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A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
Tisztelettel köszöntöm Kenderes és Bánhalma valamennyi polgárát!
A magyar államalapítás ünnepe egyaránt
alkalmas a múltra való emlékezésre és a
jövőbetekintésre. Milyen magyar államot
teremtettek elődeink, és ezredév után mi,
mai magyarok, milyen államot szeretnénk
magunknak és gyermekeinknek?
Ezer esztendővel ezelőtt eleink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a
hitnek van teremtő ereje, és mert tudták,
hogy a keresztény Európa talajába csak
keresztény állam tud meggyökerezni.
Független államot teremtettek, mert
tudták, a függetlenségében sérült állam
nem tudja ellátni legfőbb feladatát: nem tud
megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az
országban élő magyaroknak és nem
magyaroknak.
A Szent István által fölépített keresztény
és független magyar állam évszázadokon át
védelmet és otthont nyújtott a Szent
Korona minden népének – a honfoglaló
magyarok utódainak, az itt élő szlovákoknak, az Oszmán Birodalom hódításai
elől északra húzódó szerbeknek, a Kárpátokon átkelő románoknak, a messze földről
idetelepített dolgos németeknek és sok más
népelemnek, kunoknak, örményeknek,
zsidóknak, akik együtt harcoltak, ha kellett
a Hunyadiak, a Zrínyiek, Rákóczi vagy
Kossuth zászlai alatt, s együtt építették,
gyarapították a közös hazát, ha a történelem nyugalmasabb időszakai lehetőséget adtak erre.
Amikor a magyarok a középkorban nem
tudták megvédeni az állam függetlenségét,
veszélybe került annak keresztény jellege
is, s a magyarok országa hosszú időre
három részre szakadt.
Sokáig olyan idők következtek, amikor a
magyarok igazságairól már csak a magyar
írók és költők szólhattak leginkább.
Független magyar államiság hiányában
az önmagát elveszejtő magyarság 1920-ban

kegyetlen alkuajánlatot kapott a történelemtől: visszakaphatja a középkorban elveszített független államiságát, ha lemond
történelmi országáról, és elfogadja, hogy a
magyar emberek harmada idegen államok
fennhatósága alá kerül.
A második világháború aztán formailag
életben hagyta ugyan ezt az államot, de
szuverenitását négy és fél évtizedre
elemésztette.
S ez az immár kommunistává vált magyart állam is csak annak árán maradhatott
meg, hogy a magyaroktól a függetlenség
mellett a nemzeti összetartozás érzését is el
akarták venni, elidegenítve őket egymástól
Magyarországon és a Kárpát-medencében
egyaránt.
Majd az 1956-os gyönyörűséges, de
sikertelen lázadás után jött egy újabb
ajánlat: ha a magyarok harc helyett végre
beletörődnek sorsukba, akkor a szolid
gyarapodás és a privát szabadság illúziójával a rabtartók komfortosabbá teszik
fogolytáborrá lett országukat.
Miután a magyarokat lemondatták a
történelmi országukról, és megingatták
őket a nemzeti összetartozásukban is,
1989-90 tájékán érkezett a harmadik ajánlat
a történelemtől. Ezen ajánlat kezdetben
elegánsnak és barátinak tűnt, csak fokozatosan bontakozott ki a maga súlyával. Az
ajánlat lényege az volt, ha a magyarok már
korábban lemondtak a történelmi országról
és a nemzeti összatartozásukról, akkor a
magyarok mondjanak le gyakorlatilag az
államukról is. Ezért cserébe a magyarok
fogyasztói sokaság maradhatnak egy olyan
új rendszerben, amely a magyarok erőforrásait elvonja, amelyben a vallás, a nemzet
és a család nem a jövő, hanem a múlt
részei, a hit helyét a tagadás, a nemzet
helyét a szellemi közös nevező nélküli
statisztikai egységek és a család helyét a
háztartások veszik át.

A magyarországi választópolgárok ezt az
ajánlatot azonban 2010-ben elutasították.
Az új magyar országgyűlésnek és kormánynak azt a feladatot adták, hogy építsék
újjá a magyar államot és erősítsék meg a
magyarok nemzeti összetartozását.
Mindezt tegyék úgy, hogy ne tagadják
meg a magyar állam keresztény gyökereit,
hogy a nemzetközi jog és politika együttműködési keretei között őrizzék meg a
magyar állam függetlenségét és méltóságát.
Elődeink keresztény és független államot alapítottak, amellyel egy évezredre
biztosították magyarként való megmaradásunkat Európában.
Egy évezred után semmi okunk nincs
abban hinni, hogy a magyar állam javára
válna, ha felszámolná ezen keresztény
gyökereit és feladná függetlenségét. Ezen
meggyőződésünket tükrözi közjogilag
Magyarország új alaptörvénye is.
Semmi okunk sincs egyébként arra sem
gondolni, hogy bármelyik európai államnak javára válna, ha lemondana keresztény
gyökereiről és felszámolná saját szuverenitását.
Az ezeréves magyar államra emlékezve
mindig ünnepelnük kell ezen állam okát és
célját is: az időtlen magyar Hazát.
Azt a hazát, melyet a nagyvilágban
bárhol élő magyar emberek hite, életereje,
anyanyelve testesít meg és éltet.
Az állam a forma, a haza a tartalom.
„A haza örök, s nem csak aziránt
tartozunk kötelességgel, amely van, hanem
az iránt is, amely lehet, s lesz” – mondta
Kossuth Lajos.
Isten éltesse a magyar hazát, óvja a
magyar államot!
Bogdán Péter polgármester
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ÖnKORMÁnYZATI HÍReK
IPARŰZÉSI ADÓ

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!
A járvány elleni védekezésre 2020.
augusztus 5-ig 2.880.102 Ft-ot költöttünk
(tisztító- fertőtlenítőszerek, szájmaszk,
védőruha, lábzsák, védőszemüveg, pormaszk,
gumikesztyű, hypó, vászon, gumiszalag,
súrolószer,
alkoholos
kézfertőtlenítő,
kéztörlő, overall, benzinmotoros háti
permetező, motorolaj, stb.).

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. §-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 nehézségbe ütközhet a megfizetés.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 órától 12.00 óráig
egész nap nincs ügyfélfogadás
délelőtt nincs ügyfélfogadás
8.00 órától 12.00 óráig
8.00 órától 12.00 óráig

délután nincs ügyfélfogadás
13.00 órától 16.30 óráig
délután nincs ügyfélfogadás
délután nincs ügyfélfogadás

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a zavartalan munkavégzésre tekintettel a fentieket betartani szíveskedjenek!
Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

Nyilatkozat
Az általános iskolás gyermekek tanulmányi támogatásáról
A 2020. július hónapban a Kenderes Város Krónikájában megjelent tájékoztatás pontosítása a következő:

Tájékoztatás
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolába (5331 Kenderes, Szent István út 36.)
tanuló 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 a Kenderesi 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.
A támogatásról, amit tudni kell:
• A Szent Imre Katolikus Általános Iskolába (5331 Kenderes, Szent István út 36.) tanuló általános iskolás gyermekek tanulmányi
támogatásával a szülőnek el kell számolnia számlával.
• A megvásárolt dolgokról szóló 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., adószám: 15732987-2-16) 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.
• Kérjük Önöket, hogy előre ne vásároljanak, csak ha a támogatást megkapták, tehát 2020. szeptember 15-e után.
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály
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Tájékoztató
A bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú
iskolakezdési támogatások igényléséről
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.
A nyomtatványok 2020. szeptember 7-től az ügyfeles
ablaknál illetve a www.kenderes.hu oldalon elérhetők.
Pontosan milyen típusú támogatások vannak?
Négy féle támogatás igényelhető:
- bölcsődekezdési támogatás,
- 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:
- a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 évben
folyamatosan Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkezik.
- 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.
Nem részesülhet támogatásban:
- aki az előző évek támogatásával nem tudott elszámolni,
- akinek a megállapított családi pótlék folyósítását a
családtámogatási ügyben eljáró hatóság szünetelteti kizárólag az
igazolatlanul mulasztó gyermek esetében.
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 iskolás korú 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!
- A számlán a következő szerepeljen:
Kenderes Városi Önkormányzat,
5331 Kenderes, Szent István út 56.
adószáma: 15732987-2-16
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 és Szervezési Osztály

4. oldal

2020. augusztus

KenDeReS VÁROS KRÓnIKÁJA

Ebek veszettség elleni védőoltása
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy városunkban a 2020. évi
veszettség elleni szervezett eboltásra az alábbi időpontokban
kerül sor:
szeptember 14. (hétfő)
16.00 – 18.00 óráig,
szeptember 15. (kedd)
16.00 – 18.00 óráig,
szeptember 16. (szerda) 16.00 – 18.00 óráig.

Helyszín: Kenderes, Polgármesteri Hivatal udvara.
Bejárat a Rákóczi út felől.
BÁNHALMA
Szeptember 17. (csütörtök) 17.00 – 18.00 óráig
Helyszín: CBA bolt mellett.
PóTOLTÁS:
Kenderes: szeptember 21. (hétfő) 16.00 – 18.00 óráig.
Bánhalma: szeptember 24. (csütörtök) 17.00 - 17. 30 óráig.
Az oltás díja 3.800,- Ft/eb + a féreghajtó tabletta 150
Ft/testsúlytömeg/10kg.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. 01. 01-től az
ebek mikrochipes megjelölése kötelező. Veszettség elleni
védőoltást csak az ilyen módon megjelölt eb kaphat. Amennyiben
mikrochippel megjelölt eb nem várakozik oltásra, lehetőség van az
oltást megelőzően a helyszínen is a chipezés elvégzésére (3.500,Ft/eb).
Az ebek oltási könyvét hozzák magukkal! Új oltási könyv
kiállítása 200,-Ft/db.
Kenderes, 2020. augusztus
Dr. Tóth István hatósági állatorvos

Felhívás sertések nyilvántartásáról
Értesítem a város sertést tartó lakosságát, hogy az Országos
Főállatorvos elrendelte a sertések nyilvántartásba vételét.
További tájékoztatás és a regisztráció elvégzése céljából
kérem, hogy keressék fel kapcsolattartó állatorvosukat
legkésőbb augusztus 31-ig!
Felhívom a figyelmet, hogy egy később, esetlegesen fellépő
járvány során csak azok kaphatnak állami kártalanítást, akik a
nyilvántartásban szerepelnek.
Kisújszállás, 2020. augusztus 6.
Dr. Tóth István állatorvos

Figyelem!
A Kenderes Városi Önkormányzat műszaki csoportja szeretné
felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét a következő jogszabályra,
melynek 4. §-a ezúton is közlésre kerül.
A köztisztaság fenntartásáról, valamint
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet
4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az
ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök,
ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és
karbantartásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű
folyamatos kaszálása,az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
b) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak,
bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása,
c) járműbehajtók átereszeinek karbantartása és tisztántartása.
(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos
feladatai a következők:
a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglevő
járdaszakasz (járda hiányában 2m széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, - beleértve a közúttal
párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál
épített átereszek, folyókák, valamint a gépkocsibejárók területét is tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése,
b) tömbtelken a külön tulajdonában álló egyes gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése.
c) az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy
az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a (3) bekezdés a) - c)
pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges munkálatokat
az ingatlanhasználójának terhére, költségére és felelősségére az
önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a
bírság alól.
(5) Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell
tisztítani. Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba,
a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba, valamint az
úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik,
szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. Az ingatlan használója
a 6. §-ban meghatározottak szerint köteles a síkosság mentesítést
elvégezni.
(6) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni,
betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az
eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, tulajdonosa,
úgy a szükséges munkákat az ingatlanhasználójának terhére, költségére
és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.
Műszaki Csoport

Lakossági felhívás szelektív hulladékgyűjtésre
Kenderes és Bánhalma települések szelektív hulladékgyűjtésével kapcsolatban a következőkről szeretnénk Önöket tájékoztatni.
Azon ingatlan tulajdonosok, akiknek még nincs szelektív hulladékgyűjtő edényük, Kenderesen a Városgazdálkodásnál, illetve
Bánhalmán a Közösségi Házban igényelhetnek gyűjtőedényt.Akik már rendelkeznek szelektív hulladékgyűjtővel, de annak
kapacitása nem elegendő a két szállítás között azok ingyenesen kérhetnek hulladékgyűjtő zsákot (sárga). A szelektív hulladékgyűjtő
zsákok átvehetők minden pénteken a Művelődséi Ház földszintjén található ügyfélszolgálati irodában 8.00 - 10.00 óra között Kása
Attila ügyintézőtől, illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportjánál ügyfélfogadási időben. Bánhalmán a Közösségi Házban
kérhetnek szelektív hulladékgyűjtő zsákot.
Tisztelettel: Műszaki csoport
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KÖZügY
Lakossági fórum Bánhalmán
Kenderes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Bánhalma lakosságát

a 2020. augusztus 19-én (szerdán) 17 órakor tartandó fórumra a volt általános iskolába.
Téma: tájékoztatás a szennyvízelvezetési munkák állásáról,
a kivitelezési munkákról, az eredeti állapotok visszaállításáról és a rákötésekről.
Jelen lesznek a kivitelező cég munkatársai.
Bogdán Péter polgármester

BÁnHALMA HÍReI
A társadalmi összefogás újabb példája valósult meg Bánhalmán
Májusban az utazók már megtekinthették (aki kíváncsi
volt rá) a 34-es út mellett kihelyezett két táblát, mely
Bánhalma érdekességeit tartalmazza.
Az egyik a történelmét dolgozza fel, a másikon pedig
gyönyörű fényképek találhatók a településről és élővilágáról,
megszívlelendő idézetekkel. Mindkét tábla kapott tetőt, hogy
időállóbb legyen, valamint virágot, melyet a település
lakosai gondoznak.
A táblák nem sokáig "árválkodtak", mert a társaságukba
„megérkezett” egy katicabogár, csiga és béka, melyek
virágtartóként is funkcionálnak azontúl, hogy az átutazók

kedvenc fotóalanyaivá váltak. A nem kevés munkaórát
igénylő figurák ismét a T.Ö.B.B.-ek munkáját dicséri. Igaz,
kaptak hideget-meleget, de ez nem vette el a kedvüket, mert
újabb figurák készülnek, melyek a későbbiek folyamán
kerülnek kihelyezésre.
A lelkes csapat összefogásra buzdítva a kis település
lakosait, meghirdette augusztus 21-re a szemétszedést is. Az
előrejelzések szerint szép számmal vannak már jelentkezők,
akik nem csak szorgos kezüket ajánlották fel, hanem szakács
tudományukat is, hogy a szabadidejükben szorgoskodókat
finom harapnivalóval lássák el.
Egyre biztosabb vagyok abban, hogy aki tenni akar a kis
falujáért az tesz is, főleg ha akarja is, és ez nem csak pénz
kérdése.
A kihelyezésre került táblán olvasható ez az idézet, amely
szerintem nagyon ide illik:
„Az otthon, az otthon. Az mindig az a hely marad,
ahonnan jössz, ezen nem tudsz változtatni. Úgy gondolsz rá,
mint valami fizikailag körülhatárolt bázisra, mint a helyre,
ahol mindig minden elkezdődik.”
Lipcseiné Fehér Krisztina
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Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Elsősorban a júliusi számban megjelent cikkem két témájához
szeretnék további kiegészítéseket fűzni. Az egyik a Sóút mellett, a
kereszt és az emlékmű között felállításra kerülő tábla volt. Azóta
elkészült a tájékoztató felület, amelyen sok érdekes információ mellett
a Szabó Boglárka és a Dr. Török József által készített fényképek is
megcsodálhatók. A hely környékét virágokkal, színes gumikból készült
állatkákkal (egy csiga, egy katicabogár és egy béka) tették még
hangulatosabbá, vidámabbá az ötletgazda bánhalmi civil szervezet
(T.Ö.B.B.) tagjai, és segítőik. Mindenképpen érdemes megtekinteni az
eredményt!
A másik téma az adótoronynál tapasztalható kellemetlen zaj volt. Az
önkormányzattól az alábbi e-mail érkezett válaszként a megkeresésre:
„Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatom, hogy a mai napon (2020.07.14) Kenderes
Városi
Önkormányzat műszaki csoportja helyszíni megtekintés során
felmérte az
Ön által jelzett adótoronnyal kapcsolatos bejelentését. Elindítjuk a
szükséges teendőket, illetve a zajszennyezés kizárása érdekében
bemérést
kérünk.

További információkért az alábbi telefonszámon:
0659/328-106
Tisztelettel:
Koszta Jennifer
Kenderes Városi Önkormányzat
Műszaki csoport”
Apropó önkormányzat. Az általuk megtermelt zöldségek árusítása
nagy sikerrel megkezdődött itt nálunk, Bánhalmán. Az érdeklődés
mértéke mutatja, hogy valós igény van a friss zöldségekre,
paradicsomra, paprikára. Éljen az egészséges életmód! Remélem, hogy
idővel esetleg majd megfelelő helyet kapnak a kihelyezett termékek,
egy esetleges kis piactér formájában.
Végezetül pár szót írnék a horgászatról, melynek nagy jövője van kis
településünkön. Bár az ifjúsági VB sajnos elmaradt, az országos és
helyi versenyeket megrendezték. A járványveszély ellenére több
horgászversenynek is otthont adott a Nagykunsági-főcsatorna
bánhalmai szakaszán, az úgynevezett Telekhalmi-versenypálya. Egyéb
versenyek mellett, 2020. augusztus 7-9 között Bánhalmán rendezték
meg az LV. Utánpótlás OB U15-20 korosztály versenyét. Az alábbi
képeket köszönöm szépen Dr. Török Józsefnek.
Faragóné Emődi Réka

ROMA neMZeTISÉgI ÖnKORMÁnYZAT HÍReI

A júliusi Sportnapot az eső miatt a művelődési házban rendeztük meg. Sajnos nagyon kevesen éltek a lehetőséggel, de aki ott
volt, jól érezte magát. Játékos vetélkedőket és sorversenyeket rendeztünk, ami nagy sikert aratott. Bízom benne, hogy a következő
rendezvényünkre többen jönnek el!
Kőházi Dezsőné

2020. augusztus
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ÉLeTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)
Jeles napOk
AUGUSZTUS – Kisasszony hava – Nyárutó – Új kenyér hava
augusztus 1. A forint születésnapja
augusztus 1. Az anyatejes táplálás világnapja
augusztus 2. A cigány holokauszt emléknapja
augusztus 9. Az állatkertek napja
augusztus 12. A fiatalok világnapja
augusztus 15. A légierő napja
augusztus 15. Nagyboldogasszony napja
augusztus 20. Szent István király - az alkotmányosság, jogállamiság napja, az új kenyér ünnepe
augusztus 29. A magyar fotográfia napja

születésnapi köszöntő – 1966
Augusztusi lapszámunkban az 1966-ban született
olvasókat köszöntjük.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk mindannyiuknak!
Lássunk néhány nevezetes eseményt, évfordulót,
érdekességet 1966. évből!
- a Magyar Televízió által rendezett
nagy sikerű Táncdalfesztivált Kovács
Kati nyerte a Nem leszek a
játékszered c. dallal,
- a gyerekek örömére megjelent a
Mazsola c. bábfilm 3. része,
- Sergio Leone rendezésében
megjelent a Jó, a Rossz és a Csúf c.
western film,

megkezdte
működését
Budapesten a Nemzeti Színház,
- 1966-ban született Hegyi Barbara
színésznő, Frei Tamás újságíró, Dr.
Csernus Imre pszichiáter és Sophie
Marceu francia színésznő, a Házibuli
c. film sztárja
- ez év legsikeresebb magyar
slágerei az Illés együttes Légy jó
kicsit hozzám, és Koncz Zsuzsa
Rohan az idő c. dala
- a labdarúgó Világbajnokságon
Magyarország 3:1 arányú győzelmet

aratott Brazília ellen Bene Ferenc,
Farkas János és Mészöly Kálmán
góljaival,
- átadták az EMKE aluljárót
Budapesten a Blaha Lujza téren,
- a Beatles együttes augusztus 29én utolsó hivatalos koncertjét
játszotta San Franciscóban,
Az
Egyesült
Nemzetek
Szervezete
(ENSZ)
1966-ban
elfogadott egy jogilag érvényesíthető
szerződést, a Polgári és politikai
jogok nemzetközi egyezségokmányát
(Egyezségokmány),
amelyet
kibővítettek a vallásszabadság vagy a
meggyőződés szabadságának jogával
- a 66-ban született lányok
leggyakrabban az Éva, Mária, Ildikó
vagy Katalin, a fiúk László, Zoltán,
István vagy József keresztnevet
kapták.
- 400 évvel korábban, 1566-ban
történt Szigetvár ostroma, ahol Zrínyi
Miklós és katonái hősi halált haltak.
A bemutatott
gyűjteményi darabok
Csatári Lajos tulajdonai.
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zölD ROVat
kertbarátoknak
Kedves kertbarátok!
A nyár talán legmelegebb hónapja az
augusztus. Nem csak mi, hanem a
növényeink is megsínylik a hőséget.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk nekik,
néhány alapvető dolgot tudnunk kell. A
meleg - ha szárazsággal és a levegő
páratartalmának nagyfokú csökkenésével
társul - nagyon megnehezíti az életet.
Ezért pl. a kerti virágainkat lehetőség
szerint a késő délutáni, vagy esti órákban
öntözzük! Így hasznosul leginkább az
öntözővíz, mert éjszaka van idő a
regenerálódásra, párásabb lesz a környezet.
A kert fáinak szintén szüksége van a víz
utánpótlására, ha csapadékszegény időszak
van. Őket ritkán, de nagy vízadaggal
öntözzük, ami egy korosabb fánál 100-200
liter víz legyen legalább, hogy a
gyökérzónába is eljusson.
Most
lehet
néhány
egynyári
"felkopaszodott" virágot megfiatalítani,
visszavágni, mert jó eséllyel újra virágokat
hozhat. Furcsa, de a diófákat is ebben az
időszakban kell alakítani, ha szükséges.
Ilyenkor pár darab termés ugyan odavész,
de a fa a kicsi keringés miatt nem fog
"elvérezni". Gyümölcsfáink is most
hizlalják a terméseket, ezért róluk se
feledkezzünk meg! Kevés csapadék esetén
bőségesen öntözzünk, ezáltal ízletesek és
lédúsak lesznek a gyümölcsök. Vannak már
letermett fáink is, pl. őszi - és sárgabarack,
valamint néhány szilvafajta, ezeken - ha
szükséges - most kell a zöldmetszést
elvégezni.
A lassan növő sövényeinket is
augusztusban nyírjuk utoljára azért, hogy a
fagyok előtt még megerősödjenek az új
hajtások.
Lukács Károly kertész

2020. augusztus

GasztROnÓMia
FETASAJTOS KRUMPLIS POGÁCSA
Hozzávalók: a tésztához 600 g főtt, áttört burgonya,
70 ml tej, 1 nagy csipet kristálycukor, 25 g friss
élesztő, (vagy egy csomag szárított élesztő), 250 g vaj,
15-20 dkg feta sajt, 4o-45 dkg liszt, 1 db tojás sárgája,
2 csapott teáskanál só, kevés reszelt sajt a pogácsák
tetejére (elhagyható), a kenéshez 1 db tojás.
Elkészítés: a burgonyát puhára főzöm sós vízben,
még melegen összetöröm. Félreteszem, és hagyom
langyosra kihűlni. Az élesztőt a langyos, cukros
tejben felfuttatom. A lisztet elmorzsolom a vajjal,
burgonyával, sóval és a fetasajtot is apróra morzsolva hozzáadom. Ezután hozzáadom a
tojás sárgáját és az élesztős tejet. Bedagasztom a tésztát. (Elég lágy tésztát kapunk.)
Körülbelül egy órát kelesztem lefedve, langyos helyen. A megkelt tésztát fél centi vastagra
nyújtom rétesliszten, félbe hajtom, aztán a két oldalát a középsőre. Így 6 réteg lesz
összesen. A behajtogatott tésztát ismét kinyújtom kb 2 cm vastagra. Pogácsákat szaggatok,
nem túl nagy átmérővel! Sütőpapírral bélelt tepsibe teszem őket, tojással megkenem a
tetejüket, megszórom reszelt sajttal - ez el is hagyható. Majd újabb 10 perc pihentetés után
előmelegített légkeveréses sütőben 190 C fokon kb. 20-30 percig sütöm. Frissen is finom,
de másnap még finomabb!
Ponczók- Eszteró Judit Toronto, Ontario, Kanada
VAJAS KIFLI
Hozzávalók: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 2 dl étolaj, 1 evőkanál cukor, másfél evőkanál só,
tej, a tészta kenéséhez vaj (vagy margarin), a tetejére sajt, tojás a kenéshez.
Elkészítés: a tejben a cukorral felfuttatjuk az élesztőt, majd a többi hozzávalóval jól
kidagasztjuk. 30 percig kelesztjük. 6 cipóra vágjuk, majd egy kicsit újra kelesztjük. A
cipókat egyenként kör alakúra nyújtjuk, nagyobb legyen, mint egy lapos tányér. Vékonyan
megkenjük margarinnal, majd 16 részre osztjuk. A szélesebb végéhez kb. 2 cm-re
vajdarabokat teszünk, majd feltekerjük. Megkenjük a tetejét tojással, és szórunk rá reszelt
sajtot. Megsütjük.
Csortos Sándorné Kenderes, Béke út 21.
SONKÁS-ZÖLDSÉGES ROLÁD
Hozzávalók: 7 tojás, 30 dkg gépsonka, 1 piros húsú paprika, 3 savanyú uborka, 1 kis fej
vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, 1 kis pohár tejföl, 1 húsleveskocka, 1 csomag étkezési zselatin.
Elkészítés: 6 tojást keményre főzünk, megpucoljuk, majd a sonkát, a paprikát és az
uborkát a hagymával és a tojásokkal együtt apró kockára vágjuk. Félretesszük. Ezután a
húsleveskockát és a zselatint 1 dl vízben forrásig melegítjük, majd hagyjuk kihűlni. A
fennmaradt 1 tojást 1 evőkanál olajjal és a kis pohár tejföllel habverővel alaposan
eldolgozzuk. Miután minden lépés megvan, egy nagy tálban óvatosan összeforgatjuk a
hozzávalókat. Fóliával kibélelünk egy őzgerincformát úgy, hogy a szélén lelógjon, ezzel
majd be tudjuk fedni. Ezután beleöntjük a masszát, betakarjuk és 2-3 órára hűtőbe tesszük.
Sültek mellé ajánlom köretként.
Farkasné Tóth Erika Kenderes, Bacsó Béla út 11.

Madáritató
A nyári melegben a madarak
nehezen találnak vizet, ahol szomjukat
olthatnák. Segítsünk nekik, helyezzünk
ki itatót! Ha megfelelő méretű, nem
csak inni fognak belőle, hanem meg is
mártóznak benne! Egy jó itató
átmérője legalább 40 cm, magassága 46 cm. Erre a célra megfelel egy
műanyag cserépalátét, melyet naponta
feltöltünk friss vízzel. Védjük a
természetet!

2020. augusztus
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HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG

a kenDeResi ÁRUHÁz töRténete 2. rész
Lejegyezte: Szautner Jánosné
Szigeti Gizella
Történések 1940-től 1964ig
A szüleim nagyon jól érezték
magukat Kenderesen. Igyekeztek
megfelelni minden tekintetben a
lakosság igényeinek. A kenderesi
emberek is megszerették őket,
megbíztak bennük. Néhány év múlva
azonban az örömbe üröm is vegyült.
1939-ben kitört a II. világháború.
Apukámat
1942.-ben
elvitték
„malenkij robotra” (egy kis
munkára), a Szovjetunióba, Kurszk
városába. Ez idő alatt természetesen
működött a bolt. Anyukámat
apukámnak egy jó barátja látta el
tanácsokkal, és magára vállalta az
árubeszerzést. A napi munkában
anyukám állt helyt a segédekkel.
Apukám szinte csodával határos
módon, 1943 júliusában, (egy év

Anyukám egyedül vitte az üzletet

után!), hazajött a fogságból, mert ez
tulajdonképpen a fogságnak egy
akkor elterjedt formája volt. Ebből a
fogságból sokan, csak a világháború
befejezése után térhettek haza.

Az évek múltak, és eljött az ideje a
gyerekvállalásnak. Így születtem én
meg, 1944 májusában. Sajnos
mégsem a legjobb időpontot
választották erre az eseményre, mert
a harcok egyre közelebb kerültek
Kendereshez. Hosszú tanakodás után
döntöttek úgy a szüleim, hogy
féléves
csecsemőjükkel
Jászberénybe menekülnek, a család
egyik ágához, mert tartottak attól,
hogy apukámat újra „elviszik”.
Nagyon nehéz döntés volt ez,
elhagyni az otthonukat! Mégsem
találtak más megoldást. A boltot
bezárták, a házra a nagynéném
vigyázott. Október elején mentek el,
akkor még jártak a vonatok. Fél év
elteltével, márciusban indultak haza.
A hazafelé út már nem volt egyszerű.
Vonat csak Szolnokig járt, onnan
lovas kocsival, majd a babakocsit
tolva, gyalog érkeztek a házukhoz.
Megérkezésükkor a látvány, ami
fogadta őket, elkeserítő volt!
Kifosztva a bolt, a ház. A
nagynénéméket elüldözték. Egy
újrakezdéssel kellett szembenézniük,
de tették a dolgukat, mert ez
biztosította
számunkra
a
megélhetést.
Néhány évig ismét ment minden a
„régi kerékvágásban”, azonban
ennek is rövidesen vége lett. Az új
rendszertől ugyanis idegen volt a
magántulajdon. Az ötvenes években

megkezdődtek az államosítások.
Természetesen minket is érintett.
Hét-nyolc éves lehettem akkor,
amikor 1952-ben idegen emberek
jöttek
és
mérőeszközökkel
méricskélték a házat, a padlást, a
boltot. Rövid időn belül megérkezett
a határozat, a ház egy részében

Apukám a boltban

lakhatást kaptunk, egyetlen szobánk
volt, meg konyha, kamra, előszoba.
Az üzlethelyiséget ki kellett üríteni,
de az árut, ami ott volt nem foglalták
le. Átmeneti lehetőséget kapott
apukám annak értékesítésére. Ő a
posta mellett, a fő úton talált egy
olyan házat, ahol árusítani tudta
megmaradt portékáját. Emlékezetem
szerint egy ideig a bolt semmilyen
formában nem működött.
A
bolthelységébe egy női varrodát

10. oldal
tettek, akik KTSZ formában
dolgoztak, többen együtt. Aztán
amikor a hatalom úgy gondolta,
hogy mégis szükség lenne egy
ruházati
jellegű
üzletre,

A bolt dolgozói, balról: apukám,
a bolt vezetője, Andrási Ibolya
kereskedő, Sziklai István üzletvezető
helyettes, elől a tanuló, Végh Károly

kiköltöztették a varrodát, és a
Szövetkezet ruházati boltot nyitott.
Apukámnak lehetőséget adtak a bolt
vezetésére. Mit tehetett volna? Ez
volt a szakmája, ez volt az ÉLETE!
Tette a dolgát legjobb tudása szerint,
mintha a sajátja lenne. Az emberek
pedig nem azt mondták, hogy
megyünk a szövetkezeti áruházba,
hanem, hogy megyek Szigethyhez!
És ez nagyon sokáig így volt!
1954-ben kereskedő szakon is
elindult a szakmunkásképzés.
Jelentkezni felvételi vizsgával
lehetett. Az ipari tanulók 20 hónapos
oktatás
után
kapták
meg
bizonyítványukat. Ez az időszak 2X4
hónapos elméleti és 2X6 hónapos
gyakorlati képzésből állt. Apukám
első tanulója 1954. április 1.-én
jelentkezett, Végh Károly, vagy
ahogyan a faluban mindenki nevezte,
„vígkarcsi”. Rendkívül agilis,
kedves, munka és ember szerető
fiatalember, a bizonyítványa szerint:
„Szakképzett ruházati eladó”.
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Szerencsére ő még közöttünk van,
és fotókkal, emlékekkel segített is a
történet megírásában. A következő
tanulója egy lány volt. Őt Kun
Irmának (később Fehér Péterné),
hívták. Látszólag minden rendben
volt. A lakosság elégedett volt, a
bolti dolgozók együttműködtek, nem
voltak emberi súrlódások, de nem
volt egyszerű az élete annak, aki a
„maszek világból” érkezett. Azt csak
anyukám tudta -és sokkal később,
majd én is-, hogy a rendszer
sajátként folyamatos atrocitások
érték apukámat. Szóra sem érdemes
dolgokért
elmarasztalták,
figyelmeztetést,
megrovást,
fegyelmit kapott, majd feljelentették
üzérkedés vádjával. Mindezeket
utólag végig követve, felnőtt fejjel
megítélve, meg kell állapítanom,
hogy apukám bizony koncepciós per
áldozata lett. Nem volt ez ritka abban
az időben! Apukám képtelen volt
bíróság
elé
állni,
amikor
meggyőződése szerint, nem követett
el bűncselekményt. Azt is tudta,
hogy ő ott bármit is mondhat, neki
ott úgy sem lehetne igazsága. Úgy
döntött, hogy ez a világ nem neki
való, és itt hagyta. Én 18 éves voltam
akkor.
Halála elött még egy jogász
ismerőse tanácsára visszaigényelte
az államosított tulajdonunkat, mert
nem is lehetett volna államosítani,

2020. augusztus
hiszen soha sem volt hat szobánk.
Vissza is kaptuk. Ezt még
megmentette nekünk. A ház, a bolt
visszakerült a tulajdonunkba, és az
üzletet a Szövetkezet bérelte tőlünk.
Apukám halálát követően egy
hónapig zárva volt az üzlet, mert
egyetlen dolgozó sem volt hajlandó
annak vezetésére. Egy hónap múltán
Lévai Sanyi bácsi, jó szakember és
vérbeli kereskedő indította újra
útjára a boltot. Sajnos már nem
tudtam
igénybe
venni
a
visszaemlékezéseit.
A Szövetkezet vezetői 1964-ben
megkeresték anyukámat azzal az
elképzeléssel, hogy terjeszkedni
szeretnének, amihez az egész házra
szükségük lenne. Tettek egy
árajánlatot, ami azt jelentette, hogy
nincs alkudozás, azt kellett
elfogadnunk, amit ajánlottak. Mi
1964 végén átadtuk az épületet,
azóta már csak érzelmi kötődéseink
vannak a házhoz, a bolthoz, a
kerthez.
Visszanézve a bolt történetének
emlékeit, látom, hogy itt nem csak a
bolt múltja, hanem általa a szüleim,
és
a
család
története
is
megelevenedett.
Nem is lehet
csodálkozni ezen, hiszen a bolt, az
üzlet volt az, ami meghatározta az
életüket, ezért a kettő egymástól
elválaszthatatlan.

2020. augusztus
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Hogyan történt? (a kormányzóhelyettes tragédiája)
Összefüggések. A politikai fogalomtárban ismert az „átmeneti elit” szóhasználat. Minden hatalom – típusától függetlenül – igyekszik kialakítani a saját
erőterét (benne a személyi összetételt),
hogy céljait könnyebben elérje. Az irány
lehet mindenki javát szolgáló, de lehet
kicsinyes, önző, ahol – kimondatlanul legerősebb motiváció maga a hatalom. Ez
utóbbit magam csak véd- és dacszövetségbe tömörült szűk érdekkörnek nevezem,
ahol a pénz is meghatározó tényező. Ebbe a
körbe bekerülni csak lojalitással, a hatalom
csúcsán lévő egyén iránti elkötelezettséggel
és hűséggel lehet. Egy változást hozó
választás után az átmeneti elit lebomlása jól
érzékelhető, és természetesen az ezzel járó
csatározás is. (A vezetési stílus hangsúlyozása erősen leszűkített értelmezés!)
Hogy a különböző kormányzati szinteken
ez így működik, azt megértem, és senki
nem vonja kétségbe a választás jogát. Viszont amit a 20. századi magyar történelemmel hivatásszerűen foglalkozók
közül a múltidézők mit művelnek napjainkban, az számomra nehezen érthető. A
nagyképű, fölényeskedő kioktatás, és minden történelmi ismeret öntelt kisajátítása a
szocializmust idézi. Személyes élményem
is van a korból. Emlékszem a gimnáziumi
történelemtanárra, aki egyben az oktatási
intézmény párttitkára is volt. Próbált volna
valaki mást mondani például a Tanácsköztársaságról, mint amit ő tanított. Szóval
az agymosás tovább folyik, most éppen
Trianonnal összefüggésben, és az általuk
gyűlölt, de legalábbis elítélt Horthykorszak folyamatosan a szellemi harctér

terepe. Egyik üzenetük a tudományosság,
és aki kívülálló, az ne kotyogjon bele!
Mintha az ember nem is számolhatna, ha
nem matematikus!
Még nagyon messze voltam Kenderestől, amikor 1989-ben megvettem a Horthy
István korát, életét és tragédiáját elemző
könyvet. Azt világosan kell látni, hogy
minden repülőbalesetet nagyon komoly
vizsgálatok követik. Vizsgálják a konstrukciót, a technikai megbízhatóságot, a repülési manőverek lehetőségeit, katonai
gépeknél a harci körülményeket, de fontos
szempont a pilóta képzettségi szintje, harci
tapasztalata, egészségi állapota. A Héja
típusú gép nem volt páncélozott, az utólagos védelem jelentősen megnövelte a
repülőgép tömegét és ezzel a tervezéstől
eltérően alakult a súlypont. Ez még egy
gyakorlott pilótának is jelentős gondot
okozott. Horthy Istvánnak kevés tapasztalata volt harci repülőgépek éles bevetésében. 2012-be a HM Hadtörténeti Intézet,
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a
Honvédkórház szakembereiből álló bizottság modellezés segítségével megállapították, hogy Horthy István nagy sebességgel
egy éles bal fordulóba kezdett, melytől
gépe kipördült és dugóhúzóba esett. Ebből
kijött, de a kis magasság miatt a földbe
csapódott. 1942. augusztus 20. 5 óra 7 perc.
Tény, hogy feleségének korábban egy
tábornoki szálláson elmondta, véget kíván
vetni háborús szereplésünknek, ha másképp
nem, hát úgy, hogy átrepül a nyugati szövetségesekhez. Ha ezt a németek lehallgatták, érdekükben állt Horthy István
halála. (Becsület és kötelesség I. 2000.) Ha-

zánk elveszített egy kiváló embert és egy
esélyt. A tragédia hatása a szülőkre leírhatatlan volt, hiszen már a harmadik gyermeküket veszítették el.
Amit Nemeskürty István tanár úrtól lehet
olvasni. Kormányzóhelyettesnek Horthy
István látszott a legalkalmasabbnak, de
azonnal a „dinasztiaalapítás” szándékával
vádolták a családot. Az ellenzék telelármázta az országot, hogy a jelölt alkalmatlan, lusta, kicsapongó, iszákos, zsidóbérenc. Tény: Horthy István bevallottan
megvetette
a
nemzetiszocializmust
(NSDAP = Nemzeti Szocialista Német
Munkás Párt), helytelenítette háborús
részvételünket és elítélte a zsidótörvényt. A
hadsereg tisztikara ki nem állhatta. A
katolikus papság sem kedvelte. A politikusok nem vettek komolyan egy tehetséges mérnököt! 1942 tavaszán javában
zajlott a frontra küldendő 2. hadsereg
szervezése. Szinte minden családot érintett
a mozgósítás. Harctéri szolgálatra jelentkezett Ő is. Kormányzóhelyettesként!
Mostoha körülmények között táborozott,
idejétmúlt gépeken repült. Az ő életkorában
már nem is lehetett volna vadászpilóta.
Senki se törődött vele. Jány Gusztáv (a 2.
Magyar Hadsereg parancsnoka) egyszer
„megszemlélte”, aztán fütyült rá. Az 1925ben született Nemeskürty István, akit 10
éves korától katonának neveltek és dandártábornoki rangig jutott, a következőt írja: „
…. soha, egyetlen jó szót sem hallottam
Horthy Istvánról. Aki nem szidta, az
hallgatott. Erényeit letagadták, tudását nem
vették figyelembe.”
II. Lajos király óta Ő volt az egyetlen
magas rangú állami vezető, aki harctéren
esett el. Bár nem Kenderesen született, itt
helyezték örök nyugalomba. Tiszteletet és
megbecsülést érdemel, mint ahogy minden
magyar, aki életét áldozta a hazáért.
Végezetül a korszakot átélt és általam
hitelesnek tartott Nemeskürty Istvántól egy
idézet:
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni.
De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
A Magyar Királyi Posta 1942-ben Kormányzóhelyettesi Gyászbélyeget hozott
forgalomba. Ez volt az első gyászkeretes
magyar bélyeg. Horthy István mellképe fölött Csaba királyfi két lovas élén vágtat. A
lovasok fölötti nyolc csillag a Csillagösvényt jelképezi.
Csatári Lajos
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InTeRJÚ
Gyermekvédelmi díjat kapott Vincze Rita
Vincze Rita a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Gyámügyi Osztály Kenderesi
Kirendeltségénél dolgozik, mint
gyámügyi
feladatokat
ellátó
kormánytisztviselő. 2019. november
12-én munkája elismeréseként Prof. Dr.
Kásler
Miklós
Miniszter
Úr
meghívására az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Szociális Ügyekért
Felelős Államtitkárság részéről a
Parlamentben vehette át a „Szent
Kristóf a Gyermekekért” elismerést.
Ezt a díjat azok kaphatják meg, akik
szakmai és emberi szempontból is
kiemelkedő munkát végeznek a
gyermekek és a hátrányos helyzetű
fiatalok
nevelésében,
a
gyermekvédelem, a gyermek- és
ifjúságügy területén.
- Gratulálok az elismeréshez!
- Köszönöm! Nagyon jóleső érzés
volt, mikor megtudtam, hogy az
osztályvezetőm, a Kormányhivatal
vezetőinek támogatásával, engem jelölt
erre a díjra.
- Hogyan indult a pályád?
Általános szociális munka szakon
szereztem államilag elismert diplomát
Veszprémben, majd közösségi szakkal
egészítettem ki (ELTE). Érdekelt a
hallássérültek közötti kommunikáció,
ezért megtanultam a jelnyelv
használatát a Siketek és Nagyothallók
Veszprém Megyei Egyesületénél. A
főiskolai szakmai gyakorlatomat a
Veszprém Megyei Bíróságon töltöttem,
ahol betekintést nyertem a gyerekek
ellen elkövetett bűncselekmények bírói
döntéshozatalába, illetve az elítéltek
életének nehézségeibe. Szintén a
főiskolás éveimben kezdtem segítőként
részt venni fogyatékos gyermekek
táboroztatásában. Soha nem tettem
különbséget emberek között sem
színére, sem vallására, sem egyéb
tulajdonságára tekintettel, és ezek a
táborok be is bizonyították számomra,
hogy minden ember értékes.
Több
alkalommal
vezettem
különböző gyermekklubokat is, ahol a

veszélyeztetett
gyermekek
lelki
támogatása,
szocializációjának
elősegítése volt az elsődleges cél, ezzel
is segítve az egészséges felnőtté
válásukat.
Szeretem azokat a rendezvényeket,
ahol a gyerekek nem kötelességnek
érzik a jelenlétet, hanem kedvvel
vesznek részt egy-egy eseményen.
Nagy élmény volt, amikor sikeresen
pályáztam egy megyei város szintű
úgynevezett
FEFESZ
(Fergeteg
Fesztivál) rendezvényre Veszprémben.
Külön öröm számomra, hogy ezzel
hagyományt is teremtettem, hiszen
azóta is megrendezésre kerül ez az
esemény.
- Messze mentél szülővárosodtól,
Kenderestől…
- Igen. Veszprémben tanultam,
dolgoztam, majd az élet Győrbe
csábított, ahol a gyermekjóléti
központban dolgoztam. A védelembe
vett gyerekek gondozása, jelzések
megtétele és utógondozás volt a fő
feladatköröm, szorosan együttműködve
a hatóságokkal. Sok tapasztalatot
szereztem itt, mozgalmas, tartalmas
évek voltak ezek. A rendőrséggel
rendszeresen végzett éjszakai razziák
során a magukat áruba bocsátó
gyermekek felderítését végeztük.

- És végül hazajöttél…
- 2007-ben költöztem vissza Kenderesre és Kisújszálláson kezdtem családgondozóként dolgozni. A gyermekjóléti szolgálatnál indítottam be olyan
gyermekcsoportot, ami heti rendszerességgel működött, és segítette a
veszélyeztetett gyermekek szocializációját. Felnőtt csoportvezetőként is
tevékenykedtem a munkába állást
elősegítő csoportban, együttműködve a
munkaügyi központtal.
2013. óta vagyok a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának kormánytisztviselője. Hivatásomnak tekintem ezt a munkát, folyamatosan képzem magam, a szükséges szakvizsgákkal rendelkezem.
Nagyon fontosnak tartom az őszinteséget, emberségességet és a törvény
tiszteletét. Az osztályvezetőnkkel
karöltve kisebb úttörő munkát végez az
osztályunk a gyermekvédelmi törvény
megismertetésében, mivel a gyámhivatalban ugyan hatósági munkát látunk
el, de emberségesen, ügyfélközpontúan
és ezt tolmácsoljuk a külvilág, az
állampolgárok felé. Számomra minden
ember egyenlő és mindenkit egyenlő
bánásmódban kell részesíteni, én ezt
vallom a munkám során is.
- Mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
- Nagyon szeretek a lányommal,
családommal lenni, olvasni, a kertemet
ápolni. Tavaly a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége
első alkalommal "Közügy-irat 2019"
címmel hirdetett mini novella pályázatot. „Rettegő remény” című
pályázatommal indultam, ugyan az első
három díjazott közé nem kerültem, de
az elnökség honlapján olvasható az
írásom.
További sok sikert, jó egészséget
kívánok!
Mikola Istvánné
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KULTÚRA
Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Színházi program és székház bemutató Lakitelken

Szeretettel hívtak és vártak bennünket
Lakitelken előadóművészeti produkció
megtekintésével egybekötött Nemzeti
Művelődési Intézet székházbemutató
kirándulásra.
Nagyon örültem, hogy ilyen szép
számmal, 28 fővel tudtam részt venni. A
szakmai munkában segítők, akik a
szabadidejüket feláldozva olyan sok
programot szerveznek Kenderesen,
akikre mindig lehet számítani, sokat
tesznek a hagyományok ápolásáért,
hírnevünk növeléséhez. Nyugdíjas Klub,

Mozgáskorlátozottak helyi csoportja,
színházba járók csapata, „Topogó”
néptánc
csoport,
Hagyományőrző
néptánc csoport és a segítők munkáját, és
részvételét.
A Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai programhoz térítésmentesen
biztosította a közös utazást, az
előadóművészeti produkciót, valamint
egyszeri étkezési lehetőséget.
Délelőtt a színházi előadás Szabó
Magda Kossuth-díjas magyar író, költő,
műfordító életéről készült színdarabot

néztük meg, majd ebéd után a
Népfőiskola területének (Hungarikum
Liget) megtekintése történt idegenvezető
segítségével. Ezt a négyhektáros
területen fekvő intézményt az ország
szellemi fővárosának is nevezik.
Mindenkinek jár egy kis kikapcsolódás
és nagyon jó kapni, de mindennél jobb
adni!
Tóthné Molnár Ágnes
műv.ház igazgató

egYHÁZI HÍReK
A Kenderesi Római Katolikus Plébánia
imaalkalmai, programjai
Az előttünk álló hónap vasárnapjain (augusztus 23-án, 30-án, valamint szeptember 6-án, 13-án és 20-án), illetve
augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, csütörtökön a szentmisék délelőtt negyed 10-kor; a többi
csütörtökön pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia közösségi termében.
Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig.
A hónap első csütörtökén (szeptember 3-án) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk.
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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Katolikus Egyház

Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe
Az esztendő folyamán nagyon sok
szentről, vagyis korábban ezen a világon
élt, a Krisztust követő életben előttünk
példaképként álló embertársunkról
megemlékezünk. Most közülük két olyan
személyről szeretnék leírni néhány
gondolatot, akiknek legnagyobb ünnepét,
mennyei születésnapját, augusztus
hónapban tartjuk. Az egyikük Szűz
Mária, Jézus Krisztus, a Megváltó
édesanyja; a másikuk pedig Szent István,
államalapító királyunk.
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony
ünnepe. Már a neve is utal rá, hogy a
Mária ünnepek közül ez a legfontosabb, a
legnagyobb. Máriát Isten megóvta az
áteredő bűntől, hogy méltó legyen a
Fiúistent, Jézus Krisztust erre a világra
szülni, hogy az Isten anyja lehessen.
Ezért
testét
Mennyei
Atyánk
megmentette a romlástól és – ilyenkor
arra emlékezünk – az emberek közül
egyedülálló módon, a földi létből való
eltávozásakor nem csak a lelkével,
hanem azonnal a testével is felvette a
mennybe. Mi is részesedhetünk egykor
majd a testi feltámadásban, de a mi
esetünkben ez az idők végén fog
elérkezni, amikor ezt a mostani
világunkat Isten újjáalkotja a mennyei
hazává.
Szent István király a történészek
szerint Máriához hasonlóan szintén
augusztus 15-én távozott el a földi létből.
Az Ő ünnepét a világegyházban
augusztus 16-án ülik meg, míg nálunk
Magyarországon a szentté avatása
napján, augusztus 20-án.
S hogy hol kapcsolódik össze ennek a
két embernek az élete? Szent István
király miután elveszítette második fiát is,
Szent Imre herceget, országát Máriának,
a Szűzanyának ajánlotta fel. Mert úgy
gondolta, hogy ha valakire, hát arra, aki
képes volt a világra szülni, majd
felnevelni az Isten emberré lett Fiát, bátor
szívvel rábízhatja az országát, magyar
népét is.
Máriát ezért nevezzük a magyarok
nagyasszonyának. Az Ő tisztelete a világ
minden pontján, ahol Krisztus követői
élnek, jelen van. Nekünk magyaroknak
első szent királyunk országfelajánlása óta
különösen is közel áll a szívünkhöz az
Isten-szülő.

Ezen szentek Mennyei Atyánk ügye
melletti kitartásának meglett az
eredménye. Egyikük esetében az, hogy
eljöhetett hozzánk, emberré lehetett az
Isten, hogy megváltottak lehetünk. A
másikuk esetében ez a gyümölcs egy
ország lett, mely immár ezer esztendeje
fennáll; s amelyet a történelem viharai
nem kíméltek, de mégis ezen ezer év alatt
rendületlenül megmaradt.
Ha mi tanulunk Máriától és Istvántól,
ha nem veszítjük el az Istenbe vetett
bizalmunkat, hitünket és életünk
mindennapos döntési helyzeteiben
követjük Jézus Krisztust; illetve az Ő

tanítását, szavait és példáját meg is éljük,
akkor magyar hazánk a jövőben is
fennmaradhat. Ez is tőlünk függ, a mi
egyéni döntéseinktől, hogy mi akarjuk-e
a Szent István által kitaposott utat tovább
járni: valódi, igazi keresztényként építeni
a közösségünket. Ha igen, akkor Isten –
mivel Ő maga a lét – népünk számára a
továbbiakban is életet tud adni, és ami
még ennél is fontosabb: mindnyájunkat
be tud vezetni a szentek társaságába, az
örök, mennyei hazába.
Koltavári Attila
plébános
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cIVIL SZeRVeZeTeK
Horváth Bálint
1944-2020
2020. július 28-án elhunyt Horváth Bálint kenderesi születésű
érdemes művész, a Magyar Állami Operaház magánénekese.
1968-ban a Bánk bánban Ottó szerepével mutatkozott be.
A debreceni Csokonai Színház, majd a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt.
1977-től a Magyar Állami Operaház magánénekeseként szerepelt.
Nyugodjon békében!

éRtesÍtés
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEOSZ
Kenderesi Csoport tagjait értesítem, hogy
2020. augusztus 26-án (szerda) 16.00 órakor
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
nagytermében gyűlést tartunk az
elkövetkezendő programokról.
Bodor Andrásné elnök

éRtesÍtés
Értesítjük az érintetteket, hogy
gyógyászati segédeszközök és gyógycipők igénylésére
Oszlánczi Sándornét keressék.

Elérhetőség: 06 70 326-5243 vagy 59/328-553
telefonszámon.
Oszlánczi Sándorné
ORTHO-PROFIL Kft. kapcsolattartó

TISZTELT BETEGTÁRS!
A daganatos megbetegedések száma sajnos évről-évre növekszik. A Rákbetegek Országos Szervezete az Önök lakóhelyén is
támogatja, segíti a daganatos betegeket támogató klubok, egyesületek megalakulását.
A csoport rendezvényein a daganatos betegek, hozzátartozók, családtagjaik, vagy barátaik kaphatnak segítséget testi, lelki, vagy
szociális problémáik rendezéséhez.
Életvezetési tanácsokkal, a betegséggel, a kezelés lehetőségével, az egészséges táplálkozással kapcsolatos információkkal
igyekszünk ellátni az érdeklődőket. Felkutatjuk, hogy hogyan lehet megtanulni azt, hogy osszuk meg a rákkal kapcsolatos
érzéseinket, hogyan birkózzunk meg a felmerülő új terhekkel, hogyan küzdjük le mások elutasítását, hogyan adjunk új értelmet
napjainknak, és hogyan használjuk ki a mindennapot a lehető legteljesebben.
Ha Ön gyógyult, vagy gyógyuló beteg, esetleg ismerősei, családtagjai által érintett, vagy csupán felkeltette érdeklődését a
szervezet tevékenysége, és szívesen csatlakozna hozzánk, szeretettel várjuk!

Kenderesen az első alkalom 2020. szeptember 15-én (kedden) 17.00 órakor lesz
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
A beszélgetések előtt elhangzik majd Dr. Borsos Anikó nyugalmazott tisztifőorvos
„A daganatos betegségek alakulása térségünkben, régióban és nemzetközi szinten is” című előadása.
További információ:

Rákbetegek Országos Szervezete „Együtt-Egymásért” Karcagi Szervezet
Váczi Attiláné vezető Tel.: 06-30/517-3945
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Tóthné Molnár Ágnes igazgató 59/328-141
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
(édesipari csoportvezető),
Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
Óvónő (Kenderes),
Egyéb magasan képzett műszaki ügyintézőgépészmérnök. gépésztechnikus (Karcag),
Szociális gondozó, szakgondozó (Kenderes),
Szállodai gondnok (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási
foglalkozás- karbantartó (Karcag),
Növénytermesztő gépész (Karcag),
Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő)
Halászati foglalkozás (Karcag),
Karosszéria lakatos-karosszéria lakatos,
autófényező (Karcag),

Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
Kőműves (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari
foglalkozás (Kunmadaras),
Tehergépkocsi-vezető (Karcag, Kunhegyes),
Motorfűrész kezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozás (Karcag).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon
személyesen, telefonon (06 59/795-168) vagy emailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók
a Virtuális Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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