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Kenderes Város Önkormányzata és a
magam nevében tisztelettel köszöntök
mindenkit a Kenderes Városi Sportegye-
sület megalakulásának 100. évfordulóján.

Köszöntöm az egyesület korábbi elnö-
keit és a jelenlegi elnökét is, vezetőségi
tagokat, egyesületi tagokat, sportbarátokat,
vendégeket.

Megkülönböztetett tisztelettel és őszinte
nagyrabecsüléssel köszöntöm városunk
díszpolgárát, a Sportegyesület elnöki tisztét
55 évig betöltő Sípos Gyula elnök urat,
mindannyiónk Gyuszi bácsiját!

Tisztelt Sportbarátaim!
100 év nagy idő. Ennyi ideje már annak,

hogy a Kenderesi Sportegyesület formálja
testünket, lelkünket, életfelfogásunkat és
nem utolsó sorban, közösségünket is.  A
legrégebben bejegyzett, ma is működő
egyesülete a városunknak.

Nagy nap ez a mai, hiszen 100 éve, hogy
a sportot szerető emberek a sportélet
fellendítése érdekében létrehoztak egy
klubot, kezükbe vették az egyes sportágak
fejlesztését, versenyek rendezését.  Civilek
százainak adtak hitet, pozitív példát
mutatva a jövő generációinak. Csak
tisztelettel és érzelemmel tudok beszélni az
elmúlt 100 év eseményeiről.

Egy Hemingway idézettel szeretném
kezdeni ünnepi köszöntőmet:

„A sport megtanít becsületesen győzni,

vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát

mindenre megtanít.”
A sport valóban nagyon fontos szerepet

játszik minden ember életében. Legyen szó
élsportolókról, lelkes amatőrökről, vagy
csak hőn szeretett sportágunk jeles képvise-
lőinek nyomon követéséről. A sport nem-
csak személyiségformáló vagy élettani
hatásai miatt meghatározó, hanem azért is,
mert egy olyan nemzetközi nyelv, amely
minden nemzet életében központi szerepet
tölt be. A sport nemcsak azért fontos, hogy
legyen kinek szurkolnunk a meccsen, a
sport ügye társadalmi kérdés. Hiszen az a
gyermek, felnőtt, aki rendszeresen sportol,
jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül,
jobban teljesít az iskolában illetve a
munkahelyén, pozitív életközösség tagjává
válik, mely távol tartja a káros szenvedé-
lyektől, hasznosan vezeti le a felgyülemlő
feszültséget, agresszivitást, lelkileg és
szellemileg is kiegyensúlyozottabbá válik,
tudatosabban éli az életét.

Nem sok olyan dolog van, ami annyira
előremutató, mint a sport. Aki a sportpályán
megtanulta a küzdést, a szabályok betartá-
sának fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a

bírói döntések elfogadását, az megtanult
veszíteni és nyerni. Az igazi sportember
képes a vereség után újra felállni és tovább
küzdeni. A sportban megtanulunk társaink-
kal együtt egy célért küzdeni, alkalmaz-
kodni egymáshoz és a változó feltételek-
hez. Mindezek a tulajdonságok egy életen
keresztül kísérik el azokat, akik ezt fiatalon
megtanulták.

Kedves Barátaim!
Ez az Egyesület túlélte a második világ-

háborút, a Rákosi-rendszert, az 56-os
forradalmat és még a rendszerváltozást is.
Mind-mind olyan változást hoztak, amelyek
akár az egyesület végét is jelenthették
volna, de a KSE nemhogy megszűnt,
inkább megerősödött a viharokban. A sport
szeretete és tisztelete adott erőt és nyitott
távlatokat a klub sportolóinak, akik számos
szép sikerrel öregbítették Kenderes
hírnevét. A sport nemcsak a testet, hanem a
lelket is erősíti, önfegyelemre, alázatra,
küzdelemre tanít, amik az élet minden
területén hasznos erények. 

Ez az egyesület mindent túlélt. Túlélte a
kevésbé sikeres időszakot, megélte a
sikerest, mindig újra és újra talpra tudott
állni. Kellett ehhez az, hogy azoknak az
embereknek, akik a sporttal foglalkoznak -
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akár sportolóként, edzőként vagy segítő-
ként -, volt kitartása, szeretete, az embe-
reket összefogó akarása, hogy közösséget
építsenek, és egészséges életre neveljék az
utódokat. Ezt teszik ma is, minden áldott
nap, hiszen nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy az utánpótlás nevelésben  sikereket
érjenek el.

A helyi sportot, így a SE tevékenységét
mindig is támogatták sportszerető cégek, a
termelőszövetkezet, az állami gazdaság és
lelkes vállalkozók, magánszemélyek.

A rendszerváltozást követő időszakban a
gazdasági környezet változásai miatt
beszűkültek a sportfinanszírozás csatornái,
megszűnt a Középtiszai Állami Gazdaság
és valamennyi termelőüzem támogatása. A
törvények a sportot is beépítették az
önkormányzati feladatellátás körébe. 

Önkormányzatunk mindenkori vezetése

szintén támogatta és támogatja anyagi
lehetőségeihez mérten a SE-et, s ez jelenleg
is így van, évi 2 mFt összegben, valamint
rendelkezésre bocsátjuk a kisbuszt a vidéki
mérkőzésekhez. Ezen felül a közüzemi
kiadásokat is fizetjük.

Kedves  sportszerető közönség!
Felemelő érzés itt állni Önök előtt és

visszatekinteni a Sportegyesület elmúlt 100
évére. Látni, hogy a sportnak jelenleg is
ugyanolyan meghatározó szerepe van
kisvárosunk életében, mint a múltban. Jó
érzés tudni, hogy élnek városunkban
sportot szerető, támogató emberek, akik
anyagiakat és szabadidőt sem sajnálva
hozzájárulnak a SE működéséhez. Ezért
köszönet mindenkinek.

Mint ahogyan köszönetet érdemelnek a
sportolók, edzők, szervezők, a sportkör

vezetősége és természetesen a drukkerek is.
Sajnos vannak olyan személyek, játéko-

sok, drukkerek, akik sokat tettek a városi
sportért, de ma már nem lehetnek közöt-
tünk. Javasolom, hogy 1 perces néma
felállással adózzunk emléküknek.

Sokan kérdezik, mi a titok, hogyan
maradhatott fenn száz évig az egyesület. Én
úgy látom, hogy a titok egy szó: az
összefogás. A KSE közössége mindig
befogadó volt, kész az együttműködésre, és
a megalkuvást nem tűrő munkára. 

Ezúton gratulálok az eredményes mun-
kához, a KSE-nek pedig további sikereket
kívánok a második 100 évre is!

HAJRÁ KENDERES!

(Polgármesteri köszöntő, elhangzott

2021.10. 9-én a Sport bálon)
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Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság által hozott döntések:

1. A 2021. szeptember 28-i ülés napirendjének elfogadása 7/2021.(IX.28.)
2. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház egyik terme használatának

ingyenes átengedése módosítással 8/2021. (IX.28.)
3. Az 5331 Kenderes, Szent István út 39. szám alatti volt  Református Iskola emeletének bérbeadása  9/2021.(IX.28.)
4. a Vasút út 3. szám alatti telep 4. ipari csarnokának bérbeadása 10/2021.(IX.28.)
5. A Vasút út 3. szám alatti telep 6. ipari csarnoka 91 m²-es csarnokrészének  bérbeadása 11/2021.(IX.02.)

Emberi Erőforrások Bizottsága által hozott döntések:

1. A 2021. szeptember 28-i ülés napirendjének elfogadása 4/2021.(IX.28.)
2. A Városi Könyvtár Kenderes Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 5/2021. (IX.28.)
3. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház egyik terme használatának ingyenes átengedése 6/2021.(IX.28.)
4. A 2022-es BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 7/2021. (IX.28.)
5. Az intézmények megszüntetéséről vélemény kérése: intézményi SZMSZ módosításának kérése, 

valamint intézmény fenntartójának megváltoztatása érdekében tárgyalások megkezdhetősége
1. határozati javaslat 8/2021.(IX.28.)
2. határozati javaslat 9/2021.(IX.28.)
határozati javaslat 10/2021.(IX.28.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság által hozott döntések:

1. A 2021. szeptember 28-i ülés napirendjének elfogadása 5/2021.(IX.28.)
2. A városok és piacok tartásának rendjéről szóló 12/2015.(VIII.8.) önkormányzati rendelet módosítása  6/2021.(IX.28.)

Képviselő-testület által hozott döntések:

1. A 2021. szeptember 15-i ülés napirendjének módosításának elfogadása 53/2021.(IX.15.)
2. Az 5331 Kenderes, Kossuth út 43. (hrsz. 1093/1) szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesíthetősége     

1. Határozati javaslat: 54/2021.(IX.15.)
2. Határozati javaslat: 55/2021.(IX.15.)

3. Intézményi SZMSZ módosításának kérésének elnapolása 56/2021.(IX.15.)
4. Intézmény megszüntetésének elnapolása 57/2021.(IX.15.)
5. A 2021. szeptember  29-i ülés napirendjének módosításának elfogadása      58/2021.(IX.15.)
6. Városi Könyvtár Kenderes Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 59/2021.(IX.15.)
7. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház egyik terme használatának ingyenes átengedése

1. határozati módosítás: 60/2021.(IX.15.)
2. határozati módosítás: 61/2021.(IX.15.)

8. Zálogszerződés módosítása 62/2021.(IX.15.)
9. Az 5331 Kenderes, Szent István út 39. szám alatti volt református iskola emeletének bérbeadása 63/2021.(IX.15.)
10. A Vasút út 3. szám alatti telep 4. ipari csarnokának bérbeadása 64/2021.(IX.15.)
11. A Vasút út 3. szám alatti telep 6. ipari csarbnoka 91 m2-es csarnokrészének bérbeadása 65/2021.(IX.15.)
12. A 2022-es BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozása 66/2021.(IX.15.)
13. A vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 12/2015.(VIII.8.) önkormányzati rendelet módosítása

1. határozat módosítás elfogadása 67/2021.(IX.15.)
2. határozat módosítással 68/2021.(IX.15.)

14. Intézmények megszüntetéséről vélemény kérése; intézményi SZMSZ módosításának kérése, 
valamint intézmény fenntartójának megváltoztatása érdekében tárgyalások  megkezdhetősége;
továbbá intézmény megszüntetése
1. határozat 69/2021.(IX.15.)
2. határozat 70/2021.(IX.15.)
3. határozat 71/2021.(IX.15.)
4. határozat 72/2021.(IX.15.)

Knoch Szandra Titkárság

önKORmÁnyzAt híReI
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Az “A” típusú pályázatra azok a Kenderes területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

“B” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek,

akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe,
és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen
megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:

2021. november 5.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal Titkárságára (5331 Kenderes, Szent
István út 56.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt
– kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi
oldalról tölthető le: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-
kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

Az Országgyűlés meghosszabbí-
totta a fennálló veszélyhelyzetet
2021. december 31. napjáig.

A döntés értelmében a 2020.
november 4. és 2021. december 31.
között lejáró rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogo-
sultságok időtartama, valamint a
hátrányos, illetve halmozottan hát-
rányos helyzet megállapításának
időtartama 2022. 02. 28. napjáig
meghosszabbodik.

Kenderes, 2021. október 4.

Igazgatási csoport
Tel.sz.: 06-59-328-214

Kenderes Városi Önkormányzat – az idei évben is – csatlakozott
a felsőoktatási hallgatók, illetőleg

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2022. évi fordulójához

Tájékoztatás
rendszeres

gyermekvédelmi
kedvezményre való

jogosultság
hosszabbodásáról

Tisztelt Lakosság!

A szociális célú tűzifa iránti kérelmüket 2021. október 25. és 2021. november
12. között ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Igazgatási csoportjánál (5331 Kenderes, Szent István út 56.).

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem
beérkezésének sorrendjében történik.

Nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.

Megkérjük Önöket, hogy figyeljenek oda a határidő betartására, mert 
2021. november 12. után nem áll módunkban kérelmet fogadni!

A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR CSAK A BEJELENTETT 
LAKÓ- VAGY TARTÓZKÓDÁSI HELYÉRE IGÉNYELHETŐ

A TÁMOGATÁS. LAKCÍMKÁRTYÁT 
SZÍVESKEDJENEK MAGUKKAL HOZNI!

Kenderes, 2021. október 10.
Bogdán Péter Szabolcs polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális célú tűzifa támogatásról
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I. Kérelmező személyes adatai:

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, bérlő, rokon, szívességi használó, haszonélvező, egyéb 
(megfelelő rész aláhúzandó)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.
(megfelelő rész aláhúzandó)

II. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………….. fő
III. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyes adatai:

Tűzifa támogatás iránti kérelem 2021
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III. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele közös háztartásban élők havi nettó
jövedelme:

Egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az
elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik!

A támogatás igény elbírálása során előnyt élvez:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára jogosultak,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a 70 évet betöltött egyedül élő 

(a megfelelő sor aláhúzandó)



KenDeReS VÁROS KRÓnIKÁJA2021. október 7. oldal

Nyilatkozat

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

A háztartásomban tűzifa tüzelésére alkalmas fűtőberendezést használok, és a kérelmemnek helyt adó döntés
esetén a részemre biztosított szociális tűzifát más részére át nem adom, nem idegenítem el.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő személyes adataim szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, jogszabály szerinti nyilvántartásban kezeléséhez.

A számomra kedvező elbírálás esetén a fellebbezési jogomról lemondok: igen / nem
(a megfelelő aláhúzandó)

Kenderes, 2021. ……………………………….

……………………………………                                                                                                                                            
kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

- Rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek munkáltatója által
kiállított a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása.

- Álláskeresési támogatásban részesülőknél (hatósági bizonyítvány, határozat), a kérelem benyújtását
megelőző havi nettó támogatás összegének igazolása.

- Munkaviszony megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum.
- Nyugdíjas esetében Nyugdíjfolyósítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő.
- Lakcímkártya

Tájékoztatás
iskolakezdési támogatás

igényléséről

Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges igénylőlapok
elérhetőek a Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál
ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Beadási határidő: 2021.10.12 – 2021.10.29. 

Középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató gyer-
mekek és nagykorúvá vált gyermekek esetében a kérelemhez
szükséges októberi iskolalátogatási igazolás csatolása.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező köteles a lakcím-
kártyáját bemutatni.

Nem részesülhet támogatásban az
a) aki az előző évek támogatásával nem tudott elszámolni, 
b) akinek a megállapított családi pótlék folyósítását a

családtámogatási ügyben eljáró hatóság szünetelteti,
kizárólag az igazolatlanul mulasztó gyermek esetében.

Kenderes, 2021. október 11.
Igazgatási csoport

Október 6-án a bölcsődében jártam

Átadtam Oszlánczi Sándor intézményvezetőnek 119.900 Ft
adományt azzal, hogy a bölcsődés gyerekek örömére legyen
felhasználva játékok beszerzésére. 

A fenti összeg a Telepen levő használt bútorok jelképes
összegért történő eladásából származott, amit Tóth Edina
telepvezető és Baktai Kálmán önkormányzati képviselő
szervezésében sikerült az elmúlt héten lebonyolítani, nekik
ezúton köszönöm meg munkájukat. Egyben ők voltak az
ötletgazdák is.
Az értékesítés során a vevők (a lakosság) is jól jártak, a
bevétel a bölcsőde részére történő adományozásával pedig a
kenderesi gyerekek.

Bogdán Péter polgármester
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1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat 
székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
telefonszáma: 59/328-251 
e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu,
titkarsag@kenderes.hu 
honlap: www.kenderes.hu 
kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251,
jegyzo@kenderes.hu 

2. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános
pályázattal. 

3. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége:
www.kenderes.hu/hirek 

4. Értékesíteni kívánt ingatlan:5331 Kenderes, Kossuth út
43. szám alatti ingatlan (hrsz. 1093/1). 
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület. 
Telek mérete: 789 m² 
Lakótér nettó alapterülete: 114,94 m² 
Per- és tehermentes. 
Tulajdoni hányad: 1/1 

5. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés. 
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

szerződéskötéstől számított 30 napon belül. 
7. Becsült érték (bruttó): 4 700 000,- Ft, azaz négymillió-

hétszázezer forint. 
8. Alternatív ajánlattétel kizárt. 
9. Részajánlattétel lehetősége kizárt. 
10. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. 
11. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy

esetén átlátható szervezet lehet. 
12. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy

esetén ajánlattevő neve, leánykori neve, születési helye,
ideje, anyja neve, lakcíme; jogi személy esetén cégnév,
székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás. 

13. Ajánlattételi határidő: 2021. november 11. 11:00 óra. 
14. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi

Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út
56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt
borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal
titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a
borítékon a következőt: „Ajánlat – Kossuth út 43. szám
alatti ingatlanra vonatkozóan.” 

15. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. november 11. 11:00
óra.

16. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri
Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői
irodája. 

17. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. 
18. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. 
19. Ajánlat nyelve: magyar. 
20. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi

kötbér. 
Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme
esetén naptári naponként a vételár 0,5 %-a, legfeljebb 10
napig. 
Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot
meghaladó késedelem esetén a vételár 5 %-a. 

21. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az
ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható. 

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy
ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás
tisztaságát sértő cselekményt észlel. 
Kenderes, 2021. szeptember 21. 

Kenderes Városi Önkormányzat

Élelmezésvezető (Karcag, Kisújszállás),
Pénzintézeti ügyintéző (Karcag),
Számviteli ügyintéző (Karcag),
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozás (Karcag),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás-ügyfélszolgálati munkatárs
(Karcag),
Kereskedő (Kisújszállás),
Vegyesbolti eladó (Karcag),
Szakács (Karcag, Kisújszállás),
Pék, édesipari termékgyártó (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója és kezelője
(Karcag),

Mezőgazdasági gép (motor) szerelő-, javító (Karcag),
Egyéb építőmesteri-ipari foglalkozású (JNSZ Megye területe),
Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás),
Egyéb egyszerű építőipari ipari foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, személyesen, telefonon (06
59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Kenderes Városi Önkormányzat
5331 Kenderes, Szent István út 56. Telefon: 59/328-251

Iktatószám: KEN/3644-1/2021

HIRDETMÉNY
Kossuth út 43. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:



Az utóbbi 1,5 év bebizonyította, hogy
bizony az életünk egyik napról a másikra
kibillenthet bennünket a megszokott éle-
tünkből. 

Új értelmet nyertek a korábban termé-
szetes dolgok, pl. a spontán „átugrom Kisújra,
Karcagra, Szolnokra” gondolatok. Kétszer
is meggondoltuk, van-e olyan fontos az
adott dolog, amiért utazni kelljen. Sokan
ekkor fedeztük fel az Ügyfélkapu sokol-
dalú szolgáltatásait, amelyből a legfonto-
sabbakat mutatnánk be a kedves Olvasók-
nak.

Mi is az az Ügyfélkapu? 
Az Ügyfélkapu egy ingyenes, interne-

ten elérhető szolgáltatás, amellyel a hi-
vatalos ügyeinket intézhetjük, ellenőriz-
hetjük otthonról, kényelmesen. Nem kell
hozzá más, csak egy laptop, vagy számító-
gép és internetelérés.

Hogyan lehet nekem is Ügyfélkapum?
Mivel az Ügyfélkapuval hivatalos

ügyeket intézhetünk kézi aláírás nélkül, és
fontos, hogy a nevünkben senki sem
intézkedhessen, ezért az első regisztrációt
nem végezhetjük otthonról, hanem bárme-
lyik Okmányirodában, vagy Kormány-
ablakban kérhetjük az Ügyfélkapu hoz-
záférést, egy nagyon rövid adatlap kitöl-
tésével és a személyi okmányok bemuta-
tásával. Ha szó szerint vesszük, az elinté-
zése nem vesz 5 percnél több időt igénybe,
és attól kezdve számtalan ügyet otthonról
intézhetünk. 

A számtalan elintézhető ügyek listáját a
www.mo.hu oldalon tekinthetjük át, itt mi
most azt a néhányat emeljük ki, amelyekre
a hétköznapi életünkben gyakran szükség
lehet. 

Ha külön nem térünk ki rá, minden
esetben a www.mo.hu oldalról indulunk. 

1. Bejelentett a munkaviszonyom, érvé-
nyes a TAJ kártyám? 
Nincs annál kellemetlenebb helyzet,
mint amikor orvoshoz, vagy gyógyszer-
tárba megyünk, és jelzik, hogy pirosan
villog a TAJ számunk, pedig mi sza-
bályos munkahelyen dolgozunk. Nem
kell rosszra gondolnunk, akár admi-
nisztrációs hiba is történhetett. Ezt
kivédendő, nem árt, ha új munkahely
esetén, illetve akár fél évente ránézünk
otthon a TAJ számunkra, érvényes-e,
fizeti-e utánunk a munkáltatónk az
egészségbiztosítást. Ehhez nincs más
dolgunk, mint a keresőbe beírjuk, hogy
TAJ és máris kiadja találatként: Taj-
nyilvántartással összefüggő szolgál-
tatások. Ide belépve a baloldalon

számtalan lehetőség nyílik. Természe-
tesen kiindulásként a TAJ Autorizáció
menüpontban ellenőrizhetjük érvényes-
e a TAJ számunk. Ha nem érvényes,
sincs pánikra ok, hiszen legtöbbször
csak adminisztrációs hiba állhat a hiba
mögött. Ekkor lépjünk át a Biztosítási
jogviszony menüpontra, és nézzük
meg, melyik az utolsó bejelentés
rólunk. Ha azt látjuk, hogy jelenleg
nincs érvényes munkaviszony beje-
lentve, mindenképpen érdemes a mun-
káltatóval tisztázni a helyzetet.

2. Mennyi a szolgálati időm? 
Akinek elérkezik az idő, hogy nyug-
díjba tud vonulni, vagy bármilyen más
okból érdekli, hogy mennyi a szolgálati
jogviszonya, nagyon hasznos szolgál-
tatás, hogy nem kell a Nyugdíjfolyósító
Intézetben sorban állnia.
Itt megint nagyon könnyű dolgunk van,
hiszen a keresőmezőbe csak ennyit kell
beírni: Nyugdíjbiztosítási adategyez-
tetés. Itt az Ügyintézés indítása gombra
kattintva a megfelelő rovatokat értelem-
szerűen kitöltve pár kattintás után bejut
a kérelem a Nyugdíjfolyósító Intézet-
hez. Innentől nincs más dolgunk, mint
pár napot várni az e-mail-re, és nyom-
tatható formában elküldik nekünk, hogy
jelenleg mennyi szolgálati viszonyt
tartanak rólunk nyilván. 

3. Szakorvosnál voltunk, vagy csak vér-
vételen? Várjuk az elkészült leletet?
Gyógyszert írattunk a felhőbe, de
nem tudjuk, hány órakor induljunk a
gyógyszertárba? Mi sem egyszerűbb
annak, akinek van Ügyfélkapuja.
Megint a keresőmezőt hívjuk segítsé-
gül, beleírjuk, hogy EESZT. Rákattin-
tunk arra a találatra, hogy EESZT-
Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér. 
Majd az Ügyintézés indítása gombra
kattintva eljutunk a lakossági portálra.
Ha a jobb felső sarokban Ügyfélkapu
belépéssel bejelentkezünk egy nagyon
hasznos felületre jutunk. Letölthetjük
számítógépünkre korábbi orvosi lelete-
inket, így, ha nem találjuk, de vinni
kellene egy újabb vizsgálatra, csak újat
nyomtatunk, és máris kezünkben a
keresett lelet. Beállíthatunk értesítési e-
mail címet, így azonnal értesítést kapunk
e-mailben, ha új orvosi dokumentum
került fel a „TÉR”-be, vagy éppen
háziorvosunk „fellőtte” a felhőbe a
felírt gyógyszereket. Így nem ér az a
meglepetés a gyógyszertárban, hogy
még nem „került fel” a recept.

Oldalakat lehetne még írni, mi min-
denre használható ez a hasznos oldal,
ezért a legjobb az, ha kattintásokkal
mindenki kitapasztalja a tudását.

4. Új munkahelyünk lesz? 
Mindannyian tudjuk, amennyiben új
munkaviszonyt létesítünk, erkölcsi
bizonyítványra van szükség. Ezért sem
kell kimozdulnunk, ha van Ügyfélka-
punk. Egyszerűen beírjuk a keresőme-
zőbe, hogy Hatósági erkölcsi bizonyít-
vány igénylése és az Ügyintézés indí-
tása gombra kattintva el is kezdhetjük
az erkölcsi bizonyítvány megigény-
lését. Itt is pár kattintással beküldhetjük
a kérvényt, és más dolgunk sem marad,
csak várni a postást az erkölcsi bizo-
nyítványunkkal. Azontúl, hogy kényel-
mes megoldás, mivel azonnal bekerül a
rendszerbe a kérvényünk, rendkívül
gyorsan nálunk van a várva várt okmány. 

5. Hivatalos levelet szeretnénk írni, de
nem akarunk vesződni, nyomtatás,
aláírás, hivatalba bevitel? 
Mi sem egyszerűbb. Böngészőnkkel
felmegyünk az epapir.gov.hu oldalra,
és pontosan úgy, mintha normál e-mailt
írunk, rengeteg, és még annál is több
hivatalba írhatunk levelet, amely kézzel
aláírt levélnek minősül, hiszen az
Ügyfélkapunk hitelesített bennünket. 

A fentiek, amit felsoroltunk, csak
töredéke azoknak a funkcióknak, amelye-
ket igénybe vehetünk Ügyfélkapunk
segítségével. Arra biztatjuk Olvasóinkat,
hogy ha még nem tették, és rendelkeznek
számítógéppel és internethozzáféréssel,
igényeljék az Ügyfélkaput és a
magyarorszag.hu oldalon böngésszék át, mi
mindenre tudnák még használni a
felsoroltakon kívül. Reméljük, hasznos volt
e kis összefoglaló, és nagy örömmel nyitják
meg Önök is a digitális mindenesüket, az
Ügyfélkaput.

Forrás: Elek Márta
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Az Ügyfélkapu… -a digitális mindenes 



Kenderes Városi Önkormányzat a gyermeket nevelő családok
anyagi terheinek könnyítésére iskolakezdési, óvodakezdési, illetve
közép és felsőfokú iskolakezdési támogatást biztosít. Az
alábbiakban a támogatás igénybevételével kapcsolatban szükséges
információkról tájékoztatjuk Önöket.

A támogatás nyomtatványai 2021. október 12. (kedd)
napjától benyújthatók a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
csoportjánál ügyfélfogadási időben.

Pontosan milyen típusú támogatások vannak?
Négy féle támogatás igényelhető:
- Bölcsődekezdési támogatás,
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás (általános iskoláskorú gyermekek

esetében),
- közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatás.

Milyen összegű a támogatás és mire lehet fordítani?
- Egyszeri támogatás, aminek összege gyermekenként 20.000

Ft, amit az oktatási vagy nevelési intézményekben az évkezdéshez
szükséges tanszerek, tankönyvek, jegyzetek, ruházat, szemüveg
megvásárlására lehet fordítani. 

Kik kérelmezhetik a támogatásokat?
A támogatásokat azok a szülők/gondviselők/törvényes

képviselők kérelmezhetik, akik:
- A kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 évben

folyamatosan Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkezik.
- Óvodáskorú gyermeküket a kenderesi óvodába íratták be,

illetve ide járatják,
- általános iskoláskorú gyermeküket a kenderesi általános

iskolába íratták be, illetve ide járatják,
- gyermekük közép- vagy felsőfokú tanulmányokat kezd, vagy

folytat, nappali képzésben.
- A 18. életévüket betöltött tanulók csak saját jogon kérhetik

a támogatást. 

Nem részesülhet támogatásban:
- aki az előző évek támogatásával nem tudott elszámolni,
- akinek a megállapított családi pótlék folyósítását a

családtámogatási ügyben eljáró hatóság szünetelteti. kizárólag az
igazolatlanul mulasztó gyermek esetében.

Hogyan lehet kérelmezni?
- az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével 
- A kérelem nyomtatványokat a Kenderesi Polgármesteri

Hivatalban lehet beszerezni, illetve Kenderes város honlapjáról
(www.kenderes.hu) is letölthetők  2021. október 14-től. Ez utóbbi
esetben fontos, hogy elektronikus úton nem nyújthatók be, csak
papírformában!

- Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek esetében a
kérelem mellé semmiféle más iratot nem kell mellékelni.

- A közép- vagy felsőoktatásban részt vevő gyermekek esetében
a 2021/2022. tanévre vonatkozó tanulói jogviszony igazolásáról
szóló dokumentumot csatolni kell. (októberi iskolalátogatási
igazolás)

- a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező
lakcímkártyáját

A kérelmek benyújtásának határideje 2021. október 29. Az
ezután benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

- Az ügyintézés során kérjük, vegye figyelembe a hivatalos
ügyfélfogadási időt: 

Hétfő: de: 08.00-12.00; Szerda: du. 13.00-16.30; Csütörtök:
de. 08.00-12.00; Péntek de. 08.00-12.00 óra között.

Mit tegyek, ha a többféle támogatásra is jogosult vagyok? 
- Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános

iskoláskorú gyermek, azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve

igényelhetik meg a támogatást. 
- Amennyiben a családban óvodás és/vagy általános iskoláskorú

mellett közép- vagy felsőoktatásban résztvevő gyermek is van, úgy
két kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges. Az óvodáskorú és
általános iskoláskorú gyermekeket az egyiken, a közép vagy
felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekeket a másikon kell
feltüntetniük. FONTOS, hogy a tanulói jogviszonyt igazoló
dokumentumot is mellékeljék!

Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?
- Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú

oktatásban részt vevő gyermek esetében a tanulmányi jogviszony
fennállását tanúsító igazolással együtt) beadta a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalba, várnia kell. A törvény által megszabott
ügyintézési határidő 8 nap. Önt a kérelmének elbírálásáról a
lakcímére küldött határozattal fogjuk értesíteni. Minden
kérelmező egyénileg meg fogja kapni a határozattal együtt az
értesítőt arról, hogy mikor lesz a kifizetés. A kérelmeket a
beérkezés sorrendjében bíráljuk el.

- Amennyiben a támogatásokra jogosult, akkor a határozatban
feltüntetett összeget személyesen veheti át a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal pénztárában.

- Amennyiben a kérelme elutasításra kerül és fellebbezni
kíván, akkor az elutasító határozatban írt módon élhet
jogorvoslati lehetőségével.

Hogyan kell elszámolni a támogatással?
- A támogatás összegének folyósításától számított 30 napon

belül kell elszámolnia úgy, hogy a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Igazgatási csoportjánál bemutatja a megvásárolt dolgokról
szóló számlákat. 

- FONTOS, hogy csak a 2021. augusztus 1. utáni vásárlá-
sokról kiállított számlákat lehet elszámolásra benyújtani! 

- A vásárlások alkalmával a Kenderes Városi Önkormányzatát
kell a számlán feltüntetni! 

- A számlán a következő szerepeljen: 

Kenderes Városi Önkormányzat,
5331 Kenderes, Szent István út 56.

adószáma: 15732987-2-16

Mit tegyek, ha további felvilágosítást szeretnék kérni a támo-
gatással kapcsolatban?

Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-214-es telefonszámot,
melyen munkatársaink szíves rendelkezésére állnak. 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoport

Tájékoztató
A bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési, valamint 

közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatások igényléséről
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A hosszú pandémiás időszakok után minél több közösségi élményt
szerettünk volna szerezni tanulóinknak, ezért már a tanév második
hetében minden osztály szervezett osztályprogramot. Több osztály a
ligetben töltötte a délutánt, mások az iskolában játszottak online vagy
a sportudvaron, dekoráltak, készültek az osztálykirándulásra, az
elsősök pedig a játszótéri játékokat próbálták ki.

Az 5.b-sek és a 8.b-sek két napos osztálykirándulás keretében
fedezték fel Eger és környékének látnivalóit, a Szalajka-völgy csodáit,
a festői szépségű Fátyol-vízesést.

Szeptember 23. a takarítás világnapja, ezért erre a napra szerveztük
településszépítő közösségi napunkat. A gyerekek az iskola, a templom,
a plébánia és az emlékművek környékét szépítették, csinosították.
Gyűjtöttek gesztenyét, összeseperték az avart, gyomtalanítottak,
pakoltak, virágot ültettek, füvesítettek, tették mindezt azért, hogy
esztétikusabbá tegyük környezetünket. Köszönjük a segítő szülők,
nagyszülők közreműködését.

Szeptember 24-én iskolánk is bekapcsolódott a Magyar Diáksport
Napja rendezvénybe. A ligetben két testnevelőnk vezetésével először
futásban, majd sorversenyben mérték össze gyorsaságukat,
ügyességüket a gyerekek. Persze a nap végén a jutalom sem maradt el
egy-egy szelet csoki formájában.

Nyolcadikosaink már a továbbtanulásra készülnek. Ebben lehet
segítségükre a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
teszt, melyet online töltöttek ki, és melynek eredménye visszajelzést
adott nekik azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről,
amelyek meglévő képességeik alapján számukra javasolhatók.

A magyar népmese napján Víziné Ica tanító néni arra kérte a
napközis gyerekeket, hogy tartsanak vele az iskolai könyvtárba,
helyezkedjenek el kényelmesen, dőljenek hátra és hallgassanak meg
vele néhány népmesét.

Október 1-jén Attila atyát és hitoktatónkat kértük meg, hogy a zenei
világnapot is tanévünk mottója „Péter hitével tekintsünk Jézusra”
jegyében töltsük, egyházi énekekkel erősítsük hitünket. Hisz ezekkel a
gyermekkorban megtanult énekkel közvetíthetünk szeretetet,
összetartozást, örömöt, egymásra való odafigyelést, alakíthatjuk

kapcsolatunkat Istennel, rácsodálkozhatunk a teremtett világunk
szépségeire, az énekek segítségével köszönetet mondhatunk mennyei
Atyánknak.

Nagyné Lenge Margit
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IntézményI KöRKép – Szent Imre Katolikus Általános Iskola



Szolgáltatások, bruttó áraik: 

• gépi földmunka 12.700 Ft / gépüzem óra
• szennyvíz belső hálózat kiépítése 6.985 Ft/méter 

(az anyag- és a munkadíjat egyaránt tartalmazza)
• üvegezés 7.500 Ft/m²
• sík üveg vágás 5.500 Ft/m²
• elektromos hálózat kisebb javítása, árajánlat alapján
• állvány kölcsönzés 6.350 Ft/nap
• sátor kölcsönzés 15.000 Ft/alkalom
• szállítás pótkocsival 5.715 Ft-tól – 6.985 Ft-ig/ fuvar
• aggregátor kölcsönzés, 6.350 Ft/nap 
• betonvágás 3.000 Ft/ méter
• színpad és tartozékainak bérlése 88.900 Ft/nap
• továbbá az intézmény profiljába vágó tevékenységek.

Az 50 000 Ft feletti összeg esetén
megegyezés szerint (több részletben)

A munka igényléséhez kérem, hogy az Árajánlatkérő
lapot, valamint a  Megrendelő lapot kitöltve juttassák

el a Kenderes Városgazdálkodáshoz. Mindkét
nyomtatvány elérhető a Városgazdálkodásnál,

valamint a Krónika előző számaiban.

Színpad bérlési lehetőség

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kenderes Városgaz-
dálkodás tulajdonát képező színpadot, illetve annak tartozékait
az intézménnyel előzetesen kötött szerződés alapján 70.000,-
Ft+ÁFA /nap összegért lehet bérelni akár családi rendez-
vényekre is. Ez a díj tartalmazza a szállítást (a helyszínre és
vissza), valamint az összeszerelést és a bontást.

A bérlést a város közigazgatási határain túl, külső helyszínre
is tudjuk biztosítani. (Ebben az esetben az alapdíjon felül
kiszállítási díjat is felszámolunk.)

Tisztelettel: Varga József Sándor
intézményvezető

Évforduló

Háromszázharminc éve, 1691 szeptemberében Bánhalmán táborozott 
Badeni Lajos őrgróf a Nagyvárad visszafoglalására vonuló seregével.

Teljes nevén Lajos Vilmos badeni őrgróf (1655-1707), a korszak elismert
hadvezére volt, a Habsburg császári udvar a „A Birodalom védőpajzsa” (Schild
des Reichs) jelzővel is illette. Miután 1691 augusztus 19-én a szalánkeméni
csatában élete győzelmét aratta a török seregek felett (a csatában elesett a
Köprülü Musztafa török nagyvezír is), csapataival Nagyvárad visszafoglalására
indult. 

Bánhalma melletti hadi táborában szeptember 30-án keltezett, a császárhoz
címzett levele igen fontos történeti forrás, a melléklet ugyanis pontos
betekintést nyújt egy korabeli sereg hadrendjébe, ez adja kiemelkedő
forrásértékét. A levélben leírja seregei útját. Szeptember 27-én érték el a Tiszát,
de a mocsaras területen, úttalan utakon rendkívül körülményesen tudtak csak
haladni, különösen a lövegek és a lőporos hordók szállítása volt nehézkes. A
mocsaras terület és az időjárás viszontagságai miatt sok katonája
megbetegedett, akiket hátra kellett küldenie. Bánhalmán néhány napos pihenőt
terveznek tartani, amíg megérkezik Pater Gabriel az ostromhoz szükséges
gyújtóbombákkal. A sereg utánpótlását a Szolnokon létesített raktárból tervezik
biztosítani. Hangsúlyozza, hogy a rablások, fosztogatások megakadályozására
és a katonai fegyelem fenntartására szigorú intézkedéseket kellett tennie.

A leveléhez mellékelt egy részletes listát a csapatai feltöltöttségéről, és a
császártól kéri a betegség és sebesülés miatt kiesett katonák pótlását. 

Badeni Lajos őrgróf 1691 október 12-én érkezett meg csapataival
Nagyváradra és 13-án megkezdte a vár lövetését, azonban több sikertelen
próbálkozás után téli szállásra Debrecen környékére vonult vissza, majd
Bécsbe utazott (feltehetően szintén Bánhalmán keresztül). Nagyvárad őrsége az
1692 május 11-én újrakezdett ostrom során végül június 5-én adta meg magát
az időközben Heisler Donát irányítása alá került ostromló seregnek.

Dr. Török József
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bÁnhAlmA híReI

A VÁROSGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI
A Kenderes Városgazdálkodás alábbi szolgáltatásait városunkon kívül a környező

települések is igénybe vehetik (Kisújszállás, Kunhegyes, Karcag, Törökszentmiklós).
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

Az elmúlt egy hónapban 3 személyt is
köszöntött 90. születésnapja alkalmából az
Önkormányzat nevében Bogdán Péter
polgármester és Farkasné Nyika Mónika
anykönyvvezető. 

Kívánunk további jó erőt, egészséget 

kedves családjuk körében!

Rauch Mária Koma József

Subicz Ferenc



A megismerés, a tanulás hatékonyságát, a tanuláshoz
szükséges képességeink fejlettsége határozza meg. 

Mit jelent a képesség? 

A képesség valamely cselekvésre, teljesítményre való
alkalmasság.

Ilyen egyszerű!

,,Képes vagyok én erre?" - szoktuk kérdezni
magunktól nehéznek tűnő feladatok előtt. És minél
többször vállalkozunk nehéznek tűnő feladatok
elvégzésére, annál inkább képesek vagyunk azok
megoldására, sőt egyre inkább képessé válunk egyre
nehezebb feladatok megoldására is.

A képességek fejlődése az ember egész életén át
tartó folyamat, mely az emberi tevékenység folytán
alakul ki, és a tevékenység által fejlődik.

A gyerekek többsége hatéves korában átlépi az iskola
küszöbét. Ennek előfeltétele (ahogyan az elején
megbeszéltük) az iskolaérettség elérése: testi- fizikai
szinten, pszichés érettség szintjén és szociális téren.

Melyek a megismerő (kognitív) képességek? 

A tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges az
életkornak megfelelő szintű kognitív képességegyüttes
megléte: 

- a figyelem, 
- az érzékelés-észlelés, 
- az emlékezet 
- a gondolkodás 
- és a beszéd.

A figyelem a tanulás alapja, ami „kinyitja” az
érzékszerveinket, mert amire nem figyelünk, azt nem is
tanuljuk meg! 

Ismereteinket érzékelés útján szerezzük. 

A szemünkkel látunk, 
- a fülünkkel hallunk, 

- az ujjunkkal tapintunk, 
- a szájunkkal az ízeket érzékeljük,
- az orrunkkal a szagokat. 

Mivel ezekkel a testrészeinkkel érzékelünk, ezeket
érzékszerveknek nevezzük.

„A kisgyereknek látnia, hallania, ízlelnie, szagolnia,

tapintania kell ahhoz, hogy egy adott dologról megfelelően

széleskörű információkat szerezzen.”

(Vekerdy 1996.)  

Ismerkedjünk meg egy almával!

Figyeljük meg az érzékelhető tulajdonságait!

A szememmel látom az alakját, nagyságát, színét, a
kezembe véve érzem, hogy sima és kemény. Az
orrommal érzem az illatát. Beleharapok, és a számban
érzem az ízét. 

Ahhoz, hogy ne felejtsük el azokat, amiket az almáról
megtapasztaltunk, emlékezetre van szükségünk. 

Az is fontos, hogy egybe tudjuk foglalni az alma
összes tulajdonságát, az almáról megszerzett ismereteket,
ebben segít nekünk a gondolkozás. 

Ahhoz, hogy a szerzett ismeretekről be is tudjuk
számolni, megfelelő szókincsre, kifejezőképességre,
beszédre, van szükségünk.

Javaslom, hogy az alma megismerésének példájára
ismerkedjenek meg gyermekeikkel a környezetükben
lévő, a gyerek által választott dolgokkal. 

A megbízható érzékelést és észlelést alapvetően
meghatározzák az ép érzékszervek, az ép szem, az ép fül,
stb. 

A pontos vizuális (látási) és auditív (hallási) észlelés,
az olvasás-írás- számtan elsajátításának nélkülözhetetlen
feltételei. Az iskolai alkalmasságot biztosító pszichés
fejlettség, a leírt képességek zavartalan működését
kívánja meg.

Szautner Jánosné
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„KUDARC NÉLKÜL AZ ISKOLÁBAN” VII. rész

A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES MEGISMERÉSI (KOGNITÍV) KÉPESSÉGEK

„Az élet tanulás!” (Hans Löwe)
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ALMÁS PITE 
(Édesanyám receptje)

Fél kg lisztet elkeverünk 1 csomag
sütőporral, pici sóval, 20 dkg
kristálycukorral. Ezt elmorzsoljuk 15
dkg zsírral, vagy 25 dkg Ráma
margarinnal. Beleütünk 1 tojást,
belekeverünk 1 kis poharas tejfölt, és
összegyúrjuk. Puha tésztát kapunk,
melyet két részre osztunk. Tepsi
nagyságúra kinyújtjuk, tetszés szerint
tölthetjük reszelt almával, szederrel,
túróval. A felső tésztalapot villával
megszúrkáljuk, és megkenjük 1
felvert tojással. 220 fokon sütjük, és
sütés után még forrón rászórunk 1
csomag vaníliás cukrot.

OSTOROS KALÁCS 

A tészta hozzávalói: 4 dl tej, 6 dkg
cukor, 5 dkg élesztő, 60 dkg liszt,
csipet só, 3 tojás sárgája és 1 tojás a
tészta kenéséhez, 2 evőkanál olaj.

A krém hozzávalói: 25 dkg Ráma
margarin, 3 csomag vaníliás cukor,
20 dkg porcukor, 3 evőkanál
kakaópor.

Tészta: a tej felét meglangyosítjuk,
beletesszük a cukrot, majd
felfuttatjuk benne az élesztőt. A
megszitált lisztbe csipet sót szórunk,
közepébe mélyedést alakítunk, ahová
kerül a tojások sárgája, az élesztős
tej, a maradék tej és az olaj. Kézzel
vagy robotgéppel foszlósra
dagasztjuk. 30 perc kelesztés után 6
cipót formázunk, melyeket letakarva
újabb 30 percig kelesztünk.

Amíg kel a tészta, elkészítjük a
krémet: a lágy margarint a vaníliás
cukorral, a porcukorral és a
kakaóporral habosra keverjük.

A cipókat egyenként vékonyra és
egyforma téglalap alakúra
kinyújtjuk. Megkenjük a krémmel, és
egyenként feltekerjük, mint a bejglit.
3-3 szálat egybefonunk, sütőpapíros
tepsibe tesszük. A tetejét megkenjük
felvert tojással. Piros-barnára sütjük. 

„MARSEILLE-I” CSIRKE 

Hozzávalók: 1 feldarabolt csirke,
olaj, 3 zöldpaprika, 5 paradicsom, 5
gerezd fokhagyma, só, bors, 1 csokor
petrezselyem zöldje.

A paradicsomokat négyfelé, a
zöldpaprikát csíkokra vágjuk. A
fokhagymát szeletkékre, a
petrezselymet finomra vágjuk. A
feldarabolt csirkét sózzuk,
borsozzuk, majd kevés olajon
aranybarnára pirítjuk, és egy tepsibe
helyezzük. A visszamaradt olajon
megpirítjuk a zöldpaprikát, majd
hozzáadjuk a paradicsomot,
fokhagymát, sót és petrezselyem
zöldjét. Egyet forralunk rajta és a
tepsibe rakott csirkére kanalazzuk.
Pici vizet aláöntve sütőben puhára
sütjük. Sült burgonyával tálaljuk.

Mikola Istvánné receptjei

Szalai Erzsébet és Tóth István 2021.
november 8-án ünneplik 63. házassági
évfordulójukat. Még sok boldog évet
kívánunk jó egészségben!

„A hosszú házasságunk titka,
Hogy manapság a nagy család ritka,
De nekünk mindez már megvan,
Mert a jó Isten mindig velünk van.
Mindenek felett szeretve szeretni lenni,
Ezután nem is kell már mást tenni,
mindig reátok gondolni:
3 gyermekünktől 8 unokánk,
Unokáinktól 8 dédunokánk.”

gASztROnÓmIA

InteRJú
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház

SZÍNHÁZBÉRLETESEK FIGYELEM!

A szolnoki Szigligeti Színházba szóló Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők színházi évad első  előadása:

2021. október 20. (szerda)

Örkény István: 

KULCSKERESŐK
– színmű két részben –

Rövid ismertető a színműről:
Flórisék új lakásba költöznek. Dobozokba rejtve egymásra halmozva bútorok, tárgyak, háztartási eszközök, hatalmas

kupacban. Nelli, Flóris felesége a bevásárlásból érkezik, rémülten próbál úrrá lenni a káoszon, és nyugtalanságán, hogy
férje, Flóris a pilóta, ma hogyan szállt le az utasszállító repülőgépével Prágában. Az új lakásba váratlan  szomszédok
érkeznek: Erika a felső szomszéd, Benedek a gázszerelő, aztán Katinka a lányuk, eltévedt gyászhuszárok, egy különös
lakótelepi jótevő, a Bolyongó,- hogy együtt várják Flóris hazaérkezését. És megérkezik Flóris. Bejönni, még bejöttek,
de kulcsok híján kijutni már nem tudnak," mert „ide bejönni lehet, de kimenni nem."

Városi Könyvtár

SZELFIZZ 
AZ „ŐSZ KAPUJÁBAN!”

7 próbás mesekvíz nyertesek

A Magyar Népmese alkalmából a Krónika szeptemberi számában közzétett 7 próbás mesekvízünkre
17 helyes megfejtés érkezett.

Hangyási Mária, Jakus Hanna Mercédesz, Juhász Erzsébet, Király Noémi, Kun Ibolya, Kun Jánosné,
Marosi Andrea, Sipos Bálintné Szél Hanna, Szél Panna Szpisják Julianna, Tarné Kovács Ibolya, Tóth Réka,

Tóth-Hollóczki Judit, Vrbovszki Csilla Tamara, Vrbovszki Mihály Tamás, Zsindely Nikolett.
Gratulálunk! Nyereményüket átvehetik a könyvtárban.

KultúRA

Várjuk a Városi Könyvtár őszi dekorációjával készített fotókat, szelfiket a konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu e-
mail címre, vagy a Facebookra feltöltve a könyvtár megjelölésével (Konyvtar Kenderes)!

Határidő: 2021. október 31.
Fotózni lehet a könyvtár nyitvatartási idejében.
A képeket beküldők között ajándékokat sorsolunk ki. A nyertesek nevét a Krónika novemberi számában

közöljük.
Tessék mosolyogni!☺

Edit és Gréta könyvtárosok
Kíváncsian várjuk a fotókat! 
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egyhÁzI híReK

Az előttünk álló hónap vasárnapjain: október 17-én, 24-én és 31-én; valamint november 7-én és 14-én a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor (október 31-e, az óraátállítás
után délután 4 órakor) fognak kezdődni a plébánia közösségi termében. 

Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt félórával a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus
életének fontos állomásait elmélkedjük végig.

A hónap első csütörtökén (november 4-én) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk. 

November 1-jén, hétfőn, mindenszentek ünnepén délelőtt negyed 10-kor, november 2-án, kedden,
halottak napján pedig délután 4 órakor tartunk szentmisét a plébánia közösségi termében. 

November 1-jén mindenszentek délutánján a temetői kápolnában 15 órakor fog kezdődni a
szertartásunk.

Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu

internetes oldalon is.

KATOLIKUS
TEMETŐI
FELHÍVÁS

Szeptember hónapban a
katolikus temetőbe új kukákat

vásároltunk. Kérjük, hogy
ezekbe csak a temetőben
keletkezett hulladékokat
helyezzék el. Például:

mécseseket, virágokat,
koszorúkat, kisebb gallyakat.
Azt is kérjük tisztelettel, hogy
ne tegyenek a kukába beton
darabokat, nagy ágakat és
földet. Ez utóbbit a kijelölt
temetői földlerakó helyre

tegyék.

A Római Katolikus
Egyházközség

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai
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CIVIl SzeRVezeteK

A II. osztályú bajnokság folytatásában
egy rangadóra került sor. Volt törleszteni
valónk az elmúlt bajnokságban lejátszott
meccsekért. Igazán élvezetes, jó
színvonalú találkozót sikerült játsza-
nunk egymással. Tiszagyenda csapata
akkor a 2. helyet foglalta el 100 %-os
teljesítménnyel, hozzánk hasonlóan. 

A mérkőzés kezdetén igyekeztek
magukhoz ragadni a kezdeményezést.
Magasan védekeztek és a középpályán is
hatékonyan játszottak, így egy harcos
meccs alakult ki abban a fél órában.
Majd a 37. percben egy lecsúszott
indítás és egy indiszponált védekezés
előnyhöz juttatta a vendégeket. 0:1. Azt
hiszem vezetésük megérdemelt volt,
talán többet tettek annak megszerzésé-
ért. Viszont a 45. percben jött az egyen-
lítésünk, a lehető legjobbkor. Egy szöglet
után Dáné Sz. fejelt a kapuba 1:1.

A félidőben rendet kellett tenni a
fejekben. Ez sikerült is, hiszen a minő-

ségi cseréknek köszönhetően feljavult a
játékunk minőségileg, és egyre-másra
vezettük a veszélyes támadásokat. A
levegőben lógott a vezetés, ami a 70.
percben jött el, egy ragyogó Suszter
keresztlabdát Puporka A. emelt a hosszú
sarokba. 2:1. Majd a 80. percben a
találkozót is lezártuk a 3. gólunkkal. Egy
gyorsan elvégzett szabadrúgás után
(Sipos B.) ismét Puporka A. lőtte ki a
hosszú sarkot jobb külsővel 3:1. A végén
egy gyors kényszerítő után még Baktai
B. is betalált 4:1.

Összességében egy nagyon nehéz
meccset nyertünk meg teljesen megér-
demelten, és játszottunk helyenként jól,
és eredményesen.

Kenderes – Tiszagyenda 4:1 (1:1)
Gólszerzők: Dáné Sz., Puporka A. (2),

Baktai B.
A szerdai kupameccs ennek a találko-

zónak a visszavágója is lehetett. Ám

mindkét csapat máshogy gondolta. Mi
odaajándékoztunk egy félidőt az ellen-
félnek, ők pedig ezzel élve továbbju-
tottak ellenünk a kupában. Hozzáteszem,
teljesen megérdemelt volt a gyendai
továbbjutás. Mi kaptunk egy pofont –
szerencsére a kupában – így visszazök-
kentünk a „Földre”! Talán jókor is jött.

Kenderes – Tiszagyenda 3:4 (2:3)
kupa

Gólszerzők: Puporka A., Kovács M.,
Baktai B.

Felső sor balról-jobbra: MIKES KRISZTIÁN (szakosztály vezető), SZERENCSI MIKLÓS (alelnök), DÁNÉ SZEBASZTIAN,
ZSINDELY ZSOLT, KARSAI ANDRÁS, DÁNÉ ZSOLT, BÁCSI KÁLMÁN, RAPI ISTVÁN KRISZTIÁN, KOTA RÓBERT,
PENTI ALEX, FARKAS NÁNDOR, NAGY JÁNOS, PUPORKA ATTILA, RAPI ISTVÁN (vezetőségi tag) 

Alsó sor balról-jobbra: SÍPOS BÁLINT, SUSZTER FERENC,  BELUKÁCS TAMÁS, MARKÓT MÁTÉ,  LISZNYAI
SÁNDOR,  BAKTAI BALÁZS, KOSZTA KÁLMÁN (elnök), FEKETE GYULA,  MOLNÁR VIKTOR,  PÁDÁR NÁNDOR,
KOVÁCS MÁTÉ,  ÚJFALVI ERIK (vezetőedző), MAJLÁTH IMRE (vezetőségi tag).

(kép és névsor: Mikes Krisztián)

LABDARÚGÁS 
2021/22-es megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

Kenderes
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A visszazökkenés után vártuk Tisza-
jenő csapatát a következő bajnoki mér-
kőzésre. Azt hiszem, hogy kicsit meg-
fogott bennünket a kupakiesés, mivel
olyan játékot produkáltunk ezen a talál-
kozón, amely az eddigi szezon leggyen-
gébbje volt. A csapatvédekezésünk na-
gyon gyenge volt, és az ellenfél vezetett
is 0:1. Bár támadásban hasonlóan tömér-
dek mennyiségű helyzetet dolgoztunk
ki, ahogyan a legtöbb meccsen ez lenni
szokott, abból 5-öt sikerült értékesítenünk.
A végén még büntetőből kaptunk egy
gólt, amely a végeredményt állította be.

Kenderes – Tiszajenő 5:2 (2:1)
Gólszerzők: Puporka A. Lisznyai S.

(2), Pádár N. (2)
Hazai meccsek után Fegyvernekre

kellett utaznunk bajnoki találkozóra. A
két csapat edzőmeccsen is találkozott
egymással, Fegyverneken 2:2-es döntet-
len lett a vége, hazai pályán pedig 3:0-as
előnynél félbeszakadt a mérkőzés. Tehát
nem előzmények nélküli volt a bajnoki
csata. 

Ennek ellenére egy nagyon harcos,
parázs, de sportszerű meccset játszott a
két csapat, amelyen a hazaiak nagyon
szervezett és határozott védekezését
nehezen tudtuk feltörni. Sőt…a hazaiak
egy eladott labdát góllal büntettek a 35.
percben 1:0. Ám a csapat ezen a napon
is nagyon határozott volt, és a legjobb
időben egyenlített. Nagy J. volt harcos a
hazai büntető területen belül, a jogos 11-
est Farkas N. lőtte a hálóba 1:1.

A 2. félidő elején Penti A. lőtt a kapuba
ballal a kapus felett, és mint kiderült a
végeredményből ez volt a győztes gól is.
Mivel a hazaiak elfáradtak, az utolsó 20
percben növelhettük volna előnyünket,
de ismét kihagytuk, amiket kialakítot-
tunk. Fontos, és előre lendítő győzelmet
arattunk, amely alapján jelenleg a II.
osztály 1. helyén állunk.

Szeretnénk megköszönni, hogy a
hazaiak egyik vezetője megvendégelt
bennünket a büfében, ez nagyon jól
esett. Köszönjük!

Fegyvernek – Kenderes 1:2 (1:1)
Gólszerzők: Farkas N., Penti A.
Szóval…a tabellára jó ránézni, de

rengeteg dolgunk van még! Tovább kell
haladnunk ezen az úton, és mindenki
lassan majd a mi „bőrünkre pályázik.
Valószínűleg majd valamikor el is
fognak kapni, de igyekszünk ezt minél
jobban kitolni. 

A következő két hétben a tabella
elején tanyázó Jászberény II-es csapatá-
val (és bízunk benne, sportszerűen az is
lesz) Meg kell jegyeznünk azt is, hogy
sportszerű gesztus volt a kérelmünk
támogatása arra, hogy felcseréljük az
őszi-tavaszi pályaválasztói jogot, és
Jászapátival kell megmérkőznünk. Egyik
sem lesz egyszerű, mert mindkét csapat
remek formában van. De tudjuk, mi mit
szeretnénk elérni…!

Hajrá Kenderes!

Újfalvi Erik
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
AZ 1956-os FORRADALOM HŐSEIRE

Kenderesen 2021. október 23-án 11.00 órakor 
a Művelődési Házban

kenderes.hu

Látogasson el Ön is Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapjára!

A „HÍREK” linken változó tartalommal, folyamatosan aktualizálva megtalálja a legfrissebb
híreket. Kenderes és Bánhalma lakóit folyamatosan tájékoztatjuk: aktuális hírek, információk
rovatunkban elérhetők pl. az iskolakezdési támogatással kapcsolatos információk, a Bursa
Hungarica 2021-2022-vel kapcsolatos tudnivalók, tájékoztatunk a gyermekvédelmi
kedvezményről, az őszi szünidei gyermekétkeztetésről, és sok más fontos dologról.

Kattintson a kenderes.hu-ra!


