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Egy kenderesi temetés emlékére
26 évvel ezelőtt Kenderesen 70 ezer ember
gyűlt össze, hogy végső búcsút vegyen és
lerója kegyeletét a Magyar Királyság
kormányzója Horthy Miklós, felesége Purgly
Magdolna és fiuk ifjabb Horthy Miklós előtt.
A temetésre érkezők száma is mutatja, hogy a
Horthy család tagjai nagy tiszteletnek
örvendtek nem csak Kenderesen, hanem
országosan és határokon túl is. Nem
véletlenül, hiszen a két világháború közötti
időszak a legnehezebbek közé tartozik hazánk
történelmében. Az I. világháború súlyos
következményei (területvesztés, a nemzet
szétszakítása, a gazdaság leamortizálása)
nehéz feladat elé állította Horthy Miklóst
1920. március 1-jén, amikor kormányzóvá
választotta a Nemzetgyűlés. A Kormányzó úr
első lépése az volt, hogy a feladatra alkalmas
politikusokat bízott meg a gazdaság és a
nemzet talpra állításával.
Néhány év alatt a gazdaság beindult, az
ország talpra állt és Európa élmezőnyébe
került.
Horthy
Miklós
felvirágoztatta
Magyarországot, de nem feledkezett meg a
Trianonban elcsatolt területeken élő
magyarságról sem! A szétszórt diaszpórákból
nemzetet kovácsolt, megerősítette a
magyarságtudatot minden hazánk fiában.
Kenderest mindig otthonának tekintette a
Horthy család. Saját- és állami forrásból
épületeket
emeltetett
(postahivatalt,
vasútállomást, iskolákat, városházát), ivóvíz-,
villamosáram-, út- és járdahálózatot építtetett,
templomokat újíttatott fel.
Olyan értékeket kaptunk, amelyek erkölcsi,
eszmei és érzelmi utat mutatnak a mai ember
számára is. A kincsek, amelyek ma is
meghatározzák
településünk
arculatát,
hangulatát, az itt élőké, a közösségé, hiszen
értékeket, hagyományokat feltárni, ápolni,
őrizni és tovább adni csak közösen lehet.
Bodor Tamás
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Választási tájékoztató
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának időpontja:
2019. október 13. /308/2019. (VII. 26.) KE
határozat/
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus
7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2)
bekezdése/
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt
és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
/Ve. 116. § (1) bekezdés/
Választójog:
- Minden nagykorú magyar állampolgárnak
joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
- Az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó és választható legyen.
- Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden
nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
- Nem rendelkezik választójoggal az, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. Nem választható az
Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára,
ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján
hazájában kizárták e jog gyakorlásából. /Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6)
bekezdés/
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
- a választópolgár lakóhelyén vagy
- ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített
- bejelentett tartózkodási helyén választhat,
- a választópolgár bármely választókerületben választható,

- nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. /a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1.
§ (2)-(3) bekezdés/
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a
választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal
(legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019.
október 13-ig tart.
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye,
anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási
helyének címét.
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem
alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg
felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
- A választópolgárt vissza kell venni a
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe,
ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási
helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16:00 óráig meg kell érkeznie a
helyi választási irodához.
Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri
névjegyzéket érintő kérelem)
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
- A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás
módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához,
továbbá a szavazás napján legkésőbb 12:00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt (választó-

polgár neve, születési neve, születési helye,
anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő
tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől
eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve.
103. § (1)-(3) bekezdés/
Határidő: a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához, vagy a
választás napján 12:00 óráig meg kell érkeznie
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
Fogyatékossággal élő választópolgárok
segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem) A fogyatékossággal élő választópolgár a
következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás
szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/
A helyi választási iroda területén mindegyik
szavazóhelyiség akadálymentes.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához vagy
- levélben, ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti
választási irodához nyújthatja be. /Ve. 91. § (1)
bekezdés/
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda
www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line
benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban
a honlapról letölthető.
A Helyi Választási Iroda postacíme:
5331 Kenderes, Szent István u. 56.
Kenderes, 2019.09.02.
dr. Gaszparjan Karen HVI vezető

RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt lakosság!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az idősek világnapja alkalmából 2019. október 4-én 15.00 órától idősek részére
bűnmegelőzési előadás kerül megszervezésre a kenderesi városi könyvtárban. Az előadáson az áldozatvédelemről, a „ne a
betörő költse el a nyugdíját” programról, téli tüzelőkről, unokázós csalásról lesz szó. kb. 1 órahossza időtartamban.
Kérem tiszteljen meg jelenlétével!
Tisztelettel: Boda Andor r. százados Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka
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Testületi ülésen történt
A 2019. július 9-én tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:
Határoztak összesen 23.528.069 Ft fejlesztési célú
kölcsön igénybevételéről, melyre a Központi Konyha,
a Hosszúháti külterületi út fejlesztéséhez, valamint a
Bánhalmi Imaház építéséhez van szükség. A pályázati
összegeket két-három évvel ezelőtt nyerte el az
önkormányzat. Az akkori építőanyagárak és munkadíjak
lényegesen eltérnek a jelenlegi áraktól, amelynek a
költségét az önkormányzatnak kell fedeznie. Az éves
költségvetés a többletköltségek fedezetére nem nyújt
forrást, ezért vált szükségessé a hitelfelvétel.
Módosították az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában az ajánlatra felkért
szállítók kiválasztásáról szóló határozatot, mely szerint
az ajánlatok beérkezési ideje 2019. június 30-ról július 19re módosul.
Közérdekű bejelentésként elhangzott a Vadgesztenye
Fesztivál időpontja.
A 2019. július 24-én tartott rendes, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:
Megtárgyalták és elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi beszámolóját. Szó esett a
bánhalmi Dékány József út végén lévő kutakból folyó,
szabad szemmel látható zavaros víz minőségéről. Ezt a
problémát már korábban is jelezték a szolgáltató felé, a
kivizsgálást ismételten kérik elvégezni. A Zrt. üzemvezetője elmondta, hogy a bővülő szennyvízhálózat
kapcsán sikeresen együtt tudnak működni a kivitelezővel,
fel vannak készülve a megnövekvő fogyasztás befogadására és a megnövekedett feladatok teljesítésére.
2019. augusztus 1-jei hatállyal, 2024. július 31-ig
megbízták Orosné Andrási Editet a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Határoztak a Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és főzési
alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok
elbírálásáról. A következő beszállítókkal kívánnak szállítási szerződést kötni 2019. augusztus 1. napjától 2020.
július 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra a Központi Konyha élelmiszer és főzési alapanyag beszállítása
tárgyában:

Sertés és marhahús, töltelékáru, baromfihús, tejtermék,
mirelit, fűszer, konzerv, stb., zöldség, gyümölcs: InterFrost
Kft., Budapest
Pékáru: Vibrátor Kft., Kenderes
Megtárgyalták és elfogadták a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
vagyonhasználatáról szóló beszámolót. A témával
kapcsolatban több kérdés is elhangzott, pl. hogy a
nemrégiben végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésnek
mi lett a vizsgálati eredménye, illetve, hogy a Horthy
kastély felújítása – amelyre három milliárd forintot
nyertek – mikor kezdődik. Továbbá, hogy mi az oka
annak, hogy az elmúlt időszakban meglehetősen sok
dolgozó, pedagógus ment el az iskolából. Sajnálják, hogy
igazgató asszony nem vett részt az ülésen. Alpolgármester
asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tudomása szerint
az ÁSZ vizsgálat lezárult és semmiféle hiányosságot nem
tapasztaltak. Az elnyert 3 milliárd forintról nincs információjuk, az a minisztérium kezelésében van. Az igazgatónő és polgármesterasszony szeretnének a minisztérium képviselőivel erről személyesen tárgyalni, de még
nem kaptak időpontot. A felújításra égetően szükség
lenne, mert komoly gondok vannak a fűtési rendszerrel és
a tetőszerkezettel is. Tolmácsolni fogja igazgatóasszony
felé az elhangzottakat, egyben kérni fogja, hogy a soron
következő ülésen személyesen válaszoljon a felmerülő
kérdésekre.
Megtárgyalták és elfogadták a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola, Liliom Óvoda vagyonhasználatáról
szóló beszámolót. Az intézmény vezetője tájékoztatásként elmondta, hogy megkezdődtek a munkálatok az I.
számú épületben. Jó ütemben haladnak a bontási munkákkal. A kivitelező cég szeretett volna felvenni helyi
munkaerőt, ezzel kapcsolatban megkereste a Munkaügyi
Központot, de sajnos nem volt kiközvetíthető ember. A
tanév a II. számú épületben fog elkezdődni. Amikor az I.
számú épület elkészül, akkor oda költöznek át és elkezdődik a II. számú épület felújítása. Az udvaron fűthető
konténerosztályokban tanul majd három osztály, amelyet
a vállalkozó biztosít. A közbeszerzési eljárást miskolci cég
nyerte, amely török vendégmunkásokkal dolgozik.
Döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 0583/4 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű, használaton kívüli útszakaszt, - magánszemély
kérésére – értékesítik. Az ingatlan vételárát 100.000 Ftban határozták meg.
Folytatás a 4. oldalon
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Döntöttek arról, hogy az önkormányzat részére felajánlott Kenderes, Bocskai út 67/a szám alatti ingatlant
nem tudják elfogadni, de felajánlják a segítséget abban,
hogy a lakosság minél szélesebb körben tájékozódjon a
lehetőségről.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a 1325 hrsz.-ú, Kenderes,
Bacsó Béla út 11. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan Kenderes Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog törlésre
kerüljön.
Döntöttek arról, hogy beadják a pályázatot 500 m3
keménylombos szociális tűzifa beszerzésére. A pályázat
önerejét 635.000 Ft és szállítási költségét 971.550 Ft,
összesen bruttó 1.606.550 Ft erejéig a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítják. A tűzifa térítésmentesen
kerül kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra
rendszeresített nyomtatványon beadott igények elbírálása
után. A kiosztásra 2020. február 17-ig kerül sor.
A bölcsődével kapcsolatban elhangzott, hogy az önkormányzat 10 millió Ft-ot nyert mini-bölcsőde kialakítására.
A munka megkezdése előtt rendelkezésre álltak a
szakhatósági vélemények, és ezen iránymutatások alapján
kezdték végezni a munkát. Menet közben derült ki, hogy –
mivel ez korábban szolgálati lakás volt – más előírások
vonatkoznak a funkcióváltásra. A Katasztrófavédelmi
Igazgatóság munkatársai a helyszíni bejárás alkalmával
közölték, hogy abban az esetben adják meg a hozzájá-
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rulást, ha tűzálló mennyezet kerül felhelyezésre. A
bölcsőde kialakítása összesen 13.890.725 Ft-ba került. Az
óvodánál engedélyköteles terv alapján készült a felújítás,
amelyhez a szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre
álltak.
A kínai beruházással kapcsolatban elhangzott, hogy az
építkezés előkészületeinek munkája, tervek elkészítése,
vízumok kiadása folyamatosan akadályokba ütközött, de
hamarosan hozzák az elkészült terveket. A Járási Hivatal
készen áll arra, hogy soron kívül végezze el az engedélyeztetési eljárást.
Tájékoztatásul hangzott el, hogy átadták a munkaterületet a III. számú iskolaépület és a Pádár Kastély felújításához. A Városháza felújításához is rendelkezésre állnak
azok a dokumentumok, amely alapján hamarosan kezdődhet a munka. A ligetben már folynak a felújítási munkálatok, amely során a játszótér is bekerítésre kerül.
Mindkét templom felújítása folyamatban van. Pályázati
pénzből készült el a nyilvános wc a művelődési ház oldalában, amely már használható. A Magyar út egy szakasza
már járhatatlan volt, melyet saját erőből kitükröztek és a
későbbiek során zúzalék kővel szórnak meg. A Magyar
Falu program keretében benyújtott orvosi rendelő tetőfelújítására és a védőnői szolgálat eszközbeszerzésére benyújtott pályázatra közel 7 millió Ft-ot nyert az önkormányzat.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
megtekinthetők a www.kenderes.hu oldalon az
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontban.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy városunkban a
2019. évi veszettség elleni szervezett eboltásra az alábbi
időpontokban kerül sor:

BÁNHALMA:
okt. 10. (Csütörtök) 16.30 - 18 óráig

okt. 07. (Hétfő)
okt. 08. (Kedd)
okt. 09. (Szerda)

Pótoltás:
Kenderes: okt.14. (Hétfő) 15 - 18 óráig
Bánhalma: okt.17. (Csütörtök) 17-17.30 óráig

15 - 18 óráig
15 - 18 óráig
15 - 18 óráig

Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara.
Bejárat a Rákóczi út felől.

Helyszín: CBA bolt mellett

Az oltás díja 3.800,- Ft/eb + a féreghajtó tabletta 120
Ft/testsúlytömeg/10 kg.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. 01. 01től az ebek mikrochipes megjelölése kötelező. Veszettség
elleni védőoltást csak az ilyen módon megjelölt eb kaphat.
Amennyiben mikrochippel megjelölt eb nem várakozik
oltásra, lehetőség van az oltást megelőzően a helyszínen is
chipezés elvégzésére. (3.500,- Ft/eb)
Az ebek oltási könyvét hozzák magukkal! Új oltási
könyv kiállítása 200,-Ft/db.
Kenderes, 2019. szeptember
Dr. Tóth István
hatósági állatorvos
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Szépkorúakat köszöntöttek

Ökrös Istvánné Mariska néni 2019. július 24-én töltötte be
90. életévét, ez alkalomból köszöntötte Őt Pádár Lászlóné
polgármesterasszony és dr. Gaszparjan Karen jegyző úr.
Átadták az Orbán Viktor miniszterelnök úr által kiállított
emléklapot, amely a szépkorú polgárok iránti tiszteletet és
hálát hivatott kifejezni.
Mariska néni 1929-ben Kenderesen született a mai
egészségház helyén lévő szülőotthonban. A települést azóta sem
hagyta el, teljes eddigi életét itt élte le. Heten voltak testvérek,
három fiú és négy lány. Sajnos már csak ő és húga, Irén él, de
ő is nagyon messze - a Veszprém megyei Dudarra - került
Kenderestől. Szüleik saját gazdálkodást tartottak fenn,
amelyben állattartással, földműveléssel és gyümölcstermesztéssel és azok piaci értékesítésével teremtették elő a megélhetéshez és a gyermekek felneveléséhez szükséges forrásokat.
Testvéreivel már gyermekként kivették részüket az otthoni
munkából, elkelt a segítség a gazdaságban. Ő fiatalkorában
aratáskor marokverőként, cséplőgép mellett dolgozott, a téli
estéken pedig kézimunkázással, horgolással töltötte szívesen
idejét. Nagyon kedves élmény maradt számára, amikor 13
évesen summás lányként jártak dolgozni feldíszített lovas
kocsikkal, Mikola Lukács pallér vezetésével a „Vinkhájerbe”.
Énekelve-dalolva, vidáman jártak dolgozni, ahol elhaladtak,
megnézték őket. Lánykorában édesanyjától eltanulta a a
kenyérsütés és a főzés rejtelmeit is. Az akkori rendszer szerinti
elemi iskola mind a hat osztályát elvégezte, egy évet az újtelepi,
öt évet pedig a zárdaiskolába járt.
Fiatalon ismerkedtek meg férjével Istvánnal, akivel 1948ban, 18 éves korában összekötötte életét. Nagy álma volt a szép
lakodalom, amely szülei jóvoltából beteljesedett. 41 évet éltek

le együtt. Közös életük kezdete nem volt könnyű, saját házat
nem tudtak vásárolni, így az esküvő után először az anyósáékhoz költöztek. Istvánnak nehéz sors jutott fiatalkorában,
ugyanis orosz hadifogságban kellett töltsön pár évet. Nagyon
szerették egymást, a férj is rengeteget dolgozott napszámosként,
nagyobb gazdáknál kaszálást vállalt, a téglagyárban majd a
Bánhalmi Állami Gazdaságban dolgozott, hogy három gyermeküket, Mariskát, Jucit és Istvánt felneveljék és az életben útnak
indítsák. Szórakozásra nagyon kevés idő jutott, de néha eljutottak bálba és moziba. Férjét sajnos nagyon régen, 1989-ben
vesztette el. Mariska néni nem ment férjhez újra, mint elmondta,
nem talált volna még egy olyan jó embert, mint a férje volt. Az
ő egészségi állapota 1988-ban megromlott, azóta Mariska nevű
lánya ápolja. A család szerencsére folyamatosan bővül, három
gyermekén kívül mára hét unokával, tizenhárom dédunokával
és három ükunokával büszkélkedhet. Nagyon szép emlék marad
számára, hogy születésnapján az egész család köszöntötte.
Napjai - elmondása szerint – egyre lassabban telnek. Jó
időben szívesen van kint a kertben a levegőn, nagyon szeret
emberekkel beszélgetni, de két kutyája is hűséges társa.
A kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, így felelt: „Soha
életemben nem dohányoztam és nem ittam alkoholt. Viszont
mindennap elfogyasztottam egy darab főtt tojást, ami nagyon
egészéges.”
Kedves Mariska néni! Öröm volt számomra Önt megismeri
és beszélgetni! Szívből kívánom, hogy éljen még meg sok
boldog évet erőben, egészségben családja körében!
Ács Andrea Éva
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Korpás Bálintné O. Tóth Eszterke néni 2019. augusztus
18-án töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte Őt Pádár Lászlóné polgármesterasszony és dr. Gaszparjan Karen jegyző úr. Ekkor adták át számára az Orbán
Viktor miniszterelnök úr által kiállított emléklapot is, amely
a szépkorú polgárok iránti tiszteletet és hálát hivatott kifejezni.
Eszterke néni 1929-ben született Tiszaroffon. Gyermekkorára
nagy örömmel és hálával emlékezik vissza, szülei nagy szeretetben nevelték fel. Édesapja ifjúkorában a díszőrségnél állt
szolgálatban, de egy sajnálatos baleset miatt kilépésre kényszerült. Hazatért Tiszaroffra, ahol végül a családi gazdaság irányítását vette kézbe, állattenyésztéssel és földműveléssel, gyógynövények gyűjtésével és forgalmazásával foglalkozott. Szeretett
nagymamája papok és orvosok számára varrt. Édesanyja a háztartás vezetése mellett szintén varrt, innen örökölte ő maga is
annak szeretetét. Ő kisgyermekként saját babáinak készített
ruhákat. Fiatalkori tanulmányait is ebben az irányban kezdte
meg, először szülőfalujában, majd három évig Budapesten egy
varroda tanodában tanult tervezést és szabászatot.
Az ország történetében időközben új korszak kezdődött. Véget
értek a második világháborús harci események, a szovjet csapatok kiszorították az országból a német egységeket. (Ezt akkoriban felszabadításként hirdették, de mint tudjuk valójában megszállás volt. – szerk.) Az egyik Tiszaroffon állomásozó orosz
család hasonló korú lánya és Eszterke néni között barátság
szövődött és megtanították egymást a másik anyanyelvére.
Később ennek nagy hasznát vette, ugyanis a tiszaroffi általános
iskolában felkérték az orosz nyelv oktatására.
Időközben keresztapja terményfelvásárlással kezdett foglalkozni és megkérte őt, hogy segítsen neki a könyvelésben. Ezért
fél éves tanfolyamon vett részt Jászberényben, ahol megtanulta
az adminisztratív tevékenységeket, először adminisztrátorként,
majd 1953-tól már könyvelőként dolgozott.

7. oldal

Férjével, a kenderesi Korpás Bálinttal is itt ismerkedtek meg.
Bálinték sokáig boltot üzemeltettek Kenderesen, de az államosítás
miatt elveszítették azt. Új munkára a Szolnoki Terményfelvásárlónál talált, járási vezető lett. Rövid, de nagyon lelkes és kitartó
udvarlást követően házasodtak össze 1953-ban és Kenderesre
költöztek a férj szüleihez. Eszterke néni szívesen emlékszik
azokra az időkre amikor ide kerültek, szeretettel fogadták a
helyiek, a települést második otthonának tekinti azóta is. A
házasságkötéstől számított egy évre megérkezett a családba fiuk
Bálint, majd 1958-ban lányuk Eszter. A férjet hazahívták dolgozni
anyaggazdálkodási előadónak a Bánhalmi Állami Gazdaságba.
1960-ban saját házat építettek, Eszterke néni háztartást vezetett
és a gyermekeket nevelte. Később közösségbe vágyott, így
elhelyezkedett a helyi műanyagüzemben, ahol először szalagmunkásként, majd művezetőként dolgozott egészen nyugdíjba
vonulásáig. Ezután sem maradt tétlen, még pár évig a bedolgozók vezetőjeként tevékenykedett. A család folyamatosan bővült,
először öt unokával. Férje sajnos 1996-ban betegségben elhunyt.
Azóta örömét a hét dédunokában leli, akikre szívesen vigyáz
bármikor, de mai napig tartó szerelem maradt a varrás és a kertészkedés is. Születésnapján az egész család részt vett, ami örök emlék
marad számára. A család meglepte egy kirándulással is, amelynek keretében láthatta újra a szeretett Tisza folyót és egykori
szülőházát Tiszaroffon.
Végül Eszterke nénitől is a hosszú élet titkáról érdeklődtem.
Elmondása szerint a szeretet az, ami sokáig életben tartja az
embert. És neki ebből szerencsére nagyon sok jutott!
Kedves Eszterke néni! Tiszta szívből kívánjuk, hogy éljen
még meg sok-sok boldog évet erőben, egészségben, boldogságban családja körében!
Ács Andrea Éva

Eszterke néni a dédunokák körében
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A Miss Balaton 2019 Szépségverseny közönségdíjazottja lett
a kenderesi Németh Mónika
választás előtt álltam már akkor is éreztem,
hogy ez az a szakma amiben én ki tudok majd
teljesedni. Ebben a világban tudom magam
elképzelni, így számomra most nem volt kérdés, hogy hová jelentkezem és mit szeretnék
tanulni. Számomra nagyon fontos a több
lábon állás, a szüleim is ezt a példát mutatják
nekem. Ez is volt az egyik oka amiért jelentkeztem a versenyre, hogy a modell világban is
megismerjenek és a tanulmányaim mellett
tudjak modellként dolgozni.

2019. augusztus 17-én Balatonfüreden
rendezték meg a 2019. évi Miss Balaton
Szépségversenyt, amelynek célja, hogy
bemutassa Magyarország legszebb hölgyeit és
kiválassza közülük a királynőt, aki egy évig
méltán képviselheti a Balatont közéleti
eseményeken, egész évben népszerűsítve azt.
Nagy örömünkre az idén újra helybeli lány,
Németh Mónika is erősítette a mezőnyt,
akinek rengetegen szurkoltunk Kenderesen is.
De nem csak itt tettünk így, hanem országszerte sokan mások is, hiszen végül Mónika
megszerezte a közönségszavazás második
helyét. Az alábbi riportban a versenyről, a
felkészülésről és a jövőbeni tervekről kérdeztem őt.
- Kérlek mesélj az olvasóknak a verseny
menetéről!
A Miss Balaton szépségverseny döntőjét
augusztus 17-én Balatonfüreden rendezték
meg, amit több casting és egy fotótábor is
megelőzött. A jelentkezőknek több fotót
kellett küldeniük magukról, ebből a szakmai
zsűri több száz jelentkező közül kiválasztotta
a top 60 legszebb lányt, akik az első castingon
személyesen is megmutathatták magukat.
Majd ezt követte a top 24-es és végül a top 12
legszebb lány kiválasztása és ezzel megszületett a döntős lányok csapata. Július 22-24
között egy fotótábor keretein belül elkészítettük a hivatalos képeket a döntőre és megkezdtük a felkészülést a versenyre. A döntőt
megelőző egy hétben egy felkészítő tábor
került megrendezésre, ahol koreográfiát, protokollt, közösségi oldalak használatát és megjelenéssel kapcsolatos dolgokat tanultunk,
illetve egy csapatépítő borkóstolón is részt
vettünk. A döntőn több tour-ban is meg kellett
mutatnunk magunkat, a színpadon elsőként
egy utcai viseletben, majd ezt követte a bikini,
egy koktél és végül egy estélyi ruhás tour,
melyek között nagyon sok érdekes fellépéssel
készült a Miss Balaton csapata.
- Mi motivált abban, hogy megmérettesd
magad ezen a versenyen?
Tinédzser korom óta terveztem, hogy egyszer megmérettetem magam egy szépségversenyen majd ha nagyobb leszek. Talán ez
annak is köszönhető, hogy a nővérem mellett
ebben a világban nőttem fel és sok szépségversenyen nézőként részt vehettem. A jövőben
szeretnék modellként dolgozni és mivel most
érettségiztem és tanulmányaimat Budapesten
folytatom, új barátokat szerezni és embereket
megismerni.
- Mit gondolsz, mennyire fogja megváltoztatni az életed az elért eredmény?

Azt gondolom, hogy az elért eredmény meg
fogja változtatni az életemet. A versenyre való
jelentkezés részemről egy tudatos lépés volt.
Szerettem volna közelebb kerülni azokhoz a
szakemberekhez, akik később lehetőséget
adhatnak vagy segíthetnek engem a modell
szakmában érvényesülni.
- Hogyan zajlik a testi – lelki felkészülés
a versenyekre ?
A lelki felkészülés legalább annyira fontos
mint a testi. Én mind a kettőre igyekeztem
maximálisan készülni. Hetente 5-6 edzéssel és
egészséges, rendszeres táplálkozással próbáltam a legjobb formába kerülni, amit azt
gondolom a verseny napjára sikerült is elérnem. A megmérettetések előtti napokban fejben is sokat készültem és sok pihenéssel igyekeztem mindig frissen megjelenni a számunkra meghatározott eseményeken.
- A divatban milyen stílust kedvelsz
leginkább?
A divatban a letisztult, nőies vonalat képviselem. Divattervezők közül Coco Chanel-t
kedvelem, hisz azt gondolom a kis fekete
ruhát választva egyik alkalomra sem nyúlunk
mellé.
- Hol, milyen tanulmányokat végeztél,
mennyire tartod fontosnak a „több lábon
állást” az életben, hol, merre, milyen
irányban tanulsz tovább?
Júniusban érettségiztem Szolnokon a Tiszaparti Római Katolikus Gimnáziumban.
Tanulmányaimat Budapesten folytatom kozmetikusként. Amikor általános iskolában pálya-

- Mennyire támogatja a családod a szépségversenyeken való részvételedet? Nővéred hasonló sikerei, tapasztalatai segítenek-e
a felkészülésben, részvételben?
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hisz
a családom mind a tanulmányaimban, hobbimban és céljaimban is mindig maximálisan
támogatott/támogat. Azt gondolom, hogy
bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, az oda
vezető úton mindig lesznek nehézségek,
amikkel meg kell küzdenünk. Számomra ők
voltak azok, akik ehhez a legnagyobb erőt és
motivációt adták és nekik is köszönhetem az
elért eredményt. Nővérem mindig igyekezett
tapasztalataival a következő megmérettetésre
maximálisan felkészíteni és ez nagyon sokat
jelentett nekem, de természetesen ebből nem
szerettem volna előnyt kovácsolni.
- A tanulás mellett mennyi szabadidőd
marad, ilyenkor mit csinálsz szívesen?
A hétvégéimet igyekszem mindig szabadon
hagyni és ezt az időt otthon a családommal
tölteni. Szabadidőmben szeretek sütni/főzni,
ezzel másoknak örömet szerezni. A szüleimmel nagyon szeretünk a Tisza-tó körül biciklizni és ha az idő is engedi sokszor kötjük
össze a sportolást a kikapcsolódással.
- Milyen jövőbeni terveid, álmaid vannak?
A tanulmányaimat tekintve szeretnék a
kozmetikai szakmán belül minél több dolgot
megtanulni, majd később ezt egy saját szalonban kamatoztatni. A szakmám mellett
szeretnék a modellkedéssel is foglalkozni és
bízom benne, hogy a Miss Balatonon elért helyezéssel sok lehetőségem lesz ezen a pályán
is érvényesülni.
Jelenleg nem tervezem, hogy megmérettetem magam további versenyeken, viszont még
csak 19 éves vagyok, így később semmi sem
lehetetlen.
A versenyen elért sikeredhez ezúton is
gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád! A
jövőbeli céljaid, álmaid eléréséhez pedig
kívánunk Neked nagyon sok erőt, egészséget
és kitartást!
Ács Andrea Éva

2019. szeptember

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

9. oldal

10. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2019. szeptember

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei

Testvériskolás pályázatunk keretében Egerben táborozhattak
teljesen ingyen felsőseink. Külön busszal utaztunk, a Szent János
házban két-három ágyas, fürdőszobás szobákban szállásoltak el
bennünket, és itt volt lehetőség az étkezésre is. Minden napra több
program jutott, melyek nagy részét a miskolci testvériskolánk
diákjaival közösen valósítottunk meg. Az első nap délelőtt
Noszvajon a De la Motte-kastélyban és a kastélyt körülölelő
angolkertben sétáltunk. A pompa és gazdagság után következtek a
barlang- és pincelakások, melyeket a 19. század elején a
nagymértékű elszegényedés hozott létre. Délután a Felsőtárkányitó környékét fedeztük fel. Esti sétánk során igazi felfrissülést
jelentett a nyári melegben a Dobó tér elején található szökőkút. A
második nap programja az egri vár, a strand és Eger nevezetességeit
érintő séta volt. A harmadik nap Szilvásváradon boboztunk,
utaztunk az erdei kisvasúttal és egy meredek ösvényt leküzdve
feljutottunk az Istállós-kői-barlanghoz. Rövid pihenő után
csapatunk gyalog indult vissza, útközben többször meg-megállva
és gyönyörködve egy-egy természeti jelenségben. Az utolsó este a
páratlan kilátást nyújtó Vársétányon végighaladva, szinte
megelevenedett előttünk a vár története. Hazafelé a bogácsi fürdő
medencéi és csúszdái kínáltak remek szórakozást. Nagyon

sajnálom, hogy csak 23 tanuló élt az ingyenes táborozás
lehetőségével, holott 50 gyermeket vihettünk volna magunkkal.
Folyik iskolánk székhely épületének felújítása. Befejeződtek a
bontási munkálatok, megérkezett több kamionnyi építő- és egyéb
anyag, felépítették a 4 tantermes konténer iskolát, jelenleg a pincét
szigetelik, és remélhetőleg néhány hónap múlva már a felújított
épületben tanulhatnak diákjaink. Addig is szeptemberben
zavartalanul megkezdtük a tanítást a 2. számú épületünkben.
Szeptember 2-án Veni Sancte szentmisével és tanévnyitó
ünnepéllyel indult iskolánkban a 2019/2020. tanév. E nap
különösen jelentős a kis elsősök életében, akiket most is versekkel
és apró ajándékkal köszöntöttek 6. osztályosaink.
Az idei tanév egyházmegyei mottója: „Aki énekel, kétszeresen
imádkozik”. E mondat azt akarja kifejezni, hogy éneklés közben a
szívünk teljesen kitárul Isten felé. Katolikus iskolánkban
kiemelkedően fontos szerepe van az énekes imádságoknak, hogy
tanulóink ne csak szemlélői, hanem szereplői, tevékeny részesei
legyenek a szentmisének, melyre nemcsak a gyerekeket, hanem a
kedves szülőket is biztatom.
Nagyné Lenge Margit
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KENDERESI VÁROSI SPORTEGYESÜLET
Megyei III. osztály – 2019/2020 Őszi sorsolás
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló

2019.08.25
2019.08.31.
2019.09.08.
2019.09.14.

(17:00)
(16:00)
(16:00)
(16:00)

2019.09.29.
2019.10.05.
2019.10.13.
2019.10.19.
2019.10.27.
2019.11.02.
2019.11.09.
2019.11.16.

(15:30)
(14:30)
(14:30)
(14:00)
(14:00)
(14:00)
(13:30)
(13:00)

Kőteleki SE - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Szolnok Fanatic
Tiszaburai SE - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Tiszaszőlősi KSE
Szabadnapos: KENDERESI VSE
Zagyvarékas KSE - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Berekfürdői SE
Jászdózsa SE - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Bánhalmai SE
Nagyiváni FC - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Besenyszög SE
Kétpói KSE - KENDERESI VSE
KENDERESI VSE - Tiszapüspöki FC

0:2
8:2
0:4

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság 41/2019.(IX.9.) számú határozata

a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
szavazólapon történő megjelenéséről (sorsolás alapján)
1.

Lólé András

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

2.

Illés Ibolya

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

3.

Nagyné Illés Violetta

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

4.

Szilágyi János (1959)

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

5.

Szilágyi János (1987)

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

6.

Rostás Brigitta

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

7.

Csanádi István

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

8.

Szilágyi Istvánné

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

9.

Illés Pál

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

10. Szántó Roxána

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

11. Tóth Szabolcsné

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

12. Kurucz Dániel Máté

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

13. Knap Mária

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

14. Kőházi Dezsőné

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

16. oldal

2019. szeptember

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság 39/2019.(IX.9.) számú határozata

a

polgármester jelöltek

szavazólapon történő megjelenéséről (sorsolás alapján)

1.

Bogdán Péter független

2.

Pádár Lászlóné FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM
A Kenderesi Helyi Választási Bizottság 40/2019.(IX.9.) számú határozata az egyéni

listás

önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenéséről (sorsolás alapján)
1.

Kazinczi Sándor független

2.

Csatári Lajos FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM

3.

Kovács Miklós független

4.

Jámbor Miklós MSZP

5.

Penti Gusztáv

független

6.

Csató Sándor

független

7.

Bodor Tamás FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM

8.

Lukácsné Németh Edit FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM

9.

Ács Éva független

10. Barabásné Forgács Edit FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM
11. Veresné Nagy Margit független
12. Faragóné Emődi Réka független
13. Csáthy Zoltán független
14. Egei Erzsébet független
15. Kovács Sándor Lajos független
16. Tóth Edina független
17. Szabóné Bóta Henrietta FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM
18. Dr. Bencze Miklós FIDESZ-KDNP-NEMZETI FÓRUM
19. Tóth Lajos független
20. Szűcs Anita független
21. Baktai Kálmán független
22. Tapasztó Szabolcs független
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