
Trianon, egy máig fájó, soha ki nem 
törölhető emlék. Egy nemzetünkre 
kényszerített békediktátum, melynek 
aláírásával az ország területének és 
vagyonának kétharmada idegen kézbe 
került, mellyel mi, magyarok az első 
világháború legnagyobb vesztesei let-
tünk. 
A szerződés több szempontból tragédia.
Tragédia Európának, mert korábban 
nem tapasztalt mélységű viszályok 
magját hintette el Közép-Európában, s 
vezetett közvetve egy újabb világégés-
hez, majd térségünk idegen uralmak 
alá kerüléséhez.
Nemzetünk számára gyógyíthatatlan 
sebet okozott, mert az országhatárok 
meghúzása egyáltalán nem követte a 
nyelvi vagy nemzetiségi határokat, hi-
szen sok esetben egységes tömbben élő 
magyar lakosságú területeket csatoltak 
el. Ezzel csaknem három és fél millió 
magyar került az ország határain túlra. 
Határon túlra kerültek ezzel művészek, 
tudósok, egyetemek, de szétszakítottak 
családokat, barátokat. A fájdalom nem 
csupán számokban mérhető. Sodrában 
életek, családok és kapcsolatok törtek 
szilánkokra. Az elcsatolt területeken 
élő magyarok hirtelen egy „idegen 
országban” találták magukat. Az or-
szágok próbálták rájuk kényszeríteni 
az idegen ország nyelvét, kultúráját.  

Üldözöttek és elnyomottak lettek saját 
lakóhelyükön, ahol már ezer éve a ma-
gyar nemzet élt.

A Magyar Királyság ipartelepeinek 
több mint 55%-át, a termőföld, a vas-
úthálózat, a kiépített utak, a hitel- és 
bankintézetek több mint 60%-át, a 
nyersvas és erdő állomány több mint 
80%-át adták így szomszédos országok 
birtokába. 

Az ország új határainak megállapítása 
mellett 35 ezer főben korlátozták a ma-
gyar hadsereg létszámát, emellett meg-
tiltották a légierő és a nehézfegyverek 
tartását.

A békediktátum aláírását követő év-
tizedek a fájdalomról és a gyászról 
szóltak a magyarság szívében, határon 
innen és túl. Néhány hónapra ugyan 
fellélegezhetett a nemzet, hiszen a Bé-
csi döntések következményeként 1938-
’39-’40-ben területi visszacsatolások 
történtek. A magyarok újra egységet 
alkottak területileg, gazdaságilag, kul-
túrában. De a történelem közbeszólt, a 
határokat visszaállították az 1920. júni-
us 4-én 16.32 perckor, Trianonban aláírt 
békediktátumban megfogalmazott álla-
potok szerint.

Napjainkban történelem könyvek, ci-
vil szervezetek, kutató intézetek, tele-
pülési megemlékezések, emlékművek, 
pedagógusok, szülők, nagyszülők em-
lékeztetik a kor emberét az I. világhá-
borút lezáró békediktátum tényeire, 
következményeire. 

Ma már szabadon utazhatunk a világ-
ban, de 100 év óta több száz kilométert 
kell utaznunk, országhatárt átlépve, 
hogy a magyar nemzettestvéreinkkel 
találkozhassunk.

2010 óta június 4-én,  mi magyarok 
mindig a nemzet összetartozására is 
emlékezünk, hiszen a nemzeti azonos-
ságtudat ad nekünk gyökereket, általa 
határozhatjuk meg helyünket a nagyvi-
lágban, melyet Vörösmarty Mihály így 
jelölt ki az elmúlt és elkövetkezendő 
magyar nemzedékeknek:

„A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;

Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”

Bodor Tamás

100 éve szétszakítva…
1920 – 2020

Juhász Gyula:
Trianon

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

XXVIII. évfolyam 5. szám – 2020. május

ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK
TANULMÁNYI TÁMOGATÁSA

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kenderes Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásról 
szóló 8/2018. (VI.20.) önkormányzati rendeletének 17. 
§-ában foglaltak alapján az általános iskolás gyermekek 
kimagasló tanulmányi eredményéért (átlag 4,5 vagy ezt 
meghaladó, illetve szöveges értékelés esetén a jól megfelelt eredményt 
elért vagy meghaladó) tanulmányi támogatásban részesül-
tek. 

A támogatás 2020. április 30-án (csütörtökön) került 
kifizetésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult 
gyermekek 20.000 Ft tanulmányi támogatásban részesültek. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mekek 30.000 Ft támogatásban részesültek.

2019/2020. tanév I. félévében 47 gyermek részesült a ta-
nulmányi támogatásban.

Gratulálok, és további sikerekben gazdag tanulmányokat kívánok!

Bogdán Péter
polgármester

Gyermek neve Osztály

Andrási Szabolcs 7.a
Rézműves Brendon 2.b
Balogh Hanna 2.b
Bende Henrietta 4.a
Bucsi Krisztina 3.b
Andrási Panna 8.a
Pádár Zsombor 7.a
Farkas Attila 1.a
Farkas Gréta 7.a
Fazekas Tibor Noel 2.b
Nagy Alex 1.a
Nagy Milán 5.a
Ábrahám Sára 8.a
Fülöp Dominik 1.a
Gaszparjan Ruben Bálint 6.b
Gyulai Konrád János 2.b
Hangyási Tamás 7.a
Hangyási Botond 3.a
Sánta Bence 3.a
Nagy Jázmin 4.a
Ari Noémi 2.a
Horváth Boglárka 8.a
Lólé Dorina 4.a

Jelen Jázmin Tamara 5.b
Zabolai Milán Tamás 3.b
Sajtos Zsombor Imre 3.a
Gondos Amira Erzsébet 1.a
Kolláth Dávid 1.a
Krokavecz Márton Tamás 1.a
Ladányi Jázmin 3.b
Maróti Noémi 2.b
Horváth Ramóna Kiara 1.a
Baktai Orsolya Ilona 5.a
Kun Imre 1.a
Rostás Gábor 4.a
Pádár Szonja 7.a
Jónás Gyula 3.b
Kiss Csenge 2.a
Szabó Bence Noel 2.b
Szabó Lili Hanna 5.a
Szekeres Dorka 2.a
Szekeres Anna 5.a
Adamecz Árpád 3.b
Lakatos Natália Erzsébet 3.b
Ulveczki Tamás 6.b
Zabolai Petra 1.a
Gondos János 1.a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



2020. május 3. oldalKENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Továbbra sem tudunk igazoltan koronavírussal fertőződött 
személyről sem Kenderesen, sem a környező településeken. 
Ismételten kérek azonban mindenkit a már érvényben lévő 
óvintézkedések fokozott betartására!

Az, hogy Kenderesen még nem tudunk koronavírusos meg-
betegedésről, az nem azt jelenti, hogy a fertőződés veszélye 
nálunk nem áll fenn. Senki sem védett a vírussal szemben 
és bárki lehet vírushordozó, akár anélkül is, hogy erről tudo-
mása lenne!

Együttműködésüket és megértésüket tisztelettel köszönöm!

Eddig közel 3 millió Ft-ot fordítottunk a járvány elleni vé-
dekezésre.

Intézkedtem a beszedésre került étel kiszállítási díjak visz-
szafizetéséről.

A védekezési költségek támogatására létrejött adomány 
gyűjtő számlánkra eddig 56 ezer Ft érkezett.

A Termelői Piacon ismét lehet árúsítani a szokott időben a 
szabályok betartásával

A Helyi Operatív Törzs folyamatosan végzi munkáját, me-
lyért sem pénzbeli, sem természetbeli juttatásban nem ré-
szesülnek a tagok.

Április 22-én Nagyné Lenge Margit Igazgató Asszony meg-
hívására látogatást tettünk a „Zárda” iskolában Dr. Tóbiás 
Ferenc Jegyző Úrral és Baktai Kálmán Képviselő Úrral. A fel-
újítási munkák jó ütemben haladnak, a végéhez közelednek.

Április 27-én a biztonságos közlekedés jegyében kihelyezésre 
került egy forgalomtechnikai tükör a Béke út és a 4-es főút 
találkozásánál.

Április 30-án került kifizetésre 47 ált. iskolai tanulónknak 
adott támogatásunk, fejenként 20-30 ezer Ft. Névsoruk a 
Krónika májusi számában található. Gratulálok nekik!

Április 30-án felmentettem Ács Évát a Kenderesi Króni-
ka főszerkesztői tisztségéből, egyúttal megbíztam Mikola 
Istvánnét a Városi Könyvtár vezetőjét a főszerkesztői és 
Tóthné Molnár Ágnest a Műv. Ház vezetőjét a főszerkesz-
tő-helyettesi feladatok elvégzésével. Munkájukhoz sok sikert 
kívánok!

Május 1-re a Liget tavaszi első rendbetétele (fűnyírás, öntö-
zés, gyomlálás) megtörtént, Lukács Károly szakmai útmuta-
tásával. Köszönet minden közreműködőnek.

Május 1-tól biztosítjuk a bölcsődei ügyeletet igény szerint, 
jelentkezni a Családsegítőnél lehet.

Az állam által elvont gépjárműadó első része elküldésre ke-
rült, összesen ez éves szinten közel 20 millió Ft kiesést jelent.

A csatornázás miatt felbontott bejárókat és árkokat köteles 
visszaállítani eredeti állapotba a kivitelező legkésőbb őszre, 
ennek elmaradása esetén önkormányzatunk addig nem veszi 
át a területet. 
Június 1-től megkezdődnek a Bajcsy-Zsilinszky úton is a 
csatornázási munkák, addigra a Zárda iskola felújítása is be-
fejeződik és az utcán a munkaterületet átadják a csatorná-
zóknak.
               

                                                                                                                                                                   
Május 7-8-án önkormányzati adományosztást végeztünk.
Minden általános iskolás (függetlenül attól, hogy hova jár) 
és óvodás gyermek kapott egy csomagot, melyben gyümölcs 
és keksz volt.

Az adományosztást Baktai Kálmán önkormányzati képvise-
lő kezdeményezte.

A fedezetet a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
egy havi összege biztosítja, melyhez Dr. Tóbiás Ferenc jegy-
ző és jómagam is hozzájárultunk.

A csomagok tartalmát a Központi Konyha vezetője, Knoch 
Ferencné szerezte be, ő és munkatársai állították össze sze-
mélyre szólóan. A kiszállításban rajtuk kívül a Családsegítő 
dolgozói, valamint Mikola Istvánné, Tóthné Molnár Ágnes, 
Csáthy Zoltán, Czakó István és Baktai Kálmán működtek 
közre.

Összesen több, mint 500 gyermekhez jutott el az adomány.

Köszönetemet fejezem ki minden segítőmnek!

2020. május 10.

Bogdán Péter
polgármester

HÍREK
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Kérjük az adófizető állampolgárokat, hogy akik a 2020. már-
cius 16-ig esedékes gépjárműadó és iparűzési adó fizetési 
kötelezettségüknek idáig nem tettek eleget, szíveskedjenek 
megtenni!

Esetleges kérdéseikkel, észrevételeikkel az adó ügyeket inté-
ző kolléganőhöz fordulhatnak az 59/328-225 telefonszámon.

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI 

tA köztisztaság fenntartásáról, valamint 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati ren-
deletben foglaltakra, felhívom figyelmét 
minden ingatlan használóknak az aláb-
biakra:

Az ingatlanhasználónak (tulajdonos, 
kezelő, haszonélvező, tulajdonostár-
sak, tartós használó, bérlő, ügyvezető, 
cégvezető, igazgató, elnök) az ingatlan 
tisztántartásával és karbantartásával 
kapcsolatos feladatai:

- az ingatlan folyamatos gyommen-
tesítése, az ingatlanon növő fű 
folyamatos kaszálása, az ingatlan 
rovar- és rágcsáló mentesítése,

- az ingatlanról az úttest vagy gyalog-
járó terébe kinyúló ágak, bokrok 
nyesése és a nyesedék elszállítta-
tása,

- járműbehajtók átereszeinek kar-
bantartása és tisztántartása.

Az ingatlanhasználó közterület tisz-
tántartásával kapcsolatos feladatai a 
következők:

- az ingatlan közterülettel érintkező, 
telekhatárai mellett meglevő járda-
szakasz -járda hiányában 2 m széles 
területsáv, illetőleg ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terje-
dő terület, beleértve a közúttal pár-
huzamos nyílt csapadékvíz-elvezető 
útárkok és a kapubejáróknál épített 
átereszek, folyókák, valamint a gép-
kocsibejárók területét is - tisztán 
tartása, a csapadékvíz zavartalan le-
folyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolítása,

- az ingatlan előtti, melletti sövény 
folyamatos karbantartása, hogy 
az a közlekedést és a láthatósá-
got ne akadályozza.

Amennyiben az ingatlanhasználó a 
fent leírt feladatait nem teljesíti, a 
szükséges munkálatokat az ingatlan 

használójának terhére, költségére és 
felelősségére az Önkormányzat elvé-
geztetheti, ez azonban nem mente-
síti a használót a bírság alól.

A hivatkozott jogszabály teljes terjedel-
mében elérhető a WWW.KENDERES.
HU internetes oldalon.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ameny-
nyiben az ingatlan és az ingatlan előtti 
közterület folyamatos kaszálása az in-
gatlanhasználó részéről nehézségekbe 
ütközik, vegye fel a kapcsolatot a Ken-
deres Városgazdálkodással, akik szabad 
kapacitás esetén térítési díj ellenében 
elvégzik a feladatot. Ezen lehetőség vá-
lasztása esetén, kérem keresse Horváth 
Ferenc Urat az alábbi telefonszámok 
valamelyikén: 06 20/569-5213 vagy 
59/328-206.

Műszaki Csoport

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) a nyári 
tanítási szünet idejére kedvezményes gyermekétkezte-
tés igénylésére jogosult(ak), ha a gyermek szülője/tör-
vényes képviselője megigényli az ellátást.

AZ ÉTKEZTETÉS IDŐTARTAMA:
A nyári szünet idejére eső munkanapok,
(összesen 54 munkanap)
2020. június 16. (kedd) - 2020. augusztus 31. (hétfő).

Az étkeztetés helye:
Központi Konyha
5331 Kenderes, Szent István út 52.
Étkeztetés módja:
Déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel.

Igénybevétel módja:
A kedvezményes étkeztetést a mellékelt nyilatkozat hi-
ánytalan és egyértelmű kitöltésével a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház földszintjére (5331 Kenderes, Szent 
István út 33.) történő visszajuttatásával veheti igénybe. 

Minden gyermekre külön nyilatkozatot kell kitölte-
nie és visszajuttatnia!

Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje:
2020. június 5.

Minden nyilatkozatot vissza kell juttatni,  
függetlenül attól, hogy kéri-e, vagy sem!

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

TISZTELT BÁNHALMAI ÉS KENDERESI LAKOSOK!

TISZTELT LAKOSSÁG!

TÁJÉKOZTATÁS NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KARCAGI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI:

Bolti eladó (Karcag), 
Egyéb személy-és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),

Növénytermesztő gépész (Karcag),
Halászati foglalkozás (Karcag),

Lakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),

Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),

Általános karbantartó (Berekfürdő),
Villanyszerelő (Kisújszállás),

Raktári munkás (Karcag).
Ipari tevékenységet folytató egység vezetője–csoportvezető 

(Karcag),
Egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Kisújszállás).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon 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/

Tisztelettel köszöntöm kedves olvasói-
mat itt, a Kenderesi Krónika hasáb-
jain. Engem ért az a megtiszteltetés, 
hogy a most megújuló havilapban be-
mutassam, hogyan zajlik nálunk Bán-
halmán az élet.

A felkérést ezúton is szívből köszönöm 
Bogdán Péter polgármester úrnak!

Először kezdjük azzal, ami nem újság: 
lassan több mint két hónapja „nyög-
jük” a járványt, a korlátozásokat, a 
biztonsági óvintézkedéseket, melyeket 
a saját és a környezetünkben élők meg-
védése érdekében ajánlott betartani. 
E nehéz idők mindenkiből mást hoz-
nak ki.

Sokunknak hiányzik a rokonlátogatás, 
a baráti összejövetelek, azonban ha 
Győrfi Pál egyszer azt kéri, hogy ma-
radjunk otthon... akkor bizony marad-
junk otthon! A kellemetlenségek ellené-
re szerencsére bőven történtek pozitív 
dolgok, melyekről beszámolhatok.
Az egyik legfontosabb, hogy ezévben 
megalapult a Társadalmi Összefogás 
Bánhalmiakkal Bánhalmáért, azaz a 
TÖBB. A frappáns elnevezésű civil 
szervezetnek 12 alapító tagja van: Tö-
rök József, Lipcsei Ferenc, Lipcseiné 
Fehér Krisztina, Molnár Johanna, Tóth 
Tiborné, Tóth Tibor, Kiss Zoltán, Dúzs 
Sándorné, Dúzs Sándor, Balogh Ká-
rolyné, Balogh Martin és Balogh Csaba. 
A szervezet ugyan még bejegyzés alatt 
áll, de a tagok addig sem tétlenkednek, 
ezt pedig sokunk nevében nagyon szé-
pen köszönöm!

A TÖBB egy hónapon 
belül már kétszer jut-
tatott el felajánlások-
ból (pl helyi civilek, 
Vöröskereszt) össze-
állított segélycsoma-
got Bán halma minden 
egyes háztartásába, 
ami szerintem példa-
értékű és nemes gesz-
tus. A teljesség igénye 
nélkül kaptunk almát, 
domestost, hypot, fo-
lyékony szappant, il-
letve egy kis húsvétot 
is sikerült a csomagba 

csempészniük a gyerekeknek járó cso-
kinyuszikkal, ha már az ünnep a maga 
megszokott formájában elmaradt. Az 
anyák napi virágokon át, a méz, a ba-
nán, a retek, a gumikesztyűk és fertőtle-
nítő törlőkendők is kiosztásra kerültek. 
A Pici Vegyesboltban pedig felnőtt és 
gyerekmaszkok vehetők át, méghozzá 
ingyen.

Telefonon volt szerencsém beszélget-
ni dr. Török József alapító elnökkel a 
jövőbeni céljaikról, és terveikről. Ezek 
egy részét sajnos a járványügyi helyzet 
átírta, de más kitűzések megvalósul-
tak. Volt március 15-én koszorúzás a 
kopjafánál, amit a korlátozások miatt 
szűk körben tartottak. Ez volt az első 
tevékenység. Aztán, míg Karcagon szó 
szerint megtiltották a májusfa állítását, 
addig Bánhalma kettővel is büszkél-
kedhet. (folytatás a 6. oldalon)

BÁNHALMA HÍREI
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Előtte a tojásfa, mely Zabolai Tibor ötlete nyomán került fel-
állításra, szintén igazán szép és hangulatos volt. Noha még 
odébb van, annyit elárult nekem, hogy augusztus 20-ára egy 
össznépi kenyérsütés van tervben, s reméljük, hogy ezt már 
nem húzza keresztül semmi. József, aki maga rengeteget tud 
Bánhalmáról, beavatott, hogy a TÖBB egyik fő feladata a 
bánhalmi példakép, bánhalmi identitás állítása. Szeretné-

nek emléket 
emelni azoknak, 
akik sokat tet-
tek ezért a tele-
pülésért. A hely 
múltja szinte 
eltűnt, jónéhány 
feljegyzésre ne-
héz rálelni, pél-
dául csak külföl-
di levéltárakban 
lehet. Ezért re-
mek ötlet egy 
he l y t ö r t éne t i 
kiállítás, hozzá 
kapcsolódó más 
rendezvények-
kel, saját honlap, 
további tagok 
toborzása a civil 
szervezetbe. A 
múlt és a jelen 
összekapcsolása 
azok számára 
akik egykor kö-
tődtek vagy ép-
pen most kötőd-

nek Bánhalmához. A feltételek adottak, és sok a kiaknázni 
való lehetőség, hála a rendkívüli természeti adottságoknak. 
Még októberben, egy falugyűlés keretein belül beszéltünk a 
horgászturizmus és természetjárás fejlesztéséről, ehhez hiva-
tott hozzájárulni a falu rendezetté tétele. A szépen gondo-
zott virágok a kopjafánál, a nagybolt előtt, a keresztnél vagy 
éppen a buszváróban nagyon impozáns látványt nyújtanak. 
Végezetül még annyit elmondott, hogy a szorosan együtt 
szeretnének működni az önkormányzattal, segíteni rendez-
vények szervezésében és a falu fejlesztésében.

Soraimat a doktor úrtól kapott idézettel zárom, melyről 
megtudtam, hogy Batka Zoltán, a Bánfa Kft. egykori igaz-
gatója mondta ezt, és akár Bánhalma jelmondata is lehetne:
„Bánhalma nem a világ vége, hanem maga a világ, a valóság.„

Faragóné Emődi Réka

(Fotók: Faragóné Emődi Réka, Molnár Johanna, Zabolai Tibor)
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első,
második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének

elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2020/2021 tanévre.

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali 
tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem 

kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00.
A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

Cím: 5002 Szolnok, Baross út 39. Pf.:97
Telefon: (06 56) 501-635, 32(14-21)

Fax: (06 569 501-600, 32 (14-28)
E-mail: sas.ferenc@jasz.police.hu

- magyar állampolgárság;

- magyarországi lakóhely; 

- büntetlen előélet;

- valamely rendészeti szakkö-
zépiskolába vagy a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karára való, a 
középfokú köznevelési intéz-
mény elvégzését követő jelent-
kezés, a hivatásos szolgálati jog-
viszony létesítéséhez szükséges 
tanulmányi és vizsgakötelezett-
ségek teljesítésének, valamint 
ezt követően a hivatásos szol-
gálati jogviszony létesítésének 
vállalása;

- szakiskolai tanulók esetében az 
érettségi megszerzésének és a 
tanulmányok ennek megfelelő- a 
szakiskolai tanulmányok befeje-
zését követő tanévben történő- 
folytatásának vállalása;

- kifogástalan életvitel és jó hír-
név a pályázó vonatkozásában; 
a pályázó hozzátartozóinak és a 
vele egy háztartásban élőknek az 
életvitele a szolgálat törvényes és 
befolyástól mentes ellátását nem 
veszélyezteti;

- egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasság, az alkalmasság pá-
lyázat elbírálása során történő, 
valamint a támogatás időtarta-
ma alatti megállapításához szük-
séges vizsgálatok írásban történő 
vállalása;

- írásbeli hozzájárulás a pályázat 
benyújtása során a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-fő-
kapitányság rendelkezésére bocsá-
tott személyes – köztük különleges 
– adatoknak a cigány származású 
fiatalok rendőrré válásának előse-
gítése érdekében a Rendőrség ál-
tal biztosított támogatási rendszer 
létrehozásáról, valamint a rendőri 

szervek ezzel kapcsolatos felada-
tairól szóló és ORFK utasításban 
foglaltak szerinti kezeléséhez, 
valamint ahhoz, hogy e követel-
ményeknek való megfelelés meg-
állapítása érdekében a pályázó 
lakó- és családi körülményeit, to-
vábbá a korábbi büntetéseire vo-
natkozó adatokat előzetesen és a 
támogatási szerződés hatályának 
tartama alatt a Rendőrség bármi-
kor megvizsgálhatja;

- írásbeli nyilatkozat roma szár-
mazásról.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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Kedves fiatal Olvasó!

Idős embereket kértem arra, hogy megélt tapasztalataik alapján adjanak valami fontos jó tanácsot a fiatal generációnak.   
A kérdés így szólt: „Mit tetszik üzenni a fiataloknak?”Az alábbi sorokban válaszolnak a megkérdezettek.  
Fogadjátok szeretettel!

„Vigyázzatok magatokra és egymásra, 
mellőzzétek a káros szenvedélyeket, 
hiszen az egészség a legfontosabb!”

(Tarné Kovács Ibolya 66 éves 
nyugdíjas postás)

„Legyetek megértőek, szeressétek 
egymást, ragaszkodjatok egymáshoz, 
és ami még fontos: vigyázzatok az 

egészségetekre!”
(Uliczki Istvánné 69 éves nyugdíjas)

„Mindig legyetek őszinték és 
tisztelettudóak az idősekkel, mert 

egyszer ti is megöregszetek!” 
(Grúber Keresztélyné nyugdíjas díjbeszedő)

„Ebben a bonyolult világban nagyon 
fontosnak tartom az egymás iránti 
megbecsülést, szeretetet, tiszteletet

és nem utolsó sorban az őszinteséget.”
(Peszeki Imréné 71 éves 

nyugdíjas könyvtárvezető)

„Vigyázzatok magatokra, mert ha 
egészség van, minden van, de ha nincs 

egészség, akkor semmi sincs!”
(Tajnai Mátyásné 82 éves 

nyugdíjas cipőüzemi dolgozó)

„Az egészség és a tisztesség  
mellett fontos a könyv olvasás,  
mert a könyv a kultúra forrása,  

a könyvek élni segítenek.”
(Ulveczki Mihályné 80 éves 
nyugdíjas könyvtárvezető)

„Hallgassatok az idősekre, mert 
tapasztalatból adunk tanácsot, hogy ne 

a saját károtokból tanuljatok!”
(Tóth Hőgyészi Gyuláné 73 éves 

nyugdíjas munkaügyi előadó)

ÉLETMÓD
(SPORT, KERTÉSZET, MIT fOZZÜNK, SZÉPSÉGÁPOLÁS, ORvOSI TANÁcSOK)´́

MIT SÜSSÜNK?

Ebben a rovatban helyi lakosok által ajánlott recepteket kínálunk a kedves Olvasóknak. Elsőként Bakó Piroska Kenderes, 
Ifjúság út 3. szám alatti lakos saját maga által kikísérletezett receptjét olvashatjuk. Ez a sütemény méltán lett Pirike 
családjának kedvence, és remélhetőleg másoké is az lesz!

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése 
során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy 
másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
 
ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY
Cím: 1461 BUDAPEST, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [1]

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [2]
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!

ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ FELHÍVÁSA

Piroska sütije

A tészta hozzávalói:
6db tojás,  20 dkg darált dió, 15 dkg étkezési keményítő, 
1csomag sütőpor, 2 evőkanál víz, 6 evőkanál liszt, 6 evőkanál 
cukor.

Krém:
2 csomag vaníliás pudingpor, 2db tojás sárgája, 2 csomag 
vaníliás cukor, 6 evőkanál cukor, 3evőkanál étkezési 
keményítő,  8 dl tej, 500 ml Megle tejszín, 250 g mascarpone.

Elkészítjük a tésztát:

a tojásokat kettéválasztjuk, a sárgájába beletesszük a cukrot 
és habosra keverjük. Majd beletesszük a vizet, a keményítőt, 
a darált diót, és összekeverjük. Végül hozzáadjuk a sütőporos 
lisztet. Sütő méretű tepsibe öntjük, és tűpróbáig sütjük. 

A krém:
a pudingport, a keményítőt, a cukrot, a vaníliás cukrot és a 
tojássárgákat összekeverjük egy kis tejjel. A többit felforraljuk 
és meg főzzük. Ha kihűlt, belekeverjük a mascarponét, amit 
4 evőkanál porcukorral összekevertünk. A kihűlt tésztát 
hosszában kettévágjuk, és megkenjük a krémmel. Az 500 
ml tejszínt felverjük, és a krém tetejére kenjük. Rátesszük a 
tészta tetejét, és megszórjuk kakaóporral.

ÜZENET A FIATALOKNAK
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A közelmúltban megkezdődött a református templom 
felújítása, és ezzel egy időben a területen megjelentek a 
régészek is. A feltárás miatt kívülállók nem léphettek be oda, 
ezért Polgár Zoltán régészt felkértem egy telefonos interjúra. 
Készségesen válaszolt minden kérdésemre, így a Krónika 
olvasói megismerhetik a kutatás eredményeit.

- A régészeti feltárás szorosan kapcsolódik a templom 
felújításához, hiszen a padozat felszedése után talál-
tuk meg egy korábbi templom falainak egy részét. 
A Damjanich János Múzeum Régészeti Osztályának 
munkatársait kérték fel a kutatásra, és én vállaltam el ezt 
a szép feladatot. Nagyon sokan segítették a munkámat, 
köszönettel tartozok a kivitelezőknek, az egyházközség-
nek és sok-sok kollégámnak, aki a 
segítségemre volt ebben a munká-
ban.

 A kenderesi templomról mindig 
is tudtuk a régi oklevelek alapján, 
hogy a református hívek egy régebbi 
katolikus templomot kaptak meg, 
és azt átépítették. 

 Sejtettük, hogy egy korábbi épület 
rejtőzik a mostani falak alatt, de azt 
nem, hogy pontosan hol, és milyen 
állapotban. A feltárás során került 
elő egy gótikus kori – nagyjából az 
1300-as évek elején, közepén – épí-
tett templom maradványa. Egészen 
pontosan a szentély, ami nem egye-
zik meg ezekkel a falakkal, hiszen 
1806-07 során meghosszabbították 
a szentélyt, és akkor lebontották 
ezeket az ősi, gótikus stílusban 
épült falakat.

 A feltárás során 11 szelvényt nyi-
tottunk meg a templom területén: 
ebből 10 belül található, 1 kívül, 
és még egyet szeretnénk még kívül 
nyitni, hogy tisztázni tudjunk bi-
zonyos kérdéseket. Alapvetően az 
volt az érdekes, hogy ez egy olyan 
szakrális épület, melyet a mai napig 
templomként használnak, annak el-
lenére, hogy a tatár és török dúlás 
végigment az országon. A feltárás 
során nagyon fontos dolgokat álla-
pítottunk meg, de a legfontosabb az, 
hogy összecsengenek a ránk hagyott 
oklevelek adataival a történeti ada-
tok, és az általunk megtalált falak. 

 Tehát létezik egy olyan oklevelünk, amelyben megemlítik, 
hogy 1351-ben a kunok megvásárolták Kenderes település 
egy részét, és ekkor ott Szent Mihály nevére volt már egy 
templom emelve. Feltehetően mi ennek a templomnak az 
alapzatát találtuk meg. 

 A munkánk igazából abból állt, hogy a megtalált falak 
mentén leásunk azoknak az alapozásán és megnézzük, 
hogy az akkori maradványok hogyan viszonyulnak a mai 
épülethez.

 
 Ez sikerült, és nagyon érdekes módon egy csomó mindent 

megtaláltunk azokból a dolgokból, amelyeket említettek 
az oklevelek. 

Az okleveles említéseken túl az itt 
szolgáló lelkészek is készítettek 
feljegyzéseket, valamint anyakönyvi 
és történeti feljegyzések is maradtak 
ránk. Többek között tudjuk azt, hogy 
az 1700-as évek közepén elbontották 
az eredeti gótikus támpilléreket. Ennek 
maradványait megtaláltuk egyrészt az 
egykori szentély keleti külső falánál, 
másrészt a délkeleti sarkánál. 

A most is álló nyugati bejáratnál lévő 
két támpillérnek az alapozásából 
sikerült kiderítenünk, hogy azok is 
eredetiek, a gótikus épülettel együtt 
épültek. Ez a munkánk építészeti része.

A feltárás során sikerült találnom épen 
és egészben négy elhunytat. 

A templom belső területén kiváltság-
nak számított temetkezni, tehát fel-
tehetőleg ezek az emberek komoly 
tisztségeket töltöttek be a közösség-
ben. Hogy melyik közösségben, azt 
nem tudjuk, hiszen a település hár-
mas birtoklású: van egy földesura, aki 
a legnagyobb birtokos a környéken. 
Általában ő kun, de a kunok közösen 
is birtokolják ezt a területet, valamint 
1411-től a Pálosok is megjelentek. 
A Pálos –rendi szerzeteseknek nagyobb 
birtokaik voltak Kenderesen. Nekünk, 
régészeknek és történészeknek ez azért 
is szerencsés dolog, mert rendelkezé-
sünkre áll sok-sok oklevél. Az oklevelek 
kibocsátásának egy nagyobb része pon-
tosan köthető a birtokügyekhez (kié a 
terület, ki adományozta, ki vette, ki az 
örökös, az örökösöket beiktatták, nem 
engedték őket beiktatni, stb.). 

PORTRÉ

RÉGÉSZETI KUTATÁSOKA REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
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GYEREKEK!
Egy régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni a közelgő gyermeknap alkalmából.

A májusfa, más néven májfa, hajnalfa, ugyanakkor az újjászületés, a természet 
újjáéledését is szimbolizálja. A májusfaállítással idén különösen is

kifejezhetjük vágyunkat az újrakezdésre, megújulásra.

„Állíts Te is májusi szeretetfát!”
című pályázatot hirdetünk és várjuk a Művelődési Házba

2020. május 29-én /pénteken/ 12 óráig.

Az elkészült szép alkotásokból online kiállítást készítünk és gyermeknap alkalmából 
díjazásban, részesül minden gyerek! A májusfa természetesen bármilyen növény /
szoba-, vagy balkonnövény, vágott virág, májuskosár, ág, vessző, rajz/ lehet, amely 
feldíszítve, szeretetüzenetekkel ellátva kifejezi az egymás iránt érzett szeretetünket, 
a törődést, hálát, az egymásra való odafigyelést. Mutassuk meg gyerekek, hogy a 
rengeteg áldozat nem volt hiábavaló. Tanuljunk meg vágyni arra, ami már most is 
miénk, a szeretteinkre, a velük töltött időre, az egészségre.

Szeretettel várjuk alkotásaitokat!

 Mint említettem, nagyon hasznos információk hordozói 
ezek az oklevelek. Tehát ami a legfontosabb: ezek 
mind összecsengenek. Az írott források, a lelkészek 
visszaemlékezései, és az általunk végzett ásatások mind 
arra mutatnak, hogy nem a legkorábbi templomot találtuk 
meg, ami Kenderesen volt.

 1215-ös adat van a településről, mint templomos helyről, 
és ez a templom akkor még nem állt. Építési stílusából 
lehet tudni, hogy kb. jó 100 évvel később, az 1300-as évek 
elején, közepén épülhetett.

 A feltárt szelvények egy része újdonságokat hozott, 
más része viszont igazolta azt, amit eddig is tudtunk. 
Nevezetesen azt, hogy ez a templom egy kurgánon áll, 
egy mesterségesen hordott földkupacon, ami a rézkor 
óta itt van. Sajnos ebből a korszakból nem találtunk 
semmit, de nem is ástunk túl mélyre ebben a kurgánban: 
1 méter 50-60 centiméterre hatoltunk le, és végig emberi 
bolygatásra utaló nyomokat találtunk.

 Korábban is folytak már kutatások a kenderesi 
templomban: az 1970-es és 80-as években folyt 
egy művészettörténeti feltárás, amikor a belső rész 
felújításakor megnézték a szerkezeti elemeket, az 
esetleges festményeket, freskókat. 1982-ben történt egy 
kisebb feltárás az északi résznél, ahol sok sírt találtak, 
ezek legkorábbi része az Árpád-korból származik.

 A korai újkorból származó sírokban találtunk három 
párta-darabot, egy aranyozott pecsétgyűrűt (nagy fejes 
gyűrű), amely barokk-stílusú. 

 A legfontosabb lelet az alapozásban másodlagos 
felhasználással, tehát valahonnan beépítve egy freskó-
töredék, amely arra utal, hogy a régebbi, – feltehetőleg 
Árpád-kori – templom maradványait használták fel a 
templom alapozásához.

 Ezeken kívül kőanyagot is találtunk: egy olyan faragott 
követ, amely feltehetőleg a béletes kapu boltozatába 
volt beépítve, valamint egy ún. szár-követ, ami ennek 
a kapunak az oldalában lehetett. De ezekről még korai 
nyilatkozni, hiszen a hozzájuk való ajtónyílás kutatása 
még nem történt meg. 

 Tervezem ennek a feltárását, kíváncsi vagyok, hogy 
milyen módon csatlakozik ez a kapu az alapfalaknál, 
hogy néz ki. Ha lebontják a jelenlegi építkezés állványait, 
a déli falnál a kereszthajó és a nyugati fal között húzunk 
egy szelvényt, és akkor – remélhetőleg – ezt meg tudjuk 
majd állapítani. 

 Köszönöm az interjút, további eredményes munkát kívánok!

 Mikola Istvánné

(Fotók: Polgár Zoltán)
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Sajnos a Városi Könyvtár még nem nyithat ki, ugyanis a 
jogszabályi környezet egyelőre a legjobb szándékaink és a 
legszigorúbb óvintézkedések ellenére sem teszi lehetővé, 
hogy olvasókat fogadhassunk.

A részleges nyitás lehetőségét folyamatosan vizsgálja a 
fenntartó, mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
minél hamarabb olvasóink rendelkezésére álljunk.

Nagyon sajnáljuk a kialakult helyzetet. Amint változás  
történik, azonnal jelezni fogjuk!
Kérünk még egy kis türelmet, mi is várjuk a felsőbb döntést!

Olvasóink egészsége a legfontosabb, és előrébb való min-
dennél.

További információkért hívja a 328-366 telefonszámot, 
vagy kérdését küldje el e-mail címünkre: 

konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu.

Megértésüket köszönjük!

Könyvtárosok

Az élet úgy hozta, hogy újra nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a helyi újság főszerkesztője legyek.  
2008-2014-ig már végeztem ezt a tevékenységet a lakosság szolgálatára. 

Mint említettem, megtisztelő, de nem egyszerű a feladat: hónapról hónapra igyekszem legjobb tudásom szerint cso-
korba szedni a város aktuális híreit, melyhez elengedhetetlen az együttműködésünk minden intézménnyel és civil 
szervezettel, valamint Önökkel, kedves Olvasók! Hiszen azokból az írásokból tudom összeállítani az újságot, amit 
eljuttatnak hozzám.
Minden hónap 10. napján van lapzárta, ezután a nyomdának továbbítom a lap vázlatát. A korrektúrázás (hibák javí-
tása) után a nyomtatásra kerül sor (mindez néhány napot vesz igénybe). A terjesztést továbbra is közcélú dolgozók 
végzik, így jut el a Krónika minden kenderesi és bánhalmi lakos postaládájába. 

Örömmel fogadok minden építő jellegű, jó szándékú javaslatot, észrevételt. Hiszem és vallom, hogy a jóakarat és az 
együttműködés eredményes munkát szül! 

Mikola Istvánné
főszerkesztő

vÁROSI KÖNYvTÁR

Tisztelt Olvasóink!

Tisztelt Olvasó!
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fIZETETT HIRDETÉS

Hirdessen Ön is Kenderes Város Krónikájában!  
A részletekről tájékozódhat a 328-141 és 328-366 telefonszámon!


