
XXX. évfolyam 3. szám – 2022. március

Ezúton megköszönve az eddigi jó szándékú lakossági jelzéseket, arra kérem a továbbiakban segíteni szándékozókat, hogy
ne kezdjenek privát szervezésbe, mert így nem áll módunkban segíteni.

Önkormányzatunk mindent meg szeretne tenni azért, hogy segítsünk a bajba jutottakon, de csak hatóságilag szervezett
módon.

Ezért kérem, hogy akinek tudomása van kárpátaljai rászorulóról, ide menekültről, e-mailben jelezze 
a Polgármesteri Hivatal titkárságának a titkarsag@kenderes.hu e-mail címen.

A Szakiskolán összegyűlt adományokat a megfelelő időben, a megfelelő helyre fogjuk eljuttatni.
Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm!

Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester

FEHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeik (5 hónapos kortól 18
éves korig) a tavaszi tanítási szünet idejére ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak, amennyiben Önök
megigénylik az ellátást.

Az étkeztetés időtartama: a tavaszi szünet idejére eső 2 munkanap
2022. április 14. (csütörtök) és 2022. április 19. (kedd)

Az étkeztetés helye: Központi Konyha 5331 Kenderes, Szent István út 52.
Étkeztetés módja: déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel
Igénybevétel módja: a kiküldött nyilatkozat egyértelmű kitöltésével, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási csoportjához (5331 Kenderes, Szent István út 56.) történő visszajuttatásával. 
Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje: 2022. március 31.  
Amennyiben a megadott határidőre nem juttatja vissza a nyilatkozatot, nem tudjuk biztosítani az étkezést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoport

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Képviselő-testület 2022. március 10-én döntött a 2021. évre vonatkozó talajterhelési díj mentessége kapcsán. Nem kell
talajterhelési díjat fizetnie azoknak a kibocsátóknak, akik

– a közcsatornára 2021. december 31-ig rákötöttek, vagy
– a 2021. évben betöltötték a 70. életévüket, vagy
– a 2021. év bármely napján egyedülállóként neveltek gyermeket, vagy
– a 2021. év bármely napján háztartásukban 3 vagy több gyermeket neveltek.
Hangsúlyozandó, hogy a felsorolt mentességi okok kizárólag a 2021. évre vonatkoznak. A bejelentési határidő 2022.

március 31. (a nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal megküldi). Akikre nem vonatkozik jelenleg a fenti mentességi okok
egyike sem, azoknak is lehetősége nyílik nyilatkozni a TRV Zrt. kisújszállási ügyfélszolgálati irodáján a rákötés idejéről,
amennyiben rákötnek a közcsatornára 2022. március 31-ig.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

TISZTELT LAKOSÁG!



2022. január 11-i Képviselő-testületi ülés döntései:

1. 2022. január 11-i ülés napirendjének elfogadása 1/2022.(I.11.)
2.  Módosító indítvány 2/2022. (I.11.)
3. Magyar Falu Program keretében kötendő szerződések:
1. Határozati javaslat 3/2022. (I.11.)
2.  Határozati javaslat 4/2022. (I.11.)
3. 5331 Kenderes, Szent István út 56. szám alatt található üzlethelyiség bérbeadása 5/2022. (I.11.)
4. Az 5331 Kenderes külterület, 04/17 hrsz.-ú ingatlan 267/974-ed részének tulajdonátadása
1. Határozati javaslat 6/2022. (I.11.)
2. Határozati javaslat 7/2022. (I.11.)
5. Az ügyeleti díj felülvizsgálata 
1.  Határozati javaslat 8/2022. (I.11.)
2. Határozati javaslat 9/2022. (I.11.)
6. 2022-es belsőellenőrzési terv jóváhagyása, intézkedési terv ismertetése, 2021-es belső ellenőrzési jelentés

jóváhagyása
1. Határozati javaslat 10/2022. (I.11.)
2. Határozati javaslat 11/2022. (I.11.)
3. Határozati javaslat 12/2022. (I.11.)
7. Gépjármű értékesítése, valamint annak vételárából tulajdonszerzés a futballpályának helyt adó ingatlan

vonatkozásában 13/2022. (I.11.)
8. Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetőjének felmentésének zárt ülésen való tárgyalása 14/2022. (I.11.)
1. Határozati javaslat 15/2022. (I.11.)
2. Határozati javaslat 16/2022. (I.11.)

2022. január 19-i Képviselő-testületi ülés döntései:

1. Napirendi pont módosítás 17/2022. (I.19.)
2. A képviselő testület 2022. évi munkatervének elfogadása 18/2022. (I.19.)
3. Közművelődésről szóló rendelet megalkotása 1/2022. (I.19.)
4. Felvételi körzet tervezetével kapcsolatos vélemény 19/2022. (I.19.)
5. Polgármesteri szabadság- ütemezés jóváhagyása 20/2022.(I.19.)
6. Polgármesteri és alpolgármesteri illetmény költségtérítés 21/2022. (I.19.)
7. Polgármester elfogultság jelentése 22/2022. (I.19.)
1. Határozati javaslat polgármester alapilletmény 23/2022. (I.19.)
2. Határozati javaslat alpolgármester alapilletmény 24/2022. (I.19.)
8. Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokon részvétel 
1. Határozati javaslat 25/2022. (I.19.)
2. Határozati javaslat 26/2022. (I.19.)
3. Határozati javaslat 27/2022. (I.19.)
4. Határozati javaslat 28/2022. (I.19.)
5. Határozati javaslat 29/2022. (I.19.)

2022. február 4-i Képviselő-testületi ülés döntései:

1. Napirendi pont elfogadása 35/2022. (II.04.)
2. Az 5331 Kenderes, zártkert 3070/2 helyrajzi számú ingatlan használatának ingyenes átengedésére vonatkozó

előszerződés 36/2022.(II.04.)
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI



Februárban a hetedikesek a Budapesti
Filharmóniai Társaság „Magyarnak len-
ni…” című műsorát hallgatták meg Tö-
rökszentmiklóson. Az előadáson a gyere-
kek közösen gondolkodtak arról, hogy
számukra mit jelent a kultúra és a ma-
gyarság, hogy milyen sokszínű a világ és
mennyire fontos más kultúrák tisztelete is.
A gyerekeknek tetszett az előadás, annak
lazább és kötetlenebb formája.

A negyedikesek a Szolnoki Szimfoni-
kusok Mesék a Tisza-partról koncertjén
három gyerekek által írt megzenésített
mesét hallgattak meg. Az előadás érdekes-
sége volt, hogy a helyszíneket és a szerep-
lőket árnyjátékkal jelenítették meg. Min-
den képzeletet felülmúlóan élvezték a
gyerekek a koncertet, egy percig sem unat-
koztak, főleg azért, mert a zenészek be-
vonták őket is az előadásba.

A másodikosok Mátyás király és a lele-
ményes leány című bábelőadást tekintet-
ték meg. A művészek humoros jelenetek-
kel tették még élvezetesebbé a mesélést. A
gyerekek az interaktív játékban nagy
lelkesedéssel szerepeltek, teljes átéléssel
követték a történetet.

Februárban ismét voltak osztályprog-
ramjaink, az alsósok farsangra készülve
sok-sok álarcot készítettek, melyek közül
a legjobban sikerülteket küldtük el a
könyvtár pályázatára. Köszönjük a könyv-
tár dolgozóinak, hogy a díjazott gyereke-
ket megvendégelték, akik nagyon jól érez-
ték ott magukat.

A művelődési ház dolgozóinak pedig
azt köszönjük, hogy tanulóink részt vehet-
tek Zsuzsmó bohóc kacagtató műsorán,
mely sok-sok dallal, játékos vidámsággal
mozgatta meg a gyermekeket.

Farsangkor sokan öltöztek jelmezbe. A
8.b-sek az osztályfőnökükkel produkció-
val is készültek, a Hófehérke és a hét törpe
mese jelenetei elevenedtek meg előttünk.
Nem maradt el a szokásos farsangi fánk
sem, melyet köszönünk Barabásné For-
gács Edit képviselő asszonynak. Minden
jelmezes kapott csokit, a legjobbakat pe-
dig apró ajándékkal jutalmaztuk.

Nyolcadikosaink jelentkezési lapjait
elküldtük a kiválasztott középiskolákba,
hamarosan érkeznek a felvételről szóló
értesítések.

Március első napján iskolánkban járt a
szegedi Mandula Színház az Evolució
című előadásával. A két színész nagyon

megdicsérte felsőseinket, olyan figyel-
mesen, csendben, érdeklődéssel figyelték
a produkciójukat, amilyen fegyelem – el-
mondásuk szerint – egyre kevesebb isko-
lára, egyre kevesebb iskolásra jellemző.

Kedves Szülők!

Az elsős tanító néni, Timi néni, va-
lamennyi pedagógus és jómagam is
szeretettel várjuk a leendő elsős kis-
gyermekeket iskolánkba!

A 2021/2022. tanévre mindkét épüle-
tünk, a sportudvar és a játékudvar is meg-
újult. A környéken egyedülállóan minden
vadonatúj intézményünkben. A tanter-
mekben a gyerekek életkorának megfelelő
méretűek a bútoraink, minden tanterembe
új interaktív tábla került, új szemléltető-
eszközök segítik a tanítást. A tornate-
rembe és a tornaszobába új sportszereket
vásároltunk, az informatika teremben a
mai modern digitális oktatás minden
eszköze a rendelkezésünkre áll. A kor-
szerű tanulási módszerek alkalmazását se-
gíti, hogy 100 darab új tabletet is hasz-
nálhatnak a gyerekek. Van egy szabadidős
termünk, és a követ-
kező tanévtől egy ima-
termet is szeretnénk
berendezni. Leendő kis
elsőseink ebben a tel-
jesen megújult környe-
zetben kezdik a tan-
évet.

A Facebookon ke-
resztül már bemutattuk
iskolánkat, a leendő
elsős tanító nénit, aki
online feladatokat is

küldött a gyerekeknek. Timi néni meglá-
togatta a gyerekeket az óvodában, a gye-
rekek is eltöltöttek nálunk egy vidám is-
kolanyitogató délutánt. Timi néni tovább-
ra is fog üzenni a gyerekeknek a Face-
bookon keresztül, a szülőket is várjuk egy
későbbi időpontban egy rendhagyó isko-
labejárással egybekötött tájékoztatóra, és
azután áprilisban a beiratkozásra.

Szeretettel várunk 
minden kenderesi kisgyermeket 

a kenderesi iskolába!

Nagyné Lenge Margit

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2022. március 3. oldal

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 



Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kenderes Városgazdálkodásnál 
a következő szolgáltatások megrendelésére van lehetőség:

– szennyvíz belső hálózat kiépítés: 7 500 Ft/m helyett 6 500 Ft/m. 
Az ár tartalmazza az anyag-, és munkadíjat is.

– sátor bérlés: 20 000 Ft/alkalom
– gépi földmunka: 12 700 Ft/gépüzem óra
– síküveg vágás: 5 500 Ft/m²
– munkadíjas üvegezés: 7 500 Ft/m² 

Szállítási szolgáltatások településen belül:
– MTZ: 6 985 Ft/fuvar
– AGT: 5 715 Ft/fuvar (áprilistól)
– szállítás és gépi felrakás: 15 000 Ft/fuvar

Szállítási szolgáltatások településen kívül egyedi megállapodás alapján.
– Állvány bérlés: 6 350 Ft/nap.

Szennyvíz belső hálózat kiépítés esetén 
részletfizetést biztosítunk!

Megrendeléseiket rövid határidőn belül teljesítjük.
Üvegezések esetén a számla a Biztosítóhoz benyújtható.

Érdeklődni: munkaidőben (hétfőtől csütörtökig.: 7:00-16:00 óráig, pénteken: 7:00-12:00 óráig)

Telefonon: 06/59/328-206 Iroda
06/30/749-0732 Ladányiné Zabolai Anna
06/30/547-1045 Vígh Ferencné.

Személyesen: Kenderes Városgazdálkodás irodájában
5331 Kenderes, Szent I. út 56.

Ladányiné Zabolai Anna

Biztosítási ügynök, ügyintéző (Karcag), 
Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
Jegyzőkönyvvezető, gépíró, írnok (Karcag),
Könyvelő (Berekfürdő),
Bolti eladó (Kisújszállás),
Gyermekfelügyelő (Kunmadaras),
Ablakgyártó (Kisújszállás),
Tetőfedő (Karcag),
Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
Traktorvezető (Karcag),
Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás),

Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású (Karcag),
Postaforgalmi helyettes, ügyintéző (Karcag),
Betanított kézbesítő (Karcag),
Postavezető (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/

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



Kurucz Virág Anita 9 éves kenderesi kislány tavaly nyáron egy torna táborban szerette meg a talaj-és
szertornát. Azóta rendszeresen edz, és a kitartó szorgalmának meg is lett az eredménye: 2021. november13-án a
Kunhegyesen megrendezett városi bajnokságon saját korcsoportjában 1. helyezést ért el, és a Diákolimpián
megyei 7. helyezett lett. Jelenleg is készül különböző versenyekre, heti három alkalommal jár edzésre.

Lételeme a mozgás, a torna, de tanulni is nagyon
szeret. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk
neked Virág!

Mikola Istvánné

INTERJÚ               Kenderesi kislány sikere

Művelődési Ház – Felhívás
Tisztelt színház kedvelők, várjuk jelentkezéseiket a Móricz Zsigmond Művelődési Ház irodájában

vagy a 06-59/328-141-es telefonszámon!

5. oldal2022. március KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Az első éremmel a városi bajnokság után Szertorna felkészítő tanárai: Kiss János és Soós János



Március 5-én részt vettem a Művelődési Ház által szer-
vezett nőnapi városi rendezvényünkön. Köszöntőm után a
meghívott előadó, Johnny műsora következett, majd a
Makai testvérek társastánc bemutatójára került sor. A szü-
netben retro szendvicset és üdítőt fogyaszthattak a jelen-
lévők.

Köszönöm Tóthné Molnár Ágnes igazgatónőnek és kol-
légáinak munkáját, valamint Csáthy Zoltán képviselőtár-
samnak a zene szolgáltatását, továbbá a szép számú közön-
ségnek, hogy elfogadták meghívásunkat.

ISTEN ÉLTESSE 
A NŐKET!

Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester
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KulTÚRA      VÁROSI NŐNAPI RENDEZVÉNY



Ez évben is nagy sikert aratott az újságban megjelent Farsangi totó nyereményjátékunk.
A 13+1 Farsangi totót hibátlanul kitöltők névsora:

Sípos Bálintné, Kovács Marianna, Makai Krisztina, Juhászné Zeleni Margit Piroska, 
Víg-Andrási Márta, Tarné Kovács Ibolya, Szél Hanna, Szél Panna.

Gratulálunk és köszönjük, hogy velünk játszottatok!
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház

FARSANGI TOTÓ
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Városi Könyvtár 

Farsangi
rajzpályázat 

Farsangi rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak és
kisiskolásoknak. 75 pályamű érkezett, melyek - névvel
ellátva – megtekinthetők voltak a könyvtár ablakain,
valamint a bejárati ajtón. Az ügyes kis kezek sok szépet
alkottak, sokan megnézték az „ablakkiállításunkat,”
melyet március 2-án, Hamvazószerdán (a farsangi
időszak befejeztével) bontottunk le. Ezen a napon volt
az eredményhirdetés is. Köszönet minden résztvevő-
nek, szebbnél szebb alkotásokkal neveztek a gyerekek.
A díjazás az alábbiak szerint alakult:
óvodás korcsoportban:

1. hely Király Noémi 
2. hely Pádár-Nánási Hanna
3. hely Baktai Judit
Különdíj: Tóth Sára

1.-2. osztályos korcsoportban:
1. hely Gaszparjan Narine 2.a
2. hely Gondos Vanda 2.a
3. hely Horváth Kendra 2.a
Különdíj: Jónás Ádám 2.a, Kristóf Kornélia 1.a

3.-4. osztályos korcsoportban:
1. hely Krokavecz Márton 3.a
2. hely Rácz Barbara 3.a
3. hely Kun Imre 3.a

Köszönjük a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és a Liliom Óvoda együttműködését,  Fehér Noémi
zsűri elnök munkáját, és Erdei Istvánné Margitkának a
finom süteményeket! Köszönjük Baktai Kálmán
önkormányzati képviselőnek megtisztelő jelenlétét,
támogatását!

Edit és Gréta könyvtárosok

Új könyveinkből ajánljuk:

Anni Taylor: Végzetes játék
Bartha Ákos: Véres Város: fegyveres ellenállás
Budapesten
Bartos Erika : Bogyó és Babóca az óvodában
Borsi-Kálmán Béla: Az aranycsapat, és ami utána következi: adalékok a
Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer a futball tükrében
Catherine Anderson: Epervidék: Mystic creek 5.
Catherine Leblanc: Akkor is szeretnél?
Cristiane Steffan: Papírgömb állatkák
D. Koronyi Ágnes: A nő mosolya: il sorriso della donna
Dalia László: Celebvilág Magyarországon
Dan Simon: Fullasztó tél
Dawn Casey: Mesék télre
E. G. Scott: The woman inside: a másik nő
Eva Ibbotson: Mindenkinek kell egy kutya!
Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei
Fábián Janka: Cholera-napló
Fábián Janka: Julie könyvkuckója
Fráter Erzsébet: A Biblia ételei
Freya Sampson: Az utolsó könyvtár
Gáspár Bea: Bea konyhája 3.
Geronimo Stilton: a rejtélyek hajója: tízedik utazás a Fantázia
Birodalmába 
Gill Thompson: Csillagokba írt sorok
Hazel Gaynor: A lány Savoyból
Helen Davies: Kezdők angol nyelvkönyve
Helen Rappaport: A négy nővér
Jánhy István: Verespataki bányászmesék: Ópapa levelei
Jávorszky Béla Szilárd: A magyarock története 1. 2.
Jan Pol: Meg ne fogd a tehén farkát! : egy régimódi állatorvos
hétköznapjai
Jason Matthews: Vörös veréb
Jojo Moyes: Áradó fény
Jojo Moyes: Az utolsó szerelmeslevél
Josh Malerman: Malorie
Jón Kalman Stefánsson. Ásta, avagy hová menjen az ember, ha nincs kiút
Judithe Little: A Chanel nővérek
Jurán Vidor: Egy vadásznap a Tátrában



EgYHÁZI HÍREK – Katolikus Egyház
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Az előttünk álló hónap vasárnapjain (március 13-án, 20-án, 27-én, valamint április 3-án, 10-én és 17-én) a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 16 órakor (március 27-e, az óraátállítás után
délután 17 órakor) fognak kezdődni a felújított Kenderesi Nagyboldogasszony Templomban. 

Csütörtökön a délutáni szentmise előtt fél órával a rózsafüzért imádkozzuk. 
Nagyböjt péntekjein délután 16 órától (az óraátállítás után délután 17 órától) a keresztúti ájtatosságban a

nagypénteki eseményeket, Jézus szenvedéstörténetét elmélkedjük végig. 
Április 10-én virágvasárnap kezdetét veszi a Nagyhét, a húsvéti ünnep közvetlen előkészülete. 
Április 14-e nagycsütörtök. Jézus Krisztus az elfogása előtt apostolai társaságában elfogyasztotta az utolsó

vacsoráját, ekkor változtatta át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé. Ezen a napon az ünnepi szentmisénk
délután 16.30-kor kezdődik. Ekkor elhallgatnak a harangok, hisz kezdetét veszi Urunk szenvedéstörténete.

Másnap, 15-én nagypénteken emlékezünk Jézus keresztútjára és halálára. Ez egy szigorú böjti nap, tehát a
hústilalmon túl, csak háromszor szabad enni és abból egyszer jóllakni. Ez alól persze kivételek a kisgyermekek, vagy a
nagyon idős emberek, illetve azok, akik valamilyen betegség miatt nem tarthatják be ezt a böjtöt. Ezen a napon nem
lehet szentmisét bemutatni, hanem helyette 16 órától a keresztúti ájtatosságot fogjuk imádkozni, 16.30-kor pedig a
nagypénteki szertartást végezzük el, amelyben felolvassuk Krisztus szenvedéstörténetét és kifejezzük hódolatunkat a
kereszt előtt. 

Jézus a szombatról vasárnapra virradó éjjel támadt fel. Mi itt Kenderesen a feltámadási szentmisénket 16-án,
szombat este 20 órakor fogjuk elkezdeni. Ez a legnagyobb, legünnepélyesebb szentmise az egész esztendőben. Ekkor
szertartásunkat a tűzszenteléssel kezdjük, megújítjuk majd a keresztségi fogadalmunkat és a feltámadási körmenettel
zárjuk. 

Húsvét vasárnapján és hétfőjén pedig a szokásos vasárnapi miserend szerint délelőtt negyed 10-kor lesz szentmise.
Március 22-én, kedden dr. Ternyák Csaba érsek úr 
– délelőtt 10 órakor a felújított Kenderesi Nagyboldogasszony Templomot,
– délután 14 órakor pedig Bánhalmán, az új Szent Család Templomot fogja felszentelni egy-egy ünnepi mise

keretében.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.

A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes
oldalon is.

Koltvári Attila plébános

A Kenderesi római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai

GYÁSZHÍr
Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

KONCZ  SÁNdOr
városunk köztiszteletben álló polgára 92 éves korában elhunyt.

Több évtizeden keresztül a Nagyközségi Tanács építési-műszaki előadója volt, 
aki munkáját mindig precízen, becsületesen, nagy hozzáértéssel végezte.

Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében 
őszinte részvétemet fejezem ki és vígasztalódást kívánok a családnak.

Bogdán Péter polgármester
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Meghívó
Tisztelettel és szeretettel hívjuk

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEOSZ Kenderesi Helyi csoportjának tagjait
2022. április 23-án, szombaton 11 órára

Nőnapi és Anyák napi ünnepségre a Móricz Zsigmond Művelődési Házba.

A 2022-es téli felkészülési időszak végeztével belevágtunk a bajnokság tavaszi
folytatásába. Joggal reméltük, hogy eredményesen kezdünk, hiszen a csapatunk játékosai
éhesek voltak a sikerre, és az egy évvel ezelőtti felkészüléssel szöges ellentétben egyrészt
sikerült még erősítenünk csapatunkon, másrészt kiváló edzőmeccseket tudhattunk magunk
mögött.

Ezeknek tudatában fogadtuk az örményesi műfüves pályán a „hozzánk” látogató
Jászboldogházát. 

A mérkőzés egésze – így utólag elmondható – eléggé gyenge színvonalúra sikeredett,
hiszen e tekintetben magunkat múltuk alul, viszont az ellenfél sem késztetett nagy
erőbedobásra bennünket. Nem tetszett a játékunk, és nyomokban sem lehetett megtalálni az

előző hetek elánját, lendületét stb. Csapatunk erejét mutatja ezzel ellentétben, hogy így is magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést,
és megfelelő eredményt produkáltunk. Győzelmünk nem forgott veszélyben.

A 22. percben Karsai keresztbe lőtt labdájára Puporka A. rajtolt, és az elmélázó, les intésére váró vendégek közül a hálóba jutatta
a labdát 1:0. A 43. percben szöglet után a visszafejelt labdát Fekete Gy. bólintotta a kapuba 2:0. Az 50. percben egy formás jobb
oldali támadás után Kovács M. pöccintett Puporka A. elé, aki a hálóba gurított 3:0. A 89. percben Puporka A. szerezte a csapat 4.,
saját maga 3. gólját 4:0. 

Kenderes – Jászboldogháza 4:0   (2:0)
Gsz.: Puporka A. (3), Fekete Gy.

A 17. fordulóban rangadóra készültünk Tiszaszentimrén. Az őszi fordulóban egy nagyon jó mérkőzést játszottunk egymással, így
sejtettük, hogy a szentimrei pályán nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen oda nem győzni járnak a csapatok. Talán kicsit túl is mértük
a védekezési funkcióinkat, mert azt gondoltuk, hogy megalkuvás nélküli hazai csapatot kapunk majd. Szerencsére sikerült a
mérkőzés nagy részében dominálnunk, és a gyengébb kezdés után folyamatosan jöttünk bele a játékba, amely már üdvözítőbb volt,
mint a múlt héten. Nehezen sikerült feltörnünk a hazaiak lelkes védekezését, de a 74. percben Penti A. kapott remek labdát a bal
oldalon, centerezésébe Kovács M. tette bele a lábát, amely a hosszú oldali kapufáról pattant a hálóba 0:1. 4 perccel később Puporka
A. küzdött meg egy labdáért, amelyet fejjel tolt maga elé, majd „droppból” kilőtte a bal alsó sarkot. 0:2. A hazaiak megpróbáltak
valóban mindent, de a játékot uraltuk a mérkőzés végéig. Úgy gondolom a találkozó képe alapján teljesen jogosan vittük haza a 3
pontot, és tartottuk meg előnyünket a Jászberény előtt.

Tiszaszentimre – Kenderes 0:2   (0:0)
G.: Kovács M., Puporka A.

Jól kezdtünk tehát a tavaszi szezon első két fordulójában, de még mindig van 13 találkozónk, amelyeket abszolválnunk
szükséges. Megtartottuk előnyünket, és 6 ponttal, kapott gól nélkül nézhetünk farkasszemet a télen megerősödött Kunmadarassal
(immár itthoni pályán), és Jászszentandrással.

Hajrá Kenderes!!!
Újvári Erik

Tavaszi szezon 
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