
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. április 25-én 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva, Veresné Nagy Margit, Balogh Károlyné, 
Szűcs Anita bizottsági tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Mikola Istvánné bizottsági tagok-  
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Orosz Mihály aljegyző, Csatári Lajos, Turi 
János meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 5 fő 
van jelen, 2 fő bejelentéssel van távol. A bizottsági ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más 
javaslata a napirendi pontot illetően, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag javasolta, hogy 3. napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság 
a Kenderesi Krónika technikai kivitelezésének változtatását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Bizottságának 8/2017.(IV.25.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. április 25-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága Bodor Tamás 
 elnök napirendekre tett javaslatát -az elhangzott kiegészítéssel együtt -   
            egyhangúlag elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
                           tagjai, Helyben 
 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Földes Jolán írónő emlékére felállítandó emléktábláról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: Csatári Lajos korábban írásban két javaslatot terjesztett a 
Képviselő-testület elé. Az egyikben azt javasolta, hogy Földes Jolán, Kenderesen született magyar 
írónő kapjon márványtáblát, mivel munkássága elismeréseként 1932-ben Mikszáth Kálmán díjat 
kapott. 1936-ban első díjat nyert egy nemzetközi regénypályázaton. „A halászó macska uccája” 
című regénye az Athenaeum nemzetközi pályázatának világgyőztese lett.  
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Kérte a bizottság tagjait, véleményezze a javaslatot. 
 
H o z  z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági tag: korábban testületi ülésen tárgyaltak a javaslatról. Úgy 
gondolja, hogy sem erkölcsi, sem anyagi akadálya nincs annak, hogy egy Kenderesen született 
írónőnek a Városi Könyvtárban egy tábla kihelyezésével állítsanak emléket. Véleménye szerint 
azért húzódott ilyen sokáig a megvalósítás, mivel a folyamat elindításához időre van szükség. 
 
BODOR TAMÁS elnök: a tábla kihelyezésének költsége is lesz, amelynek forrását meg kell jelölni. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: korábban tett javaslatát fenntartja és megerősíti. Korábban sem volt a 
testület részéről semmiféle kifogás, egyedül a könyvtár vezetőjének volt bizonyos ellenvetése 
Földes Jolánnal kapcsolatban. Valóban egy régóta húzódó, és könnyen megoldható kérdésről van 
szó. Egyszerű márványlapra gondolt, amely nem jelentene jelentős kiadást. Úgy gondolja, hogy 
Kenderes szülötte megérdemel annyit, hogy megemlékezzenek róla. Európa szerte ismert írónőről 
van szó. Véleménye szerint Kenderes város lakóinak minden olyan kulturális emléket őrizni és 
ápolni kell, amely a település vonzerejét erősíti, az identitást javítja, Kenderes hírnevét terjeszti. 
 

SZŰCS ANITA bizottsági tag érdeklődött, hogy élő rokona fellelhető -e az írónőnek? 
 

CSATÁRI LAJOS  meghívott: ennyire mélyen nem végzett kutatásokat. Régen meghalt írónőről 
van szó, születése óta két generáció is felnőtt. 
 

ÁCSANDREA ÉVA bizottsági tag: olvasmányai alapján tudja, hogy nincsenek élő rokonai. A 
szerzői jogdíjak miatt egy kiadó kereste őket, amely nem vezetett eredményre, hosszú kutatás után 
sem. Ennek a hosszú vajúdásnak az is oka, hogy sem a saját korában, sem az utána következő 
korokban nem volt Magyarországon egy preferált alkotó. Személy szerint nem vitatja, hogy emlékét 
egy emléktáblával meg kell őrizni, és emlékezni kell rá. 
 

BODOR TAMÁS elnök: a születési nevét, vagy az írói nevét írják a táblára, mivel életében négy 
neve volt. 
 

CSATÁRI LAJOS meghívott: Földes Jolán szerepeljen a táblán javaslata szerint. Leghíresebb 
regénye a „A halászó macska uccája” is Földes Jolánként íródott. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 9/2017.(IV.25.) számú 
határozata 
Földes Jolán emlékére kihelyezendő emléktábláról 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága egyetért azzal, 
 és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Földes Jolán, Kenderesen született írónő 
 emlékére emléktáblát helyezzenek ki a Városi Könyvtárban.  
            Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tábla kihelyezésének költségét 2017. évi 
            költségvetéséből biztosítsa. 
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 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                     
                           é r t e s ü l n e k. 
 

2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 

Előterjesztés 1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának 
elhelyezéséről 
 

BODOR TAMÁS elnök: Csatári Lajos másik javaslatában – úgy is mint a kenderesi 56-os emlékmű 
megalkotásának kezdeményezője és a tervező munka résztvevője- a helyszín „56-os tér” 
elnevezését kezdeményezte. Javaslatai történelmi, szakmai megalapozottságának és hitelességének 
vizsgálatát a Képviselő-testületre bízta.  
Véleménye szerint a tér elnevezésnek vannak kritériumai. Mivel megfelelő térrel nem 
rendelkezünk, úgy gondolja, hogy ez a javaslat nem kivitelezhető, helyette javasolta, hogy 
emléktábla készüljön a kenderesi és Kenderesről elszármazott ősök tiszteletére. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

CSATÁRI LAJOS meghívott: jónak tartja az előzőekben elhangzott ötletet. Olyan tábla 
kihelyezését javasolja, amelyiken az 1956-ban életüket veszített hősök szerepeljenek. Knipfel 
Ferenc harcban esett el. Rapi József a Kossuth téren, október 25-én sortűzben veszítette életét. A 
Turi János által korábban elmondottak alapján  Makra Endre halála is az 56-os eseményekhez 
kapcsolható. Véleménye szerint az emléktáblára mind a három név kerüljön fel. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester jónak találja az emléktábla elhelyezésének ötletét, de ő Makra 
Endrének külön táblát javasol felállítani. 
 

BODR TAMÁS elnök: Makra Endre Horthy Miklós csendőre volt, aki áldozatként halt meg. Ő is 
úgy gondolja, hogy neki külön táblát helyezzenek el, amelynek költségét a Horthy Miklós Emlékére  
Alapítvány vállalja. A tábla legalkalmasabb helyét még keresik, de az nem az 56-os emlékműnél 
lenne. 
 

TURI JÁNOS meghívott: tavaly januárban egy véletlen folytán kezdett a Makra üggyel 
komolyabban foglalkozni. Viszonylag kevés az az írásos dokumentum, ami ezzel kapcsolatosan 
elérhető. Sok olyan emberrel sikerült beszélnie, akik közvetlenül ismerték Makra Endrét. Az ezzel 
kapcsolatban készített tanulmánya még nincs teljesen készen. Jelenleg a sírhelyét próbálja 
felkutatni, de eddig sajnos eredménytelenül. Kunhegyesen temették el, de eddigi terepbejárásai 
egyáltalán nem vezettek eredményre. Az év elején kért lehetőséget a FIDESZ helyi szervezetétől, 
hogy ismertethesse a Makra ügy kapcsán megszerzett információit, illetve, hogy a FIDESZ 
támogatásával kapjon egy emléktáblát Makra Endre. Véleménye szerint külön kellene kezelni a két 
elesett és Makra Endre ügyét. Valóban összekapcsolható a két dolog az 56-os eseményekkel és az 
azt követő megtorlással, de ha mélyebben belenézünk a dolgokba, azt látjuk, hogy Knipfel Ferenc 
forradalmár volt, fegyverrel vett részt  a harci cselekményekben, ahol tűzharcban vesztette életét. 
Makra Endre nem vett részt az eseményekben, semmiféle politikai szerepet nem vállalt. Múltja 
miatt folyamatosan zaklatták, majd 1957. március 10-én éjjel erőszakos körülmények között a 
rendőrségen elhalálozott. Véleménye szerint nagyon különböző a két ember életútja, halála. 
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 Elsősorban ezért nem javasolja, hogy közös táblán szerepeljen a két név. Tanulmánya készítése 
közben eljutott egy olyan pontra, ahol Makra Endre családtagjával, leszármazottjával kellett 
tárgyalnia. Sikerült fellelni hozzátartozót, akivel rendszeres kapcsolatban van, és aki úgy 
nyilatkozott, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy Makra Endre külön emléktáblát kapjon, vagy pedig 
vessék el a javaslatot. Úgy gondolja, hogy akkor járnak el etikusan, ha a leszármazott kérését 
figyelembe veszik. Javasolja, hogy ha az emléktábla állításáról döntenek, akkor keressék meg  
Knipfel Ferenc hozzátartozóját is, és kérjék beleegyezését a tábla felállításához. Az emléktáblák 
kihelyezését a maga részéről támogatja. Kutatásai során bukkant Rapi József nevére, aki 18 évesen 
a Kossuth téren, sortűzben halt meg, aki szintén kenderesi születésű fiatalember volt. Sajnos egyre 
többször tapasztalja, hogy nem akarnak ezekről az eseményekről az emberek beszélni. A sok 
évtizedes elhallgatás még mindig félelmet kelt az emberekben. 
 

CSATÁRI LAJOS meghívott:a Turi János által elmondottakkal tökéletesen egyetért, elismerését 
fejezi ki, hogy ilyen komolyan foglalkozott a témával. Valóban más és más történetek vannak. 
Ezrek és tízezrek voltak az utcán 1956-ban. Változatlanul azt mondja, hogy Knipfel Ferenc a 
harcokban  vett részt  a Corvin köznél, aki fegyverrel a kezében halt meg. Emléktábláját támogatja, 
de úgy gondolja, hogy mindenki megérdemli a megemlékezést. 
  
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági tag: az 56-os emlékműhöz kapcsolódón lábon álló tábla 
ötletét vetette fel, amely lehetne egy nyitott könyv, melynek lapjain a két név külön szerepelne. 
 

BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a felvetett ötleteket jónak tartja, az emléktáblák elhelyezésére, 
kivitelezésére további egyeztetés szükséges. Javasolja, hogy döntsön a bizottság a tábla 
felállításának támogatásáról.  
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: a kivitelezést a szakemberek döntésére bízza, de azt vegyék 
figyelembe, hogy az emlékmű része a lánctalp, ami kifejezi, hogy mi történt azokban az időkben. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 10/2017.(IV.25.) számú 
határozata 
1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának elhelyezéséről 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága egyetért azzal, 
 és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  az 1956-os kenderesi és Kenderesről 
 elszármazott hősök emlékére emléktáblát állítson fel. 
 

 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      
                           é r t e s ü l n e k. 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Kenderesi Krónika technikai kivitelezésének változtatásáról 
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ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag: a Kenderesi Krónika jelenleg 12 oldalon jelenik meg. Az újság 
szerkesztése során ebbe a terjedelembe néha csak úgy férnek bele, ha a betűméretet kicsinyítik, 
amely a láthatóságot nagymértékben rontja. Kéri a bizottságot, hogy támogassa azt az elképzelést, 
hogy eseti jelleggel, az anyag növekedése miatt 16 oldalon jelenhessen meg az újság. A nyomda 
tájékoztatása szerint ez bruttó 18 ezer Ft árkülönbözetet  jelent alkalmanként. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 11/2017.(IV.25.) számú 
határozata 
a Kenderesi Krónika technikai kivitelezéséről 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága egyetért azzal, 
 és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy eseti jelleggel – az anyag terjedelme miatt - 
            a Kenderesi Krónika 16 oldalasra bővíthető legyen.   
 

 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      
 

                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
BODOR TAMÁS elnök: mivel más napirendi pont nem volt, a bizottsági ülést 14 óra 58 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Bodor Tamás:)      (:Veresné Nagy Margit:) 
     elnök             bizottsági tag 
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. április 25-én 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
Napirend:            Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2017. április 25-i ülése napirendjének elfogadásáról    8/2017. 
 
1./Földes Jolán emlékére kihelyezendő emléktábláról    9/2017. 
 
2./ 1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának 
      elhelyezéséről                  10/2017. 
 
3./ A Kenderesi Krónika technikai kivitelezéséről              11/2017. 
 
 


