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AUGUSZTUS 20.
Szent István és az
államalapítás

ÚJ KENYÉR

HORTHY ISTVÁN

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.
Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.
Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

(Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér – részlet)

Ó Szent István dicsértessél,
menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma,
mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat
és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből
le a szép magyar népedre!
Mi, kik Téged Pártfogónknak
választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk,
légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat
és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből
le a szép magyar népedre!
(középkori moldvai
csángó eredetű népdal)

(Wass Albert:
A bujdosó imája – részlet)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját, barátait

2016. augusztus 19-én, 14 órakor, a Városháza dísztermében
tartandó ünnepi képviselő-testületi ülésre.
Az eseményen kerül sor a városi kitüntetések átadására

és az új kenyér szentelésére.

Ünnepi beszédet mond Lukácsné Németh Edit,
a Kenderesi Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület elnöke.

2. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2016. augusztus

Testületi ülésen történt
2016. június 22-én rendkívüli, nyílt
ülés keretében a következő napirendeket
tárgyalta Kenderes Város Önkormányzati
Képviselő-testülete: elsőként határoztak
arról, hogy 18.144.182,- Ft összegű támogatási igényt nyújtanak be a Magyarország
2016. önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Második napirendben előterjesztést tárgyaltak, a Kenderesi Gondozási Központ
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat státuszbővítéséről. Polgármester asszony
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézményben további igények jelentkeztek házigondozásra. A kérelmek jogosak és megalapozottak, ezért szakképzett házigondozó
felvétele szükséges ahhoz, hogy a feladatot
teljeskörűen el tudják látni. A státuszbővítés lehetőségét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta,
és támogatta az intézményben 1 fő státusz
létesítését. A testület végső döntése értelmében 2016. július 1-jétől engedélyezték
az 1 fő 8 órás státusszal történő bővítést.
A következő napirendben döntöttek arról,
hogy a 2016. augusztus 26-27-28-án megrendezésre kerülő II. Vadgesztenye Fesztivál költségeihez 2 millió forint összegű
kötelezettségvállalást engedélyeznek a
2016. évi költségvetés terhére. Erre azért
volt szükség, mert a fesztivál megrendezésére benyújtott három pályázatból kettő nem
nyert, a harmadik pedig 1,5 millió Ft támogatásban részesült. Ahhoz, hogy a rendezvény megfelelő színvonalon kerüljön megrendezésre, szükséges a fent nevezett összeg
megléte is.

Az utolsó napirendben előterjesztést tárgyaltak az önkormányzati képviselők, az
alpolgármester és az alpolgármester jutalmazásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen tárgyalta ezt a
napirendet is, és állásfoglalásukban az önkormányzati képviselők és az alpolgármester részére javasolták a jutalmazást. A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett, és
a jutalom kifizetéséhez az előterjesztésben
foglaltak szerint hozzájárultak. A jutalom
kifizetése a 2016. évi költségvetés dologi
kiadásaiból a személyi juttatásokba történő
átcsoportosításával történik meg.
Végezetül közérdekű bejelentések hangzottak el, ahol a jelenlévők tájékoztatva lettek arról, hogy a bánhalmi sportegyesület
úgy döntött, hogy a közeljövőben le kíván
válni a kenderesi egyesülettől. Az ezzel kapcsolatos ügyintézést elkezdték, a szükséges
egyeztetések folyamatban vannak.
Polgármester asszony elmondta, hogy a
közelmúltban a település öregfiúk csapata
részt vett az erdélyi testvértelepülés, Csíkszentmárton által rendezett nemzetközi tornán, ahol első helyen végeztek. Az elért eredményhez ezúton is gratulált. Tájékoztatást
adott arról is, hogy június közepén a szlovákiai Sabinovba küldöttséggel együtt részt
vett a Sabinovi Napok nevű rendezvényen.
A gálaműsoron kitüntetésben részesült a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért. Alpolgármester asszony köszönetét fejezte ki, amiért
a középiskola nyolc diákja is részt vehetett
a rendezvényen.
Következő rendkívüli, nyílt ülését 2016.
június 29-én tartotta a testület. Első napirend keretében előterjesztést tárgyaltak „Kenderes Város Önkormányzat közigazga-

tási területén a lakosságitelepülési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” című eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról.
A települési szilárd hulladék szállításra kiírt
közbeszerzési felhívásra egy ajánlat érkezett, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Az önkormányzatnak kedvező tapasztalata van a Kft. szolgáltatásával kapcsolatban. A bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a fenti
elnevezésű közbeszerzési eljárás egyes részeinek nyerteseként kiválasztotta az ajánlattevőt és felhatalmazták a polgármestert a
szerződések megkötésére.
Következő napirendben hozzájárultak a
Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Toyota Hiluxtípusú gépjármű értékesítéséhez és helyette egy Toyota Hilux 4
WD gépjármű vásárlásához 9.906.000,- Ft
bruttó értékben. A gépjármű vételárát az intézmény 2016. évi költségvetéséből és többletbevételei terhére biztosítja. Az értékesítés a „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában”
foglaltak szerint történik.
Végül a harmadik napirendben azt a nemrégiben hozott helyi rendeletet módosították, amely a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról szól. Erre azért volt szükség, mert a
rendelet felülvizsgálata során észlelték,
hogy az egyik pontja nem egyértelműen rögzíti a támogatásra való jogosultság feltételeit.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei a www.kenderes.hu oldalon megtalálhatóak.

Közigazgatási rezsicsökkentés
– ismét az állampolgárok javaslatát várja a kormány –
Magyarország Kormánya (az Államreform Bizottság felállításáról szóló
1602/2014. (XI.4.) Korm. határozatban)
célul tűzte ki az állampolgárok és a
vállalkozások széles körét terhelő fizetési
kötelezettségek enyhítését, továbbá a
bürokratikus terhek egyszerűsítését.
Az állampolgárok és a vállalkozások
2016. július 11. és 2016. augusztus 19. között három kérdőíven fejthetik ki véleményüket papíralapon vagy elektronikus úton
az alábbiak szerint:
• két kérdőíven 10-10 megjelölt hatósági
eljárás díjának mérséklésével vagy

megszüntetésével összefüggésben,
a harmadik kérdőíven a közigazgatási
bürokráciacsökkentésről, a hatósági
eljárások egyszerűsítéséről.
Mindhárom kérdőív lehetőséget biztosít
arra, hogy az állampolgár egy-egy saját
javaslatot is feltüntethessen.
A papíralapú kérdőívek Jász-NagykunSzolnok Megyében 139 helyszínen, a Karcagi járásban a kormányablakokban, valamennyi osztály ügyfélszolgálatán, kirendeltségén kitölthetőek és leadhatóak. (Karcagon: Kossuth tér 1., Ady Endre út 4., Madarasi út 27., Kisújszálláson: Szabadság tér
1., Kenderesen: Szent István út 56., Kun•

madarason: Kossuth tér 1., Berekfürdőn:
Berek tér 15.szám alatt.)
Az elektronikus kérdőíveket 2016. július
11. 00.00 órától 2016. augusztus 19. 24.00
óráig a http://allamirezsicsokkentes.
kormanyhivatal.hu honlapon lehet elérni és
kitölteni.
Tisztelettel kérem a Karcagi járás lakosságát, hogy éljenek a véleménynyilvánítás
lehetőségével.
Köszönöm együttműködésüket!
2016. július 19.
Hodos Julianna
járási hivatalvezető

2016. augusztus
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Strand szarkák
A nyári kánikulában nagy tömeget
vonzó vízpart, a strandok, uszodák
környéke jellemzően egyben a „strandszarkák” vadászterülete is.
A hatalmas tumultusban megszokott
látvány, hogy valaki felkap egy táskát és
a kijárat felé indul vele, mint ahogy az is,
ha épp a hátizsákban matat, habár lehet,
nem is a sajátja.
Sajnos minden szezonban akad a kínálkozó lehetőségre váró tolvaj és az azt
megteremtő személy szerepére is jelentkező, pedig a gyakran nem kis bosszúságot okozó esetek könnyedén elkerülhetőek lennének némi odafigyeléssel.
A táskákra terített törölköző nem
védi meg értékeinket!
A legjobb védekezés a megelőzés!

Ne vigyünk magunkkal nagyobb
mennyiségű készpénzt!
• Ne viseljünk olyan ékszert, vagy
karórát, amit fürdőzés előtt le kell
vennünk!
• A strandoláshoznem feltétlenül szükséges (laptop, notebook, fényképező,
video, hifi készülék) feltűnő és értékes használati tárgyakat egyszerűen
hagyjuk otthon!
• Szerezzünk be olyan tokot, tasakot,
ami vízhatlan, így készpénzünket,
kisebb értékeinket magunkkal tudjuk
vinni akár a vízbe is!
Az eljárások többségében nehézséget
okoz, hogy a sértettek legtöbbször csak
távozáskor veszik észre a bűncselekményt és az elkövetőről is csak a legritkább esetben van információjuk, így
szemtanúk hiányában nehéz felderíteni a
lopást.
A strandok nem vállalnak felelősséget
az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért,
melyre általában a hangosbemondó is
figyelmeztet.
Amennyiben bűncselekmény sértettjévé válik, kérjük, minél előbb tegyen erről
bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon és vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét!
Élményekben gazdag, problémamentes nyarat kívánunk!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Bűmegelőzési Osztály
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654,
Fax: 56/501-600
•

•

•

Használjuk az értékmegőrzőt, vagy
felváltva vigyázzunk a csomagokra,
lehetőleg ne hagyjuk azokat őrizetlenül!
A fürdőhelyek közelében parkoló
autókban ne hagyjunk látható helyen
táskát, értékes tárgyakat, azokat inkább
a csomagtartóban helyezzük el!

KARCAGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI OSZTÁLY

Ne higgyen a telefonos csalóknak!!!

Az utóbbi időszakban több olyan jellegű csalás történt, ahol az elkövetők telefonon keresték meg áldozataikat. Közölték velük, hogy sorsoláson nagyobb
értékű készpénzt nyertek, azonban annak
átvétele érdekében töltsenek fel különböző összegeket bank automatán keresztül az általuk megadott telefonszámra.
Ne tegye!
Ne váljon áldozattá!
Ne dőljön be ilyen telefonos hívásoknak, azoknak nincs valóságtartalma!
A Karcagi Rendőrkapitányság javaslatai a következők:

•

Egyészséges bizalmatlansággal és
óvatossággal fogadják az ilyen tartalmú hívásokat!
• Ne higgyenek minden csábító lehetőségnek, ne töltsenek fel pénzt a megadott telefonszámokra!
• Kérjenek hivatalos írásos vagy személyes értesítést a „nyereményről”,
ne elégedjenek meg egy telefonhívással!
Amennyiben mégis bűncselekmény
áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es
központi segélyhívószámon! Így nagyobb

esély nyílik az elkövető/k felkutatására és
felelősségre vonására, valamint az eltulajdonított érték visszaszolgáltatására.
Javasoljuk továbbá, hogy a bűncselekmény bejelentését követően vegyék igénybe az áldozatsegítő szolgálat nyújtotta lehetőségeket!
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Levélcím: 5201 Karcag Pf.: 10.
Tel: 59/500-250 BM 32/42-20
fax:59/500-262 BM 32/42-26
karcagrk@jasz.police.hu

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

4. oldal

Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
Jézus édesanyja, Szűz Mária életének
több jeles állomását megünnepli anyaszentegyházunk. December 8-án az Ő
szeplőtelen fogantatását, vagyis azt, hogy
a Jóisten már a fogantatásától megőrizte
a bűnre való hajlamoktól; szeptember 8án, Kisboldogasszony ünnepén a születését; szeptember 10-én a neve napját, és
még hosszan folytathatnánk a Máriaünnepek felsorolását. Ezek közül a legnagyobb – ahogy az elnevezése is utal rá
– augusztus 15-e, Nagyboldogasszony
ünnepe.
Elődeink itt Kenderesen egyházközségünket a Szűzanya imáiba ajánlották. Őt
kérték, hogy a Mennyországból kérje ránk
a Jóisten áldását, templomunk búcsúját
pedig erre a jeles napra tették.
De miről is szól Nagyboldogasszony
ünnepe? Ilyenkor Máriának az evilágból
való eltávozására emlékezünk, amely
esemény egészen egyedülálló volt. Hiszen
a Szűzanyáról anyaszentegyházunk azt
tanítja, hogy Őt a Jóisten, amikor véget
ért a földi léte, a testével és lelkével azonnal felvette a mennybe. Ezért róla nem is
azt mondjuk, hogy meghalt, hanem azt,
hogy elszenderült.
A Szentírásban azt találjuk, hogy a
halál, ami sokszor egy félelemmel teli,
bizonytalannak tűnő vége a mi életünknek, az az első emberek bűnének a következménye. Már az egyházatyák is úgy
fogalmazták meg, hogy ami az első életadóban, Évában megromlott, az Máriában állt helyre. Ahogy az első emberek
vétkének az lett a következménye, hogy

megingott a Jóistenbe vetett bizalmunk,
tehát a földi létből való eltávozásunkat
sem tudjuk úgy tekinteni, hogy most
visszatérünk, még közelebb kerülünk az
Istenhez; úgy Mária az Úr szavára kimondott igenjének meg pont az lett a
következménye, hogy a Fiúisten eljöhetett közénk, így helyreállhatott ez a megsérült viszony, sőt az Isten fogadott gyermekei lehetünk.
Pontosan ezért, a megváltásunkban,
Jézus evilágra jövetelében vállalt szerepe
miatt volt az, hogy Máriát az Isten rögtön, mikor véget ért a földi élete, teljesen
magához emelte. Testben és lélekben.
Mennyei Atyánk ezen tette egy előkép
számunkra. Hisz amikor ez a világ véget
ér, átalakul egy mennyei világgá, akkor
mi is feltámadunk. Ha itt a földön a szeretetet, azaz Istent választjuk, akkor egy
mennyei, megdicsőült testben.
De addig is Mária remény és világító
fény a mi számunkra: megmutatja, hogy
a Jóisten minket is hova vár. És hogy
milyen boldogságban akar részesíteni
bennünket.
Máriát annak idején boldognak nevezték az emberek, mert Jézus édesanyja lehetett. Ő pedig még boldogabbnak nevezte azokat, akik hallgatják az Isten szavát,
és azt meg is tartják. Nagyon fontos,
hogy mi is odafigyeljünk a Szűzanyára és
a boldogságot, életünk célját Jézus követésében akarjuk megtalálni.
Koltavári Attila
plébános

2016. augusztus

EBOLTÁS
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy
városunkban a 2016. évi veszettség elleni
szervezett eboltásra az alábbi időpontokban kerül sor:
szeptember 12. (hétfő)
15-18 óráig
szeptember 13. (kedd)
15-18 óráig
szeptember 14. (szerda) 15-18 óráig
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal udvara.
Bejárat a Rákóczi út felől.
BÁNHALMA:
szeptember 15. (csüt.) 16.30 -18 óráig
Helyszín: CBA bolt mellett.
Pótoltás:
Kenderesen:
szeptember 19. (hétfő)
15-18 óráig
Bánhalmán:
szeptember 22. (csüt.) 17-17.30 óráig
Az oltás díja 3.500,- Ft/eb + a féreghajtó tabletta 120 Ft/testsúlytömeg/10
kg.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét,
hogy 2013. 01. 01-től 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, 2016. augusztus
Dr. Tóth István
hatósági állatorvos

Tájékoztató ingyenes étkeztetés igényléséhez
Tisztelt Szülők!

csatolni kell hozzá
igazolás másolatát a tartós betegségről, vagy
• nagycsaládosok nyilatkozatát (nyomtatvány a titkárságon).
A normatíva igénylő lapot és mellékleleteit leadhatjákaz iskola titkárságán:
2016. aug. 8. hétfőtől – aug. 23. keddig
munkanapokon 8.00-13.00 óráig.
A szeptemberi térítési díjakat az iskola
titkárságán fizetheti be:
2016. aug. 22. hétfőn és
2016. aug. 23. szerdán
7.30 – 16.00 óráig.
•

A Szent Imre Katolikus Általános
Iskola, Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde általános iskolai tanulói
részére a 2016/2017. tanévben
ingyenes étkezés igényléséhez:
• ki kell tölteni a normatíva igénylő
lapot (kérjék az iskola titkárságán)
• csatolni kell hozzá az érvényes gyermekvédelmi határozat másolatát,
kedvezményes étkezés igényléséhez:
• ki kell tölteni a normatíva igénylő
lapot (kérjék az iskola titkárságán)

Menzajegyek osztása: 2016.szept. 1jén a 2-4. tanórák alatt.
Szeptember 1-jén azok étkezhetnek,
illetve maradhatnak a napköziben,
akik augusztus 23-ig befizették a díjat,
vagy leadták a normatíva igénylő
lapot melléklettel együtt!
A Fenntartói határozat értelmében az
igény leadását követő hónap 1-jétől
biztosítható a kedvezményes vagy térítésmentes étkezés.
Nagyné Lenge Margit
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Fehérvárcsurgón táboroztunk!
Köszönjük a szülőknek és a támogatóknak!
27 kisgyermek 4 felnőtt kísérővel és
a buszsofőr Laci bácsivalvágtunk bele
a nagy kalandba.
Rengeteg felejthetetlen élménnyel tértünk haza. Az izgalmas túrák, a városnéző séták a szabadidős programok, esti
játékok derűssé varázsoltak minden percet.
Amerigo Tot szülőfalujában, a Károlyi
kastély mellett a Kaszap István Katolikus
Szabadidőközpontban volt a táborhelyünk. Innen indultunk 2 napon is a
„Királyok Városa”, Székesfehérvár történelmi nevezetességeit felfedezni: sétáltunk a Romkertben, mely Nemzeti Emlékhely, megtekintettük a Szent István
Múzeum kiállításait, lenyűgöző volt a
Szent István Bazilika, ahol olyan kedves
volt az idegenvezető néni, hogy a világon
egyedülálló sekrestyést is megmutatta
nekünk. Külön élmény volt az iskolánk
névadójával kapcsolatos helyek felkeresése. Jó volt sétálni az Országzászló téren, megpihenni az Országalma mellett.
Gyönyörködtünk a Bory várban. Hallgattuk a díszóra harangjátékát. A Koronás
Parkban mindenki kedvére kipróbálhatta
a történelmi játszópark legősibb és legújabb játékait.
Móron megcsodáltuk a Szent Kereszt
templomot, Majkon lenyűgözött mindenkit a kamalduli remeteség kolostora,
épületcsoportja.
Jártunk Veszprémben, ahol az egzotikus állatok látványa mellett a dínópark
aratott nagy sikert.

FELHÍVÁS

Esténként túráztunk aGaja-völgyben, a
Kopasz-dombon, sétáltunk a Károlyi kastély parkjában és volt sok-sok foci, játék.
A takarodó után is megmaradt a jó hangulat, a szobákból kiszűrődő vidám nevetés sejtette, hogy még nincs vége a napnak.
Gyorsan teltek a napok, a színes programok mellett repült az idő. Tábortűz gyújtására ugyan nem került sor, addigra esni
kezdett, de a fergeteges hangulatú táborzáró bulit megtartottuk. Egyéni vagy csoportos műsorral, és egy finom tortával örvendeztettük meg egymást.

Támogatóink:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Liliom Óvoda és Egységes Bölcsőde, Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány, Pádár Lászlóné, Dr. Bencze
Miklós, Cukhor Bt, Vibrátor pékség,
Kovács Sándorné Milike, Ferenczi Gáborné Anikó, Bana István, Krokavecz
László, Andrásiné Barabás Ildikó,Béni
Lászlóné, Erdeiné Bana Éva, Fedor
Diána, Jelenné Bana Szilvia, Kisné
Komendát Tímea, Szűcsné Tóth Sára.
Király Lászlóné

Vállalkozót keresünk az iskolai büfé működtetésére.
Érdeklődni lehet személyesen az iskolában, vagy az 59/528034 telefonszámon.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI
általános iskolai tanár, tanító
(Kisújszállás),
folyamatoperátor, vegyipar (Tatabánya),
frissítő masszőr (Karcag),
területi képviselő (Kisújszállás),
kereskedő (Karcag),
éttermi felszolgáló (Berekfürdő),
pultos (Karcag),
szakács (Berekfürdő, Karcag),
vagyonőr (Kisújszállás),
autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
gépjármű-és motorszerelő, javító
(Kenderes),
gépszerelő (Karcag),

elektroműszerész (Berekfürdő),
ruházati gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó varrodai betanított
munkás (Kisújszállás),
varrónő (Karcag),
vasaló (Karcag),
kútkezelő (Karcag),
tehergépkocsi vezető, kamionsofőr
(Kenderes, Karcag),
áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
komissziózó targonca vezetője
(Kenderes),
egyéb takarító, kisegítő gyermekkísérő
(Kisújszállás),

egyéb takarító, kisegítő (Karcag),
kézi csomagoló /zsákoló, csomagoló,
szalagvégi fizikai munka/ (Karcag),
egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozás,
famunkás (Karcag),
egyszerű ipari foglalkozásélelmiszeripari betanított munkás
(Karcag),
egyszerű ipari foglalkozás
(Kisújszállás),
egyszerű mezőgazdasági foglalkozás,
mezőgazdasági idénymunka (Karcag),
juhász (Kunmadaras).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.)
tel.: (59/500-350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

25 éve alakult a MEOSZ Kenderesi csoportja
Augusztus 6-án tartottuk azt az ünnepi rendezvényt, amelyen 190 résztvevővel ünnepeltük a kenderesi mozgáskorlátozottak csoportja megalakulásának 25. évfordulóját. Meghívásunkat
sok vidéki csoport is elfogadta, akik
annak ellenére, hogy kisebb rendbontás
történt, elégedetten távoztak a rendezvényről.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a rendezvény szervezésében
és lebonyolításában nyújtott önzetlen
segítségét és a támogatóknak az anyagi
hozzájárulást: Dr. Fazekas Sándor, Pádár

Lászlóné, Egei Erzsébet, Kiss Zoltán,
Hermann László és felesége, Pozsonyi
Imre és felesége, Farkas Tamás és felesége, Hoppál Imre és Keresztfalvi Erika,
Juhász Attila, Ulveczki Sándorné, Kínai
Üzlet, Szombat Gábor és felesége, Veres
Mihályné, Peszeki Imre és felesége,
Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Kenderes, Szpisják Imre, Lódiné
Marika, Kiss Virágüzlet, Lovas Baráti
Kör, Városi Könyvtár Kenderes, Kocsmár
Gyula, Veresné Nagy Margit, Bodor
Tamás, Ács Éva, Központi Konyha dolgozói, Tóthné Molnár Ágnes.

ÜRES HELY
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VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntő, Harkány
Május 30-án kaptuk az értesítést, hogy
a középdöntős szereplésünket követően
bekerültünk a döntőbe, melyet Harkányban, június 24-26-án rendeznek.
Nagy volt az öröm a csoporttagokban,
de izgalom is volt bennünk, hiszen ennek
a fellépésnek nagy tétje volt számunkra. A
döntőre kiválasztott táncot - sárközi karikázót és sárközi táncot - ettől kezdve
minden nap gyakoroltuk.
A felkészülés időszaka nem volt problémamentes, egy csoporttagnak a férje kórházba került, megkérdőjeleződött az ő részvétele a fellépésen, így a párok összetétele
is változott.
Végül június 24-én reggel 6 órakor teljes
létszámmal tudtunk megjelenni, készen
állva az indulásra. Kellemesen telt az út,
jókedvűek voltunk, talán így leplezte
mindenki az izgatottságát.
A Baranya Hotelba érkezve mindenki
elfoglalta a számára megjelölt szobát, ám
ekkor is jelentkeztek „apróbb” problémák:
aki tetőtéri szobát kapott, az tériszonnyal
küzdött, aki pótágyas szobába került, az
alatt a pótágy összetört, de ezek a nehézségek is megoldódtak.

tőlünk telt. A néptánc produkciókat a Pécsi
Egyetem néptánc szakos oktatója értékelte.
Aznap este már felszabadultan tudtunk
szórakozni, beszélgetni a hotel éttermében, ahol a fellépőket egy közös vacsorára
hívták.
26-án reggel szomorúan kezdtünk pakolni a bőröndökbe, de hazaindulás előtt
még egy nagy esemény várt ránk: az eredményhirdetés. Ez volt a 3 napos döntő
csúcspontja. 202 produkciót mutattak be a

versenyzők, különböző kategóriákban. Az
eredményhirdetésre mindenki összegyűlt a
nagyszínpadnál, nagyon sokan voltunk.
Néptánc kategóriában hirdettek eredményt
utoljára, így az izgalom nagyon nagy volt
bennünk. Meghallgattuk a bronz- és ezüst
minősítések átadását, de elérkeztünk az
aranyhoz, amely kategóriában elsőként a
kenderesi Topogók Néptánccsoport neve
hangzott el. A mai napig nem tudom, hogy
tudtam olyan gyorsan felpattanni a lépcsőn, hogy átvegyem az oklevelet…
Mindannyian sírtunk örömünkben, néhány
percig megszűnt körülöttünk a külvilág.
A díjkiosztó végeztével a közel 300 fellépő
együtt énekelte a „Szeressük egymást
gyerekek” kezdetű dalt, majd boldogan
szálltunk be a buszba, hogy hazainduljunk.
Ezúton szeretném megköszönni Kenderes Városi Önkormányzatának a támogatást és azt a sok gratulációt, amit személyesen és egy közösségi oldalon kaptunk!
Köszönöm a táncos társaim és a magam nevében!
Bodor Andrásné

Nem sokkal érkezésünket követően
kezdődött a 3 napos rendezvény megnyitója, ahol minden résztvevő felvonult a
városligeti nagyszínpadhoz. Mi is, mint
ahogy a többi versenyző, készítettünk egy
helységnév táblát, amit a magasba emelve
érkeztünk meg a helyszínre. Az időjárás
nem kímélte a fellépőket és a közönséget
sem, a hőség enyhítésére hideg víz osztásával készültek a szervezők.
25-én reggel már határozottan érezhető
volt a feszültség a csoporttagokon. Elérkezett az idő, színpadra kellett állnunk. A
produkció végére már mindannyian megnyugodtunk, tudtuk, hogy megtettük, ami
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MEGHÍVÓ
A kenderesi Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt

TÓTH JÁNOSNÉ
munkáiból készült

„GYÖNGYÖM,
BOKRÉTÁM”
című gyöngyékszer
kiállításra.

A kiállítás megtekinthető

2016. augusztus 8-26-ig
munkanapokon a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.

Kedves diákok!
Ha szeretnétek elolvasni a nyári szünetben a kötelező olvasmányokat, gyertek a
könyvtárba! Rövidített változatot is tudtok kölcsönözni. A könyvtári tagság 16 éves
korig ingyenes.
***
A Városi Könyvtár fontosnak tartja a helyi tehetségek, értékek megismerését, bemutatását.
Számos kiállítást rendeztünk kenderesi és bánhalmi alkotók munkáiból (gyufamakett, gobelin, vert csipke, kézimunka, festmény, rajz, maci gyűjtemény), most
Tóth Jánosné gyöngyfűzéseit mutatjuk be. Tóth Jánosné Erzsike 68 éves, Bánhalmán született és jelenleg is itt él. 33 évig dolgozott a Fenyves Otthonban ápolónőként, majd intézetvezető főnővér státuszban. 2009 óta nyugdíjas. Sosem tétlenkedik, érdeklődési köre szerteágazó: szeret kirándulni, sokat utazik, olvas, jelentős
könyvgyűjteménye van, makramézik, horgol, köt. Két éve kezdte a gyöngyfűzést
saját ötletei alapján.
Ez az első önálló kiállítása, fogadják szeretettel!

ÜRES HELY
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A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tisztelettel meghívja az

V. REgIOnÁLIS SZÁntóVERSEnyRE
Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat)
A verseny helyszíne: Kenderes, 3404 számú út 3-as km kő
A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Könyvtár hírei
A Nemzeti Kulturális Alap minden
évben ingyenesen biztosítja könyvtárunk számára az alábbi folyóira-tokat:
2000
Aetas
Alföld
Balkon
Bárka
Csodaceruza
Édes Anyanyelvünk
Élet és Tudomány
Életünk
Filmvilág
Forrás
Fórum (Társadalomtudományi Szemle)
Földgömb
Galaktika XL
Hadtörténelmi Közlemények
Hitel
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Jelenkor

Kabóca
Kalligram
Kassai Figyelő
Kommentár
Korall
Kortárs
Korunk
Könyvhét
Látó
Magyar Építőművészet
Magyar Iparművészet
Magyar Műhely
Magyar Napló
Magyar Nyelvőr
Magyar Szemle
Moldovai Magyarság
Mozgó Világ, Műemlékvédelem
Műhely
Műút
Művelődés
Nagyvilág
Pannon Tükör

Prágai Tükör
Rubicon
Székelyföld
Szépirodalmi Figyelő
Szitakötő
Színház
Szivárvány
Természet Világa
Természetbúvár
Tiszatáj
Történelmi Szemle
Tücsök
Új Forrás
Új Könyvpiac
Új Művészet
Valóság
Vigilia
Világtörténet
Zenekar.
A legfrissebb szám kivételével minden
folyóirat kölcsönözhető.
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MEGHÍVÓ
Tiszteletadásra, emlékezésre hívjuk Önöket
a Horthy család honi földbe temetésének 23. évfordulóján,

özv. Horthy Istvánné, Ilona asszony három év előtti elhunytára is emlékezve,

a Horthy mauzóleum és környezete felújítása alkalmából,
Kenderesre 2016. szeptember 3-án (szombat)!
Program
10.30

Szentmise özv. Horthy Istvánné-Ilona asszony emlékére a római katolikus
templomban. A misét Bíró László római katolikus tábori püspök celebrálja.

11.30

A mauzóleum újraszentelése, megáldása, megemlékezés, koszorúzás,
Bíró László római katolikus tábori püspök, katonai ordinárius, Jákob János
dandártábornok protestáns tábori püspök, Cseh Judit református lelkész és Koltavári
Attila római katolikus plébános részvételével.
Emlékező beszédet mond Jákob János protestáns tábori püspök

14.30

A kastélykertben a Magyar Légierő Zenekara-Veszprém ad koncertet
a két világháború közötti katonadalokat, indulókat játszva.

16.00

A Művelődési Ház nagytermében bemutatjuk Koltay Gábor,
özv. Horthy Istvánné főméltóságú asszony budapesti és kenderesi búcsúztatásáról
készített megható-megrendítő filmjét.
Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!
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