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Karácsony 2019
Városunk önkormányzata nevében
tisztelettel köszöntöm településünk
valamennyi lakóját az adventi várakozás
időszakában.
Ismét eltelt egy esztendő, hihetetlen, de
megint magunk mögött hagyunk egy
változatos évet. Volt ebben öröm és bánat
egyaránt, szép napok és nehéz hónapok,
volt béke, de még több békétlenség. De
akármi is történt, az év végi ünnepek
nyugalmat, csöndet, bensőséges órákat
hoznak. Bízzunk benne és tegyünk érte!
A Karácsony misztériuma, varázsa
mindannyiunkat megérint. Ez az a titkokkal
körülvett, megható nap, amely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, a békesség,
a szeretet, az életbe vetett hit ünnepe is.
Erre készülődve egymás közelségében,
derűs hangulatban melegítsük fel szívünket.
Ennek a mostani időszaknak is ez a
legfontosabb üzenete. Mert minden ünnep
nyugalmát, meghittségét elsősorban magunknak kell kialakítani, körülöttünk is
harmóniát, békességet teremtve a családban
és a nagyobb közösségekben egyaránt.
A karácsony esti gyertyagyújtáskor évről
évre újra átérezzük annak misztériumát,
hogy az ég és a föld találkozik egy várva
várt kisded alakjában, aki majd megváltja a
világot. A szeretet mosolya csodákat művel
és amikor a jó lelkek visszamosolyognak
ránk, boldogító érzés rokon lelkekre találni
embertársainkban.

A betlehemi gyermek születése a zord,
sötét tél idején, mint fény az éjszakában, a
reménység megtestesítője a reménytelenség komor mélységei felett. Az új élet
fakadása megnyílás egy jobb, emberibb
lehetőség felé. Az újszülött gyermek bátorságot ad az élethez, erőt támaszt, tettekre
serkent, örömet fakaszt a jövő szolgálatához.
A karácsonyi ünnepkör tele van a reménység jeleivel. A mindig zöld, örökké
élő fenyő a halhatatlanság szimbóluma:
nyugalmat, frissességet áraszt. Már önmagában az életerőt, az újraéledést jelképezi,
örökzöldjével reménységet sugall.
Az adventi koszorú négy gyertyájának
fénye a sötétségből kivezető világosságra
utal, amely a karácsonyfán éri el a legszebb
pompáját.
A fát körül állva mindannyiunk szívében
szeretteink és a másik ember megajándékozásának öröme ujjong. Kedves szóval,
mosollyal, simogatással és a közelgő új
esztendőre szóló jókívánságokkal közeledünk egymáshoz. Ilyenkor éljük át legjobban azt a csodát, amire a szeretet teszi
képessé az embert.
Gondoljunk csak Pál apostolnak a korinthusiakhoz írott I. levelére:
„…a szeretet soha el nem fogy....Három
dolog marad meg: a hit, a reménység és a
szeretet, ezek közül pedig legnagyobb a
szeretet.”

A szeretet is példamutatással terjed. Arra
törekedjünk, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt
jegyezzünk elő, mert a karácsony és a
hétköznapok percei úgy összetartoznak,
mint a vetés és az aratás.
A meghittség nehezen képzelhető el
társak nélkül. Ez felelősség a család, egy
nagyobb közösség számára is. Ne maradjon
senki egyedül, magányosan, elhagyatottan.
Gondoljunk az idősekre, az egyedül élőkre,
a betegekre! Látogassuk meg és hívjuk meg
őket, érezzék ők is a gondoskodás, az
emberi együttérzés, a szeretet melegét!
„Ha megtagadják tőled azt a mosolyt,
amelyet megérdemeltél, légy nagylelkű és
add ajándékba a tiédet.” - tartja egy bölcs
mondás.
A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki
másnak is ad belőle. Az emberi lélek természetes állapota a béke, élete az öröm,
mámora a boldogság, legigazibb éltetője
pedig a SZERETET.
A feldíszített karácsonyfánál mondjanak
majd Önök is egy-egy fohászt egymásért,
városunkért, nemzetünkért, hazánkért, a
világban szétszórt magyar testvéreinkért.
Ezúton kívánok Kenderes és Bánhalma
minden polgárának Áldott Karácsonyt és
békés, boldog új esztendőt a 2020-as
évben!
Bogdán Péter polgármester
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Karácsonyra készülünk
A nyugati kereszténységben a karácsonyt megelőző szűk négy hetet
nevezzük adventi időnek. (Görögkatolikus testvéreinknél az advent két
héttel hosszabb.) Ilyenkor készülődünk, várakozunk azon nagy napra,
amelyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Amikor arra
csodálkozhatunk rá évről évre, hogy Isten, a Mennyei Atya úgy szerette
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda – küldte el hozzánk –, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3, 16.)
Az adventi idő a keresztények életében különös jelentőséggel bír.
Hozzátartozik egyfajta visszafogottság, lelki és testi elcsendesülés.
Ezek mind abban segítenek, hogy az ünnep elhozhassa az idén is, a mi
számunkra is az igazi karácsonyi ajándékkal, a Jézussal való
kapcsolatunk további elmélyülését.
Advent egyben az egyházi év kezdete is. Míg a polgári esztendő
Szent Szilveszter pápa ünnepén, december 31-én ér véget és január 1jén, Szűz Mária isten-anyaságának ünnepén kezdődik; addig az egyházi
év első napja advent első vasárnapja. Ilyenkor kérjük Isten áldását az
előttünk álló esztendőre, hogy mindig az Ő gondoskodó jelenlétének
tudatában tudjunk élni, nyitott szívvel, úgy hogy elfogadjuk az Ő
nekünk nyújtani szándékolt kincseit.
Az előttünk álló év különösen jelentős lesz a magyar katolikus
egyház életében, hiszen 2020. szeptember 13-a és 20-a között
hazánkban, egész pontosan Budapesten kerül megrendezésre az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ezen nagy eseményen
keresztül Egyházunk megint fel akar minket rázni, rá akar ébreszteni
arra, hogy Jézussal személyesen – úgy, hogy a szó szoros értelmében
láthatták, megérinthették – nem csak a kétezer évvel ezelőtti, közelkeleti emberek találkozhattak, hanem erre nekünk, a 21. század elején
élőknek is lehetőségünk van. Akár nap, mint nap.
Mivel Jézus személye maga a végtelen, kimeríthetetlen Fiúisten,
ezért az Ő többféle eljöveteléről, ezen világban való jelenlevéséről
beszélhetünk.
Például azonosította magát a szegényekkel, az elesettekkel: amit egy
ilyen emberrel teszünk, vagy nem teszünk, azt Krisztussal cselekedjük,

A kenderesi római katolikus templom
miserendje a karácsonyi ünnepkörben
December 24-ről 25-re, keddről szerdára virradó éjszaka
Pásztorjáték: Jézus születésének története,a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola tanulóinak előadásában: 21.30
Szentmise: 22.00
December 25. Szerda
Karácsony első napja
Szentmise: 9.15
December 26. Csütörtök
Karácsony második napja, Szent István diakónus ünnepe
Szentmise: 9.15
December 29. Vasárnap
A Szent Család vasárnapja
Szentmise: 9.15
December 31. Kedd
Szilveszter napja, év végi hálaadás
Január 1. Szerda
Újév napja,
Szűz Mária Isten-anyaságának ünnepe

Szentmise: 16.00

Szentmise: 9.15

Január 5. Vasárnap

Szentmise: 9.15

Január 6. Hétfő
Vízkereszt ünnepe

Szentmise: 9.15

vagy nem cselekedjük meg. Aztán az Úr jelen van a köztünk lévő
szeretetben.
Valamint, Jézus az elfogása és keresztre feszítése előtti utolsó
vacsoráján egy különleges, a szó szoros értelmében kézzelfogható,
valóságos módon is nekünk ajándékozta magát: az akkor étekül
felszolgált kenyeret és bort átváltoztatta a saját testévé és vérévé, saját
magává, hogy így továbbra is velünk maradhasson. Közben azt mondta
apostolainak: „Ti is ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Az Úr
azóta is eljön hozzánk minden egyes szentmisén, amikor egy pap, mint
apostol-utód elismétli az Ő akkor elhangzott szavait.
Vagyis Jézusnak mind a kétezer évvel ezelőtti, karácsonykor
ünnepelt születése, mind pedig a kenyér és a bor formájában, vagyis az
Eucharisztiában, az Oltáriszentségben, a szentmiséken való eljövetele,
ezek a szó szoros értelemben véve az Ő testben történő megjelenései.
Persze különbség is van a kettő között. Az egyik, az Úr e világi
emberi testben való megszületése egyszer történt meg. A másik, az
Eucharisztiában való megjelenése, az viszont egy olyan esemény,
amely sokszor, rengetegszer, minden egyes szentmisén megismétlődik.
Amikor Jézus az e világi emberi testében jött el közénk, akkor
hallhattuk a szavát, a tanítását. Szemlélhettük a cselekedeteit,
amelyekkel a Mennyei Atya jóságát, szeretetét tárta fel előttünk.
Amikor pedig a kenyér és a bor formájában, az Oltáriszentségben
születik meg, akkor lehetőséget kapunk arra, hogy Vele a szó szoros
értelmében eggyé váljunk, mert az Úr táplálni akar bennünket saját
magával, mint az Élet Kenyerével.
Minden évben karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten emberré
lett, belépett a világunkba, és azóta a Vele való egységünket,
közösségünket egy csodálatos, új módon élhetjük meg. Mi is, amikor
erre a szép ünnepre készülődünk, ne feledjünk ezért a legnagyobb
ajándékért hálát adni azáltal, hogy még inkább Teremtőnk minket
boldogítani akaró és tudó tervéhez igyekszünk hangolni az életünket.
Koltavári Attila plébános
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Tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról
Tisztelt Lakosság!
A szociális célú tűzifa iránti kérelmet írásban, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2019. december 9. (hétfő)
– 2019. december 20. (péntek) között, személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályára. (Móricz Zsigmond Művelődési Ház emeletén az
ügyfeles ablaknál 5331 Kenderes, Szent István út 33.)
Legfontosabb tudnivalók:
1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek,
– aki lakása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250Ft/fő),
– egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500 Ft/fő).
2. A támogatási igény elbírálása során előnyt élvez:
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára
jogosult,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
– 70. életévet betöltött egyedül élő személy (jövedelmi viszonyoktól függetlenül).
3. Nem állapítható meg annak a személynek a tűzifa támogatás:
– akinek az önkormányzat felé adó tartózása van (talajterhelési díj, gépjárműadó, iparűzési adó), kivéve, ha a kérelem
benyújtásáig a tartozást kiegyenlítette.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR CSAK A BEJELENTETT LAKÓ- VAGY TARTÓZKÓDÁSI HELYÉRE
IGÉNYELHETI A TÁMOGATÁST.
Nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.
A tűzifa kiosztására várhatóan 2020. február 17-ig kerül sor.
A rendelet teljes szövege a www.kenderes.hu honlapon olvasható.
Kenderes, 2019. december 6.
Bogdán Péter Szabolcs polgármester
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100. születésnapját ünnepelte Csató Sándorné Boriska néni
Boriska néni 1919. november 7-én született Kenderesen. Akkoriban még nem
voltak szülőotthonok, így ő is otthon jött
a világra. Heten voltak testvérek, két lány
és öt fiúgyermek. Ő ötödik gyermekként
érkezett a családba.
A testvérei közül már sajnos senki sem
él. Gyermekkora boldogan a Magyari
tanyán telt. Édesanyja a gyermekek nevelésével, a háztartás vezetésével foglalkozott. Édesapja pedig béresként dolgozott. Nagyon kemény munkával teremtette elő a családnak a megélhetéshez
szükséges dolgokat.
Az akkori körülményeknek megfelelően, ökörfogattal végezte az uradalomban a mezőgazdasági munkákat. Több
helyen is éltek a Kenderes környéki tanyavilágban, többek között Mocsáry
Dénes egyik kis tanyáján, Kocsordoson.
Testvéreivel mindannyian cselédként dolgoztak a gazdaságokban. Két általános iskolai osztályt végzett. Egyet a Kakati iskolában egyet pedig bent Kenderesen, az
akkor épült egyházi iskolában.
Anyai nagymamája bent lakott a településen, ezért a tanyáról addig hozzá költözött ameddig az iskolába járt. 13 évesen
édesanyja kisszolgálónak adta a Klein
családhoz, ahol segített a nagyobb szolgálónak a háztartási munkákban. Délutánonként pedig a gazda kislányára vigyáz-

Boriska néni családja körében
100. születésnapján

tak, vele játszottak. A szolgálatáért három
pengőt kapott havonta, ami nagyon kevés
pénz volt.
Ezután a Deutch családhoz került szintén szolgálónak, ahol már sokkal több
munkával bízták meg. Férjével, Csató
Sándorral - aki szintén kenderesi volt egy bálban ismerkedett meg és három év
elteltével házasságot kötöttek. A család
először Bogdán Károlynál lakott, majd
beköltöztek a Füleki pusztai kormányzói
birtok (jelenlegi TSZ központ) cselédlakásába. Emlékei szerint gyönyörű gyümölcsfák és ápolt kertészet tartozott a
kastélyhoz, valamint Horthy Szabolcs
ménese is ott volt. Szorgalmas munkájukkal eljutottak oda, hogy saját tanyát
építettek és önálló gazdaságot alapítottak,
amely biztonságot adott a család ellátására.
Tanyájuk Kenderes határának északi
részén, a Kakat folyó partján volt. Szomszédjaik voltak a Martonok, és Kis Gyurka bácsiék. Jelenleg a tanya helye nem
található meg, mivel a Nagykunsági Csatornát építették oda. Nyolc közös gyermekük született, kint a tanyán az akkor szokásos bábaasszony segítségével. Egyet
sajnos kicsi korában elveszítettek. Öt lányt
és két fiúgyermeket neveltek fel együtt
szeretetben, tisztességgel. Boriska néni
ezeket az éveket a gyermekek ellátására

fordította, valamint sok-sok aprójószágot
nevelt a család megélhetése érdekében. A
férje pedig jószágokkal dolgozott, földet
művelt. Sajnos jött a háború és nagyon
féltek, hogy őket is baj érheti. Ezután is
folytatták a magángazdálkodást a kis
földjükön, az erőszakos TSZ szervezésig.
Az 1960 évek végén házat vásároltak
bent Kenderesen a faluban. Férje TSZ
tagként dolgozott az állattenyésztésben.
Innen is ment nyugdíjba. Sajnos Boriska
néni 1992-ben megözvegyült. Gyermekeik Kenderesen, Bánhalmán és Budapesten telepedtek le. Nyolc unokával és
tizenkét dédunokával ajándékozták meg
őket. Ükunoka még nem született.
Élete során szerencsére nem sokat betegeskedett. Úgy gondolja, hogy a nagyon
sok munka edzette meg és ezért kaphatott
ilyen hosszú életet. Napjai csendesen
telnek. Míg régebben szívesen sétált és
kertészkedett, mára már egyre jobban elfárad. Szívesen beszélget, rejtvényt fejt,
pihenget, rádiót hallgat, esténként televíziót néz.
Nagy örömére, nemrégiben családja
körében ünnepelhette századik születésnapját. A város lakói és a szerkesztőség
nevében további sok erőt és egészséget
kívánunk neki!
Ács Andrea Éva
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Novemberben történt a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Mécseseket gyújtottunk és koszorút helyeztünk el az iskola előtt álló Szent Imre
herceg szobránál, megemlékezve intézményünk névadójáról. A Diákönkormányzat
„Fussunk az egészségünkért!” felhívásához ismét sok tanulónk csatlakozott. A
Kávészünet zenekar koncertjén ismert klasszikus és kortárs költők versei szólaltak
meg modern hangzással, pop-rock stílusban. A nyílt tanítási héten a szülők
ismerkedhettek az iskolával, gyermekeik tanórai munkájával.
A Márton-napi legendáról és a hozzá kapcsolódó szokásokról alsósaink a
művelődési házban két alkalommal elevenítették fel és bővítették ismereteiket,
fejlesztették kézügyességüket és mozgáskultúrájukat. Harmadik alkalommal a
Lúdas Matyi című előadás nyújtott nagyszerű szórakozást a gyerekeknek. Íróolvasó találkozón Hajnal József író „Rézi – Mese a méhek társadalmáról” című
könyvéről tartott foglalkozást.
A Városi Könyvtár szervezésében mesemondó versenyen vettek részt az alsósok.
Gratulálunk a sikeres mesemondóknak, köszönjük a felkészítő tanító nénik
munkáját, valamint a könyvtár dolgozóinak a szervezést és a jutalomkönyveket.
Pályaorientációs pályázat keretében valósult meg a felsősök iskolalátogatása a
szolnoki Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnázium és
Szakközépiskolába. A hatodikosok Eső-víz-körforgás – szemléletformáló játékos
vetélkedőn vettek részt.
Szajlai Szabolcs bűvész interaktív műsora nagy sikert aratott a gyerekek körében,
kíváncsi, csodálkozó szempárok követték a bűvészmutatványokat. Alsósaink
kézműves foglalkozáson ügyeskedtek, rénszarvast készítettek.
Intézményünk valamennyi tanulója és dolgozója nevében Wass Albert szavaival
kívánok mindenkinek áldott ünnepeket:
„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
Nagyné Lenge Margit
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Emlékezetes hétvége
A Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
tagjai nagy lelkesedéssel és izgalommal várták
november 23-át, ugyanis akkor tartottuk a már
hagyománnyá vált Katalin napi rendezvényünket.Azt
gondolom, hogy ebben a rohanó világban nagy szükség
van az ilyen jellegű összejövetelekre. Kell hogy az
ember egy kicsit kikapcsolódjon, szórakozzon – akár
fiatal, akár esetleg őszülő halántékú. Hisz az idős kor
nem szégyen, nem is érdem, hanem ajándék. Ajándék
az élettől, hogy ezt megérhettük és együtt lehetünk –
hisz az élet oly rövid – és a gyorsan elszálló éveket, egy
kicsit
boldoggá,
vidámabbá
tehetjük
így.
Rendezvényünkön 230-an vettek részt Abádszalókról,
Kunhegyesről, Kunmadarasról, Kisújszállásról,
Tiszagyendáról, Fegyvernekről és a Bánhalmai Fenyves
Otthonból. Természetesen voltak kenderesi vendégeink
is és a nyugdíjas klub tagjai. Szeretném megköszönni
Bogdán Péter Polgármester Úrnak és Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző Úrnak hogy elfogadták a meghívásunkat, és
külön köszönöm a Polgármester Úr támogatását.
Köszönöm a klubtársaimnak a segítségüket, odaadó
munkájukat, nagyon büszke vagyok Rátok, hogy
mindig mindenben a segítségemre vagytok, hisz
tudjátok, hogy nélkületek ez a rendezvény sem jöhetett
volna létre. Ismét eltelt egy év és a nagyrohanás után
elcsendesedik minden és mindenki igyekszik családi
körben tölteni a Karácsony ünnepét. A Karácsony a
béke a szeretet a család ünnepe. Én kívánok
mindenkinek szeretetteljes békés karácsonyt, Boldog
Új Évet, boldog családot és kívánom hogy a ránk
következő évben mindenki találja meg azt a
boldogságot, amire a szíve mélyén vágyik. Kívánom
hogy így legyen.
Tisztelettel: Erdei Józsefné nyugdíjas klub vezető

III. Tisza-tavi Disznótoros és Pálinkamustra Tiszafüred
A Tisza-tó böllérszezonját megnyitó rendezvényt idén november 23-án tartották Tiszafüreden, ahol egyesületünk is részt vett. A
versenykiírásnak megfelelően egy 6x8 méteres portát rendeztünk be falusi udvarnak, úgy
hogy a disznóvágás hagyományát leginkább

felidézhessük. Alapanyagként egy fél bőrös
sertést kaptunk, amit fel kellett dolgoznunk.
Hagyományos edények használata a zsűrinél
előnyt jelentett, aminek mi teljes mértékben
eleget tudtunk tenni. Hurkát, kolbászt, pecsenyét, levest és toros káposztát kötelező

volt készíteni, de plusz pontot jelentett ételkülönlegességek vagy tájjellegű ételek alkotása. Az alap ételek mellett hagymás sült vért,
abált szalonnát, teperőt, májlevest és Trenka
féle sültmájast is előállítottunk.
Népviseletbe öltözve hangulatos népzeneszóra folyt nálunk a munka, ezáltal nagyon
népszerű volt az udvarunk. Sokan tértek be
hozzánk kóstolni, beszélgetni még Kenderesről elszármazottak is nosztalgiáztak a
terepünkön.
Mindent megtettünk annak érdekében,
hogy mindenki jó szájízzel távozhasson a
házunk tájékáról. Fáradozásunknak meg lett
az eredménye a „Legcsinosabb fehércseléd”
különdíjjal és a fődíjjal az első helyezésért
járó kupával és ajándékcsomaggal térhettünk
haza.
Meghívást kaptunk a Tisza-tó böllérszezon
abádszalóki rendezvényére, ami márciusban
kerül megrendezésre. Ott leszünk, már csak
azért is mivel ígéretet tettünk több vendégünknek, hogy elkészítjük a májlevest és a
sültmájast is, ami a kóstolók kedvence volt.
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző
Egyesület
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Új könyveinkből ajánljuk
Szakirodalom
Bibó István: Az európai politikai fejlődés értelme
Bibó István: Demokratikus közösségi értékelési
és magatartásminták
Borbás Marcsi: Magyarország finom:
vadregényes kelet
Döme Zsuzsa: Ünnepen és emléknapon: versek
és forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai
ünnepek, emléknapok megrendezéséhez
Gáspár Bea: Bea konyhája
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája
Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire
épített tanulás az óvodában
Lukács Józsefné: A részképességek játékos
fejlesztése az óvodában: fejlesztő játékok
részképesség területenként az őszi környezeti
témákhoz illesztve
Montágh Imre: Gyakori beszédhibák a
gyermekkorban
Nagy magyar tájszótár: 55000 népies, tájnyelvi
és archaikus szó magyarázata (kézikönyv)
Orbán Zoltán: Madárbarátok nagykönyve
Óvodai nevelés játékkal, mesével: második
könyv: legelget az ősz
Pál Ferenc: Ami igazán számít: hogyan bánjunk
jól magunkkal és másokkal?
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia: Szendrey Júlia
összes verse
Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek
Radics Judit: Alváskönyv: amit az álmatlanságról
tudni érdemes
Rosztóczy András: Reflux és diéta: a
gyomorsavbántalmak felismerése és kezelése
Schobert Norbert: KETO: fogyni bárki tud
Szívbetegség: gyógyszermentes alternatívák a
szívbetegség megelőzésére és gyógyítására
Gyermekeknek
Anna Weltmann: Csupa játék matek!
Balázs Ágnes: A pösze nyuszi és más történetek
Bálint Ágnes: Mazsola
Bartos Erika: Kistestvérek, nagytestvérek
Berg Judit: Lengmesék: nádtengeri rejtélyek
Bogáti Péter: Az ágasvári csata
Claudia Bordin: Meseatlasz
Dirk Henning: Közlekedés: gyerekek
felfedezőútra, várnak a járművek, a lámpák és a
táblák!
Eszes Rita: Rókatündér
Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül
Farkas Róbert: Első könyvem a téridőről: mitől
lassul az idő
Hertelendi Csaba: Törökvész: Magyarország
története 1526-1686-ig
J. K. Rowling: A kviddics évszázadai
J. K. Rowling: Legendás állatok és
megfigyelésük
Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje
Kormos István: Az égigérő fa: verses népmesék
Krúdy Gyula: Rákóczi brigadérosa
Lackfi János: Szorzótábla seperc alatt
Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány
Lázár Ervin: Öregapó madarai
Leiner Laura: Emlékezz rám
Lénárt András: Kütyük és az online világ: képes
gyermeklexikon
Libby Deutsch: Hogyan működik a világ? A
csokitól a GPS-ig, a vécétől az internetig…
Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak
Móra Ferenc: Gyerekversek
Pásztohy Panka: Pitypang és Lili: Pitypang segít

Rachel Renée Russell: Egy Zizi naplója 9. rész:
Egy nem túl Zizi drámakirálynő meséi
Rachel Renée Russell: Egy Zizi naplója 10. rész:
Egy nem túl tökéletes kutyacsősz meséi Kutyapesztra
Szabó Magda: Tündér Lala
Szász Erzsébet: Magyarország története: képes
történelmi atlasz
Szunyogh Szabolcs: Bibliai mesék
Tóth Krisztina: Marci kandúr világot lát
Weisz Boglárka: Szent István nemzetsége:
Magyarország története 997-1301
Felnőtteknek
Az év novellái 2019
Az év versei 2019
Amanda Prowse: Egyszemélyes Karácsony
Amy Newmark: Remények és csodák
Anders De La Motte: Pokoli tél
Bauer Barbara: Az aranyműves fia
Beth Pattillo: Jane Austen tönkretette az életem
Borsa Brown: Gyalázat és szerelem
Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
Christopher Farnswort: Halálakták
Cookie O’Gorman: Nindzsalány
Cristiana Pedersoli: Apám, Piedone
Cynthia Hand: Angyalnyár
Csiffáry Gabriella: A tábornok kertje: Híres
magyarok szenvedélyei
Danielle Steel: A stáb
David Lagercrantz: A lány, aki kétszer élt
Emmanuelle Pirotte: Ma még élünk
Eoin Dempsey: Fehér rózsa
Fern Michaels: Elégtétel
Frances Mayes: Találkozunk a piazzán
Frei Tamás: Bábel
Friedl István: Márai Sándor: a huszadik század
koronatanúja
Hofi naplója
Jakupcsek Gabriella: nagy levegő: aki megáll,
elsüllyed
Jen Klein: Rád hangolva
Jenny B. Jones: Tiéd leszek
Jo Nesbo: Kés
Joanna Courtney: A véres királyné
Kimura Rei: Pillangókisasszony
Király Levente: Hofi megmondja
Király Levente: Piedone nyomában
Lakatos Levente: Vörös
Laura Madeleine: Egy cukrászmester meséje
Leslie L. Lawrence: Donovan ezredes piros
kabátja
Leslie L. Lawrence: Az üvegpadlós függőhíd
kolostora
Leslei Pearse: Számomra meghaltál
Luke Allnutt: Miénk az ég
Marie Forleo: Minden megoldható!
Milly Johnson: Légvárak és régiségek
Náray Tamás: Zarah álma
Nicholas Sparks: A leghosszabb út
Nicholas Sparks: Minden szívdobbanással
Nyáry Krisztián: Életemnél is jobban
Sal Endre: Mi, magyarok
Sándor Anikó: Magánügy
Stephen King: Es
Steven Fazekas: Hollóvár angyala
Tanács Eszter: Nők gyermek nélkül
Tina Turner: Életem szerelme
Vavyan Fable: Fanyarédes
Wilbur Smith: Királyok Királya
Zalmen Gradowski: Auschwitz-tekercs: a pokol
szívében
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MESEMONDÓ
VERSENY
2019. november 13-án Mesemondó versenyt rendeztünk az
iskolás gyermekeknek. A Népmese
napja alkalmából meghirdetett
versenyre 24 alsó tagozatos diák
jelentkezett.
1-2. osztályos korcsoportban 1.
helyezést ért el Kis Csenge 2.a, 2.
helyezett Bak Olívia 2.a, 3. helyezett Rostás Bence 2.b osztályos
tanuló. Különdíjban részesültek
Baktai Viktor 1.a, Krokavecz
Márton 1.a, Gondos Amira 1.a és
Szekeres Dorka 2.a osztályos
tanulók.
3-4. osztályos korcsoportban 1.
helyezést ért el Sánta Bence 3.a, 2.
helyezett Lakatos Natália 3.b, 3.
helyezett Bucsi Krisztina 3.b
osztályos tanuló. Különdíjban
részesültek Ladányi Jázmin 3.b és
Bende Henrietta 4.a osztályos
tanulók.
Köszönjük a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház segítő közreműködését a helyszín biztosításában.
Köszönjük a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Római Katolikus Plébánia különdíj felajánlását!
Köszönjük a felkészítő tanítók
és a zsűri munkáját!
könyvtárosok

FIGYELEM!
Akciós farsangi jelmez és
kellék vásár Szolnokon,
a Széchenyi lakótelepi piac
(Széchenyi körút 127.) mögötti
DÁVID JELMEZ
szaküzletben!
Óriási a választékunk:
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt
méretű jelmezekből!
Nyitva: mindennap
9.00 – 18.00 óráig
Olcsó árak, óriási választék!
facebook:
Dávid Jelmez Szaküzlet
(fizetett hirdetés)
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Részt vettünk V. Magyar Speciális Független Filmszemlén
Az V. Magyar Speciális Független
Filmszemle,
Budapest
fogyatékossággal élők, pszichiátriaiés szenvedélybetegek, valamint
függetlenfilmesek és diákok Kárpátmedencei integrált filmszemléje,
amelyet a Magyar Speciális Mozgkép
Egyesület rendezett meg 2019.
november 19-20-án az Eötvös10
közösségi és Kulturális Színtéren.
Különlegessége, hogy az egyetlen
olyan tematikus filmes rendezvény
Magyarországon,
amely
a
fogyatékosság témájában teszi közzé
felhívásait.
Célja, hogy a fogyatékossággal
élők életére, gondolataira és érzéseire
ráirányítsa a többségi társadalom
figyelmét és ezzel segítse elő az
elfogadást.
A
Filmszemlén
sérültséggel élő speciális filmes
alkotók, valamint professzionális
filmesek, televíziós szakemberek és
diákok filmjei kerültek bemutatásra,
és a zsűri által értékelésre, díjazásra.
A filmes seregszemle évről évre
népszerűbb, Magyarországról, a
határon túlról és külföldről is
érkeztek filmes pályaművek. Az idei
évben 63 film került a vetítési
programba.
A rendezvényre 3 kategóriában
lehetett nevezni pályaművekkel:
speciális film, parafilm és független-,
professzionális film kategóriákban. A
kategóriák bevezetése az alkotások
értékelésének megközelítésében és
díjazásában vált szükségessé, mely
lehetővé tette, hogy minden
kategóriában ugyanazok a nagydíjak
osztottan kerüljenek kiosztásra,
nagyban hozzájárulva az egyenlő
esélyek feltételeihez.

Díjátadón: Fábián Gábor MSMKE Elnöke, Bényei Kálmán
Fenyves Otthon filmes, Dr. Kálmán András a Magyar Nemzeti Filmalap
filmszakmai vezérigazgató helyettese, Nyíri László Fenyves Otthon
filmes, Ivánfi Tibor Fenyves Otthon filmes,
Tóth Mária Fenyves Otthon filmes, Tóthné Nagy Ágnes
Fenyves Otthon segítő, Szabó Bianka FÉHE Szombathely zsűritag
A közönség elé tárt képsorok által
olyan
világokba
nyerhettek
betekintést az érdeklődők, amelyek
többnyire zárva vannak az emberek
előtt. Csodálatos, sokszor hihetetlen
történetek, mindnyájunk számára
példaértékű emberi hozzáállások, a
legnehezebb helyzetekből való
kiutak, a hit, az életigenlés és az
elfogadás jellemzi az alkotásokat. A
filmek értékelése a rendezvény előtt
pár héttel, 2019. november 4-én
megtörtént.
A felkért étékelők 21 filmet
részesítettek díjazásban, ahol kiderült
kik kapják 2019-ben a támogatók
által
felajánlott
eszközöket,
utalványokat és pénzdíjakat, a

november 20-án 16 órától kezdődő
díjkiosztó gálán.
Az idei filmszemlén ismét sikerült
az V. Magyar Speciális Független
Filmszemle, Arcaink nagydíját
megnyernie a bánhalmai Fenyves
Otthon filmes csoportjának, az „Út”
című alkotással. Nagy boldogsággal
töltötte el a csoport minden tagját,
amikor átvették a díjat.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, akik a
csoport munkáját az év folyamán
támogatták.
Boldog karácsonyt kívánunk!
Kenderes-Bánhalma
2019. 12. 10.
Tóthné Nagy Ágnes segítő

MUNKALEHETŐSÉG
A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. Kenderesen betanított munkás munkatársakat
keres, telephelyére. Jelentkezését várjuk telefonon a 0630/662-3634-es számon.
Elsősorban megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk!
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Vigye haza otthonába
a szeretet lángját!
Ezen a karácsonyon is
lehetősége lesz mindenkinek otthonában
a Betlehemből, a Születés Templomából
elhozott lánggal meggyújtani
az adventi koszorú utolsó gyertyáját.
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SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba
szóló, Pécsi Sándor bérlettel
rendelkezők következő előadása:
2020. január 8. (szerda)
Mikszáth Kálmán – Deres Péter:

Szent Péter
esernyője
- romantikus színmű -

2019. dec. 22-én vasárnap
Kenderesen 11.00 – 13.00 óráig
vehető át a szeretet lángja, szerény vendéglátás
mellett, a kiállítóterem mögötti rendezvénytéren.

Bánhalmán
13.30-kor gyújthatja meg mécseseit
a szeretet lángjáról, szerény vendéglátás mellett.
Vigye haza Ön is a béke lángját otthonába!

Mikszáth Kálmán Szent Péter
esernyője című regényének színpadi
adaptációjában
elmélyülten
gyönyörködhetnek a szép, a jó, az
igazság diadalmaskodására vágyó
ifjabb és idősebb nézőink. Ez a
megható mese az emberekben
megbúvó apró gonoszságokat és
mély
érzelmeket
egyforma
szeretettel és megértéssel ábrázolja.
Szereplőivel
együtt
mi
is
felfedezhetjük azokat a titkokat,
amelyek a kis piros esernyő
felbukkanása nélkül örökre rejtve
maradtak volna.
Indulás:
Kenderesről:
17.30-kor a művelődési háztól
Bánhalmáról: 17.45-kor
Útiköltség: 1.250 Ft/fő

MEGHITT, BÉKÉS
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG, BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN
OLVASÓNKNAK!
KENDERES VÁROS
KRÓNIKÁJÁNAK
SZERKESZTŐSÉGE
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