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A TÁNC VILÁGNAPJA – április 29.
„Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem hogy
minden lépést élvezz, míg odaérsz.”
– Wayne Dyer –
A tánc az emberi kultúra része, annak
kezdete óta, egészen az ősidőkre vezethetjük vissza a történetét, amikor még
nem is mulatságként járták. Mágikus
szimbólum-cselekedetek sorozata alakította napjainkig sokféle típusát a varázsló tánctól kezdve az avató, termékenységi, harci táncon át a temetési és
asztrális táncig. Belőlük fakadt aztán a
fejlődés során a népies és a társasági,
illetve a színpadi, művészi tánc.

A magyarságnál is ez volt a folyamata alakulásának, sámánjaink voltak az
első táncosok. A Hunor-Magyar monda
az ősanyai tánc emlékét őrzi.
A tánc napjainkban univerzális művészet, ami képes politikai, kulturális
és etnikai határokat átszelve közelebb
hozni egymáshoz az embereket.
Az UNESCO által felkarolt világnap
egyik fő célja a tánc általános felfogásban való népszerűsítése, valamint

szeretnék, ha az oktatásban is nagyobb
szerephez juthatna ez a művészeti ág.
Kenderes városa több tánccsoporttal
büszkélkedhet, akik nap mint nap űzik
ezt a kedvelt tevékenységet, műsoraikkal színesítik városunk és a környező
települések rendezvényeit, fellépéseikkel és versenyeken történő részvételükkel, az ott elért eredményeikkel öregbítik városunk hírnevét!

A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak sikerei
növendékek Mezőségi koreográfiája
szintén ezüstminősítést érdemelt ki a
zsűri értékelése alapján. A táncosok
közül duó kategóriában:
Győrfi Imola & Tarnóczi Noémi bronz,
Kun András & Kiss Judit ezüst,
Farkas Viktória & Körmös Renáta
ezüst,
Hangyási Dávid & Körmös Enikő
ezüstminősítést nyert.
Hangyási Dávid szóló kategóriában
még egy aranyminősítést is bezsebelt.
A gyerekeket Ruscsák-Szász Andrea
tanárnő készítette fel.

A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskola néptánc tanszakának
növendékei 2017. március 19-én a Nyíregyházán megrendezésre kerülő V. Abigél

Országos Minősítő Táncfesztiválon szerepeltek igen eredményesen.
A túrkevei és kenderesi néptánc csoport tanulói Domaházi táncokat előadva
ezüstminősítést szereztek. A kenderesi

Az iskola társastánc tanszakának
tanulói sem tértek haza üres kézzel
Nyíregyházáról. Ők egy arany és egy
bronzminősítést szereztek. Felkészítő
tanáruk Kézsmárki János koreográfusi
különdíjban részesült.
Ezúton is szívből gratulálunk és
további szép sikereket kívánunk nekik!
Ács Andrea Éva
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DIVORCE Tánccsoport
Gyeremekkorom óta fontos szerepe van az
életemben a táncnak, így egészen biztos
voltam benne, hogy életem hátralévő részében
is ezzel szeretnék foglalkozni. Közel három
éve Debrecenben táncoktatói végzettséget szereztem.

látom a diákjaim lelkesedését a tánc iránt elhatároztam, hogy belevágunk egy nagyobb
versenybe. Február 26-án mindannyian útnak
indultunk Üllőre, hogy megmérettessük ma-

2016 októberében kerestem fel Hollóczki
Juditot, hogy mit szólna, ha indítanánk Kenderesen egy tánciskolát. Vele 5 évvel ezelőtt
táncoltam együtt egy szolnoki tánciskolánál,
innen ismerjük egymást. Nagyon lelkesen vágtunk neki az egésznek és szerencsére meg is
lett az eredménye. Szuper táncosok iratkoztak
be hozzám. Egytől egyik nagyon tehetségesek
és különlegesek. 2016 november eleje óta táncolunk együtt és számomra hihetetlen, hogy
ennyi idő alatt a csapat összeszokott már szinte
egy családdá. Együtt adtunk nevet a csapatnak,
ami a Divorce lett. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház biztosítja a helyet nekünk, amit
nagyon köszönünk. A sok edzés után - és hogy

Ritmusra születtek!

gunkat a Street Dance Cup 2017-es versenyén.
Profi felnőtt kategóriában 4. helyezést értünk
el. Minden táncosomra nagyon büszke
vagyok és innen már nincs megállás. A csapat
már most nekivág a kemény edzéseknek és
meg sem állunk a következő versenyig. A sok
edzés mellett hangsúlyt fektetek arra is, hogy
a tánc ne csak mint mozgásforma, testedzés
legyen a táncosok számára, hanem lélektani
önmegvalósítás is. Az önmegvalósítás egy út.
A te személyes utad. Az, ami beléd van
kódolva. Minél jobban ápolod a kapcsolatot a
lelkeddel, annál tisztább visszajelzést fogsz
kapni arról, hogy merre menj és mit tegyél. A
meditáció, a relaxáció, vagy akár a tánc segít
ahhoz, hogy jól halld a lelked szavát.
Szeretnénk Kenderest képviselni minden
egyes fellépésünkkel és versenyen való
részvételünkkel. Meg akarjuk mutatni, hogy
nem csak a nagyobb városokban vannak
tehetséges táncosok.
Mozsár Gergő táncoktató

A Dalma Dance Club sikerei

Van egy csapat! Lelkes gyermekek!!!
Gyermekek, akik minden évben bebizonyítják, hogy szívvel és megfelelő kitartással bármit el lehet érni! Életük a tánc!
Minden mozdulatuk erről árulkodik, hisz’
jól csak úgy tud dolgozni az ember, ha abba
szívét - lelkét beleteszi! Ebben segíti
munkájukat Kovács Zoltán táncoktató, aki
a maximumot próbálja kihozni belőlük,
még akkor is, ha épp egy rossz napon
vannak túl! Itt mindenki teljesen ki tud
kapcsolni és a heti stresszt le tudja vezetni.
A táncnak jótékony hatása van a fejlődésre,
önfegyelemre, koncentrációra nevel! Ebben
a tanévben már négy versenyen vannak túl,
nem is akármilyen eredménnyel!
október 29. Minősítő verseny Martfűn: a
nagyok csoportja arany minősítést
szerzett.

Panna-Emese-Tamara duója szintén
arany minősítéssel lett értékelve!
december 3. Mikulás Kupa Moderntánc
Kupaforduló: a kicsik csoportja arany
érmet, a nagyoké bronz érmet kapott.
Egyéniben Farkas Emese ezüst
éremmel, Jámbor Imre arany éremmel
zárta a napot!
Duóban Veres Emese és Andrási Panna
az erős mezőnyben 5.helyen végzett.
február 12. Minősítő verseny Martfűn:
minden csapatunk arany minősítést
szerzett.
március 25. Törökszentmiklós Tavaszi
Zsongás Moderntánc Kupaforduló: a
kicsik ezüst érmet szereztek , mazsorett
csoportunk a kunhegyesi tagozattal

kiegészülve és a nagyok csoportja arany
érmet szerzett.
Egyéniben: Szabó Tamara bronz érem,
Farkas Emese bronz érem, Jámbor Imre
arany érem.
Áprilisban elindult az utánpótlás csoport
is, 4-6 éves korú gyermekek számára.
Május 13-án irány az 5. kupaforduló,
ahol reményeink szerint ismét sikeresen
teljesítenek majd táncosaink!
És végül név szerint, akikre büszkék
vagyunk:
Kicsi csoport: Milák Judit, Szél Hanna,
Veres Ágota, Jámbor Bence Roland
Középső csoport: Veres Emese, Jakobicz
Anna, Szabó Tamara, Andrási Panna, Cs.
Kiss Zsófia Panna
Nagyok: Farkas Emese, Szél Panna,
Szarvas Anna, Szpisják Fanni, Kovács
Barbara , Jámbor Imre
Tánctanár: Kovács Zoltán
A kunhegyesi mazsorett csapat: Varga
Dominika, Szegedi Sarolta, Ceglédi
Henrietta, Rácz Alexa
Tánctanáruk: Szekeres Andrea
„Nem az a lényeg hányadik lettél egy
versenyen! Hanem az, hogy önmagadhoz
képest mennyit fejlődtél! Ha már egy picit
is látszik a változás, jól dolgoztál! ”
Jámborné Gyolcsos Brigitta
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Testületi ülésen történt…
Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. február 15-én tartott
rendes, nyílt ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta meg:
Rendeletet alkottak a polgármesteri
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti
támogatásokról, mely szerint a köztisztviselők részére a képviselő-testület a költségvetési rendeletében megállapított keretből az
alábbi juttatást is biztosítja a jövőben, az
eddigieken felül: az a köztisztviselő, aki a
Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál, illetve
jogelőd szervnél folyamatos munkaviszonynyal rendelkezik, 10/15/20/25/30/35/40/45
évi közszolgálati munkaviszony után a jövőben „Hűségjutalom” elismerésben részesül.
Ezzel is szeretnék állományban tartani a
hivatali dolgozókat, akik közül, – magasabb
jövedelemszerzési lehetőség reményében –
többen helyezkednek el inkább a gazdasági
szférában, ezáltal szakemberhiány alakul ki a
szakmában.
Önkormányzati rendeletet alkottak a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról. 2006. óta változatlanul 38.600 Ft
a köztisztviselők illetményalapja. A központi
szabályozás megadja az önkormányzatnak a
lehetőséget arra, hogy emelje ezt az összeget,
amennyiben erre lehetősége van. A hivatal
dolgozóinak hosszabb távú megtartása és
munkavégzésük, hozzáértésük megfelelő
megbecsülése érdekében, 10 % - os emelést
szavaztak meg, amely 42.600 Ft-os illetményalapot jelent a továbbiakban.
Rendeletet alkottak az önkormányzat
2017. évi költségvetésének megállapításáról. Az önkormányzat a 2017. évi előirányzatainak összevont halmozott költségvetési
kiadási főösszegét 785 290 884 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési költségvetési
előirányzatok összege 574 718 050 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzatok
összege 21 674 187 Ft, finanszírozási kiadás
188 898 647 Ft. Az összevont halmozott költségvetési bevételi főösszegét 785 290 884 Ftban állapítja meg, melyből a működési
költségvetési előirányzatok összege 560 588
581 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 600 000 Ft, a finanszírozási bevétel 224 102 303 Ft. A képviselőtestület 1 500 000 Ft-ra ír ki pályázatot a civil
szervezetek támogatására. Az év folyamán
elengedhetetlen a szigorú, takarékos gazdálkodás a költségvetés teljesítése szempontjából.
Évente végzendő, kötelező, törvényi rendelkezés alapján történő feladatuknak tettek
eleget, amikor határozatban állapították meg,
az önkormányzat saját bevételeinek, vala-

mint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
Módosításra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, mert az
önkormányzat bevezeti az általános iskolás
gyermekek tanulmányi támogatását. E
rendeletben foglaltak szerint Kenderes városban működő általános iskolában tanulói
jogviszonnyal rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke után tanulmányi támogatásban részesül az a törvényes képviselő, szülő, gyám,
aki Kenderes közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él, valamint nappali tagozaton
tanuló gyermeke tanulmányi átlaga 4,5, vagy
ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés
esetén a jól megfelelt eredményt eléri vagy
azt meghaladja. A települési támogatás
összege félévente gyermekenként 30.000 Ft.
Aki megfelel a feltételeknek, de rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult a gyermeke után, félévente gyermekenként 20.000 Ft tanulmányi támogatásban
részesül. A támogatás odaítélésére évente két
alkalommal kerül sor, a félévi értékelést
követően. Az eljárást az általános iskola
tájékoztatása után az önkormányzat hivatalból folytatja le. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy
milyen formában lehet kiterjeszteni a középiskolásokra a tanulmányi támogatást. A
felvetett javaslatot megvizsgálják és egyeztetni fognak a Kincstárral is.
Rendeletet alkottak a Közszolgálati
Tisztviselők Napjáról. A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXXIX.
törvény 2017. január 1-től hatályos rendelkezései alapján a közszolgálati tisztviselők
napja már nem minősül a törvény erejénél
fogva munkaszüneti napnak. Ugyanakkor a
jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a
helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezzen arról, hogy a hivatala
köztisztviselői számára a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti
nap legyen. A rendelet megalkotásának kezdeményezését nem az egy munkától távol
töltött nap indokolja, hiszen a legtöbb köztisztviselő az éves szabadságát sem tudja kivenni tárgyévben, hanem az erkölcsi megbecsülésük.
Beszámolót fogadtak el a Polgármesteri
Hivatal 2016. évi tevékenységéről. Az
anyag tartalmazza az ellenőrzések számát,
amely igen sokrétű és részletes. Komoly szabálytalanságokat nem tártak fel az ellenőr-

zések során. Bár sok feladat átkerült a járási
hivatalokhoz, mégis többségében emelkedett
az ügyiratok száma. A hivatalban dolgozók
leterheltek, sokan a munkaidőn túl is dolgoznak. Polgármester asszony és jegyző úr
köszönetet mondott valamennyi köztisztviselőnek az elvégzett munkáért. Azt kérik
mindenkitől, hogy a jövőben is hasonló hozzáállással és tudásuk legjavával szolgálják az
ügyfeleket.
Elfogadták Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
munkatervét, amelyben a testületi ülések
tervezett jelentősebb napirendjeit foglalták
össze.
Jóváhagyták Pádár Lászlóné polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét, amely a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény alapján készült el.
Határoztak „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertje
2017. országos programhoz történő csatlakozásról. Az elmúlt években sikeres volt
az a pályázat, amely az öngondoskodás, önellátás fejlesztése terén például szolgál az
emberek számára. A programban résztvevők
hozzájárultak a kertkultúra gazdagításához, a
hagyományok ápolásához, az értékek továbbörökítéséhez.
Egyebek napirendben döntöttek úgy, hogy
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsában Bodor Tamás
önkormányzati képviselő 2017. február 15-től
teljes jogkörrel képviseli az önkormányzatot,
amennyiben sem Pádár Lászlóné polgármester, sem Dr. Bencze Miklós képviselő nem
tud részt venni az üléseken.
Polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő írásban lemondott
képviselői mandátumáról 2017. február
28-i hatállyal, mivel jelenlegi munkaköre
összeférhetetlen képviselői megbízatásával.
Megköszönte Kocsmár Gyula képviselői
munkáját, külön Bánhalma képviseletét. Új
munkájához sok sikert és eredményes munkát kívánt. A 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Ács Andrea Éva
kapja, akinek eskütételére a következő testületi ülésen kerül sor.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei
és
mellékletei
megtekinthetők
a
www.kenderes.hu oldalon az Önkormányzat/
jegyzőkönyvek menüpontban.
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Tájékoztatás – Állattartók, gazdálkodók figyelmébe!
A Karcagi Járási Hivatal részéről az alábbi hatáskörváltozásokról tájékoztatjuk Önöket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (Szolnok,
Verseghy út 9.) helyett, 2017. január elsejétől a Karcagi Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálynál intézhető ügyek:
1. A 148/2007.(XII.8.) FVM rendeletben előírt jóváhagyási
kérelmekhez a jogosultság igazolása.
2. Előhaszonbérleti/elővásárlási jogosultsághoz éves állategység igazolása.
3. Szakhatósági állásfoglalások.
4. Baromfi állományok betelepítésének engedélyezése. (Csak
előzetes hozzájárulással lehet!)

Emelkedik a szabadtéri
tüzek száma!
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az
elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri
tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti,
ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak,
elégetik a kerti zöldhulladékot.
Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol
ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is
csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani!
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el
a tüzet!
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha
valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig
terjedő bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél
millió forintig terjedő bírságra számíthat.
Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a
tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is
terjedhet a bírság.
Kérjük a tűzgyújtás során a tájékoztató szerint szíveskedjenek
eljárni!
Kenderes Városi Polgármesteri Hivatal

A Karcagi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálytól elkerült, s ez évtől
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztálya
(Szolnok, Verseghy út 9.) hatáskörébe tartozó ügyek:
1. Az 57/2010.(V.7.) FVM rendelet szerinti külön engedély
kérelmek.
2. Első betárolási hely bejelentése.
3. Kistermelői regisztrációs kérelem.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden héten szerdán délután 14
óráig adhatják le hivatalunkban (5300 Karcag, Ady E. u. 4.) a
laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákat (vérminta,
elhullott állat, stb.).
Karcagi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Tüdőszűrő
Értesítem, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997 NM rendelet alapján Kenderes és Bánhalma lakossága részére
2017. május 9-től 2017. május 30-ig tüdőszűrő vizsgálat lesz.

Helye: Művelődési Ház Kenderes, Szent István út 33.
Szűrési időpontok:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

12.00 – 17.00
8.00 – 13.00
12.00 – 17.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

Utolsó szűrési nap: 2017. május 30-án (kedd) 08.00-tól 12.00-ig
A szűrés a TBC-s megbetegedés mellett számos légzőszervi, szív-és
érrendszeri megbetegedések vizsgálatára is szolgál.

Kérjük, hogy a Társadalombiztosítási Azonosító
Jelet (TAJ-számot) tartalmazó kártyát, valamint
személyi igazolványt és lakcímkártyát a szűrésre hozza
magával!
Figyelem!
A 40 évnél fiatalabb lakosok részére a szűrés nem kötelező, 40 év
feletti lakosok részére a szűrés ajánlott.
40 év alatti lakosok szűrése térítésköteles. A szűrés díja: 1700.Ft.
Ebben az esetben csekket a tüdőszűrés helyszínén kell kérni, melyet
befizet a postán, majd bemutat a szűrés előtt. Továbbá szükséges a
szűréshez üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló. Csak a beutaló felmutatása ellenében kap csekket !!!
18 év alatti lakosok részére az orvosi beutaló mellett szülői
beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.
A tavaly évről megmaradt csekk érvénytelen!
Lehetőség van arra, hogy felbélyegzett válaszboríték ellenében
postai úton megküldik a szűrés eredményét.
Kenderes, 2017. április 4.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
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Interjú Holló Tamás fizikussal
„A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott.” – (Galileo Galilei)
Bő egy évvel ezelőtt indítottuk útjára újságunkban a tehetséges kenderesi fiatalokat bemutatató riportsorozatot. Akkor még nem is gondoltuk, hogy hosszabb életűvé válhat rovatunk, de
ez az egy év rávilágított arra, hogy milyen sokan
vannak azok a sikeres ifjak, akik városunkban
élnek vagy innen származnak, itt alapozták meg
későbbi tanulmányaikat és bizonyítottak az élet
valamely területén. Profi művészekké, sportolókká, kutatókká váltak kemény munkával, kitartással, bizonyítva azt, hogy innen indulva is el
lehet érni a kitűzött célokat. Szerencsére nincsenek kevesen, bőven ellátnak minket riporteri
munkával az elkövetkezendő lapszámokban is.
Ők azok, akikre büszke lehet Kenderes és ők azok,
akik mindannyian egybenhangzóan elmondták,
hogy szeretettel térnek ide haza minden egyes
alkalommal.
Áprilisi lapszámunkban egy Kenderesről származó fiatalembert, Holló Tamást kérdeztünk hivatásáról. Ő jelenleg a Debreceni Egyetem Klinikai
Központ Gamma Sugársebészeti Központjában
dolgozik fizikusként, másodállásban pedig egy
kutató-fejlesztő csoport tagja.
Hogyan vezetett az út a sugársebészeti központbeli és a kutató - fejlesztő csoportban végzett munkádhoz?
Egy egyetemi előadáson hallottam először a sugársebészetről, amely nagyon érdekes volt számomra. Később úgy döntöttem, hogy a szakdolgozatomat is ilyen jellegű témában készítem el. A
szakdolgozati témavezetőm a Sugársebészeti Központban dolgozott, ő keresett meg, hogy tudna számomra munkát ajánlani. Először megbízási szerződéssel foglakoztattak, majd hat évvel ezelőtt
teljes jogú dolgozóvá váltam. A kutató-fejlesztő
csoporthoz 2017. januárjában csatlakoztam, szintén az egykori témavezetőm által.
Milyen tanulmányokat végeztél?
Az általános iskolai tanulmányaimat Kenderesen végeztem, majd a törökszentmiklósi Bercsényi
Miklós Gimnáziumban tanultam tovább, emelt
matematika és emelt angol szakon. 2011-ben végeztem el az alapszakot a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Karán, itt
alkalmazott fizikus végzettséget szereztem, majd
munka mellett 2013-2015 között végeztem a
mesterszakot, ahol magfizikával és sugárfizikával
foglalkoztam.
Mikor és milyen indíttatásból döntötted el,
hogy ezt a szakmát választod hivatásodul és mi
az amire legbüszkébb vagy az eddigi pályafutásod alatti munkáid közül?
A középiskolában nagyon jó fizikatanárom
volt, Juhász András tanár úr, aki olyan lelkesedéssel tanította a tárgyat, hogy egyre inkább kezdett érdekelni. Neki köszönhetem azt, hogy erre a
pályára léptem. Mindig a reál tárgyak érdekeltek,
viszont a matematikát túl száraznak találtam. A
fizikában jobban kézzelfoghatóak a dolgok, rengeteg kísérletet végeztünk együtt, gyakorlati példákon keresztül vezettük le a tanagyag jó részét, itt
tanultam meg, hogy bármit le lehet írni képletekkel, ami körülöttünk történik, még láthatatlan
dolgokat is, ez mind-mind felkeltette az érdeklődésemet. Azért is tanultam ilyen irányban tovább,
hogy minél több dolgot megértsek ezekből a
jelenségekből. Már a középiskolában tudtam, hogy a
fizikával szeretnék foglalkozni, de azt még nem,

hogy konkrétan melyik ágával. Később, az egyetemen már hallgattam orvosi fizikát is, így kapcsolódott össze az életem végül az egészségüggyel.
Fontos számomra, hogy így emberekkel is foglalkozhatom a kutatás mellett, és lehetek egészségügyi, orvos fizikus. Motivált továbbá az is, hogy
ezzel a munkával tudok segíteni a betegek gyógyításában. Sokat köszönhetek Dr. Takács Endre és
Dr. Raics Péter egyetemi tanáraimnak, akik ismeretük átadásával sokat segítettek szakmai előmenetelemben és Gulyás László fizikus kollégámnak,
amiért a sugársebészeti tapasztalatait átadta nekem
az évek során. A családom is minden támogatást
megadott és hátteret nyújtott végig a tanulmányaim során, most pedig büszkék arra, amit elértem.
A munkáim közül kiemelni az alap és a mesterképzésen írt diplomamunkáimat tudnám, mert rengeteg kutatási eredményt kellett elvégeznem hozzá,
ami sok energiát és kitartást kívánt. Mesterképzésnél elvárás, hogy új kísérleti fejlesztésről kell
írni, így nagyon sokat dolgoztam rajta. Büszke
vagyok arra is, hogy egy kollégámmal kifejlesztettünk egy ún. inhomogén fejfantomot, amellyel
olyan beteget is lehet pontosan sugárkezelni, akinél
platina vagy más nemesfém implantátum található
a testben. Továbbá vettem már részt olyan csoportmunkában is, amelynek kutatási eredménye egy
Japánban tartott sugársebészeti konferencián is
megjelent.
Mesélj kérlek kicsit bővebben a munkáidról!
A Sugársebészeti Központban idegsebészek,
fizikusok és ápolók dolgoznak együtt, agyi elváltozásokat kezelnek szoros kooperációban, leginkább agyi daganatokat, érrendellenességeket és
arcidegzsábát. Az idegsebész készíti el a besugárzási tervet, a gép irányítását pedig a fizikus végzi.
A betegnek elmondom, hogy mi fog vele történni.
A gépben 30 darab sugárforrás található, amelyek
egy irányra (a beteg sejtre) fókuszálva fejtik ki
sejtpusztító, károsító hatásukat. A környező sejtterületeket nem éri káros hatás, csak azokat,
amelyekre a sugárnyaláb fókusza irányul. Maga a
fizikus felel a gép működéséért, melyet minden
héten ellenőriznünk kell, egy fantom segítségével.
Ez a fantom fejszimulációra használható, és egyegy ellenőrzés alatt végigviszünk rajta egy teljes
kezeléssorozatot, mintha egy kezelt beteg lenne.
CT felvételt készítünk róla, megtervezzük rá a besugárzást, majd a fantomban elhelyezett sugárérzékeny filmek „feketedéséből” kiértékeljük az
eredményeket és így megtudjuk határozni a gép
pontosságát. A mi gépünk azért is különleges, mert

a pontossága 0,3-0,5 mm közötti, így nagyon minimálisra csökkenthető vele az ép szöveteket érintő
sugárkárosodás, agyi daganatok kezelésénél kifejezetten optimálisan használható, mert a koponyát
tökéletesen lehet rögzíteni hozzá, ami így a
kezelés alatt nem tud elmozdulni. A sugárkezelés
mellékhatásai is minimálisak ennél a gépnél.
A kutatás-fejlesztő csoportunk egy olyan pályázatot nyert, amely lehetővé teszi, hogy egy olyan
teljes test Gamma Sugársebészeti eszközt fejlesszenek ki, amellyel nem csak a koponyát, hanem
pl. a gerincet vagy nem mozgó testrészeket lehet
besugarazni sugárizotópokkal. A csoportunk tíz
főből áll: fizikusokból, mérnökökből és programozókból. Én a csoportban egy fizikus kollégámmal
azt tesztelem, hogy hogyan lehet ellenőrizni azt,
hogy a sugár hová esik. Olyan úgy nevezett dozimetriai gélt fejlesztünk ki, amelyben a radioaktiv
sugárzás hatására szerkezeti változások lépnek fel.
A gél ezt a változást 3D-ben jeleníti meg MRI
felvétel segítségével, így megkönnyíti a bonyolultabb besugárzási tervek ellenőrzését.
Lelkileg mennyire nehéz az olykor súlyos
betegekkel történő kapcsolattartás, kommunikáció?
Nekem kell elmondanom a betegeknek, hogy
mi fog velük történni a kezelés alatt. Ez általában
nyugtatólag hat rájuk. Először nem volt könnyű
betegséggel súlytott emberi sorsokat látni, főként
gyermekekét, de most már próbálok pozitívan
hozzáállni a dolgokhoz és a páciensek felé is ezt
sugározni. Természetesen az nem kelt jó érzéseket,
amikor egy-egy beteg haláláról értesülünk, pedig
tudjuk, hogy a gép hatásosan működött, de áttét
következtében sajnos mégis elhunyt a kezeltünk.
Hogyan képzeled el a közeli és távoli szakmai jövődet?
A munkámon nem szeretnék változtatni, mert
jól érzem ott magam, családias hangulatban dolgozunk együtt négy orvossal, két asszisztenssel és
két fizikussal, jómagamat is beleértve. Olyan szerencsés ember vagyok, hogy a munkám egyben a
kikapcsolódást is jelenti nekem. Továbbtanulási
terveim vannak, már felvételt is nyertem az Orvostudományi Egyetem klinikai sugárfizikus képzésére, ahol szeptemberben fogom megkezdeni a
tanulmányokat. Ott a többi orvosi gép működésének elsajátítására lesz lehetőségem. A későbbiekben radiológiai diagnosztikával is szeretnék
foglalkozni. Külföldön valószínűleg több lehetőség lenne ebben a szakmában dolgozni, de én kötődöm Magyarországhoz, Debrecenhez, itt szeretnék élni, dolgozni hosszútávon is.
A munka és a tanulás mellett mi számodra a
kikapcsolódás forrása, mivel töltöd szívesen a
szabadidődet?
Nagyon szeretek kerékpározni, ahová csak
lehet, oda azzal megyek, még dolgozni is. Gyakran teniszezem, a klinikán lévő sporttelepen van
arra lehetőség, hogy a dolgozók pályát béreljenek.
Ha van szabadidőm szívesen főzőcskézem, zenét
hallgatok. Hétvégén, ha csak tehetem hazautazom
Kenderesre a családomhoz, és ilyenkor örömmel
találkozom a barátaimmal is.
Jövőbeni kutatómunkáidhoz, tanulmányaidhoz
és magánéletedhez is kívánok Neked sok sikert,
erőt és egészséget!
Köszönöm az interjút!
Ács Andrea Éva
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Elsős beiratkozás
Tisztelt Szülők!
•
Szeretettel várjuk Önöket és
gyermeküket
a
beiratkozásra
iskolánkba!
Helye:
1. számú épület, helyettesi iroda
Időpontja:
2017. április 20-21. 8 órától 19 óráig

•
•
•
•

Kérem, hozzák magukkal:
a gyermek lakcímkártyáját vagy
személyi igazolványát
születési anyakönyvi kivonatát
TAJ kártyáját
nyilatkozatot a szülői felügyeleti
jogról
igazolást
(gyermekvédelmi
kedvezmény, HH, HHH)

Tisztelt Szülők!
Bízzanak iskolánkban, bízzák
pedagógusainkra elsős gyermeküket!
Higgyék el, hogy gyermekük a legjobb
helyen lesz pedagógusaink kezében!
Nagyné Lenge Margit
intézményvezető

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tavaszi hírei
Elismerték tehetséges tanulóinkat
2017 márciusában gyerekekkel és az őket
elkísérő szülőkkel telt meg a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme. Pádár Lászlóné polgármesterasszony köszöntötte a megjelenteket és elmondta,
hogy városunk legkiválóbb tanulóit hívta meg ide.
Ugyanis Kenderes Város Önkormányzata arról döntött, hogy anyagilag is támogatja a helyben tanuló
általános iskolás gyermekeket, akik félévkor jól
vagy kiválóan megfelelt értékelést kaptak, illetve a
tanulmányi átlaguk elérte a 4,5-t. Kifejezte reményét, hogy az elismerésben részesülő gyerekek továbbra is a kenderesi iskolában folytatják tanulmányaikat, igyekeznek ezt a jó eredményt megtartani, és a továbbiakban is részesülnek hasonló
támogatásban.
Következzenek iskolánk legjobb tanulói:
1. osztályosok:
Bende Henrietta, Lólé Dorina, Rostás Gábor,
Andrási Zalán, Banya Rikárdó Milán, Baktai
János Krisztofer, Kőházi Kevin, Maróti Milán
Imre, Mészáros Adorján, Nagy Jázmin
2. osztályosok:
Baktai Orsolya Ilona, Balogh Ernő, Gál Géza
Gergő, Lólé Olívia, Molnár Norina, Szabó Lili
Hanna, Szekeres Anna, Farkas Róbert, Jelen
Jázmin Tamara, Ratkai Nóra, Kovács Adrián,
Kovács Tamara, Kristóf Kálmán, Nagy Kevin Zsolt
3. osztályosok:
Lakatos Mercédesz, Adamecz Anna Janka,
Erdei Éva, Gaszparjan Ruben Bálint, Rabi
Katalin Fanni, Ratkai Rita
4. osztályosok:
Andrási Szabolcs, Demeter Mira, Farkas
Gréta, Hangyási Tamás, Pádár Szonja, Pádár
Zsombor
5. osztályosok:
Ábrahám Sára, Andrási Panna, Horváth
Boglárka
6. osztályosok:
Dombi Benjámin, Fedor Emma Boglárka

7. osztályosok:
Hudu Dániel Attila, Penti József Nikolász,
Andrási Ferenc, Andrási Orsolya, Csató Petra,
Farkas Réka, Kiss Boglárka, Kota Tímea,
Kovács Noémi, Kugler Tamás, Ratkai Réka,
Szpisják Fanni
8. osztályosok:
Hangyási Dávid, Korpás Lili Virág, Kovács
Viktória Katalin, Kun András, Nádas Dominika
Tehetséggondozás:
A megyei helyesíró versenyre hónapok óta szorgalmasan készültek tanulóink. A helyi fordulón élen
végzett diákok képviselhették iskolánkat a szolnoki
megmérettetésen, ahol Farkas Gréta 6., Pádár
Szonja 10. helyezést ért el. Gratulálunk a szorgalmas gyerekeknek és felkészítő nevelőjüknek,
Bordás Józsefnének.
Barabás Mikósné és Dömök-Széll Márta tanárnők gondoltak egy merészet, és olyan versenyre nevezték be diákjainkat, melyen eddig még nem
vettünk részt. Felkészülésre is kevés idő volt, de
kipróbáltuk magunkat, és jól tettük. Ugyanis a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség versenyén tíz
állomáson bizonyíthatták felkészültségüket tanulóink vöröskeresztes és katasztrófavédelmi feladatok
megoldásával. A 12 csapat közül nyolcadikosaink 2.
és 4., hetedikeseink pedig 3. és 5. helyezést hoztak
el. Gratulálunk nekik!
A nyolcadikos csapat tagjai: Boráros Balázs,
Korpás Lili, Kovács Viktória, Kun András,
Nádas Dominika.
A hetedikes csapat tagjai: Andrási Orsolya,
Farkas Réka, Kiss Boglárka, Kugler Tamás
Ratkai Réka.
Iskolanyitogató
Izgalmas sorversennyel és szülői értekezlettel
záródott a leendő elsősök iskolanyitogató rendezvénysorozata. A sporton kívül ének, angol, interaktív és kézműves foglalkozáson ismerkedhettek a

Pádár Lászlóné polgármester a legfiatalabb tehetségek körében

tanító nénik leendő tanítványaikkal.
Szeretettel várunk minden kedves szülőt és kis
elsőst a beiratkozásra április 20-21-én.
Ünnepek:
Évek óta hagyomány, hogy hetedikeseink készülnek a március 15-i városi ünnepségre. Így történt ez idén is, Fontos Viktória tanárnő és Antal
István tanár úr segítségével színvonalasan előadott
műsorral, méltó módon emlékeztünk meg nemzeti
ünnepünkről.
Programok:
Valamennyi felsős osztály egy tanórán ismerkedhetett az elsősegélynyújtás alapjaival, az újra
élesztéssel Orvos Anetta Csilla szakmai vezető és
csapata segítségével. Köszönjük a hasznos információkat és a gyakorlati oktatást.
A tavasz közeledtével osztályprogramokat is jócskán szerveztek pedagógusaink. Eljutottak tanítványaink a Szélkiáltó együttes koncertjére, moziba,
tájházba, játszóházba, a szakiskola farmjára, a városi könyvtárba, játszottak a ligetben, az informatika teremben, szépítették a tantermüket, készültek
rajzpályázatra, utófarsangot tartottak, bográcsoltak,
kézműveskedtek vagy egyszerűen csak egy beszélgetős délutánra gyűltek össze.
Teremtésvédelmi Nap:
Dr.Ternyák Csaba érsek atya Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét Egyházmegyei Teremtésvédelmi Nappá nyilvánította, s arra kérte intézményeit, hogy közösségi összefogással tisztítsanak
meg, keltsenek életre szemetes, rendezetlen területeket, s ő maga is személyesen részt vett egy ilyen
terület megtisztításában.
Természetesen örömmel támogattuk a kezdeményezést. Az alsósok egy délután az iskola és a plébánia udvarát takarították. Minden osztály kiválasztott egy-egy területet. Voltak, akik szemetet
szedtek, voltak, akik a játszótereket rendezték. Nem
maradt el a virágültetés sem, melyhez a virágokat
pedagógusaink és a Lukács kertészet ajánlotta fel,
köszönjük. Az elsősök nagyon büszkék voltak alkotásukra, ugyanis ők egy kis sziklakertet alakítottak
ki az udvaron. A felsősök az iskola környékén lévő
és a temető melletti utcákat mentesítették az eldobott szeméttől.
Büszkeséggel töltött el, hogy a meghirdetett akción szinte minden osztály teljes létszámmal részt
vett, lelkiismeretesen tevékenykedtek, és néhány szülő
is bekapcsolódott teremtett világunk védelmébe.
(Még több fénykép található iskolánk honlapján:
kendereskatisk.hu)
Nagyné Lenge Margit
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Meghívó a Kenderesi Szent Imre Általános Iskolába
A települések életében az iskolának, mint a
szellemi, testi és lelki nevelés intézményeinek
mindig fontos szerepük volt. A régebbi időkben is
ha egy faluban, városban iskola működött, akkor
ezzel biztosítva volt az ott felnövekvő ifjúság
számára, hogy az emberiség sok évezred alatt
felhalmozott ismereteinek, kincseinek birtokába
jusson.
Az embernek nem csak szellemi igényei vannak,
vagyis nem csak a tudományok ismeretében kell
növekednie, és nem is csak testi erőben és
ügyességben – bár ezek is nagyon fontosak – hanem
lelkiekben is. Valójában, hogyha jól érezzük
magunkat lelkileg, vagyis ha tudjuk, hogy fontosak,
szerethetőek vagyunk és van értelme az életünknek,
mert Isten az Ő örök boldogságát ajándékozza
nekünk; ha jól érezzük magunkat szellemileg,
vagyis ha megfelelő műveltséghez jutunk; és ha jól
érezzük magunkat testileg is, vagyis ha karban
tartjuk és fejlesztjük a fizikumunkat, a testünket,
akkor vagyunk EGÉSZségesek.
Emiatt, a lelki nevelés fontossága miatt alakult
ki az a szokás, hogy a Krisztus tanítását, örömhírét
őrző és azt a világnak továbbadó, kétezer éves
Egyház elvállalta oktatási intézmények fenntartását. Így volt ez az 1940-es évek végéig nálunk,
Kenderesen is, ahol – többek között – a mostani két
épületünkben katolikus fiú, illetve leány iskola
működött. 2015-től pedig újra a Katolikus Egyház
lett az intézmény fenntartója.
Hogy ez az újra egyházivá válás megtörtént,
abban – ismereteim szerint – jelentős szerepe volt
annak, hogy ezáltal a szülők és a gyerekek számára
még vonzóbbá váljék a kenderesi iskola, hisz az
utóbbi években sajnos többeknél szokássá vált az,

hogy gyermekeiket más települések oktatási
intézményeibe íratják be.
Mostani írásommal arra szeretném buzdítani a
Kedves Szülőket, hogy ezen a beidegződésen
közösen, együtt próbáljunk meg változtatni.
Természetes, hogy az ember a legjobbat szeretné a
gyermekének. Ez alapvető és szükséges vágyunk.
És azt bizony be kell látnunk, hogy a kenderesi
iskolában is vannak nehézségek. Mint ahogy
vannak a kisújszállásiakban és a tomajmonostoraiban, meg a többiben is. Mindenhol jó szándékú
és a gyermekek javáért tenni akaró pedagógusok
dolgoznak, akik a lehető legjobbat akarják a rájuk
bízott tanulóknak, de a mai, 21. századi
Magyarország problémái nálunk is és máshol is
jelen vannak.
Pár dolgot pedig nem szabad elfelednünk.
Egyrészt azt, hogy egy település életképességét
nagyban meghatározza az, hogy van-e olyan
intézménye, ahol felnövekvő generáció tagjai
megtanulják magukénak érezni a városukat, a
lakóhelyüket. Másrészt pedig azt is jó szem előtt
tartanunk, hogy az, hogy egy iskola milyenné válik
az évek folyamán, nem csak attól függ, hogy kik
járnak oda, hanem attól is, hogy kik nem. Vagyis
egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekeink a
tehetségükkel helyben maradnak, vagy esetleg más
települések intézményeit gazdagítják és ezáltal a mi
iskolánk és a mi közösségünk válik szegényebbé.
Buzdítom a Kedves Szülőket, hogy együtt,
közösen, a saját értékeinket, kincseinket hozzátéve
igyekezzünk iskolánkat egyre inkább a jóra való
nevelés házává tenni.
Így várunk nagy szeretettel minden kenderesi és
bánhalmi gyermeket a 2017-2018-as tanévben is.
Koltavári Attila plébános

Mezőgazdasági gépésztanulókat díjaztak
Alapos szakmai ismeretek, a modern technológia felhasználása, odafigyelés és elkötelezettség
nélkül nem lehet eredményes mezőgazdaság –
köszöntötte Fazekas Sándor a Mezőgazdasági
Gépész Szakma Kiváló Tanulója Országos
Verseny díjazottjait Kenderesen – közölte az
agrártárca.
A földművelésügyi miniszter a díjátadó ünnepségen hangsúlyozta: a magyar mezőgazdaság
kibocsátása ez elmúlt hat évben másfélszeresére
nőtt, ez a gazdák, dolgozók szakértelme, odafigyelése nélkül nem sikerülhetett volna. A mezőgazdaságban is egyre korszerűbb eszközöket és
technológiákat használnak. A mezőgazdasági
gépészszakma tanulói számára meghirdetett
országos verseny azért is fontos, mert előtérbe
helyezi a szakértelmet, amely nélkül ma már nem
lehet eredményesen dolgozni a mezőgazdaságban
sem. Amely szükséges ahhoz, hogy egészséges,
biztonságos, jó minőségű, GMO-mentes termékekkel lássuk el a hazai és külső piacokat –
mondta Fazekas Sándor.
Az agrártárca vezetője arról is szólt, hogy a
mezőgazdaságban jó néhány szakmában
munkaerőhiány van, így a korszerű ismereteket
szerzett tanulók biztosan el tudnak majd
helyezkedni. Az elmúlt években új alapokra
helyezett szakképzési rendszer feladata, hogy
megfelelő válaszokat adjon a gazdaság és a

munkaerőpiac folyamatosan változó és megújuló
kihívásaira. A kormány elfogadta a Tessedik
Sámuel Agrárszakképzési Koncepciót, amely
összefoglalja az agrár- és élelmiszeripar területén
a fejlődés lehetőségeit, és megszabja az átalakítás
irányait. A Koncepció legfontosabb célja, hogy az
agrárszakképzés rendszerének megújítása az
agrár- és élelmiszergazdasági ágazat sajátosságainak figyelembevételével, valamint a duális
képzés megerősítésével történjen.
A 3 éves szakközépiskolai mezőgazdasági
gépészképzésben a 2016/17-es tanévben összesen
2430 tanuló vesz részt. Az első országos versenyre
87 tanuló nevezett, közülük 24-en kaptak elismerést és díjakat. A legeredményesebb az FM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
diákja, Hunyadi Ármin lett, akinek Fazekas
Sándor gratulált és adta át a megérdemelt jutalmat.
Az első hat helyezett:
1. Hunyadi Ármin (Jánoshalma)
2. Bartók Tamás (Pétervására)
3. Vida Tibor (Csorna)
4. Fodor Miklós Dániel (Baktalórántháza)
5. Képe Tibor Dániel (Békés)
6. Papp Károly Dávid (Kenderes)
(szöveg és kép forrása: agronaplo.hu)
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Húsvét
– az örök élet ünnepe
Az embernek alapvető igénye az örök élet.
Isten minden egyes teremtménye úgy van megalkotva, hogy a maga módján képes legyen boldog
lenni, képes legyen kiteljesedni. Ott vannak
például az állatok. Különböző ösztöneik vannak, s
ha ezek kielégülnek, akkor jól érzik magukat.
Mondjuk egy kutya, ha van rendesen ennivalója,
vannak kiskutyái, nem bántja senki, sőt még szeretik is, akkor mondhatjuk rá, hogy a maga módján boldog.
Az embernek is van szeretetigénye. Ami ha egy
időre kielégül, akkor mi is jól érezzük magunkat.
Azonban ez mégsem tesz bennünket maradéktalanul boldoggá, hisz ha azt hisszük, hogy örömteli
állapotunk egyszer véget ér, akkor bizony ez szorongással tölti el szívünket. Mert mi azt szeretnénk, hogy ami jó, az örökké tartson. Ne 70, 80,
90 évig – kinek mennyi adatik itt a földön -, hanem
örökké. Ezen vágyunk egyáltalán nem rossz, hisz
Isten oltotta azt belénk.
De mi történne akkor, ha ez az óhajunk mégsem
teljesedhetne be? Nos akkor joggal tarthatnánk
magunkat, embereket – a teremtés koronáit, az
evolúció csúcsélőlényeit – a világ legszerencsétlenebb tagjainak, hisz akkor bennünk mindig ott
lenne egy nagy hiány, egy nagy seb. Ha azonban
feltételezzük Isten létét, vagy ha akár csak valami
kis értelmességet, tehát nem a teljes értelmetlenséget gondoljuk el a létről, akkor azt kell hinnünk,
hogy van örök élet.
Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus
feltámadt a halálból. A Fiúisten, a Szentháromság
második személye emberré lett, s miután megkínozták és megölték, a halála utáni harmadik napon
üresen találták a sírját. Aztán a feltámadt, megdicsőült, mennyei testében megjelent a tanítványainak; negyven nap múltán pedig fölment a
mennybe. Az emberré lett Isten Fia visszatért az Ő
Atyjához, a végtelen boldogságba, de úgy tért
vissza, hogy már magával vitte oda a mi emberségünket is, s ezáltal lehetővé tette számunkra, hogy
a mi életünk is az örökkévalóságban folytatódjon.
Isten szeretete a feltámadásban a maga csodálatosságában teljesen kinyilvánult. Nagycsütörtökön, az Utolsó vacsorán, amikor Jézus, az emberré
lett második Isteni személy a szolga szerepét
vállalva megmosta tanítványai lábát, nyilvánvaló
lett, hogy Isten nem basáskodni akar fölöttünk,
nem elnyomni akar minket, hanem épp ellenkezőleg, a boldogságunkat szeretné és bennünket is
saját példája által az alázatra, egymás szolgálatára
tanít. Nagypénteken az Isten emberré lett Fia
szenvedett értünk és vállalta a kereszthalált. A mi
Istenünk olyan, hogyha kell, önmagát adja értünk.
Húsvét éjjelén pedig Jézus feltámadt a halálból.
Ismét bebizonyosodott, hogy Isten sokkal, végtelenszer erősebb a halálnál, s most már lehetővé
vált, hogy kielégülhessen az a vágyunk, melyet
tőle, a mi Teremtőnktől kaptunk, s mely arra
irányul, hogy boldogságunk örökké tartson.
Ez húsvét lényege és igazi ajándéka számunkra.
Köszönjük meg Mennyei Atyánknak ezt a nagy
kincset, a legnagyobb kincset, amely által még ha
nehézségekkel is találjuk szembe magunkat, akkor
is meg tudjuk látni életünk értelmét és végső
célját!
Koltavári Attila
plébános
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2017/2018-as nevelési évre történő óvodai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. május 03. (szerda)
8.00 – 16.00 óra között
2017. május 04. (csütörtök)
8.00 – 16.00 óra között
A gyermek abban az évben, amelyben harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai
nevelésben (foglalkozáson) részt venni.
Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan
hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az
óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az óvodába a meghatározott
időpontban.

FELHÍVÁS

az óvodába történő
beíratásra
A szülő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas
anyakönyvi kivonatát és lakcímet igazoló
hatósági
igazolványt
(a
gyermek
lakcímkártyáját).
Kérem, hozzák magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványt,
- a szülő személyi azonosító hatósági
igazolványát,
- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
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a gyermek TAJ kártyáját, védőoltási
kiskönyvét,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
jogosultsági határozatát, hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetét igazoló
határozatot,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleményét,
beilleszkedési,
tanulási,
magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét.
A felvételről első fokon az intézmény vezetője és
a tagintézmény-vezetője dönt, elutasítás esetén a
fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Felvételi körzete: a település teljes
közigazgatási területe.

Kenderes Város Polgármestere – csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz – meghirdeti

„A legszebb konyhakertek” című 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 történő részvétel feltételei:
• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megművelt 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 határidő:
2017. május 15.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa,
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a
balkonról vagy a kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben
elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki
igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép,
megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, valamint különdíj a
település szervezésében
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első
helyezettje lesz jogosult a zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar
Örökségdíjas szobrászművész alkotása
• Miniszteri elismerő oklevél,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek
között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át
Kovács Szilvia ötletgazdával a Földművelésügyi Minisztérium
Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 20- augusztus 31-ig)
történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés várható időpontja: október
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő
jelentkezését!
Pádár Lászlóné polgármester
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Fizetett hirdetés
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Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat,
hogy hamarosan indul a 2017. évi egységes
kérelmek beadása, melynek szankciómentes
beadási határideje 2017. május 15. Aki a falugazdász segítségét veszi igénybe a kérelem
beadásához, szíveskedjen magával hozni a
MÁK (korábban MVH) jelszavát, és ha lehetséges, a jogszerű földhasználatát igazoló dokumentumait, így pl. a földhasználati vagy tulajdoni lapot a helyrajzi számok pontos beazonosítása miatt!
Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek is igényeljenek jelszót, ha
nem rendelkeznek vele, mert az idei évtől a
falugazdászok kizárólag kamarai meghatalmazással tudják kérelmeiket az elektronikus
felületen benyújtani! Amennyiben nincs meg
a jelszavuk, új jelszó igényléséhez biztosítani
tudunk jelszóigénylő formanyomtatványt,
melyet a megyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére
kell eljuttatni.
A hosszas várakozás elkerülése érdekében
kérem az ajtón lévő táblázatra iratkozzanak
fel, vagy telefonon kérhetnek időpontot!

Falugazdász hírek
Bánhalmán ebben az időszakban nincs
ügyfélfogadás, mivel az internet-lefedettség
nem megfelelő, ezért Kenderesen lehetséges a
támogatási kérelem beadása.
Az anyajuh támogatás kivételével az
állatalapú támogatásokat elektronikusan
az egységes kérelmen belül kell igényelni.
Szükséges a kérelemhez az állatorvosi
igazolásokat elektronikusan csatolni, amit
legyen szíves magával hozni az igényléskor!
Az állatalapú támogatások esetén az Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe
(ENAR) bejegyzett állatok tartója jogosult a
kérelem benyújtására, ezen túl meg kell
felelnie a támogatásra vonatkozó egyéb
jogosultsági feltételeknek is. Kérelmében csak
azon egyedeket tüntesse fel, melyek megfelelnek a rendeletekben rögzített feltételeknek
és amelyekre támogatást kíván igényelni!

Hírek a Kenderesi Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület háza tájékáról
Örömmel tájékoztatjuk a kedves
Érdeklődőket, hogy egyesületünk hivatalos
bejegyzése megtörtént. Számlaképes,
adószámmal rendelkező szervezetté váltunk.
Köszönjük azok megkeresését, akik az
adójuk 1%-val szerették volna támogatni
egyesületünket. Sajnos ebben az évben erre
még nincs lehetőség.(egy működési évnek el
kell telni hozzá) Jövőre szívesen várjuk az
ilyen jellegű adományt!
TAGFELVÉTELT HIRDETÜNK!
Aki számára fontos a hagyomány ápolása,
érdeklődik a népzene, néptánc iránt, vannak
ötletei hogyan lehetne tevékenységünket
tovább bővíteni, vagy csak szeretne egy lelkes,
nyitott csapathoz tartozni, jelentkezzen
tagjaink sorába! Azok, akik aktívan nem
tudnak részt venni mindennapi életünkben de
az eszmét pártolják, támogató tagként is
lehetnek érintettek. Tagdíj: 6000.-/év (500./hónap) Bővebben tájékozódhat az
egyesület nyílt napján 2017. május 20-án
(részletesen a cikk folytatásában), telefonon
vagy személyesen Lukácsné Németh Edit
elnöknél. tel.:+36/70 9428202
HAGYOMÁNYŐRZŐ GYEREKNAP ÉS
NYÍLTNAP!
2017. május 20-a szombat délután 14
órakor kitárjuk Önök és Gyermekeik előtt
Székházunk kapuját!
Amiben része lehet ha eljön:
- Kiállítjuk a tagok keze munkáját dicsérő
népi játszóházat, amit a gyerekek
kipróbálhatnak.

- Megtekinthetik a nyári néptánc táborok
helyszínét és részletesen tájékoztatjuk a
programokról.
- Betekintést nyerhetnek az egyesület
életébe és akinek tetszik amit lát, annak
lehetősége lesz a tagság soraiba jelentkezni.
- Vásárolhat zsákba macskát. Fődíj egy élő
nyuszi.
- A büfében vehet mindenféle finomságot.
- Ha kíváncsi rá hogy mulatunk Mi,
maradjon velünk egy közös szalonnasütésre,
tűz körüli nótázásra, táncra, mulatságra!
Belépés: díjtalan
BESEGÍTÜNK A TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁSBA!
Akinek a háza körül összegyűlt papír vagy
fém hulladék, szóljon vagy jelezzen és
házhoz megyünk érte!
SZÉPÜL A HÁZUNK!
Hetek óta újra dolgozunk Székházunk
szépítésén, csinosításán. Az Önkormányzat és
Polgármester asszonyunk jóvoltából, az
épületben levő másik lakást is használhatjuk.
A feladat ezzel duplázódott. A homlokzat
kőporozása, festése megtörtént, az udvart
elegyengettük és befüvesítettük, a következő
feladat pedig a gang tetejének teljes felújítása
lesz.(és ez még nem a vége) Sok a munka, de
szerencsére vannak emberek, akik időt és
fáradságot
nem
sajnálnak,
hogy
megvalósítsuk álmainkat. Köszönet nektek!
Büszkék vagyunk rá, hogy önerőből idáig
jutottunk!
Lukácsné Németh Edit elnök
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Fontos, hogy az állatokkal kapcsolatos paramétereket az ENAR-ban lévő adatokkal
egyeztesse.
Minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdálkodó az ügyintézéshez hozza
magával az őstermelői igazolványát! (az új
őstermelői kártyát)
Ügyfélfogadási napok KENDERESEN a
művelődési házban:
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Ternovánné Kun Erzsébet
falugazdász
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
06 70 505 02 85

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Építészmérnök építésztervező (Karcag),
Középiskolai földrajztanár - földrajzbármely szakos középiskolai tanár
(Kenderes),
Középiskolai informatika tanárinformatika- bármely szakos középiskolai
tanár (Kenderes),
Középiskolai magyartanár- magyar nyelv
és irodalom- bármely szakos középiskolai
tanár (Kenderes),
Könyvelő, analitikus könyvelő,
adatrögzítő (Kisújszállás),
Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
Pék (Karcag),
Általános asztalos (Karcag),
Lakatos (Karcag),
Forgácsoló (Karcag),
Esztergályos (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Épületvillamossági szerelő (Karcag),
Szobafestő (Karcag),
Egyéb takarító, kisegítő (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és
építőipari foglalkozás -asztalos,
esztergályos (Karcag),
Raktárkezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozássegédmunka (Kisújszállás),
Édesipari termékgyártó (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen
a Foglalkoztatási Osztályon
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon
(06 59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk
találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon: https://vmp.munka.hu/

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló, Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők
következő előadásai:
2017. április 19. (szerda)

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai – színmű –
Egy igazi, magyar klasszikus, amelyben emelkedett lélekkel, az ifjúság
forró szívdobbanása kíséri ezt a katartikus, csodálatos történetet, a testvéri
szeretet, az önfeláldozás egyik legszebb példáját, a Baradlay fiúk balladáját.
2017. május 10. (szerda)

Heltai Jenő: Naftalin- vígjáték –

Heltai Jenő Naftalin című pikáns és frenetikus bohózatában nemcsak a
könnyűvérű színésznő Patkány Etus, hanem a tisztes polgári férjek és
feleségek is kaphatók egy-egy léha kalandra, hiszen a darab kezdetén tavasz
van, ébredezik a természet és a hajlamok a hűtlenségre leküzdhetetlenül
ágaskodnak. A látszatra azonban minden házastárs kényesen ügyel, ebben
pedig kulcsfontosságú szerepet játszik egy méretes szekrény, amelyben ha
nem is kényelmesen, de elfér egy díványpárna, egy szék és egy felnőtt
ember, legyen az férfi vagy nő…
Indulás:
17.45 Kenderes művelődési ház
18.00 Bánhalma
Útiköltség: 1.200 Ft/fő

2017.03.18. - 14:00 KENDERES SE – CIBAKHÁZI NKSE
1-1
2017.03.23. - 15:00 BESENYSZÖGI SE – KENDERES SE
0-2
2017.03.26. - 15:00 FC JÁSZSZENTANDRÁS - KENDERES SE 2-1
2017.04.01. - 15:30 KENDERES SE – SZÁSZBEREK SE
2-1
2017.04.08. - 15:30 KENDERES SE
SZABADNAPOS
2017.04.15. - 16:00 KENDERES SE – JÁSZDÓZSA SE
2017.04.22. - 16:00 KUNHEGYES ESE - KENDERES SE
2017.04.29. - 16:00 KENDERES SE – TISZAGYENDA KSK

KUNSÁG U-19 – 2016/2017
2017.04.02. – 10:00 KENDERES SE – CSERKESZŐLŐI SE
2017.04.09. – 10:00 KENDERES SE – TISZAGYENDA KSK
2017.04.16. – 10:00 TISZASZŐLŐSI KSE - KENDERES SE
2017.04.23. – 10:00 KENDERES SE – TISZAPÜSPÖKI FC
2017.04.30. – 10:00 NAGYIVÁNI FC - KENDERES SE

2017. április 23-án 9.15 órától
emlékező szentmisét celebrál Koltavári
Attila római katolikus plébános, a
kenderesi római katolikus templomban,
özv. Horthy Istvánné gróf Edelsheim
Gyulai Ilona lelki üdvéért.
„Most azért megmarad a hit, remény,
szeretet, e három; ezek között pedig
legnagyobb a szeretet.”
I. Korintus 13:13

A Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
kirándulást szervez
Sopron és környékére
2017. szeptember 14.
(csütörtök) – szeptember
17. (vasárnap) között.

Részvételi díj: 40.000 Ft/fő

MEGYEI II. OSZTÁLY - 2016/2017

18.
19.
20.
21.
22.

EMLÉKEZŐ
SZENTMISE

Szállás: Fertőhomok
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)

MEDOSZ HÍREK
19.
16.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

11. oldal

1-1
3-5

ISMÉT JÓGA KENDERESEN MINDEN KEDDEN
18-20 ÓRÁIG A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!!!
A jóga pozitív hatásai: stresszoldás, méregtelenítés, alakformálás, jobb
emésztés, egészséges gerinc

1. nap Pannonhalmi apátság
megtekintése vagy Győr
városnézés
Fertőd Eszterházy kastély
2. nap Fertőrákos kőfejtő megtekintése,
majd kisvasúttal leutazás a a
Fertő-tóra
Sétahajó kirándulás a Fertő-tavon
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 cukrászdalátogatás
A részvételi díj tartalmazza az utazás,
szállás és étkezés díját, de
nem
tartalmazza a különböző belépődíjakat. A
pedagógus, nyugdíjas és diákigazolvány
felmutatása
ezeken
a
helyeken
kedvezményekre jogosít.
A részvételi díj első részletének
befizetési határideje: 2017. június 10.
A második részlet befizetésének
határideje: 2017. augusztus 10.
Bővebb felvilágosítás: a művelődési
házban vagy az 59/328-141-es számon

12. oldal
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kenderes Városgazdálkodás az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
• Gépi földmunka: 10.287 Ft/óra.
• Szállítás MTZ: 2.540Ft/alkalom, településen kívül történő szállítás esetén
2.540 Ft/óra.
• Sík üveg vágása: 3.810 Ft/m2.
• Munkadíjas üvegezés: 5.500 Ft/m2.
• Kerti hulladékszállítás: 1.651 Ft/alkalom, a levágott gallyakat összekötözve szállítjuk el.
• Sátorkölcsönzés: 12.700 Ft/alkalom.
Továbbá vállaljuk mezőgazdasági munkák végzését: szántás, tárcsázás,
kombinátorozás, boronálás, vetés, vetészárás, szárzúzás, műtrágyaszórás.
Az elvégzett munkákról minden esetben számlát állítunk ki!
Bővebb információt kérhetnek a 328-206-os telefonszámon, ill. személyesen:
Kenderes, Szent I. út 56.
Önkormányzati hirdetés
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ELADÓ!

Körbálás széna: 5.715 Ft/bála
Körbálás lucerna: 8.000 Ft/bála

Érd.: 06/30/547-1045
Önkormányzati hirdetés

BABA–MAMA KLUB
2017. április 26-án (szerda) 10.00 órakor tartjuk
„Fognyűvó manócska”
című foglalkozásunkat.
Vendégünk
Horváth Sándorné dentalhigiénikus, fogászati szakasszisztens.

A Baba Mama Klub márciusi foglalkozásán az anyukák együtt zumbáztak a babákkal
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