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Móricz Zsigmond csodálatos sza-
vaival köszöntöm városunk aktív és
már nyugdíjba vonult pedagógusait
önkormányzatunk és a magam nevé-
ben.

Június első vasárnapja immár 68
éve a pedagógusok ünnepe. Ilyenkor
köszöntjük azokat, akik az ember-
nevelést választották élethivatásul.
Ez a nap jó alkalom arra, hogy köszö-
netet mondjak egész évi áldozatos
oktató-nevelő munkájukért, amivel
gyermekeink szellemi és testi gyara-
podásán is fáradoznak. Munkájuktól
a szó szoros értelmében függ az
ország jövője, a nemzet sorsa, hiszen
a pedagógusok a korszerű műveltség
megalapozói, az emberi jellem ková-
csolói, amire mindenkor szükség van,
hiszen tudjuk, hogy olyan lesz a
jövőnk, amilyenekké a gyermekein-
ket neveljük.

Mi felnőttek már tudjuk azt, hogy
kedves tanáraink, tanítóink, óvóné-
nink emléke elkísér bennünket egész
életünk során, s akkor értékeljük
igazán fáradozásukat, amikor kike-
rülvén a felnőtt életbe eszünkbe
jutnak okos tanácsaik, máig érvényes
bölcs gondolataik.

Az egész tanév során tanúi voltunk
annak, hogy pedagógusaink milyen

hatalmas erőfeszítésre kényszerültek,
hogy munkájukat jó minőségben
elvégezhessék. Ennek eredményes-
ségét bizonyítják a különböző tanul-
mányi versenyek, kulturális és sport-
programok sikerei, amelyek az iskola
jó hírnevét növelték, a pedagógusok
emberi és szakmai értékét, nevelő-
munkáját dícsérték. Az utóbbi hóna-
pokban pedig a járványhelyzet miatt
a távoktatás alkalmazásával végezték
mindennapi munkájukat.

Kívánom, hogy minden pedagógus
megkapja azt a társadalmi megbecsü-
lést, amit a nemzet jövőjéért mun-
kálkodva megérdemel: s nem mint a

nemzet napszámosa, hanem mint a
nemzet lámpása. Köszönöm elhiva-
tott, áldozatkész munkájukat! 

Köszönöm a szakmai felkészült-
ségüket, oktatómunkájukat, a tudás
közvetítését, szigorúságukat, követ-
kezetességüket, emberségességüket.

További munkájukhoz jó erőt,
egészséget kívánok, a közelgő nyári
szünetre pedig jó pihenést!

Tisztelettel és őszinte nagyrabe-
csüléssel:  

Bogdán Péter polgármester

ünnep Pedagógusok köszöntése

„Én azt hiszem, annál nincs
nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit
nem tud.” 



A Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján
városi megemlékezést tartottunk a Horthy-ligetben június 4-én.

Emlékező beszédében vitéz Bogdán Péter polgármester
felidézte a 100 évvel ezelőtti eseményeket, a diktátumot, melyet
a győztes nagyhatalmak hazánkra kényszerítette, s amely
megcsonkította, megnyomorította, ízekre tépte hazánkat és
lelkünket, az egész magyarság lelkét. Máig nincs magyarázat
erre a kegyetlen csonkításra.

Ennek ellenére a magyarság 100 éve emlékezik, 100 éve őrzi
és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait, az
elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságát.

100 éve rettegnek ettől a nemzeti öntudattól, ettől a szoros
magyarság köteléktől azok, akik Trianon után mohón és
kárörvendő módon, gátlások nélkül vették el tőlünk azt, ami
szerintük megillette és megilleti őket.

Legyünk büszkék arra, hogy 100 év után is kitart magyar a
magyar mellett! 

2010 áprilisában a magyarság döntő többsége a szétszakított
magyarság nemzeti összetartozását felvállaló kormány mellett
tett hitet, az Alkotmányban is rögzített hitvallással pedig erőt
adott számunkra is ahhoz, hogy büszkén vállaljuk nemzeti
identitásunkat határon innen és túl, békésen, de határozottan,
lélekben és hagyományokban egyesítsük újra a szétszakított
országot és annak magyarságát.

Isten óvja a magyarságot, rokonainkat és barátainkat határon
innen és túl! 

Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben az Országgyűlés úgy döntött,
hogy nemzeti történelmünk legsötétebb napja ne csak lesújtson,
hanem erőt is adjon, egymáshoz is emeljen minket. 2010 óta
Trianon évfordulója a magyarság részekre szakításának
gyásznapjából nemzeti összetartozásunk emléknapjává
emelkedett. 

100 éve a harangokat félreverték. Értünk szóltak, a mi
megmaradásunkért. Azt üzenték, hogy a brutális békediktátum

ellenére élni akarunk, hogy magyarként akarunk élni, és
dolgozni fogunk, hogy megteremtsük nemzeti összetartozásunk
jogi, kulturális és gazdasági feltételeit. Ami igazságtalan volt
valaha, az is marad az idők végezetéig. Az idő a sebeket
gyógyítja, az amputációt nem. Az eltelt idő semmit nem
változtatott azon a tényen, hogy ami 100 éve történt nem
tárgyalás volt, hanem diktátum, büntetés, amit a háború
elvesztéséért mértek ki ránk. A döntés mögött a győzteseknek
semmiféle erkölcsi fölénye nem volt, csak erőfölénye.

100 évvel Trianon után mi, magyarok bátran kihúzhatjuk
magunkat. Megmaradtunk. Azt tettük, amit Széchenyi tanácsolt:
a ránk dobált kövekből lépcsőt építettünk. Itt vagyunk Európa
közepén – a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák ellenére is.

Immár városunknak is van Trianoni Emlékműve, a 20 mázsás
terméskő az Eger melletti Felnémetről származik, erre lett
felerősítve a szétszakított Magyarországot ábrázoló tábla,
melynek leleplezésében Balogh Hanna és Krokavecz Márton
segített.

Az Emlékművet megszentelte Koltavári Attila plébános.
A rendezvényen elhangzott:
Sajó Sándor: Nagyapám    előadta:  Jelen Jázmin Tamara
Wass Albert: Üzenet haza   előadta:  vitéz Tapasztó Szabolcs
Közreműködött Szabó Márta ének.
A megemlékezés levezetője Ács Andrea Éva önkormányzati

képviselő volt.
Díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép

Magyarországi Törzsszékének Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tagjai vitéz Morvay István Székkapitány vezetésével.

A rendezvény végén az emlékezés koszorúinak, virágainak
elhelyezésére került sor.

VESSZEN TRIANON!  MINDENT VISSZA!
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Bogdán Péter
polgármester

Trianoni megemlékezés

„CSONKA MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG,
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG!”
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Bogdán Péter polgármester emlékező beszédét mondja 
(fotó: Nagy Gábor)

Bogdán Péter polgármester és Baktai Kálmán önkormányzati
képviselő elhelyezi az emlékezés koszorúját

(fotó: Nagy Gábor)
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A kenderesi Trianoni emlékmű (fotó: Nagy Gábor)

A Történelmi Vitézi Rend díszőrsége (fotó: Nagy Gábor)



Kitüntető megbízást kaptam e lap
szerkesztőjétől, hogy Horthy Miklós
születésének évfordulójára írjak egy
megemlékezést. 

A szerény elégedettség után kezdtem
felmérni magamban a feladat nagyságát.
Elemzés, tanulmány vagy életrajz a kutatók,
történészek és írók feladata. Erre sok kitűnő
példa található. Ismereteim szerint Herczeg
Ferenc, Doblhoff Lily és Walzel Kelemen
voltak az elsők, akik könyvet írtak
Magyarország egykori kormányzójának
életéről. Majd jöttek a kommunista
politikusok és írók. Rákosi Mátyás már 1945
előtt durva hangon támadta Horthyt és a
fennálló rendszert. Vas Zoltán könyvet írt
Horthy címmel. Az azonos megítélést
segítette, hogy mindketten vagy 15-16 évet
ültek a Csillagban. Ugyanennek a börtönnek
gondosan őrzött vendége volt Szálasi  Ferenc
is.  Részemre ez fontos adalék a korszak
megítéléséhez, a politikai szélsőségek
kezeléséhez. 

A rendszerváltozás után, a kiteljesedett
véleménynyilvánítás szabadsága lehetővé
tette a politikailag árnyaltabb, reálisabb
történészi és irodalmi megközelítéseket.
Kiemelem közülük a már meghalt Gosztonyi
és Tőkéczki urakat, továbbá Helméczy
Mátyást, és a Kenderesen is járt Szakály
Sándort és Takaró Mihályt. A múlt emlékei
közül érdemes megemlíteni a száz és száz
korabeli újságot. Persze, hogy rengeteg
könyv, írás és fénykép van Horthy Miklósról.
Könnyű megoldás lenne elővenni a téma
szerinti könyveket, újságokat, és kimásolni
belőlük egy cikkre valót.  Szerintem ez
kihátrálás lenne az önálló vélemény
felelőssége alól. Lelki, szellemi és erkölcsi
kötődéseket keresek, melyek nem egyszerűen
megérintettek, hanem értékrendként
beépültek a szívembe és az agyamba. 

Az első „találkozásom” Horthy Miklós
emlékével 1954-ben történt, amikor az 1 és 2
pengős bélyegjeimet mutogattam
nevelőapámnak. Vérbe borult szemmel,
dühödten kérdezte: börtönbe akarsz juttatni?
A bélyegkiadás a történelem tükörképe. A
titkolózás és a meghamisított történelem
idején ennek nagy jelentősége volt.  Valamiért
idegenkedem a terjedelmes életrajzoktól. Egy

korszak gazdasága, ipara, mezőgazdasága,
oktatása, egészségügyi ellátása, kultúrája,
szociálpolitikája stb. ugyanolyan fontos, mint
a társadalmi-politikai elit. A fejlődés
lépcsőzetes, egymásra épülő, a hanyatlás a
zuhanáshoz hasonlít. A Horthy-korszak egyik
általam közvetett módon átélt része az
általános iskolai oktatás és a szakoktatás. A
pedagógusok többsége külsőségekben is
megadta a tiszteletet a hivatásnak, de a
gyerekektől is megkövetelték a tiszteletet, a
szorgalmat és a viselkedést. Elképzelhetetlen
volt akkor a pedagógusokkal szembeni
agresszív viselkedés. 

Véleményem szerint az utolsó nagy
generáció a ’20-as, ’30-as években
szocializálódott. Emberfeletti erőfeszítést tett
a magyarság, hogy a Trianonban halálra ítélt
hazát megmentse, talpra állítsa és felemelje.
Ekkor volt Horthy Miklós Magyarország
kormányzója. Soha nem felejtem el ennek a
kornak egyik híres írójának, Tormay Cecile-
nek mondatát: „Egy népnek, amelytől elvették
határait, hogy ne védhesse magát, amelytől
elvették fegyvereit, hogy ne harcolhasson –
nem marad egyebe, mint az irodalma.”  Ugye
érezzük a lélek és a szív erejét? Őrizzük és
ápoljuk saját, helyi történelmi és kulturális
emlékeinket! Ezek az emlékek nemcsak
Kenderesé, hanem a nemzeté is. Horthy
Miklós történelmi és államfői szerepe,
politikai kvalitása ma is vita tárgya
történészek, politikusok és újságírók körében.  

Elfogultság és előítélet nélkül kell
értékelni, mert a féligazság másik felét
hazugságnak hívják. (Itt hívnám fel a
figyelmet Helméczy Mátyás tanár úr
műveire!) A hazugságokat – jogos kollektív
önvédelemből – cáfolni kell. Az igazságok
mindenki számára legyenek követendő
példák, útmutatók. Az Ő egész életét
végigkísérte, amit fiatal korában Fiumében a
tengerészeti iskola bejáratánál olvasott: „ A
kötelesség fontosabb mint az élet.” Isten
megáldotta Őt tehetséggel. Anyanyelvén
kívül németül, franciául, olaszul, angolul és
horvátul folyékonyan beszélt. A sportban is
kitűnt. Vívott (versenyeket nyert), úszott, jól
lőtt (rendszeresen vadászott), lovagolt és
kitűnően teniszezett. 70 évesen is kiváló
erőnlétben volt.  Mindezek mellett jól
zongorázott és dolgozószobája falán ott volt
az általa készített Ferenc Józsefet ábrázoló
festmény. (Ennél a történetnél mindig
megállok egy kicsit. Az uralkodó iránt érzett
mély tisztelete közismert. Évekig a
szárnysegédje is volt. De 1849 október 6-án
már Ferenc József volt császár és nem
gyakorolt kegyelmet. Az is igaz, hogy a
Kiegyezés után a nép felejtett és Ferenc Jóska
lett az uralkodó.)

Mi, Kenderesen lakók, többnyire
tisztelettel emlékezünk az 1868 június 18-án
itt született Kormányzóra. A 150. évforduló

megemlékezése nem sikerült, bár ötletek
sokaságával igyekeztünk. De sebaj, a 200.-at
méltóképpen ünnepeljük. Még 130 éves sem
leszek akkor, és ígérem, nem fogok tolakodni.

Horthy Miklós a baloldali és liberális
politikusok szemében már 75 éve a
képzeletbeli vádlottak padján ül.  Szerintem
ez a vidéki zsidó közösség 1944-es tragédiája
miatt a jövőben sem fog változni.  Az viszont
tény, hogy 1946-1947-ben egyes magyar
politikusok háborús bűnösként kezelték, de az
amerikaiak nem adták ki, és Rákosi kérését
Sztálin is elutasította.

Horthy Miklós méltatása során
sablonszerűen felsoroljuk a neki is
köszönhető középületeket. Ez helyett a
Kedves Olvasó szíves figyelmébe ajánlom a
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 1932-
1934. évi Címtárát. Hogy mi minden volt az
akkor 6387 lakosú Kenderesen, azon
többszöri olvasás után is csak csodálkozni
tudok. Ez is a Horthy Miklós nevével jelzett
korszakot dicséri. Nem felejtjük el a
vereségeket és a veszteségeket sem, de
tárgyilagosan figyelembe vesszük a
történelmi körülményeket, és egyébként is,
születésnapi évfordulón méltatni szoktunk,
nem bírálni. 

A Pesti Hírlap 1943. június 18-án
megemlékezik a 75 éves Horthy Miklós
tiszteletére kibocsátott alumínium 5
pengősről, majd a következőt írja: „Alig volt
még államfő, akinek egy nemzet annyit
köszönhetett volna.”   

Végezetül egy üzenet a kormányzás
minden szintjének. Horthy Miklós vagyona
nem gyarapodott kormányzóságának
majdnem 25 éve alatt. Megtakarítása nem
volt, és külföldi bankokban sem volt pénze. 

Csatári Lajos
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A 20. századi magyar történelem meghatározó alakja volt

A Kormányzó 75. születésnapja
alkalmából a Kenderesi Posta

emlékbélyegzőt használt ezen a napon



Tisztelt kenderesi és bánhalmai lakosok!
Az alábbi adománygyűjtő számlára adakozhatnak a járvány elleni védekezésre: 

11745080-15410010-10220003.  
A számlára 114.000,-Ft érkezett.

Itt köszönöm meg az adakozók felajánlását!
Gondoljuk tovább a dolgokat...  
A járvány elleni védekezésre 2020. június 5-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.).

IPARŰZÉSI ADÓ

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló
140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet a helyi iparűzési
adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az
adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és
eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.  

A Kormányrendelet 1.§-ának (4) bekezdése lehetővé
teszi az iparűzési adó alanya számára, hogy ha az éves
és a soron kívüli helyi iparűzési adó bevallási
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 nehézségbe ütközhet a
megfizetés.

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

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

SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁS

Kérem a lakosságot, hogy a szennyvíz-csatornázási
munkák során felmerült problémáikkal kapcsolatban
(bejáró helyreállítás, gödrök, mélyedések okozta
kellemetlenségek, útbeszakadások) keressék Bencsik
Dénest az alábbi telefonszámon:  06-20-218-4913.

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző 

Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott
„tranzitfoglalkoztatás,” melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen
bekerüljön, illetve visszakerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. 

A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évben is lehetőséget kapott a
Belügyminisztériumtól közfoglalkoztatásra. 

A programban regisztrált álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak vehetnek részt. Önkormányzatunk 73 fő részére tud
munkát - és ez által jövedelmet- biztosítani.

Jelenleg 30 fő a mezőgazdaságban,
12 fő a hagyományos hosszú programban,
2 fő a Gondozási Központban,
24 fő szociális, 
5 fő helyi sajátosságú térkő készítésben vesz részt.

Kenderes közfoglalkoztatott dolgozói igen értékes munkát végeznek a
város szépítésében, parkosításában, a közterületek tisztántartásában, illegális
szeméttárolók megszüntetésében, valamint a növénytermesztésben és az
állattenyésztésben. A Horthy Liget a játszótérrel a város egyik legszebb része.
Reméljük, hogy a lakosság méltóképpen értékeli, használja, és megbecsüli.
Minden korosztály részére kellemes környezetet, szabadidős kikapcsolódást
biztosít. 

A Közfoglalkoztatási Központban szépen gondozott, karbantartott
területen, épületekben, fóliasátorban folyik a munka. 

A fóliasátrakban már növekednek a paprika-és paradicsom palánták. A
tapasztalat szerint az itt megtermelt zöldségféléket a lakosság szívesen
vásárolja. A zöldségtermesztés mellett a  virágágyások, és a rózsakertek
gondozása is a munkakörükbe tartozik. 

A városunk parkjai folyamatosan szépülnek. Szakértők irányításával a
gondos kezek munkáját dicsérik a középületek környékén telepített
virágágyások. 

A térkő készítés 5 ember feladata. Kétkezi munka, hiszen a sablonokat
kézzel töltik, ürítik, pakolják. Sok szép járda fog épülni belőle Kenderesen és
Bánhalmán.

A telepen baromfi tartás, sertés és juhállomány tenyésztése, gondozása is
folyik.

Köszönjük a munkájukat a közfoglalkoztatásban résztvevő vezetők és
dolgozóknak!

Kérem a tisztelt lakosokat, hogy becsüljük meg a munkájukat, hiszen a
város arculatát nekik is köszönhetjük!

Balogh Károlyné 
munkaügyi előadó
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ÖnKORMÁnYZATI HÍReK



Összefoglaló 
a gyógyszerkiváltásról

- A március óta működő gyógyszerkiváltás
változatlan marad szeptember közepéig.

- Amennyiben rendelkezünk felírás igazolással
(hagyományos papír alapú recept 3 db
vonalkóddal ellátva) csak a személyigazolvány
bemutatása szükséges.

- 14 éves kor alatt a szülőnek fel kell keresni a
kormányablakot,

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

- minden más esetben a kormányablakot kell
felkeresni.

Vinczer Péter gyógyszerész 
Remény Gyógyszertár

Előjegyzéssel működik 
a vérvétel Szolnokon

A szolnoki Hetényi Géza kórház internetes honlapján található
tájékoztatás szerint, a Hősök terén található szakrendelőben (SZTK épülete)
a vérvételnél 2019. november 4-től bevezették a személyre szóló előjegyzési
rendszert. Így szeretnék csökkenteni a beutaltak számára a várakozási
időtartamot.  A tájékoztatás szerint időpontot a 06 21 383 3768-as központi
hívószámon lehet kérni munkanapokon 7 óra és 15 óra 30 perc között,
valamint személyesen a szolnoki szakrendelőben munkanapokon 13 és 15
óra között a központi betegfelvételi pultnál.  

Az időpont egyeztetés során az operátor kéri a páciens nevét és taj-
számát. 

A tájékoztatóban kérik a betegeket, hogy a kapott időpont előtt 15 perccel
jelenjenek meg a labordiszpécser ablakánál személyi irataikkal és a
beutalójukkal a személyazonosítás elvégzése és a kért vizsgálatokat
rögzítése miatt. Aki valamilyen okból nem tud megjelenni az egyeztetett
időpontban a vérvételre, szintén a 06 21 383 3768-as központi hívószámon
jelezze az operátornak. 
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KÖZüGY

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

Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
Munka-és termelésvezető-munkavezető
(Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Könyvelő-analitikus (Karcag),
Bolti eladó (Karcag),
Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
Szakács (Kisújszállás),
Cukrász (Karcag),
Szállodai gondnok (Berekfürdő),
Egyéb személy-és vagyonvédelmi foglalkozású
(Karcag),
Növénytermesztő gépész (Karcag),
Halászati foglalkozás (Karcag),
Lakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),

Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
Villanyszerelő (Kisújszállás),
Motorfűrész kezelő (Karcag),
Raktári munkás (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/



1. A kommunális (vegyes) hulladékszállítással kapcsolatos
változások:

A közszolgáltató tervei szerint a meglévő vonalkód olvasáson
alapuló rendszert egy úgynevezett RFID, chippes rendszer váltja fel,
amely korszerűbb és biztonságosabb megoldást nyújt az ürítés alapú
számlázás fenntartásában. Ennek érdekében összehangolva a többi
közszolgáltatási terület gyűjtési rendjét a szerdai gyűjtőnap helyett,
2020. július 10-től pénteki napra tevődik a háztartási hulladék
gyűjtése.

Az RFID rendszerre történő átállásról a későbbiekben tájékoztatjuk
Önöket.

Felhívjuk minden kedves Ügyfelünk figyelmét, hogy a kuka
edényeiket minden gyűjtőnapon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek
kihelyezni az ingatlanjaik elé. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a
kommunális hulladékgyűjtés ünnepnapokon és munkaszüneti napokon
is változatlanul történik.

2. Az elkülönített gyűjtött szelektív és biológiailag lebomló
hulladékok gyűjtése.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön az
elkülönítetten gyűjtött szelektív, illetve a zöldhulladékok gyűjtése és
elszállítása 2020. II. félévben az alábbi időpontokban történik: 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ünnepnapokon és munkaszüneti
napokon is a megszokott gyűjtési rend szerint szállítjuk el az
ingatlanjaik elé kihelyezett hulladékokat!

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében
a szelektív és a zöldhulladékaikat az eddig szokásos módon (szelektív
hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld
hulladékokat egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve,
gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) a fenti
napokon, reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé!

A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében
kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok
begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a
közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél
képződött zöldhulladékokra. Egy ingatlan elé maximálisan
kihelyezésre és elszállításra kerülő hulladék mennyisége 1 m3.

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok
tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyelmüket:

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek
megfelelően havi egy alkalommal történik. Nagyon fontos azonban,
hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minőségben és tisztán
kerüljenek gyűjtésre!

Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő
edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy kevés
energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók! Tudni kell,
hogy ezek a hulladékok a begyűjtés után emberek által kerülnek
további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta,
szennyeződésmentes hulladékok kerüljenek az erre szolgáló
edényekbe és zsákokba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott
hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő edénybe, zsákba, akkor
kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe (zöld és
szürke kuka, konténer) helyezze azt el! A fém és a műanyag
palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes dobozokat hajtogassa
össze, vagy tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a zsák
mellé helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell a kukákba,
zsákokba tenni azokat. 

Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe
olyan szennyezett anyagok, amely a négy hetente
történő begyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak,
romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek
egészségügyi hulladékok, pelenkák, injekciós tűk,
egyéb más fertőzésveszélyt jelentő anyagok! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban
rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett
hulladékok minőségét! A nem megfelelő tisztaságban
gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem
kerülnek elszállításra, és a zsákok sem kerülnek
pótlásra!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékaikat
ezek figyelembevételével legyenek szívesek a
lakóingatlanjaik elé kihelyezni! 

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel
köszönjük:

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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Tisztelt Kenderesi Ügyfeleink!

Lakossági kérdés: Melyik kukába tegyem?

A szelektív konténerek megszűnése után sokakban
felmerült a kérdés, hogy a háztartásban keletkezett üveg
hulladékkal mit kezdjenek, melyik kukába lehet beletenni? 

A Hulladékgazdálkodásnál érdeklődve azt a választ
kaptam, hogy a síküveget (pl. kitört ablaküveg, vagy eltört
tükör) a kommunális kukába (zöld színű kuka) kell
elhelyezni. Az ún. öblös üveg (befőttes üveg, italos üveg) a
szelektív kukába (sárga színű kuka) való.

(főszerk.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településükön 2020. II. félévében a 28. héttől a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás gyűjtési napjaiban változások lesznek. 



Végére értünk a 2019/2020. tanévnek, most mégsem
tudok a szokásos év végi programokról beszámolni, hisz
március közepe óta csaknem üresen áll iskolaépületünk.

Első szavam ismét a köszöneté, köszönet a gyere-
keknek, a szülőknek, a pedagógusoknak, akiknek ebben
a három hónapban megváltoztatta mindennapjaikat a
digitális munkarend.

Kedves Szülők! Ezúton szeretném újra megköszönni
az otthoni tanuláshoz nyújtott pozitív hozzáállásukat,
gyermekeik támogatását a tanulásban, a pedagógusokkal
való aktív kapcsolatot, a hatékony együttműködést.
Valamennyien tudjuk, hogy munka mellett, vagy több
gyermek esetén, vagy eszköz hiányában milyen nehéz
lehetett mindez.

Köszönet nektek, gyerekek, akik kezdetben óriási,
később kissé lankadó lelkesedéssel oldottátok meg

online vagy papíralapon a feladatokat. Tudjuk, hogy a
négy fal között nehezebb tanulni, mint az iskolában, de
majd a következő tanévben pótoljuk, amit az idén nem
sikerült elsajátítani.

Köszönet illeti a pedagógusokat, akik hónapokon
keresztül nagy elhivatottsággal, intenzíven készültek a
napi feladatokra, kialakították a szülőkkel és a tanu-
lókkal a kapcsolattartást, feladatokat készítettek és elle-
nőriztek, gyakran jóval több mint napi 8 órában.

Engedjék meg, hogy elismerésemet fejezzem ki a
tantermen kívüli oktatás valamennyi résztvevőjének.
Végül, de nem utolsósorban adjunk hálát az Istennek,
hogy ilyen különleges körülmények között is volt erőnk
kitartani és lezárhatjuk az idei tanévet.

Nagyné Lenge Margit
intézményvezető
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Az elmúlt hetek történései

A Kenderesi Gondozási Központ és- Családsegítő
Szolgálatra nagy feladat hárult a koronavírus ideje alatt is.
Felmértük  a 65 év feletti és a Szociálisan rászorultak igé-
nyeit gyógyszerkiváltás és bevásárlás céljából. 

Ezeket a feladatokat napi szinten koordinálva igyekez-
tünk  legjobb tudásunk szerint teljesíteni.

Ügyfeleinket nem hagytuk ellátás nélkül, telefonon tar-
tottuk a kapcsolatot.

A Központi Konyha hétvégén is és ünnepnapokon is
biztosította az ebédet a szociális étkezésben ellátott szemé-
lyek számára. A 65 éven felülieknek díjmentesen történt az
étel kiszállítása.

Mini bölcsőde 2020.05.08-án kezdte meg ügyeletét két
gyermekekkel, majd május 25-én teljes létszámmal
megnyitotta kapuit. A Lukács Kertészet felajánlásaként
kaptunk 4 db fát, amit a gyerekekkel közösen ültettünk el a
bölcsőde játszóudvarán, ezt fotókon is megörökítettük.

A fotókon: Farkas Lili, Tóth Kornél, Gurmai Mónika
Noémi, Tóth Zita, Csáthi Marcell Ferenc, és Farkas Erika
kisgyermek nevelő.

Az intézményünk minden dolgozójának megköszönöm a
munkáját.

Orosné Andrási Edit 
intézményvezető

KENDERESI GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD-ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT



Szeretettel üdvözlöm
kedves olvasóimat! 

Eltelt egy újabb hónap, és lassan
átsétálunk a nyárba, így ismét
jelentkezem itt, a bánhalmi hírekkel,
információkkal. 

Elsősorban a volt iskoláról írnék pár
szót, amely a szemünk láttára változik
közösségi házzá. Az épület – mely
egyébként véleményem szerint számos
lehetőséget rejt magában - várhatóan
nyár közepén, júliusban kerül átadásra.
Ami az anyagiakat illeti, a pályázati
forráson kívül külön költség lesz még
önerőből 750.000. forintért egy leier
kémény építése, és erre lesz majd rákötve
az új kazán. A közösségi ház üzembe
helyezése, munkavállalók alkalmazása
csak később lesz aktuális. Korábban
felmerült egy közfal esetleges kibontása,

annak érdekében, hogy a hely nagyobb
rendezvények (pl. Anyák napja, Mikulás
ünnepség) megtartására is alkalmassá
váljon. Ez még akkor, tavaly ősszel
közvetítve lett az illetékesek felé, nemrég
azonban sajnos azt a választ kaptam az
újbóli rákérdezésnél, hogy nem célszerű
kibontani azt a közfalat, mert veszélyessé
válik az egész helyiség. Így nem lesz
bővítés, marad a jelenlegi elrendezés.

Másodsorban ott az Imaház, mely már a
Sóútról is igen jól látható, és - ha minden
igaz - szintén nyáron kerül átadásra.
Ebben az esetben az egyház a megrendelő,
és megnyugtató hír, hogy plusz költség
eddig nem merült fel a munkálatok során.
Szóba került egy urnafal kialakítása is, és
úgy gondolom, hogy fogunk még hallani
erről. Sajnálatos módon hátrányosan
érintette az egész település költségvetését
a gépjárműadó teljes elvonása, s a helyi
iparűzési adóbevallás befizetése időben
történő kitolása. Így nincsenek illúzióink
sem például az urnafal, sem más nem
tervezett beruházás mielőbbi
megvalósulásával kapcsolatban, sőt! Ez
egy elég nehéz helyzet mindenki számára,
de ahogy mondják: lassú víz partot most.

A minap örömmel láttam, hogy
megkezdődtek a csatornázás miatt
felbontott bejárók/árkok helyreállítási
munkálatai is. Bízzunk benne, hogy
mihamarabb sor kerül valamennyi feltúrt
szakasz rendbetételére, mind nálunk,
mind Kenderesen, és újra rend lehet
végre a településünkön. 

Kiemelném még a bánhalmai orvosi
rendelő szépen felújított kerítését és a
tető új szegő léceit, valamint a padot is,
melyet kaptunk. Mint azt sokan tudják,
júniustól két új védőnő áll szolgálatba, és

nagy pozitívum, hogy ezentúl a
bánhalmai rendelésekre nem kell minden
szükséges eszközt Kenderesről kihozni,
mert itt is rendelkezésre fognak állni. A
védőnők munkájához szívből kívánok
sok sikert, dr. Almássy Antalnénak pedig
a már megérdemelt, kellemes nyugdíjas
éveket!

Végezetül a Pedagógus nap
alkalmából – mely némileg közelebbről
is érint, hiszen édesanyám tanító, és egy
rövid ideig én is erre a pályára készültem
– álljon itt az egyik kedvenc idézetem
Erich Kästnertől:

„Ne tartsátok a katedrát se trónnak,
se szószéknek! A tanító nem azért ül
magasabban, hogy imádjátok, hanem,
hogy jobban lássátok egymást. A tanító
nem őrmester, és nem jóisten. Nem tud
mindent, és nem is tudhat mindent. (...)
A tanító nem varázsló, hanem kertész.
Gondozni és ápolni tud, és fog is
benneteket. Növekedni azonban
magatoknak kell! „

Faragóné Emődi Réka
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BÁnHALMA HÍReI

A megújult egykori iskola épülete
(fotó: Faragóné Emődi Réka)

Folyamatban a helyreállítási munkák (fotó: Faragóné Emődi Réka)

Az épülő Imaház 
(fotó: Faragóné Emődi Réka)

A közösségi ház udvara is megszépült 
(fotó: Faragóné Emődi Réka)



Ez az év nagyon sok mindenben lesz emlékezetes a
gyermekeinknek.

Meg kellett birkózniuk az on-line oktatással, a bezártsággal,
hogy barátaikkal, társaikkal nem találkozhattak, le kellett
mondaniuk a közös játékról, fociról, biciklizésről. Elmaradtak a
ballagások, nagyobb névnapok, születésnapok, kirándulások.

Szerencsére a járvány kezd alábbhagyni, most már érezzük az
enyhülések jótékony hatását.

Ennek tudatában döntöttek úgy a T.Ö.B.B.-ek itt Bánhalmán,
hogy ők is megpróbálnak kicsit lazítani a szigorításokon. 2020.
május 30-án meglepetéssel készültek a gyerekeknek
gyermeknapra.

Felajánlásokból összegyűjtött pénzből és adományokból
csomagot állítottak össze minden 14 év alatti gyermeknek, akik
Bánhalmán élnek.

Ami összegyűlt gyereknapra:
44 cs. gyerekkártya, 35 db buborékfújó, 64 db Kinder játék,

42 db foglalkoztató könyv, 4 kg cukorka, 6 db A5 méretű
jegyzettömb, 4 db A6 méretű jegyzettömb, 10 db Post-it, 20 db
toll, 10 db tollas szett, 4 vízi pisztoly, 13 db gyerek tollas szett,
10 db homokozó készlet, 6 cs 24-db-os gyurma, 4 db játékautó,
4 db 200 db-os puzzle.

A Vöröskereszttől: 84 ü 0,5l-es Fanta üdítő, 63 cs. Twix, 360

db Hubba-bubba rágó, 10 kg tejkaramella, mindenkinek
dobozos üdítő.

Az 1 év alatti gyerekek pedig kaptak fejenként még 3 db
Dörmit, 2 db Pufit, 1 db Kinder T4-et, 1 bébiételt, 2 db Vitatigris
gyümölcspürét, 1 db Pampers popsi törlőt.

Az ajándékok 3 korcsoport szerint lettek összeállítva: 0-3, 4-
10, 10-14 éves korosztály (ezen belül nemek szerint elosztva).

Összesen 39 db meglepetés csomag készült el.
Az időjárás kegyes volt, így a szervezők döntése alapján a

játszótéren várták a csoporttagok és segítők a gyerekeket és
szüleiket 17 órától. Aki nem tudott eljönni, annak ismét házhoz
szállították a meglepetést.

Figyelmességük még kiterjedt azokra a gyermekekre is, akik
nem a településen laknak, hanem a nagymamánál voltak és
kijöttek, így ők sem mentek el ajándék nélkül.   

Jó volt látni és hallani, hogy Bánhalmát ismét megtölti a
gyerekek zsivaja és kacagása, és felhőtlen örömmel vették újra
birtokba a játszóteret.

A gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak, mi felnőttek
pedig annak, hogy örömet szerezhettünk, láthattuk a gyerekek
csillogó, boldog szemeit.

Tóth Tiborné
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GYERMEKNAP

ROMA neMZeTISÉGI ÖnKORMÁnYZAT HÍReI

A Trianoni megemlékezésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Kőházi Dezsőné elnök, és
id. Szilágyi János helyezte el az emlékezés koszorúját. (fotók: Nagy Gábor))



„könyű kis pipacsok szirma, lángja lobog,Messze virítanak. Lenge szirmaikat
rázva vérpirosan, Tőlük piros a táj! Íme itt van a nyár!”

(Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben – részlet)

június 1. Pünkösd hétfő; Pünkösd a Húsvét utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetele
június 4. A nemzeti összetartozás napja- Trianon emléknapja
június 5. Környezetvédelmi Világnap
június 7. Pedagógusok napja 
június 13. A magyar védőnők napja
június 16. Apák napja 
június 16. Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
június 19. A független Magyarország napja
június 21. Szent Iván éjszakája; nyári napéjegyenlőség, a csillagászati nyár kezdete
június 22. Múzeumok éjszakája
június 29. Péter, Pál napja, az aratás kezdete (a népi hiedelem szerint e napon szakad meg a búza
töve)
június 30. A magyar szabadság napja

CUKKINIS-SAJTOS-BACONOS
RAKOTT TÉSZTA

Hozzávalók: 50 dkg fodros nagykocka
tészta, 3 közepes zsenge cukkini, 20-30
dkg kockázott bacon szalonna, margarin
vagy vaj,  200 ml főzőtejszín, tejföl (175
g), 1 tojás, 20 dkg reszelt sajt (trappista)
1 csipet frissen őrölt feketebors, 1 csipet
oregánó és bazsalikom, só.  

A tésztát sós vízben feltesszük főni. A
cukkinit alaposan megmossuk és nagy
lyukú reszelőn lereszeljük.

Elkészítjük a szószt: tejszínt, tejfölt,
tojást - krémesre keverjük, fűszerezzük. 

A bacon szalonnát zsírjára pirítjuk,
majd kiszedjük a zsírból.

Egy nagyobb szögletes jénait, vagy
tepsit margarinnal, vagy vajjal kikenünk.

A tésztát leszűrjük, a tepsibe
összekeverjük a reszelt cukkinive ésl a
sült bacon szalonnával (egy-két kanál
szalonnazsírral), ráöntjük a szószt és
megszórjuk a reszelt sajttal.

Előmelegített sütőben a sajt pirulásáig
sütjük.

Jó étvágyat!       

Hodosi Iván Tiborné Kenderes,
Kossuth út 37. receptje

RAKOTT KIFLI 
Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 tojás sárgája,

5 dkg élesztő, pici só, 3 evőkanál
kristálycukor, 5 dkg olvasztott margarin

és annyi tej, hogy közepes keménységű
tésztát kapjunk.

Egy kis tejben pici cukorral
felfuttatjuk az élesztőt, a liszthez
hozzáadjuk a többi hozzávalóval és
bedagasztjuk. Duplájára kelesztjük.
Lisztezett deszkára tesszük a tésztát,
kinyújtjuk, majd kockákra vágjuk és
megtöltjük (lehet lekvár, dió, mák). A
tésztát ráhajtjuk a töltelékre, kivajazott
tepsibe rakjuk úgy, hogy az oldalát, ahol
összeillesztjük, olvasztott vajjal
megkenjük. Szorosan a tepsibe tesszük,
míg el nem fogy a tészta. Előmelegített
sütőben sütjük.

Gulyásné Ica Kenderes, Honvéd út 35.
receptje

MÉZESKALÁCS
3 dl mézet 15 dkg porcukorral, ½

csomag fahéjjal, 3 egész tojással, negyed
órán át habosra kavarunk. 68 dkg lisztet
és 2 kávéskanál szódabikarbónát adunk
hozzá és még 10 percig kavarjuk. 15 dkg
durvára őrölt diót teszünk hozzá, és 2
kanál tejfölt. Vékonyan kizsírozott és
kilisztezett tepsibe öntjük, 5 dkg vágott
dióval megszórjuk, majd sütjük. ( Recept
1956-ból a Méhészeti zsebkönyvből,
Bánáti Lajos ajánlásával)

Mészárosné Pádár Erika Kenderes,
Bajcsy-Zsilinszky út 12. receptje

ÉLeTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)
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Kedves kertbarátok!

Mivel reményeink szerint megújul
a lap, és ha elfogadjátok, megosztok
veletek néhány kertészeti tapaszta-
latot a főszerkesztő kérésére.

Ebben a számban a legkedveltebb
dézsás növény, a leander tartásá-
hoz néhány jó tanács.

Ezt az örökzöld cserjét megfelelő
ápolás mellett nagyra nevelhetjük,
ami meleg nyarakon bőséges
virágzással hálálja meg a törődést. A
sárga és fehér virágúak édeskés
illatúak, de pont ezek érzékenyek az
esőre. Hűvös, esős nyáron a leander
alig virágzik. .A tavaszi időszakban
néhány öreg levelet leváltanak, ez
természetes jelenség, de ha nyáron
hull le a levele az az öntözés
hiányára utal. Ha van alátétje a
virágcserépnek, állhat alatta a víz.
Napos helyre tegyük, és ha nagy
ritkán  átültetjük, fél rész kerti föld,
és fél rész komposzt, vagy virágföld
keverékét szereti. Nyáron tápláljuk
bármilyen tápoldattal, amit virágzó
növényekhez ajánlanak. Ősszel
vigyük fagymentes, világos helyre,
ha nincs ilyen helyünk, az sem nagy
baj, sötét helyen is áttelel. Mindenki
szeretne minél több szép példányt,
ezért július-augusztusban vízben
gyökereztethetünk néhány dugványt.
Fontos! A kopasz, hosszú hajtásokat
bátran vágjuk vissza, jövőre szebb,
dúsabb lesz, és bőségesen virágzik.
A leander minden része mérgező,
metszés után mossunk kezet!

Köszönöm a figyelmeteket: 
Lukács Károly 

kertész

JELES NAPOK JÚNIUSBAN ZÖLD ROVAT
kertbarátoknak

GASZTORNÓMIA



SPORT

Labdarúgó hírek
Tavaly júniusban alakult meg a

Kenderes Városi Sport Egyesület. A
sajnálatos előzmények miatt a focicsa-
patunkat visszaminősítették, így megyei
III. osztályban kezdtünk. Az őszi baj-
nokságokat veretlenül játszottuk, így az
1. helyen zártuk az évadot. Az idei
tavaszi bajnokságok hamar félbema-
radtak a koronavírus járvány miatt, csak
egy mérkőzést játszhattunk le. Sajnos így
a bajnoki címet sem tudtuk megünne-
pelni.

Nagy reményekkel indulunk neki a
2020/21-es évadnak, hiszen az elért
sikereink alapján előreláthatólag a
megyei II. osztályban rúghatjuk majd a
labdát.

Megkezdtük az ifi csapat össze-
állítását is, és szeretném felhívni a
kenderesi és bánhalmai 14-20 év
közötti fiatalok figyelmét: folyama-
tosan várjuk a focizni vágyók jelent-
kezését!

A koronavírus- veszély idején sem állt
meg az élet az egyesületben: új kispa-
dokat szereltünk fel, elvégeztük az ak-
tuális karbantartási munkákat, a hátsó
füves kispályát is felújítottuk. Itt már

vasárnaponként 9 órától el is kezdődtek a
kispályás labdarúgó mérkőzések 6 csapat
részvételével.

A csapat edzések folytatását júliustól
tervezzük. További célunk, hogy a ma-
gasabb osztályban minél több kenderesi
labdarúgó szerepeljen. A felnőtt csapa-
tunk júniusban két edzőmérkőzést vívott
Fegyvernek ellen, mindkettőt megnyer-
tük.

Köszönöm a LAKOSZ-BAU HUN-
GARY Kft. anyagi támogatását, és az
egyesületünk tagjainak az önkéntes mun-
káját! 

Kovács Miklós 
egyesület elnöke
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Kedves kenderesi zenészek, zeneszeretők!
„Legyen a zene mindenkié!” 

(Kodály Zoltán)

Új kispad (fotó: Kovács Miklós)
edzőmérkőzés (fotó: Kovács Miklós)

Néhányunkban merült fel a gondolat, hogy a járványveszély elmúltával Kenderesen és Bánhalmán (illeszkedve a település egyéb
programjaihoz) rendhagyó zenei fesztivált szerveznénk. Célunk, hogy valamennyi helyi és minél több környékbeli zenész, profi
és műkedvelő is zenéljen az itt élő embereknek. A fesztivál néhány napján élő zene szóljon mindenütt! Szóljon a zene a történelmi
helyszíneken, a vasútállomáson, a parkolókban, a forgalmasabb utcasarkokon, piacon és akár egy népesebb munkahely tízórai
szünetében is. A fesztivál végét közös örömzenével és neves előadó fellépésével szeretnénk zárni. 

Mindazok, akik zenéjükkel, szervező munkájukkal, jó ötletekkel, eseteleges anyagi támogatásukkal a megvalósításban
segítenének, jelezzék felém.

Telefon: 30/5170291, e-mail: krokilaci@freemail.hu    És persze személyesen is!
„Zene nélkül mit érek én?”(Máté Péter)

Krokavecz László

12 órás vetélkedő

Kedves kenderesiek és bánhalmiak! 

Szeretnénk tudatni veletek, hogy a tavasszal elmaradt 12 órás vetélkedő egy őszi hétvégén megrendezésre
kerül. Ha pontos dátumot tudunk, újra jelentkezünk. Addig is szép, boldog nyarat kívánunk mindenkinek! 

szervezők



CIVIL SZeRVeZeTeK

„TUDTA-E?”
Helytörténeti  érdekességek Kenderesről és

Bánhalmáról

A Szeniczey család 1897-ben 1372 katasztrális
holdnyi földbirtokkal, és egy kúriával rendelkezett
Kenderesen. A jelenlegi Városi Könyvtár mögötti
épület volt a kenderesi Szeniczey–Bolza–Hellenbach-
kúria,amely az 1880-as években Szeniczey Ödön
tulajdonát képezte. Ezt a kúriát Szeniczey Ilona
örökölte, de a család nem lakta állandó jelleggel, fő
rezidenciájuk a szarvasi kastély volt.

A család a Nyitra megyei Szenicről vette
eredetét, ahonnan Sopronba, majd Tolna
vármegyébe tette át lakását - olvashatjuk egy, a
család történetére vonatkozó iratban. A kisszeniczei
Szeniczeyek 1626-ban kaptak nemesi címet II.
Ferdinánd királytól.

A Szeniczey család mintegy 2500 kat. holdas
birtokkal rendelkezett Pakson. Szeniczey Ödön
földbirtokos (1838-1918) több ciklusban volt
országgyűlési képviselő. Keresztapja Deák Ferenc

volt, kinek társaságában sokat tartózkodott. A
gyermektelen Deák Ferencnek a népes Szeniczey
família volt a tulajdonképpeni családja. A Pesten
élő Szeniczey Ödön gyakori látogató volt a „Haza
bölcse” betegágyánál is. 

Első feleségével, Geist Ilkával kötött
házasságából született egy lánya, Ilona.
Feleségének halála után ismét megnősült: feleségül
vette Bognár Vilmát, és megszületett második
gyermeke, Szeniczey Vilma (1895.) 

Dr. Szeniczey Vilma magyar–történelem szakos
tanári diplomát és doktori címet szerzett. 1918-ban
már újságíróként dolgozott, majd banktisztviselő
volt. A ’30-as években fél évet töltött
ösztöndíjasként Dániában, ahol a mezőgazdasági
szövetkezetek működését tanulmányozta Sokat
utazott, jól beszélt németül, franciául, angolul. A
bankok államosítása után nyugdíjazták, majd 1950-
ben nyugdíjától megfosztották. A 60-as évektől
nagyon csekély nyugdíjat kapott, megélhetését
nyelvtanításból fedezte. Nem kötött házasságot,
gyermekei nem voltak. Budapesten hunyt el 1976.

március 13-án, hamvai az Óbudai temetőben
nyugszanak. 

közreadta Barabás János Barna helyismereti
gyűjtő Kenderes, József Attila út 54.
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Szenczey Ödön, Szenczey Vilma

Mert adni jó…

„Ha csalódtam is eleget,
De szivemből most se halt ki
Az örökös hit, szeretet.

Hiszem, vallom, amíg élek,
Tiszta, nemes virágokat
Hajt titokban minden lélek.”

(Feleky Sándor)

A koronavírus-járvány okozta vészhelyzet
során nagy hangsúlyt kap az egészség
megőrzése. A Kenderesi Nonprtofit Kft.
ügyvezetőjeként kerestem a lehetőségeket,
hogyan tudnék segíteni a kenderesi és
bánhalmai lakosokon. Az idősebb korosztályra
gondolva több gyógyszergyártó céget is
megkerestem adománykérő e-mailemmel.

Egyedül a Béres gyógyszergyár Zrt.-től
kaptam választ, és nagy örömömre azt írták,

hogy támogatják a kérésemet.
Május 7-én megkötöttük az Adományozási

Szerződést, majd 13-án a szolnoki
gyáregységben át is vehettem a felajánlást. A
Béres Alapítvány a Teljes életért Közhasznú
Szervezet Dr. Béres Józsefné irányításával 500
db Béres Csepp Extra 30ml-es belsőséges
oldatot adományozott térítésmentesen
Kenderes és Bánhalma lakóinak, melynek
értéke 795.500,-Ft, valamint 500 db kiadvány a
Béres készítményekről.

Mivel a 70 éven felüli lakosok száma 540
fő, ezért- ügyelve arra, hogy senki sem
maradjon ki az adományozásból- még 40 üveg
Béres Cseppet vásároltam 60.000,-Ft értékben
a Kenderesi Nonprofit Kft. nevében.

Egy kis vitaminpótlás gyanánt szintén 540
db 1 literes kiszerelésű Sió őszibarack italt is
beszereztem 257.860,-Ft értékben.

Miután összeállítottuk a csomagokat, május
20-án megkezdődött az adomány eljuttatása

minden kenderesi és bánhalmai  bejelentett
lakcímmel rendelkező 70 éven felüli lakosnak.

Mindenki nagyon örült a csomagnak (csak 7
fő utasította el), köszönetüket fejezték ki, és
többen megemlítették, hogy ilyen még nem
volt! Felemelő érzéssel töltött el bennünket az
a szeretet, amivel fogadtak, és a sok
jókívánság, amit kaptunk!

Köszönöm a Béres Alapítvány a Teljes
Életért Közhasznú Szervezet és Dr. Béres
Józsefné nagylelkű adományát! A Családsegítő
munkatársai és az önkéntes segítők
közreműködése nélkül nem ért volna célba az
adomány, köszönöm a munkájukat! 

A továbbiakban is keresni fogom a
lehetőségeket arra, hogy az egészség
megőrzését segítő adományok beszerzésével
segítsem a lakosság életszínvonalát. 

Most is, és ezek után is a jó szándék vezérel.

Knoch Ferencné

HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG

A szolnoki gyáregységnél átvett
adomány (fotó: Baktai Kálmán)

Az adomány
(fotó: Rolenc Sándor)

Czinege Antalné átveszi az adományt
(fotó: Rolenc Sándor)



- Mikor volt ez az esemény?
- Április 24-én, Szent György napján

van a magyar rendőrség napja. Ez most
szűk körben zajlott, hiszen a koronavírus
miatt a járványügyi szabályoknak meg-
felelve vehettem át az elismerést. Jóleső
érzés, hogy elismerik a munkámat,
melyre hivatásként tekintek. Szerintem
ezt nem is lehet másképp: szeretem a
munkám, minden nap egy új kihívás. 

- Mikor határozta el, hogy ezt a
pályát választja?

- Édesapám rendőr volt és jó példával
járt elől, hiszen a bátyám és én is ezt
választottuk hivatásunknak. A sorkatonai
szolgálat letöltése után sikeresen felvé-
teliztem a miskolci Rendészeti Szakkö-
zépiskolába. 2002. július 1-jén járőrként
kezdtem a rendőri pályát Kisújszálláson.
Munka mellett végeztem el a rendőrtiszti
főiskolát. 2012-ben megkaptam az első
tiszti kinevezést, és a Kisújszállási
Rendőrőrs bűnügyi alosztályát vezettem
3 évig, majd a Karcagi Rendőrkapi-
tányság járőr- és őrszolgálati alosztály
vezetőjeként folytattam munkámat 2
évig, majd ezek után vállaltam el a Ken-
deresi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosz-
tását.

- Az elmúlt 18 év alatt sok minden
változott?

- Igen. A mindennapi munkánk során
elengedhetetlenek a jól működő, modern
technikai eszközök. Ma már a Kenderesi
Rendőrőrs jól felszerelt, a mai kornak
megfelelő technikai eszközökkel rendel-
kezünk, vadonatúj gépjárművekkel dol-
gozhatunk.

- Ha jól tudom, Ön igazi lokálpatrióta.
- Igen, Kisújszálláson születtem, ott

építkeztem, jelenleg is ott élek a csalá-
dommal. Mindig is szívügyem volt Kis-
újszállás és Kenderes közbiztonsága: nap
mint nap tenni kell azért, hogy a település
biztonságosabb, élhetőbb legyen. Nagyon
fontos számomra a lakosság biztonság-
érzete. 

- Hogyan kapcsolódik ki? Mi a
hobbija?

- Szeretek kertészkedni, nekem kikap-
csolódást jelent a fűnyírás, és minden ház

körüli munka. Vezetőként kötelességem-
nek érzem, hogy jó példát mutassak a
kollégáimnak: munkánk során nagyon
fontos a jó kondíció, ezért szabad időm-
ben szívesen sportolok, futok. A szokásos
éves fizikai felmérőket kiváló szinten
csak így tudom teljesíteni. Családommal
szeretünk túrázni a hegyekben.

- Ön hogyan ítéli meg városunk
közbiztonságát?

- Kenderesen a vagyon elleni bűn-
cselekmények száma jelentősen csökkent
az előző évekhez képest, és ez nagyon jó!
Idén eddig és az elmúlt években nem volt
súlyosabb bűncselekmény, mint pl.
rablás. Minden évben részletesen beszá-
molunk a munkánkról a Képviselő-
testületnek, és ezek a beszámolók is azt
bizonyítják, hogy a munkánk eredmé-
nyes. A rend fenntartásához a lakosság
közreműködése is szükséges! Sokat
tehetünk egymásért úgy is, ha mint
szomszédok, figyelünk egymásra. Jó
példa erre a Szomszédok Egymásért
Mozgalom. Nagyon fontos, hogy óvjuk
az értékeinket, mert igaz a mondás, hogy
alkalom szüli a tolvajt! Egy nyitva
felejtett ablak, egy lezáratlan kerékpár
alkalmat kínál a bűncselekményre. Te-
gyük meg a megfelelő óvintézkedéseket,
hiszen néhány mozdulattal megelőz-
hetjük a bajt: zárjuk be a kaput, az ajtót,

értékeinket ne hagyjuk őrizetlenül! A
számkombinációs kerékpárzár helyett
érdemes beruházni egy masszívabb, erő-
sebb zárra, és ügyeljünk arra, hogy vala-
mihez rögzítsük a kerékpárt (tároló,
korlát, stb.)

- Mit tapasztal, mennyire van jelen a
kábítószer- fogyasztás városunkban?

- A klasszikus értelemben vett illegális
kábítószer (kokain, LSD, marihuána)
nem, viszont az ún. „dizájner drogok”
sajnos igen. Nagy probléma ezeknél a
szereknél, hogy nem tudni, mit kevernek
össze a kábulat érdekében, és annak
milyen hatása lesz az emberi szervezetre,
viselkedésre. Rendszeresen tartunk pre-
venciós előadásokat az iskolákban, ahol
felhívjuk a fiatalok figyelmét a drogfo-
gyasztás veszélyeire. 

- Mit tanácsol, ha valaki valamilyen
rendkívüli eseményt tapasztal?

- Hívják a 112-es ingyenesen hívható
segélyhívó telefonszámot, vagy a 06-
30/849-2208 mobil telefonszámot, amely
a helyi szolgálatban lévő rendőr kollé-
gánál jelez!

- Köszönöm az interjút, munkájához
további sok sikert és jó egészséget kívá-
nok!

Mikola Istvánné
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Elismerés a kitűnő munkáért: szolgál és véd
Boda Andor rendőr százados 2018 óta őrsparancsnok a Kenderesi Rendőrőrsön. 

Áldozatos, kiváló munkájának méltatásaként nemrég vehette át a Karcagi Rendőrkapitányság
vezetőjétől, Dr. Karsai Lajos rendőr alezredestől az elismerő oklevelet és jutalmat.

Dr. Karsai Lajos rendőr alezredes átadja az elismerést Boda Andornak (fotó: rendőrség)



Ugyan a templomunk, és a gyülekezeti termünk egyelőre nem használható, ennek ellenére folytatódnak istentiszteleti
alkalmaink a Könyvtár emeletén berendezett kis gyülekezeti helységben, ahová mindenkit szeretettel várunk
vasárnaponként 11 órakor, hogy együtt keressük lélek által Isten közelségét!

Egyben a helyiség használatáért köszönetet kell mondanunk a Könyvtár vezetőjének, hogy segítenek az istentiszteleti rend
megtartásában, és az Önkormányzatnak, hogy támogatja a Kenderesi Református Egyházközséget ebben a helyzetben.

Így van helyünk, lassan kienged a lelkünk szorítása a vírus fenyegetése miatt, már csak nekünk kell megengedni magunknak,
hogy keressük Isten, és egymás társaságát! Tisztelettel hívunk, és várunk minden testvérünket vasárnap 11 órakor kezdődő
alkalmainkra!

Áldás, Békesség!          
Cseh Judit lelkész

Az előttünk álló hónap vasárnapjain (június 21-én, 28-án,
valamint július 5-én, 12-én és 19-én) a szentmisék délelőtt
negyed 10-kor fognak kezdődni templomunkban; a
hétköznapokon: kedden és csütörtökön pedig délután 5 órakor. 

A keddi miséket követően félórás csendes szentégimádást
tartunk, amelyen az Oltáriszentségben, a kenyér formájában
köztünk lévő Krisztussal lehetünk együtt, Őt szemlélhetjük, Vele
beszélgethetünk.

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

A hónap első csütörtökén (július 2-án) pedig a mise után felnőtt
hittant tartunk a plébánián. 

Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről

tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes
oldalon is.

Koltavári Attila plébános

Temetői felhívás!

A temetői utak gondozását a temető fenntartója végzi. Viszont mind a sírok, mind a közvetlenül egymás mellett fekvő sírok
közti területek gondozása a sírhelyet megváltók, illetve a hozzátartozók feladata. Kérjük ezen helyeken a fűnyírásról, a gaz
eltakarításról gondoskodni szíveskedjenek!

Az utoljára 1995-ben és az azelőtt megváltott sírhelyek érvényességi ideje lejárt, ezeket – mivel így újra kiadhatók –
szíveskedjenek újra megváltani.

Továbbá azt is kérjük, hogy a temetői hulladéklerakók mellett található gyűjtő zsákokba csak üvegmécseseket
szíveskedjenek helyezni.

Katolikus Egyház

KENDERESI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Kedves reformátusok!

KENDERESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A Kenderesi Római Katolikus Templom imaalkalmai, programjai
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