
XXVIII. évfolyam 7. szám – 2020. július

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr, a Vitézi Rend alapítója és első főkapitánya, Kenderes
Díszpolgára 152. születésnapjáról. Önkormányzatunk nevében koszorút helyezett el vitéz Bogdán Péter
polgármester, Dr. Tóbiás Ferenc jegyző, Dr. Papp Zsolt aljegyző és vitéz Tapasztó Szabolcs volt
alpolgármester. Jelen voltak a Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország Törzsszékének Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tagjai vitéz Morvay István székkapitány vezetésével.

Isten áldja meg Kormányzó Úr emlékét!

ünnep 2020. június 18-án megemlékeztünk



JÚNIUS 13. 
A VÉDŐNŐK NAPJA

Tisztelettel köszöntöm a több évtizedes szolgálat után most
nyugdíjba vonult Dr. Almássy Antalné és Konczné Bakos
Mária védőnőket, valamint a munkáját most kezdő Tóth-Bojté
Anikó és Sárközi Szimonetta védőnőket. 

Köszönöm magas színvonalú, példaértékű és áldozatos
tevékenységüket, amellyel hozzájárultak és hozzájárulnak a
kenderesi és bánhalmai családok és gyermekek egészségügyi
ellátásának biztosításához! Köszönöm lelkiismeretes
munkájukat, melynek során a várandós anyák, a csecsemők, a
kisgyermekek, az iskoláskorúak egészségének védelmét,
egészségfejlesztő magatartásuk kialakítását, az egészséges
életkezdet támogatását szolgálják. 

A nyugdíjba vonultaknak hosszú, boldog, nyugodt nyugdíjas
évtizedeket, az aktívaknak szintén hosszú, tartalmas, sikeres
évtizedeket kívánok!

Bogdán Péter 
polgármester

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 órától  12.00 óráig délután nincs ügyfélfogadás
Kedd: egész nap nincs ügyfélfogadás
Szerda: délelőtt nincs ügyfélfogadás 13.00 órától 16.30 óráig
Csütörtök: 8.00 órától  12.00 óráig délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 órától  12.00 óráig délután nincs ügyfélfogadás

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a zavartalan munkavégzés céljából tartsák be a fentebb leírtakat!

Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

DOBOS LÁSZLÓ
1957-2020

Kenderes és Bánhalma lakossága mély megrendüléssel értesült 
Dobos László 

Karcag Város Polgármestere, 
a Megyei Közgyűlés tagja, 

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulat elnöke haláláról. 
Olyan embertől búcsúzunk, aki sokat tett Kenderesért és Bánhalmáért.

Nyugodj békében, Polgármester Úr!
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ÖnKORMÁnYZATI HÍReK

Tisztelt kenderesi és 
bánhalmai lakosok!

Az alábbi adománygyűjtő számlára adakoz-
hatnak a járvány elleni védekezésre.

11745080-15410010-10220003 

A számlára 114.000,-Ft érkezett.

Itt köszönöm meg az adakozók felajánlását! 
A járvány elleni védekezésre 2020. július 9.-ig

2.584.152 Ft-ot költöttünk. (tisztító-
fertőtlenítőszerek, szájmaszk, védőruha, lábzsák,
védőszemüveg, pormaszk, gumikesztyű, hypó,
vászon, gumiszalag, súrolószer, alkoholos
kézfertőtlenítő, kéztörlő, overall,  benzinmotoros háti
permetező, motorolaj,) stb. 
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Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett a
Polgármesteri Hivatalba csendháborítás témakörében. Ezzel
kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt lakosságot az alábbiakról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az
ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden
olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédaikat
szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide
tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék. 

Az együttélés szabályaival kapcsolatban az egyik legelterjedtebb
tévhit, hogy szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet csak este
22.00 óra után nem folytathatunk. Lehetetlen, ezért a jogszabályok
meg sem kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek
indokolatlanul zavarhatják szomszédaink nyugalmát. Ide sorolható:

- a túl hangos zenehallgatás a napszaktól függetlenül,
- a hétvégi barkácsolás,
- a lakásfelújítás,
- a házibulik,
- a családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket

fogadni, családi eseményeket megünnepelni, hétvégén megjavítani
a kerítést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, gyakorlást
munkaidőben lehet végezni, hangos háztartási gépeket pedig este
20.00-21.00 óráig lehet használni. Általánosságban elfogadott
gyakorlat szerint tehát 6.00 és 22.00 óra között lehet „zajosabb”
tevékenységeket folytatni, de akkor sem korlátlanul, a
szomszédaink szükségtelen zavarása mellett.

Az együttműködési normákat megsértő lakótársat először
célszerű személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa le a

zenét, vagy fejezze be a „tivornyát”. Amennyiben ennek
felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel
élhetünk ellene. ugyanis a szabálysértésekről szóló 2012. évi II.
törvény 195.§-a értelmében:

149. Csendháborítás
195. § (1) Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az

ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá
természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti
vagy a védett természeti értékét zavarja, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a
közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a
természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen
az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni
bírságot.

A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000,-Ft-
ig terjedő pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás
indul az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot
kiszabni. Ha a pénzbírságot az elkövető önként nem fizeti meg,
akkor azt közérdekű munkára, vagy büntetés-végrehajtási
intézetben letöltendő elzárásra kell átváltoztatni.

A csendháborítás szabályait nem csak belterületen,
lakóövezetben, hanem az üdülőövezetben, hétvégi házak esetén
is be kell tartani.

Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás mellett
élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a
szomszédok szükségtelen zavarását, bosszantását elkerülni!

Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

Három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő,
ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül
létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. Erről a parlament
döntött még 2020. május 19-én, kedden, amikor jóváhagyta a
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a kormány nevében
még 2020, április 28-án a parlamentnek benyújtott, de Pintér
Sándor belügyminiszter által készített T/10309 számú
törvényjavaslatot.

Az említett paragrafus szerint "A Vgtv. [a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény] 29. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról
szóló 2020. évi törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A javaslat indoklása
szerint a hosszabbítást a járvány gazdasági hatásai indokolják,
illetve az, hogy az állampolgárok kötelezettségein könnyítsenek.

Legutóbb 2018-ban módosították a vízgazdálkodási törvényt,
akkor 2020 december 31-ig adtak haladékot a fúrt kutak
tulajdonosainak a bírság alóli felmentést biztosító vízjogi
fennmaradási engedély beszerzésére.

A most elfogadott törvényjavaslat általános vitája már május 5-
én lezajlott. A részletes vitában módosító indítvány a 20. §-hoz nem
érkezett, így a fennmaradási engedély kérelmezésének határidejét
2023 végéig meghosszabbították.

A módosítás 2020. július elsejétől lépett hatályba.
Mivel a határidő meghosszabbítása a kérelmezőre nézve

kedvező szabályt állapít meg, ezért azt a már folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.

A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a
mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

Magyarországon – egyes becslések szerint – több százezer
ingatlantulajdonost érint az engedély nélkül, de ettől még nem
feltétlenül jogszerűtlenül létesített és működő fúrt vagy ásott
kutak utólagos engedélyeztetése, vagyis működtetésükhöz a
használatba vételi engedély kérése a helyi önkormányzat
jegyzőjénél. 1992 előtt ugyanis nem kellett engedély, illetve
bejelentés kútfúráshoz. Maga az engedélyezési eljárás
illetékmentes, a megadásához azonban kell a kút összes
lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és
hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. Ennek
ára helyszíntől és vállalkozótól függően 50 ezertől akár 150 ezer
forintig terjedhet.

Kenderes, 2020. július 7.
Dr. Papp Zsolt aljegyző

Tájékoztatás a csendháborítás szabályairól

Közérdekű tájékoztató a fúrt kutak bejelentésének ügyében
Az Országgyűlés korábban megszavazta a vízgazdálkodási törvényt módosító, és 

a szankciómentes engedélyeztetést 2023-ig kitoló javaslatot



Pontosan milyen típusú támogatások
vannak?

Háromféle támogatás igényelhető:
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás (általános

iskoláskorú gyermekek esetében),
- közép- és felsőfokú iskolakezdési

támogatás.

Milyen összegű a támogatás és mire
lehet fordítani?

Egyszeri támogatás, aminek összege
gyermekenként 20.000 Ft, amit az oktatási
vagy nevelési intézményekben az
évkezdéshez szükséges tanszerek,
tankönyvek, jegyzetek, ruházat,
szemüveg megvásárlására lehet
fordítani. 

Kik kérelmezhetik a támogatásokat?

A támogatásokat azok a
szülők/gondviselők/törvényes képviselők
kérelmezhetik, akik:

- Kenderesen rendezett lakcímmel
rendelkeznek,

- óvodáskorú gyermeküket a kenderesi
óvodába íratták be, illetve ide járatják,

- általános iskoláskorú gyermeküket a
kenderesi általános iskolába íratták be,
illetve ide járatják, nappali képzésre,

- gyermekük közép- vagy felsőfokú
tanulmányokat kezd, vagy folytat, nappali
képzésben.

A 18. életévüket betöltött tanulók csak
saját jogon kérhetik a támogatást. A
kérelmet nem szükséges személyesen
benyújtaniuk, postázhatják is, illetve
hozzátartozójukkal is beküldhetik.

Hogyan lehet kérelmezni?

- 2020. szeptember 7. napjától, az erre
rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével és a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Igazgatási és Szervezési
Osztályához való visszajuttatásával. 

- A kérelem nyomtatványokat a
Kenderesi Polgármesteri Hivatalban lehet
beszerezni, illetve Kenderes város

honlapjáról (www.kenderes.hu) is
letölthetők 2020. szeptember 7-től. Ez
utóbbi esetben fontos, hogy elektronikus
úton nem nyújthatók be, csak
papírformában!

- Az óvodás és általános iskoláskorú
gyermekek esetében a kérelem mellé
semmiféle más iratot nem kell mellékelni.

- A közép- vagy felsőoktatásban részt
vevő gyermekek esetében a 2020/2021.
tanévre vonatkozó tanulói jogviszony
igazolásáról szóló dokumentumot
csatolni kell.

A kérelmek benyújtásának határideje
2020. október 1. Az ezután benyújtott
kérelmek elutasításra kerülnek.

- Az ügyintézés során kérjük, vegye
figyelembe a hivatalos ügyfélfogadási időt: 

Hétfő: de: 08.00-12.00; Szerda: du.
13.00-16.30; Csütörtök: de. 08.00-12.00;
Péntek de. 08.00-12.00 óra között.

Mit tegyek, ha a többféle támogatásra
is jogosult vagyok? 

- Akiknek a családjában van óvodás
és/vagy általános iskoláskorú gyermek,
azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve
igényelhetik meg a támogatást. Postai úton,
vagy személyesen kell eljuttatniuk a
Kenderesi Polgármesteri Hivatalba.

- Amennyiben a családban óvodás
és/vagy általános iskoláskorú mellett
közép- vagy felsőoktatásban résztvevő
gyermek is van, úgy két kérelem
nyomtatvány kitöltése szükséges. Az
óvodáskorú és általános iskoláskorú
gyermekeket az egyiken, a közép vagy
felsőfokú oktatásban részt vevő
gyermekeket a másikon kell feltüntetniük.
FONTOS, hogy a tanulói jogviszonyt
igazoló dokumentumot is mellékeljék!

Mikor és hogyan kapom meg a
támogatást?

- Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét
(közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő
gyermek esetében a tanulmányi jogviszony
fennállását tanúsító igazolással együtt)

beadta a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalba, várnia kell. A törvény által
megszabott ügyintézési határidő 8 nap.
Önt a kérelmének elbírálásáról a
lakcímére küldött határozattal fogjuk
értesíteni. Minden kérelmező egyénileg
meg fogja kapni a határozattal együtt az
értesítőt arról, hogy mikor lesz a
kifizetés. A kérelmeket a beérkezés
sorrendjében bíráljuk el.

- Amennyiben a támogatásokra jogosult,
akkor a határozatban feltüntetett összeget
személyesen veheti át a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal pénztárában.

- Amennyiben a kérelme elutasításra
kerül és fellebbezni kíván, akkor az
elutasító határozatban írt módon élhet
jogorvoslati lehetőségével.

Hogyan kell elszámolni a
támogatással?

- A támogatás összegének
folyósításától számított 30 napon belül
kell elszámolnia úgy, hogy a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztályán bemutatja a
megvásárolt dolgokról szóló számlákat. 

- FONTOS, hogy csak a 2020.
augusztus 1. utáni vásárlásokról
kiállított számlákat is lehet elszámolásra
benyújtani! A 2020. augusztus1. előtt
keltezett számlák nem fogadhatók el!

- A vásárlások alkalmával NEM a
Kenderesi Polgármesteri Hivatalt, hanem a
Kenderes Városi Önkormányzatát kell a
számlán feltüntetni! 

Mit tegyek, ha további felvilágosítást
szeretnék kérni a támogatással
kapcsolatban?

Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-
214-es telefonszámot, melyen
munkatársaink szíves rendelkezésére
állnak. 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Kenderes Városi Önkormányzat a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek könnyítésére iskolakezdési,
óvodakezdési, illetve közép és felsőfokú iskolakezdési támogatást biztosít. Az alábbiakban a támogatás
igénybevételével kapcsolatban szükséges információkról tájékoztatjuk Önöket.

A támogatás nyomtatványai 2020. szeptember 7. (hétfő) napjától benyújthatók a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási ás Szervezési Osztályán ügyfélfogadási időben.
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Tájékoztató az óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú
iskolakezdési támogatások igényléséről
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Tájékoztatás
Általános iskolás gyermekek
tanulmányi támogatásáról

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kenderes Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 8/2018. (VI.20.)
önkormányzati rendelete 17. §-ában foglaltak alapján általános
iskolás gyermeke(i) kimagasló tanulmányi eredményéért (átlaga 4,5
vagy ezt meghaladó, illetve szöveges értékelés esetén a jól megfelelt
eredményt eléri vagy meghaladja) tanulmányi támogatásra jogosult
gyermekek részére a támogatás 2020. szeptember 15-e után kerül
kifizetésre.

• Kérjük Önöket, hogy előre ne vásároljanak, csak ha a
támogatást megkapták.

• A számlára írják rá a következőt: „Felhasználásra átvettem: Név,
aláírás, dátum”.

• A támogatás felhasználását a folyósítást követő hatvan napon
belül az Önkormányzat nevére (Kenderes Városi Önkormányzat
5331 Kenderes, Szent István út 56.) kiállított számla benyújtásával
köteles igazolni az önkormányzat felé. 

• A támogatás a gyermek oktatásával és nevelésével (pl. ruházat,
iskolai felszerelés, táborozási költség, élelmiszer stb.) kapcsolatos
célra fordítható.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szervezési Osztály

IPARŰZÉSI ADÓ

A Gazdaságvédelmi Akcióterv kereté-
ben a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szüksé-
ges adózási könnyítésekről szóló 140/
2020. (IV.21.) Kormányrendelet a helyi
iparűzési adóra vonatkozó törvényi sza-
bályokhoz képest az adózók számára lé-
nyegesen kedvezőbb anyagi és eljárás-
jogi rendelkezéseket fogalmazott meg.  

A Kormányrendelet 1. §-nak (4)
bekezdése lehetővé teszi az iparűzési adó
alanya számára, hogy ha az éves és a
soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási
kötelezettsége a Kormányrendelet
hatályba lépésének napja (2020. április
22.) és 2020. szeptember 30-a között
esedékes, akkor azt, illetve az ezzel
egyidejű adófizetési kötelezettségét,
valamint a következő adóelőleg-fizetési
időszakra szóló adóelőleg-bevallás
benyújtási kötelezettségét 2020.
szeptember 30-ig teljesítheti.

Tisztelettel hívom fel az érintettek
figyelmét, hogy 2020. szeptember 15.
iparűzési adóelőleg, 2020. szeptember
30. iparűzési adó fizetési kötelezettség
határideje.

Ebből kifolyólag pénzügyi nehéz-
ségbe ütközhet a megfizetés.

Ennek elkerülése érdekében kérem,
hogy fizetési kötelezettségeiknek folya-
matosan - akár részletekben - történő
megfizetéssel tegyenek eleget! 

Kérdéseikkel az adó ügyeket intéző
kolléganőkhöz fordulhatnak az
59/328-225 telefonszámon. 

Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

Tájékoztatás
A RSZTOP-1.1.1 -16-2016-00002 azonosító számú projekten belül

a 0-3 éves gyermekek csomagosztásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat minden hónapban listát kap a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségétől. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

Kik jogosultak?
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.
- 0-3 éves korú gyermekek, akik intézményi ellátásban nem részesülnek (pl.: bölcsőde, óvoda, nevelőszülői, gyermekotthoni elhelyezés stb.).
- A jogosultak listája azokat a gyermekeket tartalmazza, akik az előző hónap bármely napján rendelkeznek jogerős rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény jogosultsággal.

Az osztásról, amit tudni kell:
- A jogosultak gyermekek szülője/törvényes képviselője az osztás időpontjáról és helyszínéről minden hónapban értesítőt kapnak, melyet a

Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai visznek ki az érintetteknek.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály
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Tájékoztatás
a RSZTOP-4.1.1. szociálisan rászoruló

megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú

személyek számára

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot

az avar, és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó tudnivalókról.

Irányadó jogszabály
Az avar és kerti hulladék égetését a

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2014.(X.6.) önkormányzati
rendelete szabályozza (elérhető:
www.kenderes.hu).

Égethető anyagok köre
Kerti kiszárított zöldhulladék (fű, avar,

gallyak, stb.).
Égetésre kijelölt időszak
A város közigazgatási területén tilos a nyílt

téri égetés, kivéve a következő időszakokat:

kedd 06.00 órától 20.00 óráig és szombat
06.00-12.00 óráig abban az esetben, ha
nincs tűzgyújtási tilalom, országos
tűzgyújtási tilalom elrendelve. Az égetést
ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és
kell teljesen befejezni, azaz a füstöt is
megszüntetni földtakarással, illetve
vízlocsolással.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról több
internetes portálon is tájékozódni lehet, pl.:

http://erdotuz.hu/kezdolap/
www.katasztrofavedelem.hu
http://tuzgyujtastilalom.nebih.gov.hu/
Amennyiben nincs lehetősége interneten

utánanézni, hogy az ország mely területére
van elrendelve tűzgyújtási tilalom, akkor

hívja Önkormányzatunk Műszaki Csoportját
az 59/328-106-os telefonszámon.

Tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el:

a) aki nyílt téren e rendelet szerint nem
kerti hulladéknak minősülő anyagot éget,

b) aki indokolatlanul jelentős
füstképződéssel járó módon végzi az égetést,

c) aki a kerti égetést nem a fenti rendelet
szerint engedélyezett időpontban végzi,

Az a), b), c) pontokban leírtak szerinti
magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási illetve helyszíni bírság
kiszabásának van helye.

Műszaki Csoport

TÁJÉKOZTATÓ 
FÖLDI

SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk
területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül
elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 07. 14. napján,
napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a
védekezés 2020. 07. 15, 16. napján, ugyanebben az
időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV
szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6
liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat
pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem
veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: 

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket,
evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés
napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés
idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat,
ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató
mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A
kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket
fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A
kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében
tartózkodni nem szabad. 

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben,
a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét
alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó
kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az
ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen
ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó
vízgyülemeket. 

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal az alábbi tájékoztatást adja a segélycsomag
osztásról:

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal és a Kenderesi Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jogosultak listáját minden hónapban a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltségétől kapja. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

A jogosultságról és az osztás időpontjáról NEM a Kenderesi Intézmények
döntenek. 

A Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alaphoz
kapcsolódó RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 projekt keretében élelmiszercsomaghoz
jutnak a kedvezményezett járásokban élő szociálisan rászoruló megváltozott
munkaképességű személyek, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek, akinek az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 37.050 Ft-ot.

1. rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban
részesülő személyek,

2. nyugellátásban részesülő személyek,
3. időskorúak járadékában részesülők,
4. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek.

A végső kedvezményezettek kiválasztása (a jogosulti lista) a Magyar
Államkincstár adatszolgáltatása alapján történik, melyben változtatásra nincs
lehetőségünk. A jogosultság az adott személy jövedelme alapján kerül
meghatározásra.  A támogatásban részesülők kiválasztásánál prioritást élveznek az
időskorúak járadékában és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők, majd a további fenti ellátásokból származó legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkező személyek. A tartós bentlakásos ellátást igénybe vevő
személyek támogatásban nem részesíthetők.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály
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ZÖLDSÉGVÁSÁR
Start Munkaprogram keretén belül az alábbi termékeket

kínáljuk a lakosság részére: 
TV- paprika, főző tök, kapor, erős paprika. 

Az árukészlet folyamatosan bővül. 

Információ, feliratkozás 
Baktai Kálmán: 06 30 314 9934.

Kátai Gábor Kórház – Járóbeteg szakellátás

A Kátai Gábor Kórházban a higiéniai szabályok betartása és az előszűrés folyamatos biztosítása mellett fogadjuk a járóbeteg
szakellátásokra érkezőket, amely továbbra is csak előjegyzés alapján vehető igénybe. Eljegyzés kérhető email-ben (beteginfo2@gmail.com),
ill. a közvetlen telefonszámokon a megadott időben. Kérjük, hogy a vizsgálati időpont előtt lehetőleg 15 perccel korábban érkezzenek.
Amennyiben a szakrendelésen nem jelennek meg időben, új időpontot kell kérniük. A védőmaszk viselése kötelező, melyet igény szerint
biztosítunk.

Betegvizsgálatra előjegyzés kérhető az alábbi időpontokban:

Belgyógyászat I. (102 ajtó) H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Belgyógyászat II. (110 ajtó) H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Bőrgyógyászat H-P: Tel: 59/507-165 14:00-15:00 
Diabetológia H-P: Tel: 59/507-111/316 mellék 14:00-15:00 
Érsebészet H: Tel: 59/507-134 12:00-15:00 
Fizikoterápia H-P: Tel: 59/507-111/296 mellék 07:00-13:30
Fogászat H-P: Tel: 59/507-191 07:30-13:00
Foglalkozás egészségügy H, Cs: Tel: 59/507-178 13:00-15:00 
Fül-orr-gége H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Gasztroenterológia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Gyermekgyógyászat H-P: Tel: 59/507-111/246 mellék 13:00-15:00
Gyermekkardiológia Cs: Tel: 59/507-170 07:30-15:00 
Gyermekneurológia P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Gyermekpulmonológia P: Tel: 59/507-131 14:00-15:00
Gyógytorna H-P: Tel: 59/507-125 07:30-15:00 
Idegsebészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Infektológia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Kardiológia H-P: Tel: 59/507-123 08:00-10:30 
Kézsebészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Képalkotó diag. (UH,Rtg) H-P: Tel: 59/507-133 13:00-15:30
Képalkotó diag. (CT) H-P: Tel: 30/644-9377 08:00-15:00
Laboratórium H-P: Tel: 59/507-136 07:30-15:00 
Nefrológia H-K-Cs: Tel: 59/507-178 14:00-15:00 
Neurológia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Mozgásszervi rehab. K, Sz, P: Tel: 59/507-164 13:00-15:00
Onkológia P: Tel: 59/507-178 14:00-15:00
Ortopédia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Pszichiátria H-P: Tel: 59/507-128 14:00-15:00 
Reumatológia H-P: Tel: 59/507-192 13:00-15:00
Sebészet H-P: Tel: 59/507-157 14:00-15:00 
Szemészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
Szülészet-nőgyógyászat H-P: Tel: 59/507-142 13:00-15:00
Szülészet-nőgyógy. (NST) K, Cs: Tel: 59/507-142 vagy 507-106 13:00-15:00
Térdsebészet K: Tel: 59/507-132 12:00-15:00 
Traumatológia H-P: Tel: 59/507-111/247 mellék 14:00-15:00 
Tüdőgyógyászat H-P: Tel: 59/507-131 14:00-15:00 
Urológia H-P: Tel: 59/507-127 09:00-13:00 

További információ kérhető: Beteginformációs központ 507-106.
Nagyné László Erzsébet főigazgató



Tisztelt Lakosok!

Gyógyszerkiváltás szeptember közepétől más személy részére
Pontos részletek: https://e-egeszsegugy.gov.hu/meghatalmazasok-

az-eeszt-ben
Amennyiben rendelkezünk felírás igazolással (hagyományos

papír alapú recept 3db vonalkóddal ellátva) csak a
személyigazolvány bemutatása szükséges.

14 éves kor alatt a szülőnek fel kell keresni a kormányablakot
(részletek a leírásban)

Ügyfélkapuval rendelkező személyek a
https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal (EESZT lakossági portál)
oldalon is benyújthatják a meghatalmazásokat.

14 éven aluli gyermekem van: 
A Kormányablakban személyazonosság igazolása után a törvényes

képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti
kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot
igazoló okirat bemutatására. 

A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges
mindkét szülőnek megjelennie, az eljárásra meghatalmazást
adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő saját- és
meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti
rögzíteni a megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását
követően.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:
• Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben

rögzítésére
• A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek

születési anyakönyvi kivonata szükséges.
• Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve

házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának
rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó.

• Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését
szükséges bemutatni.

• Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása
szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog
visszaállításra került.

Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 14-18 éves korú,
korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselője vagyok

A Kormányablakban személyazonosság igazolása után a törvényes
képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti
kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot
igazoló okirat bemutatására. 

Törvényes képviseleti jogosultság rögzítését kérheti - törvényes
képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:
• Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben

rögzítésére
• A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek

születési anyakönyvi kivonata szükséges.
• Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve

házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának
rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. 

• Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését
szükséges bemutatni. 

• Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása
szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog
visszaállításra került.

• Gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről
Gondnokként képviselek cselekvőképtelen vagy korlátozottan

cselekvőképes nagykorú személyt
A Kormányablakban személyazonosság igazolása után a törvényes

képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti
kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot
igazoló okirat bemutatására. 

Törvényes képviseleti jogosultságot rögzítését kérheti - törvényes
képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:
• Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben

rögzítésére
• A bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó

gondnokság alá helyezésről szóló ítélete
Törvényes képviseleti jogosultságot rögzíthet - törvényes képviselő

által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. 
A rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott harmadik személy az

alábbi dokumentumok bemutatásával járhat el a Kormányablakban: 
• Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való

rögzítése ügyében történő eljárásra
• Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány,

jogosítvány vagy útlevél)
• A képviseleti jogosultságot igazoló okirat

Más természetes személyt képviselek, vagy idős, mozgásában
korlátozott személy nevében kívánok meghatalmazást rögzíttetni.

A képviselt személy, vagyis a meghatalmazó a Lakossági Portál
Önrendelkezés menüpontja alatt az Új meghatalmazás fülön található
elektronikus űrlap kitöltésével adhat jogosultságot Önnek.

Kormányablaknál személyesen is rögzítheti a meghatalmazást,
melyhez az alábbiakban letölthető (2-2 oldalas!) dokumentumokat
szükséges kitölteni és aláírni:

• Elektronikus recept kiváltására vonatkozóan:
1.oldal Kérelem eRecept meghatalmazás EESZT-ben  és  2.oldal

eRecept kiváltására vonatkozó meghatalmazás
• EESZT Lakossági Portálon elérhető funkciók elérésére

vonatkozóan: 
1.oldal Kérelem EESZT Lakossági Portál meghatalmazás EESZT-

ben rögzítésére   és  2.oldal EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére
vonatkozó meghatalmazás

Amennyiben a meghatalmazó nem tud személyesen megjelenni
a kormányablakban, akkor helyette a meghatalmazott személy is
kérheti a képviseleti jogosultság rögzítését az alábbi linkekről
letölthető (2-2 oldalas!) kitöltött és aláírt dokumentumok
benyújtásával:

• Elektronikus recept kiváltására vonatkozóan: 1.oldal Kérelem
eRecept meghatalmazás EESZT-ben   ÉS  2.oldal eRecept kiváltására
vonatkozó meghatalmazás

EESZT Lakossági Portálon elérhető funkciók elérésére
vonatkozóan: 1.oldal Kérelem EESZT Lakossági Portál
meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére   ÉS    2.oldal EESZT
Lakossági Portál funkciók elérésére vonatkozó meghatalmazás.

Arra is lehetőség nyílik, hogy az eljárásra meghatalmazással
rendelkező harmadik személy járjon el a meghatalmazás benyújtása
során. Ekkor a fentiekben bemutatott kitöltött és aláírt dokumentumok
mellé az alábbiak bemutatása szükséges a Kormányablakban:

• Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való
rögzítése ügyében történő eljárásra dokumentummal

• Az eljáró személy személyazonosságot igazoló okmányának
bemutatásával.

Vinczer Péter gyógyszerész
Remény Gyógyszertár
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KÖZügY
FIGYELEM! VÁLTOZÁS 

A GYÓGYSZERKIVÁLTÁSBAN!
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KÖZVILÁGÍtÁS 
HIBABeJeLeNtő

06-80-210-310   

ÁLLAtoRVoSI ÜGYeLet
2020. július 18-19. 

Dr terjék Imre 
06-20/9394-650

július 25-26. 
Dr. tatár Gábor 
06-30/3303-745

VÁLtoZÁS emLÉKeZtető kommunális (vegyes)
hulladékszállítás, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napok

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

Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
Egyéb magasan képzett műszaki ügyintéző- gépészmérnök. gépésztechnikus (Karcag),
Munka-és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag, Kenderes),
Könyvelő-analitikus (Karcag),
Bolti eladó (Karcag),
Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
Szakács (Kisújszállás),
Szállodai gondnok (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozás- karbantartó (Karcag), 
Növénytermesztő gépész (Karcag),
Halászati foglalkozás (Karcag),
Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
Motorfűrész kezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás-édesipari betanított munkás (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon személyesen, telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Kenderesen és Bánhalmán 2020. július 10-től a szerdai gyűjtőnap helyett péntekenként lesz
a kommunális (háztartási) hulladék gyűjtése. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív, illetve a
zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása 2020. II. félévben az alábbi időpontokban történik: 



2020 júniusában elbúcsúztattuk
nyolcadikosainkat. Máskor az iskola udvarán sok-
sok vendég várja a ballagókat, akik végig vonulnak
a virággal díszített tantermeken, mikor azt
ünnepeljük, hogy egy iskolaszakaszt sikerrel vettek
diákjaink. Most is ezt ünnepeltük, kicsit másképp,
a megszokottól eltérő módon, szűk körben,
családias légkörben.

Két osztály ült templomunk padjaiban, 28
különböző személyiség, akiket sok hasonlóság is
jellemez. Mindannyian sikeresen befejezték az
általános iskolát és felvételt nyertek a kiválasztott
középiskolába. Arra kértem ballagóinkat, hogy ott
még nagyobb szorgalommal tanuljanak, a legjobb
tudásuk, tehetségük szerint tegyenek eleget
kötelességeiknek.

Egy-egy gondolat erejéig felidéztük
nyolcadikosainkkal, mi is történt ebben a tanévben,
milyen programokat szerveztünk szeptembertől
március közepéig, amíg együtt lehettünk. Majd
iskolánk plébánosa, Koltavári Attila atya
bocsátotta útra a gyerekeket, Isten áldását kérve
további utukra.

Ugyanezen a napon valamennyi tanulónk
megkapta a bizonyítványát. Köszönet és dicséret
azoknak, akik a tanév iskolában töltött részében
szorgalmasan tanultak és márciustól
bekapcsolódtak a digitális munkaformába.
Gratulálunk a kitűnő, a jeles és minden egyes
tanulónak, aki eredményesen zárta a tanévet.

Nagyné Lenge Margit

VÉDőNőI SZoLGÁLAt

A tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges személyesen vagy a fent megadott
elérhetőségek bármelyikén.
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InTéZMénYI KÖRKép

5331 Kenderes Szent István u. 59
email: vedono.kenderes@freemail.hu
Területi Védőnők:
Tóth-Bojté Anikó
Telefon szám: 0630/835-5923
e-mail: tothbojteaniko@gmail.com
Sárközi Szimonetta
Telefon szám: 0630/434-5185
e-mail: szimonettasarkozi1995@gmail.com

Önálló védőnői tanácsadás
Kedd 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00

Orvossal tartott tanácsadás
Dr Lőrik Alíz szerda 10.00-11.00
Dr Szabó Zoltán szerda 11.00-12.00

Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei



Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!

A minap nem bírtam nem észrevenni, hogy valami
készülőben van itt az utcánk (Posta út) elején. Egészen
pontosan a sóútnál, a kereszt mellett. Sajnos egyelőre még
csak egy képpel szolgálhatok egy üres állványzatról,
melyen valószínűleg egy tájékoztató tábla is lesz majd.
Hamar kiderült, hogy a T.Ö.B.B. (Társadalmi Összefogás
Bánhalmiakkal Bánhalmáért) az ötletgazda, azonban a
kivitelezés teljes befejezéséig az Egyesület nem kívánt
hivatalosan nyilatkozni a készülő projektről. Talán majd
utána. Mindenesetre biztosra veszem, hogy nagyon
tetszetős lesz a végeredmény.

Nemrég tudomásomra jutott, hogy a bánhalmi
víztorony mellé tavaly épült adótorony tövében lévő
transzformátor hangos zaja nagyon zavarja a környékbeli
lakókat. Dr Török József segítségével amolyan
„nyomozásba” kezdtünk. A torony kerítésére nincs kiírva
az üzemeltető neve, így vészhelyzet esetén a lakosság nem
tudja, hogy kit értesítsen, illetve az sem köztudott, hogy
mi célt szolgál a torony. Dr. Tóbiás Ferenc jegyző úr

javaslatára felvettem a kapcsolatot Dr. Záhonyi Ferenc
úrral, aki a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban műszaki
csoportvezető. Szeretném megköszönni az eddigi
segítséget minden érintettnek!

Ez a június néhány szempontból különleges hónap volt
valamennyiünk számára. Tavaly ilyenkor már túl voltunk
két emlékezetes és népszerű eseményen (a Családi nap és
a Szent Iván éji vigadalom), melyek az elmúlt években
hagyománnyá váltak kicsiny településünkön. A
rendezvények sajnálatos elmaradását (mint sok mást is) a
koronavírus-járvány számlájára kell felrónunk, pedig
közösség-összekovácsoló erejükre most még inkább
szükség lenne, mint valaha. Mivel a kormány 06.17-én
hivatalosan is bejelentette a vészhelyzet megszüntetését,
reménykedem, hogy az elkövetkező hónapok
kegyesebbek lesznek hozzánk. Csitulnak a kedélyek, és
minden normális kerékvágásba kerül. 

Végezetül egy szerintem idevágó verset szeretnék
megosztani Önökkel, abban bízva, hogy sokan
megszívleljük Varga Anikó szavait, és mindannyian
átérezzük, amit ő leír az utolsó sorban.

„Meghoztad végre a nyarat,
nálad mindenki dalra fakad.
Mosolyog az égen a nap,
nem látogat meg ilyenkor a fagy.
Este az égen a csillagok huncutkodnak,
ékes mozgásukkal fényesen ragyognak.
Élénk és kedves a természet,
a hideg ilyenkor senkit se fenyeget.
Június, én ilyennek szeretlek és ismerlek,
a szívemet is elönti a gyengéd szeretet!”

Faragóné Emődi Réka
(fotó: Faragóné Emődi Réka) és a Bánhalma adótorony

(fotó Dr. Török József)
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BÁnHALMA HÍReI



Új rovatunkban egy-egy évszámot
kiválasztva köszöntjük Olvasóinkat! 

Első alkalommal az 1940-es évet
választottuk. 

Köszöntjük az 1940-ben születetteket, jó
egészséget, hosszú életet kívánunk
mindannyiuknak!

Lássunk néhány nevezetes történelmi
eseményt, évfordulót, érdekességet 1940-ből:

- ez év februárjában rekord hideg volt: -35
fok, 

- ebben az évben emlékeztünk meg Mátyás
király születésének 500. évfordulójáról, 

- a Ferencváros nyerte az NB1-et, ezzel
megszerezte a 15. bajnoki címét,

- ekkor született John Lennon és Ringo
Starr, a Beatles együttes két tagja, 

- a Trianoni Békediktátum által elcsatolt
területek közül Észak-Erdély visszatérését
üdvözölhettük,

- Vári Éva színész, és Gregor József
operaénekes is ez év szülöttje,

- Horthy István és gróf Edelsheim Gyulai
Ilona házasságot kötöttek,

- megjelent Móricz Zsigmond Árvácska

című regénye, és Radnóti Miklós: Ikrek hava,
- ebben az évben született Al Pacino,

Chuck Norris, Bruce Lee,
- 1940-ben megjelent magyar filmek:

Rózsafabot, Fűszer és csemege, Dankó Pista,
és az első magyar dokumentumfilm Isten
tenyerén címmel.

A bemutatott gyűjteményi darabok Csatári
Lajos tulajdonai.

Mikola Istvánné

Július- Szent Jakab hava- Nyárhó- Áldás hava
Július 1. Semmelweis-nap, a magyar
egészségügy napja
július 1. Köztisztviselők napja
július 6. Polgárőr nap
július 13. Vasutas nap
július 15. Bíróságok napja
július 30. Barátság világnapja

éLeTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)
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Többen kerestek már meg, hogy segítsek
valamilyen növény ápolásában,
öntözésében.

Néhány általános szabályt szeretnék
megosztani veletek azért, hogy szép
virágaitok legyenek, és örömötök legyen a
munkátokban.

Nincs olyan növény, amely kimerült,
silány földben is jól fejlődne. A közeg
legyen jó vízelvezető, kellő mennyiségben
tartalmazzon szerves  és ásványi
anyagokat. Az ültetésnél figyeljünk a
megfelelő időre, a helyre, az ültetés
mélységére és a bőséges beöntözésre! Ne
tartsuk állandóan nedvesen a földet, néha
hagyni kell "pihenni" a növényünket! De
mielőtt meglankadna, ismét öntözhetünk.

Szabadföldön - ha tehetjük - használjunk
mulcsot. Ez lehet tőzeg, fakéreg, érett
trágya, vagy komposzt. Ezek előnye, hogy
nedvesen és hűvösen tartja a földet, javítja
a szerkezetét és tápanyagot is ad.
Növényeink igénylik a
tápanyagutánpótlást! Ha hiányzik
valamelyik fontos összetevő, hiánytünetek
jelennek meg. Ezért érdemes a virágzó
növényeknek és a zöldnövényeknek is
speciális  műtrágyákat adnunk. Néhány
esetben ezt akár lombtrágyával is
pótolhatjuk .A szépen fejlődő virágokkal is
törődni kell, támasztékot teszünk,
kötözzük, visszacsípjük, vagy éppen az
elnyílott virágokat szedegetjük.

Végül a tél közeledtével a fagyérzékeny
évelőket védett helyre visszük, (az
egynyáriaknál ilyen teendőnk nincs).

Lukács Károly kertész

JeLeS NApoK 

SZÜLetÉSNApI KÖSZÖNtő – 1940

ZÖLD ROVAT
kertbarátoknak

Mátyás király korabeli ezüst dénárjai, a Kolozsvári Mátyás szobor korabeli plaketten,  és
egy modern emlékpénz 

A visszatérés alkalmából a Magyar
Királyi Posta által kiadott bélyeg



Párnacsücske

Hozzávalók: 1 kg liszt, 7 dkg vaj, 5 dkg cukor, 5 dl tej, 2 dkg élesztő, 2
tojás sárgája, 30 dkg keményebb lekvár, reszelt citromhéj, 5 dkg fahéjas
cukor, csipetnyi só, a sütéshez zsír, vagy olaj.

Az élesztőt 2 dl langyos tejjel, 10 dkg liszttel, 1 evőkanál cukorral,
csipetnyi sóval összekeverjük, és megkelesztjük. Amikor megkelt, a
megmaradt liszttel, az olvasztott vajjal, tejjel, cukorral, a tojássárgájákkal,
citromhéjjal közepesen kemény tésztává dagasztjuk. Letakarjuk, és meleg
helyen 30-40 percig kelesztjük. Amikor megkelt a tészta, kiborítjuk az
enyhén lisztezett nyújtódeszkára és félujjnyi vastagra kinyújtjuk. Nagyobb
kockákra vágjuk, mindegyik közepére lekvárt teszünk, és átlósan
háromszögletűre, „csücsökre” összehajtjuk. Megint letakarjuk, 30 percig
kelesztjük. Bő, forró zsírban vagy olajban mindkét oldalát megsütjük, és
fahéjas cukorral meghintve tálaljuk.

Ökrös Istvánné Kenderes, Ifjúság út 13.
Vendégváró falatok
Sajtos rúd (nagyon finom és mutatós vendégváró)
Hozzávalók: 25 dkg Edami sajt, 1o deka vaj, vagy margarin, Zala

felvágott, Piros Arany, savanyú uborka, vöröshagyma. Az Edami sajtot
forró vízbe tesszük, és megpuhítjuk, amíg nyújtható lesz. Szép vékonyra
kinyújtjuk, a vajat kikeverjük egy kis Piros Arannyal, reszelünk bele ízlés
szerint vöröshagymát, és ezzel a krémmel megkenjük a kinyújtott sajtot.
Ráhelyezzük a Zala felvágottat, vékonyra szeletelt savanyú uborkát rakunk
a tetejére, és folpackkal szorosan feltekerjük. Hűtőbe tesszük. Felkarikázva
tálaljuk.

Juhtúrós falatkák
Juhtúrót kikeverek ízlést szerint vajjal, és fokhagymát reszelek bele. A

kiflit hosszúkás karikákra vágom, megkenem ezzel a krémmel, teszek rá
kolbászt, vagy valami jóféle száraz szalámit, és jó vastagon megszórom
reszelt sajttal. Gyorsan kész, finom és mutatós vendégváró.

Banános piskótatallér
Két piskótatallér (bolti) közé

berakok egy-egy szelet banánt,
majd fogpiszkálóval
összetűzöm. Tortabevonót
kiolvasztok a szokásos módon
(egy kis olajjal hígítva), és a
gömb alakú piskótákat
belemártogatom, majd alufóliára kirakom. Néhány óra múlva jól
összepuhul, szép fényes lesz. Mutatós, gyors és szerintem nagyon finom kis
vendégváró édesség.

Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi út 2.

Töltött káposzta torta születésnapra azoknak, akik nem szeretik az
édességet

Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta (kovászolt káposztából is
készíthető), 8-10 savanyított levél (nagy), 1 kg darált hús, 6 db 1 cm vastag
füstölt sonka szelet, 3 fej apróra vágott vöröshagyma, 2 kanál zsír, 1
evőkanál pirospaprika, 1 tojás, só, bors, 20 dkg főtt rizs, tejföl, ízlés szerint
kapor. A sonkaszeleteket kiklopfoljuk. A darált húst alaposan összekeverjük
a tojással, 1 fej összevágott vöröshagymával, sóval, borssal (kaporral).

2 fej összevágott vöröshagymát üvegesre párolunk a zsíradékon,
belekeverjük a paprikát és az alaposan kinyomkodott káposztával
összedolgozzuk. Kissé megpároljuk. (Ha nagyon savanyú a káposzta, ki
kell mosni vízben.)

Egy magas falú edényt kizsírozunk, majd kibélelünk 4 nagy levéllel úgy,
hogy túllógjon a peremen. A rétegek a következők: sonka, káposzta, darált
hús, káposzta, rizs, tejföl, káposzta, sonka. Mindegyik réteget alaposan
lenyomkodjuk. Az utolsót beborítjuk a maradék káposztalevéllel. Az edényt
lefóliázzuk (lefedjük). 180 fokos sütőben 2 órán át sütjük. Ha kész, tálra
borítjuk. Tetszés szerint díszítjük.

Tóthné Kulcsár Katalin Kenderes, Gyöngyvirág út 13.
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GASZtoRNÓmIA

A Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
amatőr kispályás futballmérkőzést és sport napot tart 

2020. 07. 18-án 9.00 órai kezdettel
a kenderesi sportpályán.

A nevezés és a belépés díjtalan!

A torna főbb szabályai:
- kispályán történik,
- a csapatok 9 főből állhatnak,
- a pályán csapatonként egyszerre csak 5+1 fő tartózkodhat,
- a mérkőzések játékvezető által levezényelt 2x15 percig tartanak,
- sportszerű játékot kérünk minden csapattól!
Minden résztvevő játékost és nézőt meghívunk egy ebédre, és
természetesen a győztes csapatok jutalmazása sem marad el. 
Minden helyezést elért gyermek csapatot csapatonként egy-egy tortával
és éremmel jutalmazunk. Az 1. helyezést elért csapat jutalma kiegészül
egy kupával is. 
Minden helyezést elért felnőtt csapatot éremmel jutalmazunk. Az 1.
helyezést elért csapat jutalma kiegészül egy tálca sörrel és egy kupával.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ROMA neMZeTISégI ÖnKORMÁnYZAT HÍReI

SPORT NAP
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Az 1930-as évek
Kenderes, történelmi helyzetéből

adódóan az 1900-as évek elején
kiemelkedett a környékbeli települések
közül.  A helység fő utcája a máig
pompázó gesztenyefasorral, a kertészek
által karban tartott parkokkal,
mindenkiben kellemes benyomást keltett.
Impozáns épületei közül természetesen
legtekintélyesebb Horthy Miklós
kormányzó úr kastélya volt, de szinte
sorban egymás után láthattunk más, máig
meglévő míves  épületeket is, mint a
posta, az apácazárda, a fiúiskola a
községháza, a vele szemközti oldalon a
református iskola, a református parókia,
és természetesen a templomok. 

Nem véletlen, hogy a község
ellátottsága is megkülönböztetett volt

minden tekintetben.  Lakói rendelkeztek
orvossal, külön fogorvossal, volt mozijuk
és kereskedők is kiszolgálták a
különböző igényeiket. Egy zsidó vallású
család egy rőfös üzletet működtetett
akkoriban, csaknem szemben a katolikus
templommal. A harmincas évek közepe
táján azonban, a rájuk nehezedő
társadalmi viszonyok miatt, meg kellett
válni tulajdonuktól, áruba bocsátották az
ingatlanukat. 

A szüleim kisújszállásiak voltak.
Édesapám rőfös kereskedőnek tanult, és
akként dolgozott Kisújszálláson. 1936-
ban házasodtak össze édesanyámmal, és
felkeltette érdeklődésüket ez az eladó
üzlet. Átmentek Kenderesre.
Megkeresték a tulajdonost. Az üzlet egy
nagyobb méretű ház része volt, és

hatalmas kert is tartozott hozzá.
Elmondták, hogy komoly szándékkal
jöttek, de anyagilag nem tudják egy
összegben vállalni a teljes ingatlan
megvételét. Szimpatikusnak találta őket a
tulajdonos, és megegyeztek abban, hogy
részletekben is megköthetik az üzletet.
Az első lépésben csak a bolthelyiséget
vették ki bérbe, és egy közeli utcában
vettek ki egy kisebb házat lakás céljára. A
boltot 1937-ben nyitották meg, később a
megegyezés szerint történt minden, és
ennek megfelelően teljes jogú
tulajdonosokká váltak.

(Folyt. köv.) 

Lejegyezte: Szautner Jánosné
Szigeti Gizella

HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG

A KeNDeReSI ÁRUHÁZ tÖRtÉNete 1. rész

Boltunk a háború előtt A bolt ajtajában édesapám Szigethy István és felesége segédjeikkel 



- Őstermelő és építési vállalkozó
vagyok, csak hobbiszinten foglalkozok
az agarakkal, de azt nagyon komolyan
veszem. Mindig szerettem az állatokat,
különösen a kutyákat, szüleimnek
szívesen segítettem a jószágok körül
egész kicsi koromtól. Még kisgyerek
voltam, amikor volt egy agaram. Aztán
2014-ben teljesült az álmom: vettem két
kölyök agár kutyát, Kengyelfutó Dixyt és
Kengyelfutó Dalmát. Dixyvel 2 év múlva
már Európa Bajnokságot nyertünk,
Dalma viszont – nagy bánatomra- olyan
sérülést szerzett, ami miatt soha többé
nem versenyezhet. Viszont olyan
gondoskodó, jó anya-kutya lett, hogy
talán a sors is így akarta. Magyarország
egyik legjobb kanjával fedeztettem, és
ebből az alomból született Diabolical
Dante, akivel most sorra nyerem a
versenyeket! Már kölyök-kategóriában is
elhoztuk a takarót az Európai Derbin.

- Jól értettem? Takarót?
- Igen, a versenyek első helyezettje

díszes takarót nyer, a többi helyezést
kupával díjazzák. 

- Hogyan zajlik egy verseny? 
- Egy ovális pályán egyszerre 6 kutya

fut. A rövid távú futam 275 méter, a
hosszú távú 485 méter. Egy műnyulat
tartanak a kutyák elé, ez sarkallja őket a
futásra. A mi Black Jennynk rövid távon
16,36 másodpercet, Dante nevű kutyánk
a hosszú távot 29,20 másodperc alatt
futja le első helyezettként.

- Gondolom, ezt rengeteg edzés előzi
meg.

- Igen, napi szinten sétálunk, úszunk,
és a sprintelést is gyakoroljuk. Egy
verseny felkészülési ideje kb. 12 hét.

- Az agarak igényelnek különösebb
ápolás?

- Nagyon kell vigyázni a körmükre,
hisz nekik ez a „futócipőjük”, egy betört,
fájós, vagy hosszú köröm kizárja a
versenyzés lehetőségét. A műkörmösök
által használt eszközökkel ápoljuk a
kutyák körmét, van speciális
körömreszelőnk is. Hihetetlen, de
megengedik, nyugton maradnak,
biztosan érzik, tudják, hogy ez a
procedúra az ő érdeküket szolgálja. A
szőrükkel váltáskor kell többet
foglalkozni, ezt furminátorral kezeljük. A
helyesen táplált kutyának szép, fényes a
szőre, erre is ügyelünk. Most sok a
szúnyog és a kullancs, nyáron bolha is
előfordul az állatokban, ezek ellen
speciális készítményekkel védekezünk. A
tenyésztés körülményeit szigorú
szabályok szerint ellenőrzik. A Kincsem
Parkból bármikor eljöhetnek megnézni,
hogy minden előírásnak megfelelően
tartom-e a kutyáimat, ez a velük kötött
szerződésben is benne van. Mondanom
se kell, nem találtak még hibát, és ez
büszkeséggel tölt el.

- Mit esznek a versenyzők?
- Télen mindent, aztán fokozatosan

készülünk a tavaszi kezdésre. Vörös húst,
csirkemellet, halat, tápot. Zöldségkúrát is
szoktunk tartani, hiszen nagyon fontos az
egészséges táplálkozás. Ügyelni kell a
megfelelő fehérje bevitelre, és arra, hogy
a vízháztartásuk rendben legyen. Kapnak
velős csontot is a fogkövek eltávolítására.

- Hová jártok versenyezni?

- Isaszegen és a Kincsem Parkban
zajlanak a versenyek, ahová speciálisan
kialakított utánfutóval visszük a
kutyákat. Két hét múlva a Hungaryan
Champion Ship Versenyre megyünk 3
kutyával, majd augusztusban a „Szuka-
díj” elnyerésére nevezünk. Ez egy
különleges kategória, a tenyésztésnél
óriási jelentősége van. Októberben 5
kutyával készülünk az Európa Derbyre.
Az évet december 31-én a Kincsem
Parkban zárjuk majd. Jövőre szeretnék
részt venni Németországban az Európa
Bajnokság, de nagy álmom, hogy egy ír
derbyn is részt vegyünk.

- Jelenleg hány kutyád van?
- Hatan vannak, és mindegyik a világ

legjobb szülőitől származik. Ausztrál és
ír vérvonalú agarak. Fernando Jett,
Diabolical Etó és Slippy Ninja nagyon
ígéretes tehetség. Remélem, olyan
sikeresek lesznek, mint Dante, aki 14
versenyből hétszer lett 1. helyezett,
ötször 2. és kétszer 4. helyezést ért el.

Természetesen nem lennének ezek a
sikerek, ha nincsenek mellettem a
családom és a barátaim. A feleségem
Anita mindenben támogat, és a
gyermekeim Ricsi, Milán és Olívia is
eljön velünk a versenyekre, így ezek az
alkalmak jó családi programok is. Jó
példát szertnék mutatni a
gyermekeimnek az életben: ha eredményt
akarunk elérni, azért mindent meg kell
tenni, mert küzdelem nélkül nincs siker!

Mikola Istvánné
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InTeRJÚ

Dante, Fernando Jet, Black Jenny és a többiek
Több alkalommal láttam fotókat egy közösségi oldalon Szilágyi Gyula sikeres agárfuttató versenyeiről. Személyes

találkozásunk alkalmával megkértem, hogy meséljen a kutyákról és a versenyekről. Szerintem nagyon érdekes ez a hobbi,
remélem, elnyeri a kedves Olvasók tetszését, és érdeklődését az alábbi interjú!



Andrew Gross: Egy kém Auschwitzban
Bálint György, Bánó András: Bálint gazda a százéves
kertész
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: hónapok meséi
A bolgár tengerpart
Borsa Brown: Sapho 1-2. rész
Borsa Brown: A Szárd szikla
Conan kegyetlen kardja
Erin Carlson: Meryl Streep
F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők lányregénye
Ina Fischer: Táskák saját kezűleg szabásmintával
Krakkó útikönyv

Kréta útikönyv
Leslie L. Lawrence: Donovan ezredes tréfája
Nora Roberts: Napfogyatkozás
Palotás Petra: Szárnyaszegett pillangók 2. rész
Peter Freestone: Freddie Mercury
Ralf Petrov: A bolgár tengerpart
Sarah Pinborough: Halott vagy
Steve Berry: A varsói protokoll
Szentesi Éva: A legfontosabbat utoljára hagytam
Varga Csaba: Gyöngyvirág. Vadászelbeszélések
Vi Keeland: Fiatal szerető

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Tisztelt Lakosság!

Kormányrendelet a zenés táncos rendezvényekről

2020. június 17-én megjelent a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet megszűnéséről szóló kormányrendelet, és vele egy
időben megjelentek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok.

A zenés táncos rendezvények megtartására vonatkozóan az alábbi kormányrendelet született, mely 2020. június 18-án lépett
hatályba:

- zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés táncos rendezvények – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános,
valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma –
beleértve az ott foglalkoztatott személyeket -

egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendeleti kormányzás megszűnése miatt minden eddigi, rendezvényekkel kapcsolatos más rendelet hatályát vesztette, így 2020.

június 18-tól:
-létszámkorlátozás nélkül, bel- és kültéren megtartható minden egyéb rendezvény ( ami nem zenés, táncos rendezvény), azaz pl.

céges események, konferenciák, bemutatók, szakmai vásárok, csapatépítők stb.
Tóthné Molnár Ágnes művelődési ház vezető

Városi Könyvtár

Tisztelt lakosság!
2020. június 15-től újra várjuk az

olvasókat és a könyvtárhasználókat! Nyitva
tartásunk nem változott (csütörtök
kivételével hétköznap 8.00 órától 17.00
óráig), viszont néhány védelmi szabályt
mindenkinek be kell tartani. A belépés előtt
kötelező a kézfertőtlenítés, ezt a bejárati
ajtónál elhelyezett fertőtlenítő-adagoló
használatával tehetik meg. A gyermek-és a felnőtt könyvtári
részlegen is maximum 2 fő tartózkodhat. A fénymásolásra és
egyéb ügyintézésre várók a kölcsönző-pultnál a védelmi
távolság (1.5 méter) betartásával várakozhatnak. A visszahozott
könyveket fertőtlenítő törlőkendővel áttöröljük, majd 72 órás

karanténba helyezzük. A belső tér folyamatos
szellőzetésével és fertőtlenítésével biztosítjuk
a Védelmi Szabályzatban előírt környezetet.

Szolgáltatásaink a lakosság részére:
fénymásolás, nyomtatás, laminálás,
szkennelés, szövegszerkesztés, faxolás,
számítógép-használat, terembérlés.

Naptárak, noteszek, szünidei
foglalkoztatók, kifestők árusításával, valamint
kedvezményes könyvvásárral is várjuk a
látogatókat.

A könyvtári tagság INGYENES minden 16 éven aluli és 70
éven felülinek.

Nyáron is szeretettel várjuk a kedves Olvasókat!
könyvtárosok
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KuLTÚRA

ÚJ KÖNYVeINKBőL AJÁNLJUK



A továbbra is fennálló koronavírus-veszélyeztetettség
miatt KÉRJÜK az alábbi védekezési szabályok betartását:

- kérjük, használják a kiállítóterem bejáratánál
elhelyezett kézfertőtlenítőt,

- kérjük, hogy tartsák be a 1,5 méteres védőtávolság,
- kérjük, a saját védőmaszk használatát.
- az épületben tartózkodók létszámát az alábbiak szerint

korlátozzuk:
o tengerészeti  kiállítótér: 10 fő
o néprajzi kiállítótér: 5 fő
o trianon terem: 2 fő

- az intézmény fertőtlenítése minden csoport után
megtörténik,

- a szellőztetés folyamatos.

Nyitvatartásunk a nyári időszaknak megfelelően:

Hétfő, kedd: zárva
Szerda-vasárnap: 10.00 – 18.00

Köszönettel: a kállítóterem dolgozói

Katolikus Egyház
A Kenderesi Nagyboldogasszony Templomban elvégzésre kerülő

felújítási munkálatok miatt

június 22-étől, hétfőtől 
a szentmiséket, keresztelőket

plébániánk közösségi termében tartjuk.
(Kenderes, Szent István út 38.)

Az előttünk álló hónap vasárnapjain (július 19-én, 26-án, valamint augusztus 2-án, 9-én és 16-án) a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia
közösségi termében. 

Csütörtökön a szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig.

A hónap első csütörtökén (augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén) pedig a mise után felnőtt
hittant tartunk. 

A temetői kápolna búcsúja július 27-én, hétfőn, Szent Anna és Szent Joachim ünnepének alkalmából
délután 17 órától kezdődik.

Augusztus 15-én, szombaton délelőtt negyed 10-kor veszi kezdetét Nagyboldogasszony napi
szentmisénk a plébánia közösségi termében. 

Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu

internetes oldalon is.
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TuRISZTIKA

egYHÁZI HÍReK

TÁJÉKOZTATÓ A HORTHY MIKLÓS TENGERÉSZETI- ÉS
KENDERESI NÉPRAJZI KIÁLLÍTÓTEREM

VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai



A kenderesi temető kápolnáját Jézus
Krisztus nagyszülejének, Szűz Mária
édesanyjának, Szent Annának a
tiszteletére szentelték fel, az Ő
oltalmára bízták őseink. Július 26-án
Annát és férjét, Szent Joachimot
ünnepeljük. 

Ők a nagyszülők védőszentjei, akik
emlékeztetnek bennünket arra, hogy az
emberi élet nem csak fiatal korban
érték, hanem amíg itt élünk a földön –
örök létünk e világi, első részében –
addig mindvégig van feladatunk:
idősebb korban többek között az, hogy
példát mutassunk az ifjúságnak, a
fiatalabb nemzedékeknek; hogy a
tapasztalatainkat tovább adjuk, azokkal
segítsük Őket; illetve, hogy
imádkozzunk egymásért, a világunkért.

Anna és Joachim életéről a második
századból maradtak ránk írások.
Történetüket nem a Bibliában, a
Szentírásban jegyezték le, hanem azt a
szent hagyomány őrzi. Anna a
Názáretben élő Joachimnak lett a
felesége, mindketten Júda

nemzetségéből és Dávid házából
származtak. A házasságkötésük után
sokáig, húsz esztendőn keresztül nem
született gyermekük. Ezután – ami
embernek lehetetlen, az Istennek
lehetséges – megszületik a kislányuk,
Mária. Anna és Joachim a
kitartásukkal, az Istenbe vetett
bizalmukkal példát mutatnak nekünk.
Így lettek Ők ketten, a maguk
szeretetével, szerelmével az Úr útjának
előkészítői.

Kenderesen a Szent Anna tiszteletére
szentelt kápolnánk nem akárhol, hanem
egy temetőben található. Ez még
inkább emlékeztet bennünket arra,
hogy a szeretet, a valódi szeretet
túlmutat a földi léten. Ez az, amit
magunkkal vihetünk mi is örök életünk
második részébe. 

Amikor kimegyünk a temetőbe,
hogy meglátogassuk egy szerettünk,
barátunk sírját, akkor nagyon fontos,
hogy e kápolnára pillantva eszünkbe
jusson Szent Annáék a Jóisten és
egymás felé irányuló bizalma, jósága.

Illetve az is, hogy Ők ezzel rá akarják
irányítani a figyelmünket egy
olyasvalakinek a hatalmas nagy,
végtelen szeretetére, aki emberségét
tekintve az Ő unokájuk volt: Jézus
Krisztuséra.

A sírokon lévő keresztek azt üzenik:
Krisztus a keresztjével győzött a halál
fölött és előttünk is megnyitotta a
mennyország kapuját. A temető emiatt
nem csak a múltba, hanem a jövőbe
tekintésnek a helye is. Arról kapunk itt
emlékeztetőt, hogy egykor
valamennyien feltámadunk. S ha él a
szívünkben a Krisztusba vetett hit és
ezáltal a jótettek gyümölcseit teremjük
itt a földi létünkben, akkor ez a
feltámadás a mennyi hazába, a
mennyei életre fog szólni.

Szent Annáék már ott vannak Isten
kebelén. Az Ő életük tanítson minket
arra, hogy Mennyei Atyánk ahogy
rajtuk, úgy – ha hagyjuk neki – rajtunk
keresztül is sok nagy ajándékot tud
adni a világnak.      

Koltavári Attila plébános
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Szent Anna és Szent Joachim ünnepe 
– temetőnk kápolnájának búcsúja



Immáron 5. alkalommal
megrendezésre kerülő jótékonysági
bálunk a nagy érdeklődésnek
köszönhetően nagyon jól sikerült. Nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen
sokan támogatták jelenlétükkel a
rendezvényt.

A bál színvonalát emelte, hogy több
hivatásos és magasabb osztályban
szereplő játékos is megtisztelte bálunkat:

- Szél Zsófia Szolnoki Máv SE
- Kundrák Norbert DVSC
- Berla Attila Budapest Honvéd
- Szerencsi Miklós MTK
- Bencze Szilárd Budapest Honvéd
- Kovács Nikolasz Budapest Honvéd
Engedjék meg, hogy egy pár szót

szóljak az Egyesületünkről. 
Sajnos, mint mindenhol a világon a mi

életünkbe is nagyban beleszólt a
Koronavírus járvány. A Magyar
Labdarúgó Szövetség ez év márciusában
felfüggesztette a bajnokságot, nem
hivatalosan az első helyen zártunk, sajnos
a bajnoki címet így nem ünnepelhettük
meg. Az élet nem állt meg, a pálya
karbantartása folyamatos volt, új
kispadok épültek a Lakosz Bau Hungary
Kft (Koszta Kálmán) jóvoltából, és a
játékosok társadalmi munkájával.
Felújítottuk a kis pályát, ahol
vasárnaponként kispályás bajnokság
folyik. A 2020/2021 szezont nagy
valószínűséggel a Megye II. osztályban
folytatja csapatunk, nem kis kihívás elé
nézve, mivel ott ifjúsági csapat nevezése

is kötelező, aminek szervezése meg is
kezdődött. A csapatot vezetőségi döntés
alapján továbbra is Újfalvi Erik irányítja,
az edzések már elkezdődtek. 

Díjak kiosztására is sor került:
Társadalmi munkáért díjat kapott:

Szerencsiné Marianna szertáros,
Zsindely Zsolt, Baranya Tamás, Sípos
Bálint játékosok

A 2020-as bajnoki év díjazottjai:
- Gólkirály-Puporka Attila
- Az év játékosa- Penti Alex
- Legtöbbet fejlődött játékos-

Lisznyai Sándor
- Edzésmunka- ifj. Rapi István

Támogatásukat köszönjük:
- Kenderes Város Önkormányzata
- Koszta Kálmán LAKOSZ BAU

HUNGARY KFT Kenderes
- Európa Word Hungary KFT
- Kenderes Vibrátor Kft Barabásné

Edit
- Nagy Krisztián, Lakatos Viktor

vállalkozók
- Farkas Tamás Dohánybolt Kenderes
- Sípos Gyuszi bácsi, aki a mai napig is

szívén viseli a klubunk jövőjét
- Zátony Söröző Kenderes
- Boda Zoltán Tanár Úr
- Lukács Kertészet
- Sándor Service Kisújszállás    
Köszönet nekik!
A bált egy műsorral nyitottunk, amit a

csapat játékosai adtak elő, jelen esetben
kán-kánt. 

Fantasztikusan sikerült, köszönöm
nekik a fáradságos, kitartó munkát.

Tombolahúzás előtt Szerencsi Noémi
és vőlegénye Vetzl Áron néptánc
pedagógusok meglepetés műsora volt.
Fergeteges hangulatot idéztek a
táncparkettre. Majd ők húzták ki a
tombolát, rengeteg felajánlás volt,
mindenkinek köszönjük.

A bálunk nagyon jól sikerült,
közösségünk ismét jelesre vizsgázott,
várjuk a folytatást.                                                                                                             

Kovács Miklós
KVSE Elnök
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cIVIL SZeRVeZeTeK

Kenderesi Városi Sportegyesület Jótékonysági bálja

Hivatásos játékosok. Balról jobbra: Bencze Szilárd, Berla Attila, Szél Zsófia,
Szerencsi Miklós, Kundrák Norbert, Kovács Nikolasz
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Tisztelt lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

az anyakönyvvezető személyében 
változás történt.

Venczel Anett anyakönyvvezető
elérhetősége: 

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal
keddenként 10.00-14.00 óráig.

Telefonos elérhetőség: 06-59/328-106

HIRDESSEN KENDERES VÁROS
KRÓNIKÁJÁBAN!

1 oldal (A/4)                   20.000,-Ft
1/2 oldal                        10.000,-Ft
1/4 oldal (9x13 cm)          6.000,-Ft
1/8 oldal (9x6,5 cm)         4.000,-Ft
1/16 oldal (4,5x7 cm)       2.500,-Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. Hirdetését leadhatja a Városi
Könyvtárban. Az összeget a megjelenés előtt a Polgármesteri

Hivatal pénztárában kell kifizetni.

SzínházbérleteSeK!

A szolnoki Szigligeti Színházba szóló 
Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők

bérletfizetési határideje: 
2020. augusztus 03. (hétfő) 

A bérletek ára: 10.500 Ft/fő, amelyet 
kérek fent jelzett határidőig befizetni 

a művelődési ház irodájában. 

Szeretettel várom új színház kedvelők
jelentkezését is!

A 2020/21-es évad bérletes előadásai:

Giulio Scarnicci – Renzo Tarabusi

Kaviár és lencse
komédia

Szörényi Levente – Bródi János – Sarkadi
Imre – Ivánka Csaba

Kőmíves Kelemen
rockballada

Szabó Magda

Régimódi történet
családtörténet

Eismann Mihály – Halász Imre 
– Békeffi István

egy csók és más semmi
zenés vígjáték

Herczeg Ferenc

Déryné, ifjasszony
színjáték

Tóthné Molnár Ágnes 
művelődési ház vezető


