátásban véleményem szerint – nem most
van probléma, hanem akkor lesz, ha orvos nélkül marad a
település. Sajnos az emberek nem türelmesek, nem megértőek,
és méltatlan támadások érik az orvosokat. Mindenkitől azt
kérem, hogy próbáljanak türelmesek és megértőek lenni! Az
ÁNTSZ tájékoztatása szerint ilyen kis lélekszámú településre
(Bánhalma), nem is kellene heti három napi rendelést tartani, amelyet doktor úrék vállaltak. Személy szerint szégyellem
magam azok helyett, akik az orvosokat méltatlanul bántják.

Létesülhet-e a buszmegálló és a Dékány J. út közé kandeláber, mert esténként ezen a környéken nagyon sötét van?
A tavalyi évben megvizsgálták a bővítés lehetőségét. Mivel
oda az áramot el kell vinni, kb. 2 millió Ft lenne a két kandeláber felszerelésének költsége, amelyre nincs forrása az önkormányzatnak.
A szennyvízberuházás elkészülte után számíthatnak-e a
járdák felújítására Bánhalmán?
Bíznak benne, hogy meg tudják csinálni.
Közérdekű bejelentés az orvosi rendeléssel kapcsolatban:
Jelenleg heti három napon van orvosi rendelés Bánhalmán.
Dr. Bencze Miklós doktor úr tájékoztatása szerint most már
reggel fél 8-tól fél 9-ig fog rendelést tartani Bánhalmán. A
gyógyszeríratás reggel 7 órától lesz, majd a rendelés végétől 10
óráig. Kérnek mindenkit, hogy a fenti időpontban írassák a
gyógyszereket és keressék fel a rendelést.
Közérdekű bejelentés rendezvénnyel kapcsolatban:
Június 24-én ismét megrendezésre kerül Bánhalmán a Szent
Iván éji mulatság.
Folytatás a 6. oldalon
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Közérdekű bejelentés szociális ellátásokról:
Bevezetésre kerül a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet, amellyel az általános iskolás gyermekek
tanulmányi eredménytől és szociális helyzettől függő támogatását tervezik. Bíznak benne, hogy a támogatás bevezetése
ösztönzőleg fog hatni a gyermekek tanulmányi eredményére is.
Bejelentés képviselői lemondásról:
Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő 2017. 02. 28-i nappal
lemond önkormányzati képviselői mandátumáról. Új munkahelye összeférhetetlen jelenlegi képviselői megbízatásával,
mivel kormánytisztviselői státuszba kerül. Ezúton is köszönik
képviselői munkáját, erőt, egészséget és sok sikert kívántak
további munkájához. Kocsmár Gyula megköszönte a lakosságnak azt a támogatást, amellyel a város önkormányzatának
képviselője lehetett.
Rendőrséget érintő problémák:
A közelmúltban történt egy sajnálatos eset, amely során egy
96 %-os látássérült fiatalkorút büntettek meg a rendőrök, mivel
az úttesten ment. A látáscsökkenésről szóló orvosi igazolás nála
volt, mégis megbüntették. Örsparancsnok úr már tud az esetről,
amennyiben van a fiatalkorúnak orvosi igazolása és ír egy
kérelmet a rendőrség felé, elengedik a büntetést.
Kenderesen elhangzó közérdekű
kérdések/hozzászólásokra elhangzott válaszok:
A tavalyi közmeghallgatáson felvetett ivóvízzel kapcsolatos
panaszok megszűntek az ivóvízminőségjavító program befejezésével. A szennyvízberuházás második körére megkötötték a
konzorciumi szerződést, a keretmegállapodások elkészültek, de
az ősz folyamán tudják csak kezdeni a munkát Kenderesen és
Bánhalmán is. Az utak karbantartását és az útalapok készítését
lehetőségeik függvényében végzik. A középületek felújításához
várják a pályázatok elbírálását. A közbiztonság terén konszolidálódott a helyzet. Nagy problémát jelent viszont a kábítószer
jelenléte a településen. A gyógyszertár akadálymentesítésével és
nyitva tartásával kapcsolatban ismét egyeztetés történt gyógyszerész úrral, aki elmondta, hogy az akadálymentesítés csak a
jelenlegi módon biztosítható, mivel a szélfogó kötelező a
gyógyszertárakban, azt megszüntetni nem tudják. A nyitvatartási idő meghosszabbítását heti egy napon próbálják
biztosítani, mivel nincs szakképzett asszisztens, hogy hetente
több alkalommal nyitva legyenek.
A külső autóbuszmegállók fedetté tételével kapcsolatban
egyeztettek a Közlekedésfelügyelettel. Mivel az építési szabályokat szigorúan be kell tartani, az építkezés a 4-es számú főút
miatt még bonyolultabb,- de a Vasút úton egy megállót a
Városgazdálkodás szakemberei elkészítenek.
A szelektív hulladékszigetek megszüntetését az ott lakók
kérték, mivel a környék tele volt szeméttel. Most többen – nem
az ott lakók -hiányolják, hogy miért nincsenek kihelyezve.
Mivel van zsákos szelektív hulladékgyűjtés, ezzel megoldott az
elhelyezésük. A kátyúzást és járdafelújítást folyamatosan
végezték a Városgazdálkodás intézmény szakemberei.
A következő testületi ülésre kerül beterjesztésre a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet, amellyel az
általános iskolás gyermekek tanulmányi eredménytől és
szociális helyzettől függő támogatását tervezik. Bíznak benne,
hogy a támogatás bevezetése ösztönzőleg fog hatni a
gyermekek tanulmányi eredményére is.

2017. március

Rendőrséget érintő kérdések:
A rendőrség szolgálati mobiltelefonja milyen időszakban
érhető el?
A szolgálati mobiltelefon a szolgálatban lévő állománynál
van, amely a nap bármelyik szakában elérhető.
Őrsparancsnok úr a kábítószer visszaszorítása érdekében
várja a lakosság segítő közreműködését, mivel a gyors és pontos
információ nagyban segíti a nyomozást. Köszöni az eddigi
segítséget, amellyel a közelmúltban sikerült egy ilyen jellegű
ügyet felderíteni. A jövőben szeretnék az ilyen ügyekhez
kábítószer kereső kutya segítségét igénybe venni.
Szemétszállítást érintő kérdések:
Többen panaszolták, hogy az őszi lombtalanítás során a Deák
Ferenc útról nem történt meg az elszállítás, mi ennek az oka?
A kisújszállási VG szakemberével történt egyeztetés során
elhangzott, hogy november hónapban nem tudták elszállítani a
hulladékot a nagy mennyiség miatt. Terveik szerint ebben a
hónapban sor kerül az elszállításra.
Parkolást érintő kérdések:
Többen panaszolták, hogy kevés a parkolóhely az
óvodánál. Tervezik-e annak bővítését?
Az óvodánál lévő parkolót bővíteni fogják, mivel ők is
tapasztalták, hogy kevés a parkolóhely. A bővítést a Közúti
Igazgatósággal is egyeztetni kell. A parkolót kiszélesítik és
kőzúzalékkal megszórják.
Bánhalmi orvosi rendeléssel kapcsolatos kérdés:
Bánhalmán az orvosi rendelőben a rendelés megkezdése
előtt az utcán kell várakoznia a betegeknek?
Az orvosi rendelőben a rendelési idő előtt egy órával kinyitják a rendelőt, nem kell az utcán várakozniuk a betegeknek.
MEDOSZ Sportkört érintő kérdések:
2017-ben lehet-e sportköri támogatásra számítani az
önkormányzat részéről?
Van-e már fejlemény a sportkör egykori elnökének
rendőrségi ügyével kapcsolatban?
Az önkormányzat a sportkör támogatását ebben az évben is
biztosítja, attól függetlenül, hogy a sportkör igen jelentős
támogatást kapott TAO pénzekből. Nem zárják ki, hogy az
önkormányzat csökkenteni fogja a támogatás összegét, mivel az
utóbbi években jelentős összegű támogatást nyújtott, a sportkör
egyedüli támogatójaként. A sportkör elnökének feladata a
támogatók gyűjtése, vállalkozók megkeresése. Az egykori
sportköri elnök rendőrségi ügyével kapcsolatban semmiféle új
információ nincs.
Információk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Liliom Óvoda és Egységes Óvoda, Bölcsőde részéről:
Igazgató asszony nagyon örül a helyben tanuló általános
iskolás tanulók új támogatási lehetőségének. Az intézményben
sokat küzdenek azért, hogy a tanulók az iskolában maradjanak,
ne menjenek el a szomszédos település iskoláiba. Nagyon
időszerűnek tartja az óvoda felújítását, bízik benne, hogy a
pályázat sikeres lesz. A tavalyi évben 4 millió Ft-ot kaptak az
egri egyházmegyétől az iskola felújítására. Amennyiben az
önkormányzatnak lehetősége lesz, kéri a II. számú épület
felújítására vonatkozó pályázat benyújtását.
A másfél éve tartó egyházi fenntartásról elmondta, hogy
pozitívak a tapasztalataik. Amit jogosan kérnek az egyháztól,
minden esetben megkapják. Nagyon jó a kapcsolatuk plébános
úrral. Úgy látja, hogy az óvodás gyermekek és az alsó tagozatos
iskolások esetében már látszik az egyházi oktatás jótékony
hatása. A nagyobb gyermekek esetében ehhez több idő kell.
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Változások és határidők a helyi adózásban 2017
IPARűZÉSI ADÓ
Adóelőleg megfizetése: 2017. március 16.
(Befizetési csekket nem küldünk.)
Bevallások leadása: 2017. május 31.
Adó megfizetése (bevallás alapján): 2017.
május 31.
Adóív kiküldése: 2017. augusztus 31.
Adóelőleg megfizetése: 2017. szept. 15.
Adó feltöltés bevallása : 2017. dec. 21.
Adó feltöltés megfizetése: 2017. dec. 21.
2017-ben a bevallási nyomtatványok nem
kerülnek postázásra. Letölthetők Kenderes
város honlapjáról (www.kenderes.hu) letölthető nyomtatványok/adó). Ha valaki nem
rendelkezik internet hozzáféréssel, nyomtatványt kérhet a Polgármesteri Hivatalban.
A befizetéseket átutalással kérjük teljesíteni. Amennyiben erre nincs mód,
csekket a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától kérhetnek ügyfélfogadási időben,
földszint 13-as szoba, ügyfélfogadó ablak.
A 2017. március 16-ig fizetendő adóelőleg
összege a 2016. május 31-ig benyújtott bevalláson szerepel. Nyilvántartásunkban minden
adózó fizetendő adóelőlege megvan, ha szükséges, információt tudunk nyújtani az összegre
vonatkozóan. (Tel:59/328-251 adócsoport) A
2016. évről készült bevallások kitöltésénél
fokozott figyelmet kell fordítani az előlegek
megállapítására!
Azok az őstermelők, akik már bejelentkeztek adóalanynak, akkor is nyújtsák be a bevallásukat, ha a bevételük nem éri el a 600.000.Ft-ot. Ebben az esetben adófizetési kötelezettségük nem keletkezik. Bevallási kötelezettségüknek eleget tesznek és az esetleges túlfizetésről is tudnak nyilatkozni.
Az iparűzési adó mértéke 2013. január 1től 2%.
GÉPJÁRMűADÓ
Első félévi adó megfizetése: 2017. március
16. (Küldjük a határozatot és a befizetési
csekket.)
Adóív kiküldése: 2017. augusztus 31.
Második félévi adó megfizetése: 2017.
szeptember 15.
Felhívjuk a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármű tulajdon átruházása esetén tegyenek eleget bejelentési
kötelezettségüknek! (adásvételi szerződés
benyújtása 8 napon belül.)
Ezt az ország bármelyik okmányirodájában megtehetik.
Településünkhöz legközelebbi okmányirodák:
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
5340 Kunhegyes, Kossuth L. utca 58.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek

közlekedőképességét érintő vizsgálat kezdeményezésével kapcsolatos hatásköri
szabályok változását követően a közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése
a jegyző, mint elsőfokú adóhatóság jogkörébe került 2014. január 1-től. A szakhatósági állásfoglalás a parkolási igazolvány,
a gépjárműadó-mentesség, az akadálymentesítési támogatás és a személygépkocsi
szerzési és átalakítási támogatás igénybevételére jogosít.
Ezzel kapcsolatosan is az adócsoport
nyújt felvilágosítást ügyfélfogadási időben.
2017. január 1-től a gépjárműadómentesség a következőképpen változott:
a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő adóalany, valamint a
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen
szállító, vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó adóalany (a továbbiakban
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy
darab - 100 kW teljesítményt meg nem
haladó, nem a külön jogszabály szerinti
személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb
13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
TALAJTERHELÉSI DíJ
Bevallások leadása: 2017. március 31.
Díjfizetés: 2017. március 31.
Adóív kiküldése: 2017. augusztus 31.
A talajterhelési díj bevallásához szükséges
nyomtatványokat és a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.-től kapott fogyasztási adatokat
az érintetteknek márciusban kipostázzuk.
2016. évre a talajterhelési díj 100%-át kell
megfizetni. A talajterhelési díj mértéke
1.200.-Ft/ m3, területérzékenységi szorzó
1,5.
Bevallási kötelezettségüknek az érintettek tegyenek eleget!
Amennyiben ez nem történik meg,
utólagosan az adó megállapításra kerül,
bírság kiszabásával.
JÖVEDÉKI ADÓ
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény értelmében
(letölthető kivonat) 2015. január 1-jétől a
magánfőző desztilláló berendezéseket
(pálinkafőző berendezéseket) a tulajdon-

szerzés időpontját követő 15 napon belül be
kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel esetlegesen érintett másik önkormányzati adóhatóságot.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal földszint
13-as irodájában (adócsoport ügyfélfogadó
ablak) vagy letölthető a www.kenderes.hu
internetes honlapról.
Magánfőzésnek maximum 50 liter párlatnak a magánfőző tulajdonában álló legfeljebb
100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztilláló berendezéssel történő
előállítása minősül.
Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadása
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-12 óráig --------------nincs ügyfélfogadás
----------- 13-16,30 óráig
8-12 óráig -------------8-12 óráig -------------ADÓCSOPORT

Tájékoztató
A Karcagi Járási Hivatal tájékoztatja
kedves ügyfeleit, hogy 2017. március 20 án hétfőn 8 órától 16 óráig a Karcag, Ady
Endre u. 4. szám alatt az áramszolgáltatás
szüneteltetése miatt a járási hivatal négy
osztályának ügyfélfogadása az alábbiakra
módosul:
Földhivatali Osztály
2017. március 20-án hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00
órától 16:00 óráig fogadja az ügyfeleket.
Népegészségügyi Osztály
2017. március 20-án hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00
órától 16:00 óráig fogadja az ügyfeleket.
Építésügyi Osztály
2017. március 20-án hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00
órától 16:00 óráig fogadja az ügyfeleket.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2017. március 20-án hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00
órától 16:00 óráig fogadja az ügyfeleket.
Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna
járási hivatalvezető
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
Farsang az iskolában
A vízkereszttől Hamvazószerdáig, a nagyböjt időszakáig tartó időszakot
hagyományosan vidám mulatságok, bálok jellemzik. A farsang csúcspontja a
karnevál, amely a mulatozás közepette egyben télbúcsúztató is. Február utolsó két
hete iskolánkban is a farsangról szólt. Az alsósok közül szinte mindenki jelmezbe
bújt, pókemberrel, kalózzal, indiánnal vagy éppen kéményre költözött gólyával is
találkozhatott az, aki belépett egy-egy osztályterembe. Másnap a gyerekek kézműves
foglalkozáson vethették be kézügyességüket.
A felsősök vetélkedőkön mérték össze ismereteiket, kreativitásukat és
ügyességüket. Először iskolai könyvtárunkba hívtuk az osztályokat. Öröm volt látni,
hogy milyen ügyesen gondolkodtak és működtek együtt diákjaink a különböző
írásbeli és szóbeli feladatok megoldásakor. A tornateremben folytatódott a verseny,
ahol tréfás feladatok várták tanítványainkat, például lufi fújás, almahámozás,
múmiakészítés. Itt sem maradt el az álarckészítés és a jelmezbe bújás sem. A farsangi
képek iskolánk honlapján megtekinthetők.)

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk leendő elsős
gyermeküket iskolánkba.
Amit kínálunk:
• biztos alapokat a továbbtanuláshoz,
• első osztályban a Meixner-féle olvasástanítási módszert, hogy ne alakuljon ki
olvasás- és írászavar a gyermekeknél,
• idegen nyelvoktatást 1. osztálytól, 4.
osztálytól emelt óraszámban (nem okoz
gondot középiskolában a nyelvtanulás, a
nyelvvizsga),
• 4. osztálytól informatika oktatást
(felsőben ECDL vizsga lehetőséggel),
• a kisebb osztálylétszámokból adódóan személyre szabott nevelés-oktatást,
• felső tagozaton középiskolai előkészítőket (sikeres felvételit),
• egyéni fejlesztést gyógypedagógus és logopédus segítségével,
• sportolási lehetőséget tornatermünkben és sportpályánkon,
• versenyeztetést szaktárgyainkból,
• változatos szabadidős programokat,
• táborozási, kirándulási lehetőségeket (ezen a nyáron 5 tábort szervezünk
diákjainknak),
• a jó tanulmányi eredményt elérő tanulóinkat Kenderes Város Önkormányzata
anyagilag támogatja,
• a legkiválóbb tanulókat fenntartónk az egri tanévzárón jutalmazza.
Tisztelt Szülők!
Legyenek partnerek abban, hogy a 2017/18-as tanévben két első osztályt
indíthassunk Bordás Józsefné és Bozsó Györgyné tanító nénik vezetésével!
Több mint 30 éve mindketten arra törekszenek, hogy szeretetteljes, érzelmi
biztonságot nyújtó légkörben úgy neveljék a rájuk bízott gyerekeket, hogy azok
képességeikhez mérten a legtöbb tudást szerezhessék meg játékos formában, minél
több közös élményhez jutva.
Az elsős tanító nénikkel személyesen is találkozhatnak hagyományos
Iskolanyitogató foglalkozásainkon. Március 16. és április 6. között minden
csütörtökön 15.30-tól várjuk leendő elsőseinket.
Szeretettel várjuk Önöket intézményünkben!
Nagyné Lenge Margit
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Riport Pozsonyi Tamás maratoni futóval

Attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk, ha felfedezzük, hogy minden legyőzött akadály voltaképpen
egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk, amely a sikerhez vezet.
(Ben Carson)
A kenderesi származású Pozsonyi Tamás
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság – és Társadalomtudományi Karának harmadéves műszaki
menedzser szakos hallgatója. Tanulmányai
mellett 2016. ősze óta dolgozik is az egyetemen, demonstrátori pozícióban. Az általános iskolát Kenderesen végezte, majd útja
a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba
vezetett, ahol az Arany János Tehetséggondozó Program keretében bővíthette
ismereteit, a tananyag átadása mellett rengeteg segítséget kapott tanáraitól ismereteinek és látókörének gyarapítására, külföldi tanulmányutakon vehetett részt,
nyelvvizsgára készítették fel és jogosítványt szerezhetett.
A sok – sok tanulás mellett mindennapjait kitölti a sport. A futás szeretete meghatározó számára, jelenleg húszszoros félmaratoni és egyszeres maratoni futó. Ebben
a hónapban őt kérdeztük kedvenc sportjáról, tanulmányairól, mindennapjairól.
Kérlek mesélj a kezdetekről, hogyan és
mikor kerültél ilyen közeli viszonyba a
sporttal, a futással?
Gyermekkoromban Kenderesen fociztam
az ifi csapatban, és apukám mindig felhívta
a figyelmemet, hogy a futás nagyon fontos,
lényegében alapja a labdarúgásnak és sokat
kell még fejlődnöm. A futballt ma már csak
hobbi szinten űzöm, az egyetemi bajnokságokra járok, egyetememen én szervezem
az egyik csapatot. Ha Kenderesen járok szívesen elmegyek a tornaterembe vagy a műfüves pályára kicsit kikapcsolódni valamint
kedvenc csapatom, az FC Barcelona meccseit
igyekszem figyelemmel kísérni. Jómagam
2009-ben kerültem a futás és a futóversenyek világába. A kollégiumban csatlakoztam a középiskolai futókörhöz, ahol nevelőtanárom, Csirke József – aki maga is
hosszútávfutó – nevelt, majd elvitt futóversenyekre. Nagyon jó közösség alakult ki a
futótársakkal, élveztük az együtt megtett
kilométereket. Első versenyemen az Intersport Balaton Maraton és Félmaratonon
magával ragadott a hangulat, otthon éreztem magam a közösségben, rengeteg biztatást kaptam és a célba érkezés öröme
elmondhatatlan volt. Tanárom motiválására
és a szüleim támogatásával ezután a verseny után kezdtem gyakrabban edzésekre
járni, futófelszereléseket vásárolni és hazai
futórendezvényekre nevezni. A munka
meghozta az eredményét, egyre jobb állóképességem volt.

Melyek azok a versenyek, amelyeken
résztvettél?
Általában a legnagyobb szervezőiroda, a
Budapest Sportiroda versenyeire járok.
Kezdetek óta igyekszem teljesíteni a Félmaraton Mánia programsorozat versenyeit,
ahol minden évszakban egy félmaratont
kell lefutnom. Itt értem el országos második
és negyedik helyezést korosztályomban.
Később kiegészítésképpen neveztem a Kékes csúcsfutásra, amelyet már négyszer
teljesítettem. Ez alföldi futóknak nagy
kihívás, a megszokottól eltérő terepviszonyok miatt (671 méter emelkedő 11 kilométer alatt). Kipróbáltam magam ún. brutál
futásokon (akadályfutás), de indultam spártai versenyen is. Ezeken a versenyeken többek között 2 méternél magasabb falakon
kellett átjutni, pocsolyában úszni az akadályok alatt, sárban vagy kavicson szögesdrót alatt kúszni, függeszkedni és ügyességi
feladatokat megoldani. Valamint az akadályok között zord körülmények között rengeteget futni. Az egyik budapesti versenyen
csuklósbuszon kellett átfutni és mászni, de
érdekesség az is, hogy mindig van egy memóriafeladat, mikor egy táblára felírt szöveget (halandzsát) meg kell jegyezni és
jópár kilométer múlva visszamondani. Ha
nem tudjuk a választ, büntetőpont jár és
büntetőfeladatot kell végrehajtani, ami
általában fekvőtámaszozást jelent. Részt
vettem többek közt a Zúzmara Félmaratonon, a Telekom - Vivicitta Budapest Félmaratonon, Wizz Air Félmaratonon, a Siófok
Intersport Félmaratonon, a Spar Maratonon,

a Kékes csúcsfutáson, éjszakai futóversenyeken. Mindig próbálok beiktatni új típusú
versenyeket, mert szeretem a változatosságot és a kihívásokat.
Hogyan zajlik a testi - lelki felkészülés
ezekre a versenyekre?
A futóversenyek előtt lényeges, hogy a
táv felét nagyon jól tudjam futni. Én általában a versenyek előtt edzem nagyon sokat, futópadon vagy szabadban futok és
konditerembe járok. Az akadályfutások
előtt nagy segítséget nyújtanak a youtube
videók, amik segítenek az akadályok megismerésében és a technikák elsajátításában.
Nagyon sokat lehet tanulni az idősebb,
tapasztalt futóktól a pályán, de a legnagyobb motiváció mindenféleképpen az ő
akaratukat és elszántságukat látni. Hihetetlen erőt ad, amikor az egyik példaképemet a
85 éves kisújszállási Fehér Károly bácsit
látom a félmaratoni mezőnyben futni. Rengeteg hölgy és túlsúlyos ember nevez ezekre
az embertpróbáló versenyekre, és teljesítik
a távot közel sem utolsóként célbaérkezve.
Ebből is kitűnik, hogy a lényeg az akaraton
van és abban, hogy merjünk hinni magunkban, mert képesek vagyunk rá mindanynyian!
Ha komolyan gondoljuk ezt a sportágat,
akkor nagyon fontos a megfelelő minőségű
futófelszerelés, ami függ a verseny távjától,
az időjárási körülményektől. A legfontosabb a jó futócipő, ami védi a lábat (ízületek, boka, térd) és a gerincet a terheléstől.
Szerencsére rengeteg gyártó kiváló termékeiből lehet válogatni, mert pár éve komoly
piac épül erre a sportra népszerűsége miatt.
Nem mellesleg a futóviselet utcai divattá
vált.
A táplálkozásomra nem figyelek oda túlzottan, mert bár jó az étvágyam, rendszeresen és sokat mozgok. A verseny napján
mindig rengeteget iszom főként oxigénes
vizet, előtte csokoládét fogyasztok, hogy a
kellő cukortartalom meglegyen a szervezetemben. Fontos a fokozatosság elve, minden leendő futónak javaslom, hogy fokozatosan tegyen meg hosszabb távokat. Öszszeségében ez a legegyszerűbb mozgásforma, bárki végezheti, bárhol, bármikor.
A fizikális mozgás mellett mit nyújt
neked a futás élménye? Hogyan osztod
be az erődet a versenyek alatt?
Hihetetlen módon növeli az ember kitartását, megtanít közben gondolkodni és küzdeni. Egy olyan kihívást nyújt, amelyen
Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról
keresztül mindig meg kell tanulnom
legyőzni és motiváni magam. Nincs verseny
holtpont, fáradtság és fájdalom nélkül, de a
végén mindig jön a célbaérkezés élménye,
amit nem lehet szavakkal elmondani. Ez
erőt ad az élet más területére is, kiválóan
tudja oldani a stresszt, engem jellemzően
lenyugtat és kikapcsol. Kicsit olyan, mintha
arra a két órára egy más világba kerülnék,
minden gondom, problémám elszáll. Az
elért helyezést nem tartom fontosnak egyegy futóversenyen, de törekszem arra, hogy
a mezőny első 20-25 százalékában benne
legyek. A karitatív tevékenységek is nagyban megjelennek a versenyeken, amiket én
nagyon fontosnak tartok.
Amikor átlépem a rajtvonalat, teljesen
elvonatkoztatok mindentől. Gondolkodom
azon, hogy hogyan kell beosztanom az erőmet, mennyi van még hátra a távból, mikor
lesz frissítő állomás, melyik lesz a következő versenyem, mennyi erő van még bennem. Én nem szoktam megállni verseny
közben, hanem megtanultam futás közben
inni, mert ha megállnék, kiesnék a tempóból és sok energiát felemésztene mire
újra megtalálnám a ritmusom. A frissítő
állomásokon lehet magunkhoz venni
izotóniás italokat, banánt, szőlőcukrot, ami
további erőt tud adni. A versenyek teljes
biztonságban zajlanak, motorokkal és
quadokkal járnak a mezőnyben és azonnal
ott az orvosi segítség, ha baj van. Beszélgetni is szoktam a versenytársakkal, mert
nagyon szeretek társalogni, az erőmből sem
vesz el, és jobban is telik az idő. Nagyon
erős közösség a futóké, szeretek közöttük
lenni. Sokszor fantasztikus élmény az is,
amikor egy szép természeti vagy épített
értéket lát maga körül az ember, én pl.
nagyon szeretem amikor Budapesten a
rakparton a Parlamentet érintve vagy éppen
az Andrássy úton futunk, de csodálatos a
Balaton parton is versenyezni.
Családod támogat ebben a tevékenységben?
Természetesen támogatnak, irányítanak,
segítenek mindenben, ha tehetik a versenyeken is részt vesznek nézőként és
szurkolnak nekem. Felejthetetlen élményem, amikor a 17. születésnapomon az
első egyéni félmaratonomat teljesítettem.
Édesapám bevitt Szolnokra a kollégiumba,
ahonnan busszal indult a csapatunk a
siófoki versenyre. Ő azt mondta, hogy indul
haza Kenderesre, sok szerencsét kíván
nekem. A verseny közben egyszercsak megláttam szüleimet Siófokon a pálya szélén.
Hihetetlen nagy erőt adott a jelenlétük,
jólesik az embernek ha várják a célban.
Úgy gondolom az egy fordulópont volt az
életemben…

Mesélnél pár szót a tanulmányaidról,
amit úgyszintén átsző a futás szeretete?
Az egyetem első félévében hallgattam
egy ún. marketing alapjai című tantárgyat,
ami nagyon érdekes volt számomra. Jól sikerültek a beadandó szorgalmi feladataim
és a tárgyat oktató tanárnő biztatott, hogy
idővel készítsek dolgozatot a TDK-ra. Az
első félévemet követően 1 éven át egy
AIESEC nevezetű nemzetközi hallgatói
szervezetben dolgoztam előbb tagként, majd
középvezetőként. Ezt befejezve kerestem
meg tanárnőt 2016 februárjában, hogy szeretnék indulni a versenyen. A futást, mint
témát, a hozzám fűződő élményszerűsége,
aktualitása és jelenlegi népszerűsége miatt
választottuk a dolgozathoz. Nagyon sok
előnyt jelentett, hogy én már futóként otthonosan mozogtam a témában, de természetesen rengeteg szakirodalmat is el kellett
olvasnom. A dolgozatot novemberre kellett
elkészítenem, majd a konferencián elő kellett
adnom és meg kellett védenem. Végül a
Tudományos Diákköri Konferencián (TDK)
marketing szekcióban „Futásban az élmény” című dolgozatommal első helyezést
értem el.
Dolgozatomban többek között arra kerestem a választ, hogy mi motiválja az embereket a futásra, a marketingeszközök
hogyan befolyásolják az ilyen jellegű tevékenységüket és a futók csoportjainak (kezdő, haladó, profi, vidéki vagy budapesti)
viselkedése és véleménye milyen különbségeket mutat. A témát egy tágabb nézőpontból közelítettem meg, kitértem a szabadidős
tevékenységekre, a sportfogyasztás hatásának elemzésére, a szervezett futóversenyekre, az ehhez kapcsolódó élménymarketing taglalására, a futás Flow-élményének
bemutatására és a szolgáltatásmarketing
működésére. A mélyinterjúkban pedig
futóversenyek marketingvezetőivel beszélgettem. Most jelenleg az áprilisban megrendezendő Országos Diákköri Konferenciára készülök a dolgozattal, de a kutatást
nem tekintem lezártnak, tovább folytatom.
Tavaly nyáron három hónapot töltöttél
az Egyesült Államokban, hogyan, milyen
apropóból jutottál el oda, milyen élményekkel, tapasztalatokkal tértél haza?
A megelőző nyáron ismerősöktől hallottunk róla, hogy van egy ilyen program,
melynek keretein belül felsőoktatásban
résztvevő tanulóknak lehetőségük van
Amerikában dolgozni. Egyre jobban érdeklődtem a program iránt. Budapesten van
egy olyan cég, ami ezzel foglalkozik, felkerestem őket. Több szűrőn keresztül, olykor angolul zajlott a felvételi és végül szerencsével jártam. Én konkrétan egy amerikai magán gyermektáborba kerültem,
kisegítő személyzetként. Ott egy nemzetközi csapatban dolgoztam csehekkel, szlovákokkal, lengyelekkel, mexikóiakkal, így
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ez a munka kiváló alkalmat nyújtott a
nyelvtudásom fejlesztésére. A tábor gyönyörű környezetben, de a civilizációtól
távol helyezkedett el és megkötések is
voltak, pl. nem lehetett telefont használni,
facebook-ozni, fényképezni. Ezeknek a táboroknak fő célja, hogy kiszakítsa a résztvevő gyerekeket az internet világából,
rámutasson a bennük lévő tehetségre és
közösséget építsen. Szabadnapjainkon a
táborozókkal kirándultunk, majd a szerződés végeztével lehetőségünk nyílt bejárni
Amerikát. Egy 6 fős magyar csapattal szerveztük az utazásunkat, bejártuk New Yorkot,
Washingtont, Los Angelest, Las Vegast, a
Grand Canyont és San Franciscót. Rengeteg
élménnyel gazdagodtam, számomra a legmeghatározóbb a 09/11 terrormúzeum volt,
ahhoz foghatót még soha nem láttam…
A tanulás és a sport mellett jut időd
kikapcsolódásra, ha igen, mivel töltöd el?
Szabadidőmben szívesen követem a világszintű darts eseményeket, de szinte minden sport érdekel. Nagyon szeretem közösségben, barátokkal tölteni az időt, szórakozással is. Kedvenc kikapcsolódásom a színházba járás, ahol a könnyedebb műfajt, a
vígjátékokat és a musicaleket kedvelem.
Melyek a jövővel kapcsolatos elképzeléseid a tanulás és a sport terén?
Jelenleg nagy erőkkel készülök első nemzetközi versenyemre, az áprilisban megrendezendő Bécsi Maratonra, amely nagy
kihívás lesz számomra. Remélhetőleg minél
többször sikerül majd indulnom külföldi
versenyeken is. Egyébként futóverseny
szervezőként is szívesen kipróbálnám magam, mert úgy érzem, hogy a versenyzőként megélt tapasztalataimat jól tudnám
hasznosítani a szervezésben, és az egyetemi
szakterületemen szerzett tudás is kapcsolható ehhez a munkához.
Szeretném fejleszteni a nyelvtudásomat,
most egy álmom vált valóra azzal, hogy
Erasmus pályázaton keresztül 2018 tavaszától féléves ösztöndíjat nyertem a müncheni
egyetemre. Természetesen addig szeretnék
lediplomázni és elkezdeni a mesterképzést.
Jelenleg úgy gondolom, hogy a marketing
vagy a minőségmenedzsment területe lesz
az, ahol kamatoztathatom majd tudásomat,
most ezek érdekelnek leginkább. Úgy érzem, hogy a leendő szakmámra van kereslet, nem okoz gondot majd az elhelyezkedés. Szeretnék Magyarországon dolgozni, de a későbbiekben, ha lesz rá lehetőség,
nem zárkózom el a külföldi munkavállalástól sem.
Tanulmányaidhoz, sportmunkásságodhoz és magánéletedhez is kívánok Neked
erőt, egészséget, kitartást és sok sikert!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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A Horthy Miklós
Tengerészeti- és Kenderesi
Néprajzi Kiállítóterem
nyári nyitva tartása
április 1. – augusztus 31.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

ZÁRVA
ZÁRVA
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Elérhetőségeink:
Tel: 0630/4553485
Tel., fax: 0659/528-044
e-mail:horthytura@gmail.com
web: www.horthytura.hu
A telefonszámok a Kiállítóterem nyitvatartási
ideje alatt érhetők el, valamint a Horthy-kastély
és a családi kripta is ez idő alatt látogatható!

Temetői felhívás!
Kedves kenderesiek!
Mindannyian járunk a temetőbe, elhunyt szeretteink sírjához.
A sírkertben kialakított hulladéklerakó helyek ürítését,
tisztán tartását természetesen az egyházközség végzi, de
kérjük könnyítsék meg dolgunkat azzal, hogy a kijelölt
lerakóhelyeket használják és oda csak a temetői hulladékot
teszik. Sajnos többször található itt konyhai hulladék,
autógumi, elhullott állattetemek, háztartási szemét.
Egymás iránti tiszteletből és a kegyelet méltó
megtartása érdekében, ne tegyük ezt!
Római katlotikus és a Református egyházközösség
vezetőség

Intézet Kft.

Ingyenes informatikai képzés
Kenderesen
Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül valósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság digitális
kompetenciájának fejlesztése, minél több ember informatikai alapképzése.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban,
valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt
másik – EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő képzésben.
INFORMÁCIÓK:
– a képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás
időtartamban
(ez 7 alkalom, alkalmanként 5 – 5 óra),
– főképp hétköznap délutáni, illetve szombat délelőtti
időpontokban,
– hiányzás nem megengedett,
– a képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek,
– a jelentkezők számának függvényében a képzések
Heves megye több településén is indulnak.

Jelentkezés a 70/386-4665-os telefonszámon
lehetséges
a létszámkorlátozás miatt mihamarabb!

MEDOSZ HíREK
Megyei II. osztály – 2016/2017
16. 2017.02.25. – 14:00 Besenyszögi SE – Kenderes SE
17. 2017.03.04. – 14:30 Kenderes SE – Cserkeszőlői SE
18. 2017.03.11. – 15:00 Jászboldogházi SE – Kenderes SE
19. 2017.03.18. – 14:00 Kenderes SE – Cibakházi NKSE
16. 2017.03.23. – 15:00 Besenyszögi SE – Kenderes SE
20. 2017.03.26. – 15:00 FC Jászszentandrás – Kenderes SE
Kunság U-19 – 2016/2017
15. 2017.03.12. – 10:00 Kenderes SE – Tiszaszentimre KSE
16. 2017.03.18. – 10:00 Kenderes SE
17. 2017.03.25. – 10:00 Kenderes SE

11. oldal

Eladó!
elhalasztva
1-0
0-0

2-3
szabadnapos
szabadnapos

Önkormányzati hirdetés
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Körbálás széna: 5.715 Ft/bála
Körbálás lucerna: 8.000 Ft/bála

Érd.: 06/30/547-1045
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12. oldal

BABA–MAMA KLUB
2017. március 24-én (péntek)
15.00 órakor tartjuk
„BABA-MAMA ZUMBA”
foglalkozásunkat.
A foglalkozást tartja Mozsár Gergő zumba oktató.
Szeretettel várjuk a babákat (0-3 éves korig) és
az anyukákat!

Fizetett hirdetés
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Felhívás mindenki részére!
Jász-Nagykun Szolnok megye települései közül
először Kenderesen kerül sor a Húsvéti Tojásfa
állításra, 2017. április 9-én (vasárnap) 14 órakor
a jelzőlámpa melletti parkban.
A Tojásfa díszítése ünnepélyes formában kerül
megrendezésre. Ebből az alkalomból külön műsorszámokkal készülnek az ovisok, az általános iskola
tanulói, hagyományőrző néptáncosok, modern táncosok.
A rendezvény megszervezése az önkormányzat, a
városban működő civil szervezetek, egyesületek, önkormányzati képviselők összefogásával valósul meg.
Ahhoz, hogy a rendezvény sikeres lehessen, a
lakosság összefogására is szükség van! Kérjük, hogy
aki ellátogat a rendezvényre, hozzon magával egyegy festett tojást, amit személyesen tehet fel kis
közösségünk fájára!
Kérünk mindenkit, hogy legyen részese a
rendezvénynek és díszítsük fel-, örüljünk együtt
városunk Húsvéti Tojásfájának, ami csak a miénk,
amit együtt készítünk el!
Mindenkit várunk szeretettel:
Pádár Lászlóné
polgármester
Szűcs Anita
rendezvényszervező
Bodor Tamás
önkormányzati képviselő

Február 28-án a Baba Mama Klub farsangi foglalkozásával
végképp elűztük a telet. Köszönjük a finom fánkot Knoch
Ferencnének és a Központi Konyha dolgozóinak!
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