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Tisztelet a bátraknak!
„...Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!”

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger – részlet –
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Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk...

A képek a Kenderes Város Önkormányzata és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda által szervezett
ünnepségen készültek. A képeket Mészáros Tamás készítette.
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Húsvét – Az élet ünnepe
Ahogy haladunk előre az esztendőben, az Egyház a mi Urunk Jézus
Krisztus életének újabb és újabb eseményeit állítja elénk.
Ezek a nagy ünnepek – mint a karácsony, a húsvét, a pünkösd –, mind a mi
életünkre is komoly befolyással lévő
események emléknapjai. Közülük is kiemelkedik a Húsvét, amelyet joggal
tartunk mi Keresztények a legnagyobb
ünnepünknek, hiszen nem akármit kaptunk kétezer éve ezen a napon Istentől.
Az emberiség legősibb álma vált ekkor
valóra. Teremtőnk ugyanis megadta nekünk az örök életet.
Nagypénteken – a karácsonykor evilágra született, emberré lett Fiúistent –,
Jézus Krisztust megkínozták és megölték. „Őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi
bűneinkért törték össze; a mi békességünkért érte fenyítés, és az Ő sebe által
gyógyultunk meg.” Ezek a sorok Izajástól származnak, s a próféta megjövendöli bennük, hogy az emberek bűnei miatt megsérült világ, majd egy
olyasvalaki életáldozata által fog megszabadulni a rossz, a pusztulás, az önzés rabságából, aki teljesen ártatlan, s
hajlandó magára venni a mi bűneinket.
Ez az ígéret Jézus személyében teljesedett be. A Szentháromság második személye eljött értünk, hogy Ő maga adja
meg számunkra a szabadulást. Az emberi gonoszság végzett vele, de halála
nem tartott örökké.
Jézus Krisztus ugyanis az Ő kivégzését követő harmadik napon, Húsvét va-

sárnapján, feltámadt a halálból. Ennek
az eseménynek rengeteg olyan következménye lett, amely az ember, az egész
emberiség életére komoly hatást gyakorolt. Egyrészt ez a feltámadás megnyitotta számunkra életünk második,
végtelen szakaszát. Az emberek élete
ugyanis most már folytatódhat a Földről
való eltávozás után is. Ez az élet pedig
nem akármilyen. Örökké tartó és boldog.
Jézus Krisztus feltámadása teljesen új
és korszakalkotó volt. Olvashatunk a
szentírásban korábban is olyan csodaelbeszéléseket, amelyek halottak feltámasztásáról szóltak. Jézus ugye feltámasztotta a barátját, Lázárt, aztán egy
Jairus nevű zsidó férfi lányát, egy Naim
nevű városban lakó fiatalembert. Ezek
az emberek visszanyerték evilági életüket.
Jézus feltámadása azonban teljesen
más volt, mint az övék. Ők ugyanis
földi életüket kapták vissza, folytathatták azt. Földi testet kaptak, ami azt jelenti, hogy bármikor megbetegedhettek, és amikor elérkezett a napja, akkor
eltávoztak az evilági életből, meghaltak. Jézus viszont nem erre az életre támadt fel, hanem az örök életre, az örökkévalóságra, s az Ő feltámadása lehetővé tette számunkra, hogy mi is megkaphassuk és élvezhessük ezt az örök
életet.
Másrészt Krisztus feltámadása komoly
hatást gyakorolt az apostolokra és az Ő
tanítványaira. Ugyanis amikor Jézus
meghalt a kereszten, akkor az Ő köve-

tői bizony kétségbeestek. Akit ők uruknak tekintettek, akiről azt gondolták, hogy
legyőzhetetlen; hogy megmenti őket
minden bajtól, ezért nyugodtan ráhagyatkozhatnak és bízhatnak az erejében, azt
elfogták, iszonyatosan megkínozták és
megölték. A tanítványok ezután úgy érezték, hogy becsapták őket. Hogy az a tanítás, az az új életforma, amelyet Jézustól tanultak, és amelyet éltek is, az
hamis. Ha itt véget ért volna a történet,
akkor biztos, hogy az apostolok nem
kezdik el hirdetni a Krisztusi, Keresztény tanokat, s akkor nem terjed el a Kereszténység.
Krisztus azonban feltámadt. A tanítványok pedig valami olyan bizonyságot szereztek erről az eseményről, hogy
gyökeresen átalakította a Jézusról alkotott képüket, és olyan erőt és lendületet
kaptak, amely képessé tette őket arra, hogy
Istennel együttműködve, az Ő társaiként
a Keresztény vallást elkezdjék terjeszteni, s ezáltal végre lehetővé vált, hogy
Isten üzenete, az Ő bemutatkozása eljusson minden emberhez.
A Jézus Krisztus által alapított, az isteni örömhírt hirdető és a boldogság felé isteni iránymutatást nyújtó Egyház
immáron kétezer éve a világban van és
teljesíti a Krisztustól rábízott feladatát.
Melynek lényege az: megmutatni az
embereknek, hogy Isten VAN. Hogy
Isten maga a szeretet, aki képes volt
értünk, az Ő gyakran hibákat hibára
halmozó teremtményeiért, gyermekeiért emberré lenni, szenvedni és meghalni, s aztán új életre támadni, feltámadni, hogy ezáltal valamennyiünknek
részünk lehessen az Ő örök, boldog életében. Feladata az egyháznak tehát, hogy
megmutassa az embereknek, hogy van
értelme az életnek.
Erre az üzenetre, örömhírre mindnyájunknak nagy szükségünk van. S ha
hajlandóak vagyunk meghallgatni azt,
odafigyelni Isten szavára, akkor a húsvéti feltámadás ténye mindnyájunk életét át tudja formálni, hisz megadja nekünk azt a reményt, azt a távlati célt,
amely nélkül boldog emberi lét nem képzelhető el.
Koltavári Attila plébános
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Testületi ülésen történt
A február 15-i rendes testületi ülésen került sor a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására.
Az ülés előtt több alkalommal megvitatásra került az anyag: összevont
ülés keretében a bizottságok megtárgyalták, két közmeghallgatáson (Kenderesen és Bánhalmán) megismerték a
lakosság véleményét és az intézményvezetőkkel is egyeztették a tervezett költségvetést. Kialakultak azok a sarokszámok, amelyek a költségvetés alapját képezik.
A működési célú kiadásokat 618.176
ezer Ft-tal, a működési bevételeket ugyanezzel az összeggel tervezik megvalósítani. Felújítási és beruházási célú kiadásaikat 28.535,-ezer forintban állapítják
meg, melyet az alábbi feladatok végzésére használnak fel:
útalap készítés, Vízmű út felújítása,
járdák felújítása, lakó és nem lakó ingatlanok felújítása és tervek készítése,
informatikai eszközök beszerzése, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, egyéb
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,
egyéb berendezések, gépek beszerzése,
mezőgazdasági gépek beszerzése, részesedések beszerzése, ingatlan beszerzés.
Megállapításra került, hogy a költségvetés ebben az évben is csak szigorú, takarékos gazdálkodással lesz tartható, amely elsődleges feladat.
Második napirendben tárgyalták és
hagyták jóvá a Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegéről szóló határozatot.
„Egyebek” napirendben tárgyalt
ügyekben döntött a testület:
- a Kenderes József Attila út 16. szám

alatti ingatlan megvásárlásáról, mivel a
dolgos, igyekvő fiatalokat a lakás vételárának több részletben történő megfizetésének lehetőségével kívánja támogatni későbbiekben az önkormányzat.
Pályázati rendszer kialakításával fogják
eldönteni, hogy kié legyen a lakás.
- Határozat született arról, hogy
Kenderes Város Önkormányzata szerződést köt Kenderes Városgazdálkodás
intézményével, amely a hóeltakarítási
és csúszásmentesítési feladatok elvégzését szabályozza.
- Döntöttek az Európa a polgárokért
2014-2020 Testvértelepülések találkozója Európai Uniós pályázaton történő
indulásról. Nyertes pályázat esetén az
összeget a 2016. augusztus 26-29-e között megrendezésre kerülő testvérvárosi
találkozó lebonyolítására szánnák. Az
önkormányzat a rendezvényt jelenlegi
pénzügyi kondícióit figyelembe véve önerőből nem tudná finanszírozni a 2016.
évi költségvetés terhére, ezért a pályázat elutasítása esetén a találkozó nem
kerül megrendezésre.
Csatári Lajos írásban javaslatokat terjesztett elő a Képviselő-testület elé. Elsőként javasolta, hogy Földes Jolán, Kenderesen született magyar írónő kapjon
márvány emléktáblát, mivel munkássága elismeréseként 1932-ben Mikszáth
Kálmán díjat kapott. 1936-ban első
díjat nyert egy nemzetközi regénypályázaton. „A halászó macska uccája”
című regénye a Athenaeum nemzetközi
pályázatának világgyőztese lett. Másik
javaslatában az 1956-os emlékműnél
lévő terület „56-os térré” történő elnevezését kezdeményezte. A harmadikban jelezte, hogy kutatásai során kenderesi születésű szabadságharcos személyére bukkant, aki fegyveres harcban
vesztette életét. Kérte, hogy az október
23-i megemlékezéseken kiemelt figyelmet szenteljenek a hős megemlítésének. A javaslatokról döntés ezen a tes-

tületi ülésen nem született, de számba
veszik azokat, és visszatérnek rá.
A február 29-én tartott rendkívüli
nyílt testületi ülésen döntött a testület a
J-N-Sz Megyei Területfejlesztési Operatív Program kiírásaira beadandó pályázatok előkészítői és tervezői feladatainak ellátására alkalmazandó, ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról. Az önkormányzat hét pályázatot kíván benyújtani ezen programon belül:
óvoda felújítására és korszerűsítésére;
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére és fejlesztésére;
Kenderes közintézményeinek energetikai korszerűsítésére; Kenderes komplex belvízelvezető rendszerének fejlesztésére; helyi gazdaságfejlesztésre;
Zöld város kialakítására és egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére. Továbbá ezen a testületi ülésen
döntöttek a Közfoglalkoztatási Startmunka mezőgazdasági program kapcsán hivatalos közbeszerzési tanácsadói
feladatokat ellátó személyéről. Létrehozták az önkormányzat és a Fémmalom Kft. közötti, munkahelyteremtés céljából létrejövő együttműködésről szóló
szándéknyilatkozatot, mely szerint az
önkormányzat saját tulajdonában lévő
ipari területét hosszú távú bérleti jog
keretében biztosítja a kft. részére feldolgozó üzem létesítéséhez.
Az utolsó napirend keretében a helyi
újsággal kapcsolatos személyi változásokról tárgyaltak. A képviselőtestület
Terebesi Éva főszerkesztő lemondását
tudomásul vette és megköszönte eddigi
áldozatos munkáját. 2016. március 1jétől a Kenderes Város Krónikája szerkesztőség – vezetési feladataival Ács
Andrea Évát bízta meg. Helyettesnek
Mikola Istvánnét, tagjainak Balogh Károlynét, Bana Erzsébetet, Szűcs Anitát és
Bodor Tamást választották meg.
(A testületi ülések jegyzőkönyvei
megtekinthetőek teljes terjedelmükben
a www.kenderes.hu honlapon.)
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„Amíg táncolok élek, amíg élek táncolok”
– Interjú Lukács Tamás profi táncossal –
Nyolc éves korától kezdett el a
táncművészet világába tekintgetni három évig társastáncosként, majd
néptáncosként koptatta a kenderesi
művelődési ház színpadának deszkáit.
2010-ben véglegesen eldöntötte, hogy
hivatásos táncos lesz. Mára az álom megvalósult, személyében egy profi táncossal beszélgethetek, hiszen 2015. december 10-én sikeresen felvételizett a budapesti Duna Művészegyüttesbe.
Rutinosan válaszol a feltett kérdéseimre, hiszen éppen túl van egy másik
interjún, amit a Nyíregyházi Televízió
készített vele az elmúlt napokban.
Az első tánclépéseket a Korda Vince
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
kihelyezett, kenderesi kötelékében tette
meg, de 13 évesen már táncolt a nagy
múltú kisújszállási Nagykun Táncegyüttes utánpótlás csapatában a Kistücsökben is, a középiskolai évek alatt pedig a
nyírségi Kisfigurás Táncegyüttesben.
Szakmai tanulmányait a nyíregyházi
Művészeti Szakközépiskolában jelenleg is folytatja, ösztöndíjasa a Duna Művészegyüttesnek, heti két napot a fővárosban szakmai munkával tölt a többi
napon pedig gőzerővel készül az érettségi vizsgákra.
Milyen versenyeken vettél részt eddigi pályafutásod alatt és milyen eredményeket értél el?
2011-ben Kazáron a Regionális Gyermek és Ifjúsági Verbunkversenyen vettem részt először, ahol második helyezést értem el, valamint ugyanabban az
évben az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen páros tánc kategóriában
indultam el, ahol végleg megfogalmazódott bennem, hogy kísérni mindig fogok lányt, de én szólista alkat vagyok,
a férfitáncok iránt nagyobb az érdeklődésem. 2012-ben elindultam az Országos Szólótánc Versenyen, ahol a 60 döntőbe jutott közül megkaptam a nyolc
Bokréta az egyikét. 2013-ban az Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen megkaptam az első Ezüstpitykémet, amit
azóta már sikerült megduplázni. Még

ugyanebben az évben az OKTV-n (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) első helyezést értem el egy inak-

egy nagy hírű esemény, mégpedig a
Nagyecsedi Verbunk Verseny, ahol az
Év Férfitáncosa kategóriában második
helyezést értem el.
Kinek, minek a hatására választottad ezt a pályát? Ki az akinek köszönheted, hogy szakmailag elindított ezen
az úton?
Teljesen véletlenül egyszer becsöppentem a kenderesi néptáncosok félévzáró gálaműsorára mint néző. Itt láttam
egy kisújszállási vendégszereplő fiút szólót táncolni. Addig a pillanatig inkább mint a fiúkat általában - a foci és a karate vonzott. De ott olyan hatással volt
rám a látvány, hogy eldöntöttem: én is
ezt akarom csinálni. A családom folyamatosan, teljes mértékben támogat az
álmaim megvalósításában, elkísérnek
és szurkolnak a fellépéseken, versenyeken.
A legtöbbet egyértelműen RuscsákSzász Andrea első néptáncpedagógusomnak köszönhetek, ő szerettette meg
velem a táncot végérvényesen.

Lukács Tamás
telki legényes tánccal. 2015-ben a helyi
iskolai tanulmányi versenyen különdíjas lettem. Ez külön élmény volt számomra mert a társaim is rám szavaztak,
ami nagyon jól esett. 2016-ban ugyanitt
ismét különdíjas és közönségdíjas is
lettem. 2016-ban megint indultam, az
Országos Szólótánc Versenyen és a 260
jelentkező közül bejutottam az ötven
legjobba, ott megkaptam ismét a nyolc
Ezüstpityke egyikét, illetve én lettem a
fődíjazott, a Martin György Néptáncszövetség Junior díjasa, ami az Év Ifjúsági
Szólista Díj tulajdonosa cím is egyben.
2017 januárjában lesz az Országos Felnőtt Szólótánc Verseny, oda ezáltal egyenes ágon már bejutottam, és a nyolc
Aranysarkantyú egyikéért fogok versenyezni. Most erre kell teljes gőzzel felkészülnöm. 2016. február végén is volt

Melyek a legemlékezetesebb fellépéseid, amelyekhez emlékek, különleges
események fűznek?
Idén már harmadszor tiszteletbeli fellépő vendége vagyok az Országos Táncháztalálkozónak. Az Országos Néptáncantológián az ország legjobb koreográfiái és táncosai lépnek fel, itt is idén
harmadszor mutathattam meg magam.
Tavaly a MOM Kulturális Központban,
2014-ben a Budapesti Operettszínházban léptem fel több ezer ember előtt. Szívesen emlékeszem vissza a budai Hagyományok Házában történt fellépésekre is.
Büszke vagyok, hogy egy színpadon
állhattam az országos hírű 4 For Dance
formációval, Puskás Petivel vagy a
Hooligans frontemberével Endivel, és
több országos tehetségkutató műsor szereplőjével.
Ezt a szakmát szánod fő kenyérkeresetnek a jövőben vagy érdekel más
is?
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
Teljes mértékben ezt szánom fő kenyérkeresetnek, legalább öt évig szeretnék most profi táncosként dolgozni,
amivel a szakmában nevet szerezhetek
magamnak. Mellette jelentkeztem a
Táncművészeti Főiskolára is, érettségi
után itt szeretnék továbbtanulni. Utána
pedig a jövő nemzedékének szeretném
ezt a tudást átadni, tanítás formájában.
Illetve a legutolsó verbunkversenyen kaptam egy felkérést, Kocsis Enikő a szentendrei tánccsoport vezetője kért fel, hogy
nyártól csatlakozzak Fitos Dezső társulatába. Nagy álmom, hogy én magam is
létrehozzak egy olyan csapatot elhivatott táncosokból, mint amilyen én vagyok.
Hangszeren játszol-e?
Igen, brácsázok, próbálgatom a nagybőgőt, mindezt csak autodidakta módon teszem. Kipróbáltam a tangóharmónikát és gitározom is, de sajnos
ezekre manapság szinte semmi időm nem
jut már.
Hogyan érzed magad amikor rajtad
van a népviselet és a kalapod? A ruha
hatására változik a színpadi viselkedésed?
A viseleteket mindig büszkén hordom, bizonyos részei sokszor az utcai
öltözékemhez is hozzátartoznak. Ha ezeket viselem teljesen átszellemülök.
Ugyanúgy viselkedem egy buszmegálló avatásakor mint a Budapesti Operettszínház színpadán, mert nekem ez
teljesen az életem része. Ha meghallom
a zenét élek, teljesen átérzem, onnantól
kezdve nincs izgalom, csak a zenekar, a
tánc, a zene és én.
Utána szoktál e nézni, hogy a ruha
amit viselsz, milyen tájegységet jellemez, érdekel-e a néprajzkutatás?
Természetesen utána nézek, nálam ez
olyan dolog, mint a matematikusnak a
matematika, úgy kötődik a néptánchoz

is a néprajz. Mióta néptáncolok én magam vásárolom a viseleteimet is. Rengeteg szebbnél szebb ruhadarabot sikerült már beszereznem. Sokszor hívnak
ismerősök is, hogy megállapítsam egyegy ruháról az éppen milyen vidéket
jellemez. Évente kétszer rendezik meg
a Feketetói vásárt az erdélyi Kalotaszegen és én minden ősszel oda járok vásárolni, illetve az Országos Táncháztalálkozón adódik ilyesmire lehetőség. Sajnos nagyon költséges a beszerzés, szükség van az alkudozóképességemre.
Szerinted lehet kommunikálni a
tánccal, például külföldön, más anyanyelvűek kaphatóak a magyar népzene, néptánc elsajátítására?
Magyarországon belül az emberek
nagyon visszahúzódóak, főleg vidéken,
ahol azt hinnék sokan, hogy még megtalálhatóak ezek a dolgok, hagyományok. Ezeken a helyeken sajnos a néptáncost a parasztsággal társítják. Minél
nagyobb helyen van az ember és minél
nyugatabbra, annál jobban mozdulnak
meg. A fővárosban hatalmas divatja van
most ennek, rengeteg flashmobot csinálnak, pl. japánoknak külön magyar
néptánc csoport van és előadásokat tartanak, kalotaszegi legényest mutatnak
be. A mi kultúránk olyannyira végtelenül színes, hogy alig van a világon másik ilyen, ezt külföldön sokkal inkább
elismerik művészeti ágként, értékként.
Hatalmas lehetőség ezt a dolgot művelni annak, aki világot akar látni, mert
nagyon sok helyen kíváncsiak a magyar
értékekre. Például a Duna Művészegyüttes tavalyi évben Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban
és Fehéroroszországban is turnézott.
Elfáradsz-e táncolás közben, hogyan
próbálod őrizni a kondíciódat?
Rengeteget kell edzenem mellette, így
egyre kevésbé fáradok el. Leginkább
futok. Nekem a táplálkozásra is oda kell
figyelnem, mert hajlamos vagyok a hízásra. 11 hónapja életmódot változtat-
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tam, azóta jobban odafigyelek az egészséges táplálkozásra.
Fiatalok körében egyre népszerűbb
a népzene, néptánc. Mi erről a véleményed, hasznosnak ítéled-e ezt?
Nagyon hasznosnak tartom ezt a dolgot, egyrészt mert rendkívüli módon fejleszti a ritmikát, a testi egészséget, közösséget épít, értéket képvisel. A szülők
nyugodtan engedhetik el ezekbe a társaságokba gyermekeiket, mert odafigyelnek egymásra ezekben a közösségekben.
Éltél volna szívesebben egy másik
korban, amikor a népzenéhez természetesebben viszonyult az emberek
nagy többsége?
Éltem volna, abban a korban mikor
ez még nem divat volt, hanem a mindennapok része, talán az 1920-as 30-as
években. Vagy az 1950-es 60-as években, amikor még rengeteg hagyományőrző élt, aki sajnos ma már nincs közöttünk. Sokat tanulhattam volna tőlük.
A népzenén kívül szeretsz más zenei
műfajt is?
A zenében mindenevő vagyok. Szeretem a könnyűzenét is, szívesen elmegyek buliba akkor is, ha modern zene
szól.
A néptáncos fiúk általában a néptáncos lányok köréből próbálnak párt
választani a magánéletben?
Én magamnak nem tudnék mást elképzelni, szeretném ha a kiválasztottamnak is ez lenne majd az élete.
Mindeg, hogy néptáncos vagy moderntáncos, de a tánc legyen számára is
nagyon fontos.
Kívánunk Neked a jövőre további
szép sikereket, és mindehhez jó egészséget és kitartást!
Ács Andrea Éva

TURISZTIKAI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóterem és a Néprajzi
Kiállítóterem - a szokott nyitvatartáson kívül, - 2016. március 27-én (húsvét vasárnap) és március 28-án
(húsvét hétfőn) is 9.00 – 17.00 óra között várja a látogatókat!
A Horthy kripta felújítás miatt továbbra sem látogatható, várhatóan május közepén nyílik meg a vendégek
számára!
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde
Szintén a tavasz közeledtét jelzi, ha leendő elsőseink ellátogatnak hozzánk.
Iskolanyitogató rendezvényünk keretében először a tanító nénik látogattak el az
óvodába, majd az óvó nénikkel közösen a
nagycsoportosok jöttek el hozzánk. Két
hete kezdődtek el a foglalkozások, eze-

Februári híreink
Mindenki nagy örömére elérkeztünk a
tél utolsó hónapjához. A februári hónap
hagyományaink szerint a farsang időszaka, melynek elsődleges célja a tél elűzése,
a tavasz elővarázsolása. Iskolánkban
mindent megtettünk, hogy ezt elősegítsük.
Maskarások
A DÖK szervezésében számítástechnikai délutánon vehettek részt tanulóink.
Befejeződtek a 3-4. évfolyamosok helyesíró versenyének iskolai fordulói.
Legjobban teljesítettek Pádár Szonja,
Farkas Gréta 3.a (ők képviselik iskolánJöhet a tavasz!
Alsós osztályaink témahetet tartottak,
vagyis egy hétig a tanórákon is olyan feladatokat oldottak meg, amelyek a farsanghoz kapcsolódtak. Készítettek álarcokat, elfogyasztották a farsangi fánkot,
majd a hét csúcspontjaként jelmezbe
öltözhettek és mulatságot tartottak.
A felsős és alsós osztályok egyaránt elégették a telet jelképező kisze bábjukat,
hogy elriasszák a csúf telet, és végre elérkezzen helyette a várva várt vidám tavasz.

Sorverseny

Először az iskolapadban
kat a megyei megmérettetésen), valamint
Andrási Panna, Horváth Boglárka 4.a
osztályos tanulók. Felkészítő nevelőik
Bordás Józsefné és Kovács Sándorné.

ken nagy vidámság közepette furulya bemutatón vettek részt, dalt tanultak, táncoltak, báboztak és sportoltak leendő diákjaink és közben ismerkedhettek leendő
tanító nénijükkel, az új környezettel és
játékos formában a rájuk váró feladatokkal. Az elkövetkező alkalmakon angol,
interaktív, matematika és kézműves foglalkozás vár még rájuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk intézményünkbe.
Bozsó Györgyné

Hízóvágás a Kenderesi Szakiskolában – 2016. január 31.
Ez évben is megtartottuk az immár
hagyománnyá váló FM-s hízóvágást.
Az iskola dolgozói vállalták és végezték az ezzel járó munkálatokat. Így például a matematika és testnevelő tanár volt
a böllér, az angol tanárnő sütötte a pogácsát, az iskolatitkár pedig felszolgált.
Mindenki megtalálta a maga munkáját,
mely így nem is volt olyan fárasztó, hisz
a jókedv nem hiányzott a palettáról.
A vendégek 7 órára érkeztek. A Földművelésügyi Minisztériumból Dr. Fazekas Sándor miniszter, Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, Dömötör Csaba főosztályvezető,
Feltizi-Veress Imre tanügyigazgatási, ellenőrzési referens és Kovács Judit titkárságvezető.
Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket
a gyomaendrődi, karcagi, törökszentmik-

lósi, kétegyházi és a mezőhegyesi iskola
vezetői is.
A menü a következő volt:
Reggeli
Torokperzselő a malacnak vesztére
Disznónak vére abálva, fűszerezve az
udvar népének örömére
Malacnak pecsenyéje karikába, jóféle
savanyú társaságban

Szőlőnek leve forralva, fűszerezve testünk és lelkünk melegítésére
Ebéd
Kenderesi rettenet, hogy az ebéded mind
megedd
Zöldséges húsfürdő csigatésztával
Sanyi szakács káposztája, ahogy tanáraitól látta
Munkánk végső gyümölcse a „röfögő
legjava” bélbe töltve, frissen kisütve, finomságokkal tálalva
Tüzes bor vörösben, fehérben - minden
mennyiségben.
Kínáltunk még
Nagymama pogácsáját, valamint lekváros párnacsücskét a mi szájízünk szerint.
Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon
jól érezte magát, bár az iskola dolgozóinak a finom és bőséges ebéd után kicsit
nehezére esett a mosogatás, pakolás.
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Képek a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola életéből

SZAKI MIT TUD

Eperjes Károly, nemzetünk színésze
egyszer azt mondta a tehetségről, hogy
az, „mint a barlangi patak, bújik, előtör,
eltűnik, kanyarog, jön-megy, sok minden
befolyásolja, aztán vagy kiér a napra,
vagy sem.” 2016. február 10-én a helyi
Művelődési Házban megrendezett I.
Szaki Mit Tud elnevezésű rendezvényt
azért szervezte iskolánk maroknyi lelkes diák- és tanárcsapata, hogy a tehetségek kiérjenek a napra, előtörjenek és
megmutassák magukat.
A hagyományteremtés céljából megrendezett eseményen összesen hat produkciót értékelhetett a tisztelt zsűri.
A pontozóbírák soraiban köszönthettük
iskolánk újonnan megbízott igazgató
asszonyát, Virág Dórát, valamint Őzse
Máriát, a Szülői Szervezet elnökét, továbbá Pcsolinszky Júlia, Sipos Gyula,
Magyar István pedagógusokat és Pataki
János 12.b osztályos tanulót, a Diákönkormányzat elnökét.
A nagy várakozással kísért verseny
lebonyolításába az időjárás közbeszólt,
így az eredetileg szabad térre tervezett
lovas karüsszelt csupán felvételről tekinthette meg a közönség, a taps azonban így
sem maradt el - Angyal Fanni Bernadett,
Fazekas Bence, Huszka Zsófia, Kiss
Anikó, Szoboszlai Ádám és Zagyi-Tóth
Mária 10.l osztályos tanulóknak.
A második fellépő Gera András 9.g
osztályos tanuló, valamint ifjú táncpartnere, Berényi Katalin volt, akik néptánctudásukat csillantották meg. Elsőként egy
kalotaszegi legényest, majd egy mezőségi
táncot, ún. magyar palatkát láthatott a
közönség.
A magyar régmúltból a jelen zenei világába kalauzolt minket a KLIKK elnevezésű formáció. Ladnai Attila és Tasi Roland 9.v osztályos tanulók rapeltek ne-

Eredményhirdetésre várva
künk. Ezután ismét a népzene került ref- az eredményhirdetésre és az ajándékcsolektorfénybe. Közismert népdalainkat egy magok átadására. Ötödikként végzett Sütő
különös, sokak számára ismeretlen hang- Bianka, 9.p osztályos tanuló, negyedikszeren szólaltatta meg Sütő Bianka, 9.p ként Molnár Georgina és Rácz Brigitta,
osztályos tanulónk.
9.v osztályos tanulók, harmadik lett a
Ötödikként a zene, az ének és a ritmus KLIKK formációja, Ladnai Attila és Tasi
harmóniáit ötvöző, angolszász eredetű Roland 9.v osztályos tanulók közreműköprodukciót, egy úgynevezett cupsongot désével, második a lovas karüsszel előláthattunk-hallhattunk, Molnár Georgina adás Angyal Fanni Bernadett, Fazekas
és Rácz Brigitta 9.v osztályos tanulók Bence, Huszka Zsófia, Kiss Anikó Szoelőadásában.
boszlai Ádám és Zagyi-Tóth Mária 10.l
A versenyzők sorát – nagy közönség- osztályos tanulók részvételével. Megoszsikert aratva – Krokavecz László tanár úr tott első helyezést ért el Gera András 9.g
zárta, lendületes dobszólójával.
osztályos tanuló és táncospárja, Berényi
A produkciók után nem csupán a zsűri, Katalin, valamint Krokavecz László tanár
hanem a közönség is leadhatta szavaza- úr.
tait. S hogy addig sem maradjunk jó hanA rendkívül oldott, jó hangulatban telt
gulatú előadás nélkül, Tóth-Szabó Márta kora délutáni vetélkedő után a közönség
tanárnő énekelt el nekünk egy Szekeres és a versenyzők is vidáman, kellemes élAdrienn, majd egy Koncz Zsuzsa-dalt. Ez ményekkel telve hagyták el a rendezvény
utóbbi olyannyira elnyerte a nézőközön- helyszínét, és sokakban megfogalmazóség tetszését, hogy meg kellett ismételni dott a gondolat: „jövőre veled ugyanitt”.
– de ezúttal bátor, önként vállalkozó Minden résztvevő tanulónak szívből gradiákok és Veresné Nagy Margit tanárnő tulálunk és bízunk benne, hogy a követközreműködésével.
kező tanévben még több tehetség tud
A közönségszavazatok átlagolása és a „kiérni a napra”, előtörni és megmutatni
zsűri pontjaihoz számítása után került sor magát.
A szervezők

Intézményünk 2016-ra
elnyerte az Ökoiskola címet

ÚTFELÚJÍTÁS!

Iskolánk 2016. január 1. és
2018. december 31. közötti időszakra
elnyerte az Ökoiskola címet.
A cím elnyerését tanúsító oklevelet
ünnepélyes keretek között az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Földművelésügyi Minisztérium
képviselői adták át az iskola
képviselőinek 2016. január 30-án.

Hosszú évek óta tartó várakozás után településünkön megkezdődik a 4-es számú
főút belterületi szakaszának burkolat felújítási munkálata. A kivitelező tájékoztatása
szerint 2016 március hónapban kezdik a felújítási munkákat, mely során a régi
aszfaltréteg lemarásra kerül és új, nagy teherbírású felület lesz kialakítva.
Kérik a főút (Petőfi út) melletti ingatlan tulajdonosainak, üzletek és vendéglátó
helyek üzemeltetőinek és a település lakóinak megértését, az építési munkával járó
forgalmi rend változásokkal esetlegesen kialakuló torlódások miatti kellemtelenségekért.
Pádár Lászlóné polgármester
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Képek a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola életéből – Kastélybál
Iskolánk minden évben nagy sikerrel
és nagy érdeklődés mellett rendezi meg a

Kastélybált. A február 20-án megtartott
rendezvényen idén is sokan vettek részt a

dr. Nagyné dr. Kőszegi Szabina átadja saját kezűleg festett festményét
Molnár Imre kollégiumvezetőnek

helyi és a környező településekről. Az ízletes és valóban különleges ételeket az iskola vendéglátós szakoktatói és diákjai
készítették el és szolgálták fel. A bál jótékonysági jellegű, ezért annak bevétele a
Szentannai Sámuel Alapítvány számlájára kerül. Az alapítvány többek között iskolánk diákjait is támogatja.
Az idei bál meglepetése volt, hogy egy
régi, visszajáró vendégünk, dr. Nagyné
dr. Kőszegi Szabina egy saját kezűleg
festett gyönyörű festményt adományozott
iskolánknak, mely Horthy Miklós egykori hadihajóját ábrázolja. A képet a kastély pipázójában állítottuk ki.
Alapítványunk nevében mindenkinek
köszönjük a támogatását!

Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás és Vásár
2016. február 27-től március 6-ig
immár 53. alkalommal került megrendezésre Párizsban a SIA - Nemzetközi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakkiállítás és Vásár.
A minden évben megszervezett vásár a
mezőgazdasági tevékenységet folytatók,
illetve az ahhoz kapcsolódó ágazatok beleértve az egyre nagyobb mértékben
képviselt élelmiszeripart, vendéglátást és
kereskedelmet is - szereplőinek gyűjtőhelye. Mindezen túl kitűnő alkalmat teremt arra, hogy a szektor képviselői találkozzanak a politikai élet szereplőivel,
partnereikkel, a nagyközönséggel.
A SIA mindezen lehetőséget nyújt arra,
hogy a vidéken élők és a városlakók
párbeszédet folytassanak az agráriumot
érintő kérdésekről, illetve tétjeiről, így
nyerve meg a más tevékenységből élők
bizalmát. A Francia Mezőgazdasági Minisztérium elsőszámú partner a kiállítás
megszervezésében és lebonyolításában.
A neves rendezvényen képviseltette magát a francia agrárszakképzés is: a Minisztérium Szakképzési Államtitkársága
– DGER – külön pavilonban mutatta be a
képzési kínálatot, sok szakiskola önálló
standdal, termékekkel vett részt a rendezvényen.
A 2016. évi Párizs SIA-n az FM Agrárszakképző Intézményi Hálózat is részt
vett.
A magyar küldöttséget Román István
Helyettes Államtitkár, a Földművelés-

A magyar delegáció a kiállításon
ügyi Minisztérium Agrárszakképzésért nos tapasztalatokkal gazdagítottták a kifelelős Helyettes Államtitkára vezette. A állításon résztvevő magyar küldöttséget,
delegáció tagjai a kenderesi és gyoma- további szakképzési és Uniós pályázatok
endrődi szakképző iskolák oktatói, diákok.
kidolgozására ösztönzik a francia és maA francia és magyar partnerek érté- gyar agrárszakképző intézményi hálózakelték a kialakított szakmai kapcsolatokat tot.
Hazánk Párizsi Nagykövetsége is foés futó Erasmus + diák és szakoktatói
Mobilitási programokat, megismerték gadta a magyar küldöttséget. Dr. Varga
egymás duális agrárszakképzési rend- Krisztina első beosztott és Gresóné Nesuta
szerét. A francia agrár felsőoktatási rend- Marianna, mezőgazdasági és környezetszer tanulmányozása is szerepelt a ma- ügyi szakdiplomata a partnerség kiszégyar küldöttség programjában. Diákunk - lesítésére és további szakképzési prograPataki János - és felkészítő tanára részt mok kidolgozására bíztatta a magyar devett az állatbírálatban az Unió többi or- legációt.
szágának képviselőivel. Kiállíttunk maA magyar részvétel a neves rendezvégyar termékeket, hungarikumokat; sze- nyen Erasmus + projektek valorizációját
mélyesen találkoztunk a francia Agrárka- és továbbvitelüket, agrárszakképzési promara és szakoktatás vezetőivel, iskola- jektekben résztvevő intézmények köréigazgatókkal. Ezek a programok a ma- nek kibővítését, hálózati együttműködés
gyar duális képzés bevezetéséhez hasz- megerősítését eredményezi.
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Helyesbítés
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Kollégiumi farsang

A Kenderesi Krónika 2015. decemberi
számában tévesen jelentek meg az alábbi
hivatalok ügyfélfogadási rendjei és
elérhetőségei, melyet
az alábbiakban helyesbítünk:
KENDERES VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
5331 Kenderes, Szent István út 56.
Honlap: http://kenderes.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
8.00 – 12.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
13.00 – 16.30
Csütörtök:
8.00 – 12.00
Péntek:
8.00 – 12.00
Telefonszámok és e-mail címek:
Polgármester: 06 (59) 328 -109
polgarmester@kenderes.hu
Jegyző: 06 (59) 328 – 214
jegyzo@kenderes.hu
Igazgatási és szervezési osztály:
06 (59) 328 – 251
igazgatas@kenderes.hu
Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály:
06 (59) 328 – 225
penzugy@kenderes.hu
Műszaki csoport:
06 (59) 328 – 106
muszak@kenderes.hu
Fax: 06 (59) 328 – 251

Iskolánk kollégiumi munkatervében minden évben kiemelt programként szerepel a
kollégiumi farsang. Az idei évben is az egyik legsikeresebb rendezvénye volt a farsang
a kollégiumi életünknek. Diákok és nevelők egyaránt jelmezt és álarcot öltöttek,
szórakoztatva egymást. A fellépőket tanulókból összeállított zsűri értékelte. Ebben az
évben a 10. évfolyamos fiúk „Hófehérke” című műsora végezett az első helyen, Magyar
István nevelőtanár vezetésével.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KARCAGI JÁRÁSI HIVATAL
(Kenderesi Polgármesteri Hivatal épületének
földszintjén található.)
Kenderes, Szent István út 56.
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
8.00 – 18.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8.00 – 16.00
Csütörtök:
13.00 – 16.00
Péntek:
8.00 – 12.00
Telefonos elérhetőségek:
Hatósági osztály: 06 (59) 795 – 167
Gyámügyi osztály: 06 (59) 795 – 168
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL KARCAGI
JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK
(OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY)
KISÚJSZÁLLÁSI KIRENDELTSÉG
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
7.00 – 17.00
Kedd:
8.00 – 16.30
Szerda:
8.00 – 16.30
Csütörtök:
8.00 – 18.00
Péntek:
8.00 – 15.00

KÉRJÜK, ADJON VÉRT IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS FORMÁJÁBAN!
Bernáth András kenderesi lakos súlyos betegsége miatt műtéti beavatkozásra vár, amelyet április végén a budapesti Ortopéd Klinikán fognak
elvégezni.
A szükséges vér típusa: „B” pozitív, mely leadható akár a 2016. március
29-én (kedden) a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartandó véradáson vagy a környező települések véradási helyszínein is.
A vér levétele előtt kérjük jelezze a személyzetnek, hogy neki kívánja azt
felajánlani!
Segítsük elő mielőbbi felépülését és gyógyulását!

2016. március
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Bánhalmán történt...
Elképzelt terveinket tettek követték: február 13-án megtartottuk a frissen alakult Bánhalmi Klub első klubdélutánját. Véglegesen még nem neveztük el a csoportot, folyamatosan várjuk mindenkitől az ötleteket a névválasztáshoz.
Azért, hogy első összejövetelünket kicsit hangulatossá, vidámmá tegyük, farsangi mulatsággal kötöttük össze a délutánt. Egyelőre a kisteremben is bőven
elfértünk, úgymond nem tapostuk egymás sarkát, de a kis közösségben is tetőfokára hágott a farsangi hangulat a jelmezesek bevonulásakor. Az eseményen minden korosztály képviseltette magát. A
néptáncos jelmezesek kisebb produkcióval is készültek, mely igen nagy sikert
aratott. A „kiskatonánk” is jól érezte magát,
a frissen faragott kardjával harcolt és vívta
csatáját.
Második alkalommal március 4-én
tartottunk klubdélutánt, melynek témája
az éves programok tervezése volt. A szokásos „falusi” rendezvényeinket úgy mint
régen, az idén is szeretnénk megtartani.
Sajnos az utóbbi években igencsak megritkultak a nagyobb összejövetelek, melynek az okát mindenki tudja. Míg régebben nem okozott gondot nagyobb szabású

szilvesztert, farsangot, gyermeknapot, majálist, nemzeti ünnepeket, bálokat, karácsonyi ünnepeket rendezni, mára a lehetőségeink minimálisra korlátozódtak.
Sajnos a sportnapok is egyre ritkulnak,
viszont nagyon örülünk a labdarúgó csapatunk létének, mely legalább vasárnaponként egy kis kikapcsolódást hoz a település életébe. Jó lenne, ha minél többen
kilátogatnának a meccsekre, és szurkolóként bíztatnák sportolóinkat, akik ezt
nagyon várják!
Terveink között szerepel a közeljövőben egy úgy nevezett „Garázsvásár” vagy
„Bolhapiac”-rendezése, ahol feleslegessé
vált, megunt dolgaink, használati eszközeink találhatnának új gazdára. Előzetes
felmérés alapján már többen is jelezték,
hogy szívesen részt vennének a szervezésben, akár saját dolgaik árusításában.
Erre is várjuk a további jelentkezőket és
javaslatot a rendezés időpontjára. (Inkább
tavaszi időpontban gondoljuk kedvezőbbnek a rendezést, hogy az időjárás esetleges viszontagságai ne zavarják meg a körülményeket.)
Várunk további javaslatokat arra, hogy
milyen programokban szeretnének részt
venni, és olyan lelkes személyek jelentkezését, akik segíteni tudnának ezek szervezésben.

JÓ HÍR BRINGÁSOKNAK!
Az idén is szeretnénk folytatni a már
megszokott kerékpártúrákat, azzal a módosítással, hogy kezdők és haladók részére külön-külön is indítunk utat, így lehetőséget adva azoknak, akik gyerekeket
is szívesen magukkal hoznának. Így mindenki erőnlétének megfelelő túrában tud
majd részt venni. Tapasztaltuk, hogy nagyon jól érezték magukat az eddig hozzánk csatlakozók.
Eddig megtett túráink (a teljesség igénye nélkül): jártunk a nagykörűi szabadstrandon és Abádszalókon a Tisza-tónál
több alkalommal, mindig nagyon jó időben. Élveztük a gyönyörű tájat, a friss levegőt és a nagyon kellemes vizet. A felújított tomaji templomnál is többször jártunk.
Az idei év első túra időpontja várhatóan: április 2 vagy 3. Az úti célra várjuk a
javaslatokat!
További tájékoztatást, pontosítást az időpontokról és az úticélokról a hirdetőn és
a facebook-on közlünk.
Addig is olajozzátok a bringát, készítsétek fel a túrára, mert megbízható járművekre lesz szükség az utakon!
Balogh Károlyné

Állásajánlatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
– Szociális tevékenységet folytató egység vezetője (Karcag).
– Általános rendszergazda (Kisújszállás),
– Egyéb szakképzett oktató, nevelő, gyógypedagógus,
Fejlesztő pedagógus (Kisújszállás),
– Pszichológus (Kisújszállás),
– Minőségellenőr (Kisújszállás),
– Műszaki szerkesztő (Kisújszállás),
– Anyagbeszerző (Karcag),
– Bérügyi ügyintéző- Bér-TB ügyintéző (Kisújszállás),
– Bolti eladó (Kisújszállás),
– Bolti pénztáros-eladó (Karcag),
– Szakács (Karcag, Berekfürdő),
– Asztalos (Karcag),
– Forgácsoló, NC/CNC gépkezelő, programozó technológus
(Karcag),
– Gépjármű-és motorszerelő, -javító (Kenderes, Budapest),
– Transzformátor-tekercselő (Karcag),

– Ács (Karcag),
– Épületvillany-szerelő (Kenderes),
– Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozószabász (Kisújszállás),
– Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó
(Kisújszállás),
– Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes),
– Targoncavezető (Budapest),
– Rakodómunkás (Budapest),
– Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - állattartó telepi
segédmunkás ( Karcag),
– Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350)
vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Kenderes Város Polgármestere - csatlakozva
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz - meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
címû programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:
– az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
– rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre
átengedett
– balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
– konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei
alapján:
– Balkon kategória:
Erkélyen kialakított
– Mini kategória:
10 – 50 m2
– Normál kategória:
50 m2 felett
– Zártkert 1. kategória:
Zöldség
– Zártkert 2. kategória:
Gyümölcsös
– Zártkert 3. kategória:
Vegyes
Jelentkezési határidõ:
2016. május 20.
Jelentkezés módja:

A Jelentkezési lap kitöltése
és leadása

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk
fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben
elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválaszt ása szabadon lehetséges, mindenki
igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ
legyen.
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés, valamint
különdíj a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország
legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden
kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a zsûri által tett
külön ajánlás alapján.

Országos díj:
– Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászmûvész alkotása
– Miniszteri elismerõ oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen
ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad
át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác
termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 20- augusztus 31-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés várható idõpontja: szeptember
Várjuk minden zöldsé g/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!
Pádár Lászlóné polgármester

Jelentkezési
lap

2016. március
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Tavaszi
tennivalók
Most időszerű elvégezni az ingatlanok előtt lévő járda fölé lehajló faágak
legalább 2,5 m magasságig való visszavágását a zavartalan közlekedés biztosításának érdekében. A közlekedést zavaró, útkereszteződés belátását, járművek biztonságos közlekedését akadályozó ágakat szintén vissza kell vágni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
az ingatlanuk előtt lévő közterület kaszálását, tisztántartását minden tulajdonosnak, használónak folyamatosan kell végezni. Különös gondot kell fordítani a
parlagfű-mentesítésre, kül- és belterületen egyaránt, mivel az allergiás megbetegedések egyre gyakoribbak.
A vízelvezetés biztosítására a belvízlevezető árkok átereszeit is folyamatosan
tisztán kell tartani.
A közterületen tárolt építőanyagot kérjük a saját ingatlanon elhelyezni, vagy
közterület használati engedélyt kérni hivatalunktól.
A közterületet telephelyként használni tilos! A gépjárműveket, munkagépeket mindenkinek a bejelentett telephelyén kell tárolnia!
A kihelyezett forgalomirányító táblák
által meghatározott forgalmi rendet kérjük betartani!
Településünkről az állati hullák elszállítását rendszeresen végzi a debreceni
ATEV. Kérünk mindenkit, akinél állati
hulla és egyéb állati eredetű hulladék keletkezik, az a szeméttelep végénél lévő
gyűjtő konténerbe szíveskedjen lerakni!
A máshol történő elhagyás szabálysértési
bírságot von maga után.
A lakóházak és épületek szükség szerinti karbantartását, meszelését a tulajdonos végezze el a szebb városkép megőrzése érdekében.
A hiányzó házszámtáblákat és postaládákat is javasoljuk pótolni.
Közvilágítási hiba bejelentése
a 06/80-210-310
ingyenesen hívható számon
lehetséges.
Köszönjük minden ingatlan tulajdonos
segítő együttműködését.
Polgármesteri Hivatal

Rendőrségi hírek
Tolvajok a börtönben
2016. február 22-én 21 óra 00 perckor helyi lakos bejelentést tett, miszerint a bejelentést megelőzően az
udvarukon álló autójukból szerszámokat loptak és az elkövetők közül
az egyik személyt felismerni vélték.
A bejelentést követően megállapítást nyert, hogy 2016. február 22-én
21:00 körüli időben ismeretlen tettesek jogtalanul behatoltak a bejelentő
udvarára, ahol a nyitott állapotban
hagyott tehergépkocsiból kivettek,
majd eltulajdonítottak egy szerszámos ládát – a benne lévő kézi szerszámokkal együtt – , 1 db flexet és 1
db akkumulátoros csavarbehajtót, és
a megszerzett értékekkel a helyszínről kerékpárral elmenekültek.
A bejelentő édesapja a cselekményt észlelvén utólérte az elkövetőket és az eltulajdonított értékeket viszszavette tőlük, (ezáltal a lopási kár
megtérült) azonban az elkövetők
visszatartására tett kísérlete nem járt
eredménnyel.
A kiérkező rendőrjárőr az elkövetőket beazonosította, majd pár percen
belül elfogta és előállította a Kenderesi Rendőrőrsre. Az elkövetők gyanúsítottként kerültek kihallgatásra
kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás bűntett elkövetésének meg-

alapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottak a terhükre rótt bűncselekmény
elkövetését elismerték, vallomást tettek. Kihallgatásukat követően nevezett személyeket hatóságunk bűnügyi
őrizetbe és a Jász-Nagykun-Szolnok
MRFK Központi Fogdájában helyezte el. Az elkövetőknek a Szolnoki
Járásbíróság házi őrizetet rendelt el.
Az elkövetők közül az egyik 2016.
március 3-án 18.20 óra és 18.25 óra
közötti időben lakóházát engedély
nélkül elhagyta és ismeretlen helyre
távozott. Keresését haladéktalanul
megkezdték a rendőrök és a polgárőrök, összesen 27 fővel (23 rendőr és
4 polgárőr) a környező rendőrkapitányságok állományának segítségével együtt. Nevezett vélt tartózkodási
helyei, lakókörnyezete, közlekedési
csomópontok ellenőrzésre kerültek,
felkutatására tett elsődleges intézkedések eredményre nem vezettek,
azonban 2016. március 4-én 04:45
órakor, a szolgálatos állomány viszszatérően ellenőrizte a lakókörnyezetet, ahol az elkövető elfogásra került.
Kihallgatása során elmondta, hogy a
házi őrizetben lévő társa is többször
megszegte annak szabályait. Fentiekre tekintettel a társ is előállításra került. Mindkét elkövető őrizetbe lett
véve, valamint a Karcagi Rendőrkapitányság kezdeményezte az elkövetők előzetes letartóztatását, melyet a
bíróság is elrendelt.
Rendőrség

Szelektív hulladékgyűjtés 2016 évben
Január 25.
Április 25.
Július 25.
Október 24.

Február 22.
Május 23.
Augusztus 22.
November 28.

Március 29.
Június 27.
Szeptember 26.

Decemberben nem gyűjtünk szelektív hulladékot!
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Bemutatkozik
a falugazdász
Magda Attila vagyok, Egerben
születtem 1984-ben. Tanulmányaimat
Gyöngyösön és Gödöllőn végeztem.
2008-ban diplomáztam gazdasági
mérnökként. A főiskola befejezése
után falugazdászként kezdtem dolgozni Heves megyében. 2012-ben elvégeztem levelező tagozaton az okleveles vidékfejlesztési agrármérnök
szakot, majd a szakmérnöki képzést
kezdtem el 2013-ban Gödöllőn. 2016.
02. 15-től áthelyeztek JNSZ megyébe
falugazdásznak. Kenderes és Kunmadaras településeken látom el a falugazdászi teendőket. Az áthelyezés
oka, hogy Karcagra költöztünk a
menyasszonyommal. Szabadidőmben - ha a gazdálkodás mellett marad
időm -, a vadászat szenvedélyének hódolok.
Ügyfélfogadás helye:
Móricz Zsigmond Művelődési Ház,
Kenderes, Szent István út 33.
Ügyfélfogadás ideje:
szerda – csütörtök 08:00–16:00-ig.
Telefonos elérhetőség: 30/445-5413
Fontos teendők:
– őstermelői igazolványok
meghosszabbítása március 20-ig,
– anyajuh támogatás igénylése
március 20-ig,
– április hónaptól a terület alapú
támogatás igénylése,
– júniustól a kamarai tagdíj
bevallás elkészítése.
Magda Attila falugazdász

2016. március

Újra mazsorettoktatás
Néhány évvel ezelőtt kiemelkedő
tehetségű mazsorett csoportokat tudtunk szerepeltetni rendezvényeinken
és büszkén mutattuk meg őket más
településeken -, többek között a Debreceni Virágkarneválon -, és külföldön is, különböző fesztiválokon.
Sajnos a csoport nagy része tanulmányai miatt elkerült a városból, és
utánpótlás hiánya miatt megszűnt a
képzés. Február közepe óta viszont

ismét lehetőség van a képzésben való
részvételre.
4 éves kortól várjuk azoknak a gyermekeknek és fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen lépnének fel ezzel a műfajjal kulturális és szórakoztató eseményeken.
A foglalkozások szerdánként 16.15
- 19.00 óra között zajlanak.
Bővebb felvilágosítás: a művelődési
házban személyesen vagy az
(59)328-141-es telefonszámon.

A kép illusztráció, forrás: internet

Kirándulás Sopronba
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
kirándulást szervez
Sopron és környékére
2016. május 30. (hétfő) – június 2.
(csütörtök) között
Szállás: Fertőhomok
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
1. nap Pannonhalmi Apátság megtekintése vagy Győr városnézés
Fertőd - Eszterházy kastély
2. nap Fertőrákos kőfejtő megtekin-

tése, majd kisvasúttal leutazás a
Fertő-tóra
Sétahajó kirándulás a Fertőtavon
Nagycenk Széchenyi Kastély
3. nap Kőszeg városnézés, Velem
(Vasi Skanzen) múzeumfalu
Sopron városnézés városnéző
kisvonattal
4. nap Hazautazás
Sümegi vár megtekintése
Balaton északi vagy déli part
Soltvadkert fagylaltozás (A

királyi választékhoz méltó az
impozáns környezet, ahol szívesen megállnak az átutazók,
és az ország messzi tájairól is
beillesztik programjukba a
cukrászdalátogatást. 2005-ben
az „Év cukrászdája” kitüntető
címben részesültek.)
Részvételi díj: 40.000 Ft/fő
Bővebb felvilágosítás a művelődési
házban vagy az 59/328-141-es
telefonszámon.
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Erdélyi kirándulás
2016. szeptember 10. (szombat) –
szeptember 13. (kedd) között

3. nap Gyulafehérvár
történelmi
városrész megtekintése

Szállás: Kalotaszentkirály
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)

4. nap Hazautazás,
zsibói Wesselényi – kastély,
Zilah, majd a Réz-hegységen
át hazaérkezés

1. nap Kiutazás, rövid pihenő a
Királyhágón,
majd
Bánffyhunyad érintésével
érkezés a
szállásra, délután Kolozsvár
városnézés
2. nap Kirándulás a Kalota –
vidéken, Bélesi- víztározó,
Havasrekettyei
vízesés,
Vigyázó –
hegység
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló,
Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők
következő előadása:

2016. április 13. (szerda)
Jaroslav Hasek:

Svejk, a derék
katona
- vígjáték Az első világégés századik évfordulójának emlékére megidézzük az együgyű hadsegédet, Svejket, Molnár
Lászlóval, Mészáros Istvánnal. Svejk
nem retten meg semmitől, a legváratlanabb helyzetekben is utánozhatatlan derűvel, és mindig meghökkentő ötletekkel rukkol elő. És mindezt az első világháborúban!
Indulás:
Kenderesről 17.45-kor a művelődési
háztól
Bánhalmáról 18.00-kor a buszmegállóból
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

Részvételi díj: 40.000 Ft/fő
A részvételi díj a látványosságok
belépődíjait nem tartalmazza.
A részvételhez érvényes személyi
igazolvány megléte KÖTELEZŐ!
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
szervezése.
Bővebb felvilágosítás
a művelődési házban vagy az
59/328-141-es telefonszámon.

2016. március 29-én
(kedden)
8.00 – 12.30 között

VÉRADÁS
a művelődési házban.

15. oldal

Tisztelt Ellátottak,
tisztelt
kenderesi lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 4/2016. (III. 9.) önkormányzati
ren-delet értelmében a szociális
étkezte-tés személyi térítési díjai
kedvezően módosultak, melyek a
jövőben az alábbiak szerint
alakulnak:
0.– 42.750 Ft közötti egy főre eső
jövedelem esetén:
235 Ft/nap
42.751 Ft – 85.500 Ft közötti egy
főre eső jöved. esetén: 330 Ft/nap
85.501 Ft-tól - az egy főre eső
jövedelem fölött:
405 Ft/nap
A kiszállítási díj 100 Ft/nap, mely
nem személyenként, hanem lakcímenként értendő.
Aki a legfontosabb egészségügyi
szempontok alapján figyelembe vett
és előírt, élelmiszer biztonsági szempontból ellenőrzött, egészséges és
friss alapanyagokból készült ebédet
szeretne igénybe venni, az bizalommal forduljon a Központi Konyha
vagy a Kenderesi Gondozási Központ munkatársaihoz és készséggel
állunk rendelkezésére.
Majzikné Hanyicska Valéria

16. oldal
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Képek a Városi könyvtár életéből
BaBa–mama klUB
2016. március 30-án (szerda)
10.00 órakor tartjuk

„Fognyűvó manócska”
című foglalkozásunkat.
Vendégünk
Horváth Sándorné dentalhigiénikus,
fogászati szakasszisztens.

Február 24-én délután farsangoltunk a könyvtárban a Baba-Mama Klubbal.
Köszönjük Lévai Miklósnénak a farsangra sütött finom fánkot!

KÉZIMUNKA
KLUB
következő foglalkozása
2016. március 29-én (kedden)
14.00 órakor lesz a könyvtárban.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Anyukák is, babák is jelmezben!

„Húsvéti készülődés gyerekeknek!”
2016. március 24. (csütörtökön) 14 órától a művelődési házban

kreatív kézműves foglalkozás
tojáskeresés, bárány és nyuszisimogató,
húsvéti totó, locsolóvers mondó verseny fiúknak
gyere el és ismerd meg Húsvét igazi ünnepét és népi hagyományait!
Belépődíj: 2 db főtt tojás
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