
XXVIII. évfolyam 9. szám – 2020. szeptember

Október 1-jét 1991-ben nyilvánította az ENSZ az Idősek
Világnapjává.

Minden társadalmat az minősít, hogy miként bánik az
idősekkel – tartja a mondás.

Az idősek a pihenés éveiben is részesei
mindennapjainknak, részesei jelenlétükkel, szeretetteljes
törődésükkel, bölcs tanácsaikkal, gyermekeik segítésével, az
unokákról való gondoskodással, a szüntelen adakozással.
Önök részesei a jelenünknek is, hiszen irántunk érzett féltő
aggodalmukat, biztatásukat naponta megtapasztaljuk és
osztoznak velünk gondjainkban és sikereinkben egyaránt.

Sütő András gondolatait idézem: „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.” A mi világunk Önökkel, vagyis szüleink,
nagyszüleink munkásságával kezdődött. Önök építették
számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb
nemzedék jövőjét megalapozhatja. Mindennapi munkánkhoz
az elődök példájából merítünk erőt, hitet és bátorságot.
Köszönjük a példát és a buzdítást, amit Önöktől kaptunk és
kapunk családban és munkahelyen. Köszönjük, hogy értünk
áldozták fiatalságuk energiáját, s hogy időskoruk
bölcsességével is gazdagítják környezetüket.

Nyugdíjasokkal való beszélgetéskor sokan fogalmaznak
közülük így: megették a kenyerük javát.

Én ezt úgy mondom: megtették azt, amit várt Tőlük a
család, a nemzet, a társadalom, s most már a pihenés éveit
töltik. Ki-ki másként: aktívan és passzívan, anyagi
gondokkal, gyengülő egészséggel, az unokák nyújtotta
örömökkel. Morzsolják a lassabbodó tempójú napokat. S
hogy ezek a napok értelmesen, szépen teljenek, ahhoz az
kell, hogy senki ne érezze magát feleslegesnek, mert
mindenkire szükség van, az Önök jelenlétére is még hosszú
évekig, évtizedekig.

Mit üzen ez a nap számunkra?
Azt, hogy figyeljünk az idősekre, hiszen mindannyiunk

szűkebb vagy tágabb környezetében élnek idősek. Az
időskor egy nagyon fontos életszakasz, melyet felelősséggel
kell megélni. Esély egy újfajta életminőség, egy újfajta
életritmus kialakítására. Egy olyan időszak, amikor az kerül
előtérbe, ami számít, ami igazán értékes. Idősnek lenni
egyben szép dolog is, hiszen Önök egy élet tapasztalatát
gyűjtötték össze, egy élet munkáját adták ennek a
településnek és mi, a fiatalabb generáció, akik szintén itt
élünk, ezt Önöknek köszönhetjük és tudjuk, hogy ez a
település, ez a város elképzelhetetlen Önök nélkül. Önöktől
örököltük meg ezt a települést, Önöktől tanultuk meg azt a
nyelvet, amelyen beszélünk, Önök hordozták vállaikon a
maguk idején ezt a települést: kemény munkával kerestek
benne kenyeret, építettek házat, neveltek gyermekeket.
Amikor eljött az idő, azt a bizonyos stafétabotot – amelyet
Önök is a szüleiktől kaptak – a mi kezünkbe adták, s így most
már a mi feladatunk az, hogy ezt a folyamatot tovább vigyük.

Egy közmondás szerint: „Nem mohosodik az a kő, amelyet
gyakran mozgatnak”.

Töltsék hát Önök is aktívan a nyugdíjas éveket, hiszen
ahogy Ciceró megfogalmazta: „Nemcsak a testünket kell
istápolnunk, hanem a lelkünket és elménket is, mert az ész
fénye is kialszik időskorban, mint a lámpás, ha olajat belé
nem csepegtetünk”.

Az időskor egyszer mindenki számára időszerűvé válik, ez
nem egy természetellenes állapot, nem feltétlenül a
tétlenségre-tehetetlenségre kárhoztatás.

Az Idősek Világnapja alkalmából kívánok Önöknek jó
egészséget, hosszú, boldog, aktív nyugdíjas éveket,
évtizedeket.

Egyúttal kérem, hogy tanácsaikkal, ötleteikkel segítsék
továbbra is Kenderes Város fejlődését!

Tisztelettel:  
Bogdán  Péter  polgármester

ünnep október 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Tisztelettel köszöntöm Kenderes és Bánhalma idős polgárait!



Szennyvízbekötéssel
kapcsolatos lakossági
igénylőlapok leadása

Bánhalmán

Tisztelt bánhalami lakosok!

Az Önök részére kiadott, illetve eljuttatott
igénylőlapokat kérjük, hogy minél
hamarabb, de legkésőbb szeptember 30-ig
legyenek szívesek visszajuttattatni a Műszaki
csoporthoz. Ennek többféle módja is lehet:

• személyesen a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Műszaki csoportjánál,

• Bánhalmán a Közösségiháznál is
leadható Kodákné Julikának.

A minél hamarabbi szerződéskötés
érdekében kérjük Önöket, hogy ennek a
felhívásnak megfelelően járjanak el.

Műszaki csoport

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm meg az alábbi
munkatársaimnak az orvos-váltás
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében
végzett munkáját:

Knoch Szandra áldozatos, gyors, hatékony,
a szeptember 1-jével kezdődő új orvosi
szolgálatok működési engedélyeztetésével,
működésük finanszírozásának előkészítésével
kapcsolatban kifejtett több hetes munkáját.

A rendelő és a lakás átadás-átvétele során
Katona Sándor és Farkas Istvánné munkáját.

Az új informatikai eszközök beszerzése
során tanúsított gyors, eredményes munkáját
Csáthy Zoltánnak.

Köszönettel:  
Bogdán Péter  polgármester

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos tájékoztató
Kenderes város lakosságának részére

Kenderes város területén a II. ütemben megvalósuló szennyvíz-beruházással, illetve
a gerincvezetékre való lakossági rákötésekkel kapcsolatosan a következőre szeretnénk
felhívni az érintettek figyelmét.

A gerincvezetékre való lakossági csatlakozás annak műszaki átadása után kezdődik
meg. Ennek várhatóidőpontja szeptember közepe. A sikeres műszaki átadás után az
érintettek részére egy lakossági fórum keretén belül, a kivitelező és a majdani
fenntartó (TRV Zrt.) munkatársai mindenre kiterjedő tájékoztatást fognak adni
(rákötés menete, szolgáltatói szerződéskötés, stb.).

Az átadástól függetlenül a belső szennyvíz vezetékrendszer megvalósítása
elkezdhető (a lakástól a csatlakozási pontig!), melyet minden tulajdonosnak magának
kell megcsinálni vagy szakemberrel megcsináltatnia.

Amennyiben további kérdésük lenne, keressenek bennünket a 328-106-os
telefonszámon, ahol készséggel adunk további információkat.

Műszaki csoport

Tűzgyújtással kapcsolatos lakossági tájékoztató

Az őszi időszak kezdetén tájékoztatni szeretnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy
milyen szabályok betartása mellett lehetséges a tűzgyújtás (avar és kerti hulladék
égetése) a kertekben.

1. A tűzgyújtási szándéka előtt személyesen vagy telefonon vegye fel a kapcsolatot
a Műszaki csoporttal, ahol pontos tájékoztatást kaphat az aktuális tűzgyújtási
tilalomról. Telefon: 328-106

2. Amennyiben aznap nincs tűzgyújtási tilalom Kenderes vagy Bánhalma területén
akkor Kenderes Város Önkormányzatának 16/2014.(X.6.) számú rendeletének
értelmében a kerti kiszárított zöldhulladékot (fű, avar, gallyak stb.) minden hét
keddjén 6.00 órától 20.00 óráig és szombaton 6.00 órától 12.00 óráig terjedő
időszakban lehet elégetni.

3. Az égetést ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és teljesen befejezni, azaz a
füstöt is megszűntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki:
- nyílt téren e rendelet szerint nem kerti hulladéknak minősülő anyagot éget,
- indokolatlanul jelentős füstképződéssel járó módon végzi az égetést,
- a kerti égetést nem e rendelet szerint engedélyezett időpontban végzi.

Műszaki csoport
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ÖnKORMÁnYZAT HÍRei

Szeptember 5-én megemlékeztünk vitéz
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr
és családja újratemetésének 27.
évfordulójáról. Önkormányzatunk nevében
koszorút helyezett el vitéz Bogdán Péter
polgármester, Dr. Tóbiás Ferenc jegyző és
vitéz Tapasztó Szabolcs volt
alpolgármester. Jelen voltak a Történelmi
Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország
Törzsszékének Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tagjai vitéz Morvay István
székkapitány vezetésével.
Isten áldja meg Kormányzó Úr emlékét!

MEGEMLÉKEZÉS
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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 for-

manyomtatvány kitöltésével és a Kenderesi Polgármesteri Hiva-tal
Igazgatási és Szervezési Osztályához való visszajuttatásával. 

- A kérelem nyomtatványokat a Kenderesi Polgármesteri
Hivatalban lehet beszerezni, illetve Kenderes város honlapjáról
(www.kenderes.hu) is letölthetők 2020. szeptember 7-től. Ez utóbbi
esetben fontos, hogy elektronikus úton nem nyújthatók be, csak
papírformában!

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

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

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

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

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

Mit tegyek, ha a többféle támogatásra is jogosult vagyok? 
- Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános iskoláskorú

gyermek, azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve igényelhetik meg a
támogatást. Postai úton, vagy személyesen kell eljuttatniuk a
Kenderesi Polgármesteri Hivatalba.

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

Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?
- Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú

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

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

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

Hogyan kell elszámolni a támogatással?
- A támogatás összegének folyósításától számított 30 napon

belül kell elszámolnia úgy, hogy a Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális Osztályán bemutatja a megvásárolt dolgokról
szóló számlákat. 

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

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

- 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 támo-
gatással kapcsolatban?

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

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

Tájékoztató
A bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú

iskolakezdési támogatások igényléséről
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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. szeptember 9-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. 

Tájékoztatás

Őszi szünidei
gyermekétkeztetésről
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos
helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) az
őszi tanítási szünet idejére kedvezményes gyermekétkeztetés
igénylésére jogosult(ak), ha a gyermek szülője/törvényes
képviselője megigényli az ellátást.

Az étkeztetés időtartama: az őszi szünet idejére eső
munkanapok, (összesen 5 munkanap)

2020. október 26. (hétfő) -
- 2020. október 30. (péntek).

MINDEN NYILATKOZAT
VISSZAJUTTATÁSA KÖTELEZŐ,

FÜGGETLENÜL ATTÓL, 
HOGY KÉRI VAGY SEM.

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 hiánytalan és egyértelmű kitöltésével a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési
Osztály (5331 Kenderes, Szent István út 56.) történő
visszajuttatásával veheti igénybe. 

Minden gyermekre külön nyilatkozatot kell kitöltenie és
visszajuttatnia!

Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje: 
2020. október 14.

Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

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

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a zavartalan munkavégzésre tekintettel a fentieket betartani szíveskedjenek!

Ebek veszettség elleni
védőoltása

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
chipezés elvégzésére. (3.500,- Ft/eb)

Az ebek oltási könyvét hozzák magukkal! Új oltási
könyv kiállítása 200,-Ft/db.
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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. §-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 30. az iparűzési adóbevallási és  fizetési
kötelezettség határideje!

dr. Tóbiás Ferenc jegyző

II. számú körzet Kenderes, Szent I. út 33/1. 
(Dr. Bencze Miklós volt körzete)

Háziorvos: Dr. Kovács Géza 
Telefon: 528-038 és 06-70/667-1787

Rendelési idő:

hétfő: 8.00 – 11.00 óráig
kedd: 11.00 – 14.00 óráig
szerda: 10.00 – 11.00 óráig (csecsemő tanácsadás)
csütörtök: 12.00 – 15.00 óráig
péntek: 12.00 – 15.00 óráig.

Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél
órával történik.
Rendelési időn kívül a készenléti rendelést Dr. Szabó
Zoltán látja el a 20/924-5451-es számon.

I. számú körzet Kenderes, Szent István út 59.

Háziorvos: Dr. Szabó Zoltán 
Telefon: 328-052 és 06-20/924-5451

Rendelési idő:

hétfő: 12.00 – 15.00 óráig 
kedd: 8.00 – 11.00 óráig
szerda: 8.00 – 11.00 óráig
csütörtök: 12.00 – 15.00 óráig
péntek: 8.00 – 11.00 óráig.

Receptkiadás, beutaló, táppénzes papír és egyéb orvosi
igazolások kiadása rendelési idő előtt fél órával
történik. Rendelési idő után (11.00 órától és 15.00
órától) lesz a recept felírás kérés, beutaló kérés és egyéb
dokumentációk, ügyek intézése.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
2020. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL

III. számú körzet (Dr. Lőrik Alíz volt körzete)

Háziorvos: Dr. Szabó Zoltán 
Telefon: 06-20/924-5451

Kenderes, Szent I. út 33/1. Orvosi Rendelő: 528-039
Bánhalma, Kakat út 22/A.  Orvosi Rendelő: 328-183

Rendelési idő:
hétfő: 11.00 – 12.00 óráig Bánhalma
kedd: 11.00 – 12.00 óráig Kenderes 
szerda: 12.00 – 13.00 óráig Kenderes 
csütörtök: 11.00 – 12.00 óráig Bánhalma
péntek: 11.00 – 12.00 óráig Kenderes 

Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik. 

Bogdán Péter polgármester
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KÖZügY

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

2020. szeptember 1-jétől új helyen érhető el a központi orvosi ügyelet: 

5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 27.
Telefon: 06-59/300-235

Hétköznap: délután 16.00 órától reggel 8.00 óráig.
A hét utolsó munkanapján 12.00 órakor kezdődik az ügyeleti ellátás.
Hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig van ügyeleti ellátás.

CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Az ügyeleti ellátás kizárólag az ügyeleti időben fellépő heveny 
(hirtelen, váratlan) megbetegedések kezelésére szolgál, melyekkel

egészségkárosodás nélkül nem lehet a saját háziorvos rendelkezésre állási,
illetve rendelési idejét megvárni.

FIGYELEM!

A hozzátartozó nevére szóló e-recept kiváltásához letölthető
„Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére

elektronikus recept kiváltására és EESZT Lakossági Portál funkciók
elérése”

nyomtatvány elérhető a Városi Könyvtárban. 
Nyitvatartási időben állunk az érdeklődők rendelkezésére.

könyvtárosok

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője (édesipari
csoportvezető),
Agrármérnök (Kisújszállás),
Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
Óvónő (Kenderes),
Pedagógiai asszisztens (Karcag),
Munka és termelésszervező (Kisújszállás),
Gyógymasszőr (Berekfürdő),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag).
Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
Raktári adminisztrátor (Karcag),
Kereskedő (Kisújszállás),
Pultos (Karcag),
Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
Lakatos (Kisújszállás),
Karosszéria lakatos-karosszéria lakatos, autófényező
(Karcag),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),

Kőműves (Karcag), 
Villanyszerelő (Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari
foglalkozás (Kunmadaras),
Tehergépkocsi-vezető (Kunhegyes),
Árufuvarozó (Karcag),
Rakodómunkás (Karcag),
Eladó (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás (Karcag),
Egyéb ipari foglalkozású-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/

Tájékoztatás az
építésügyi 

hatáskör-változásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2020. február 29-ével a jegyzők elsőfokú
építésügyi hatósági hatásköre megszűnt.
2020. március 1-től az építésügyi hatósági
eljárások – építési, bontási, fennmaradási,
használatbavételi engedélyezés, jogutódlás
és használatbavétel tudomásulvétele,
engedély hatályának meghosszabbítása,
országos építési követelményektől való
eltérés engedélyezése, hatósági
bizonyítványok kiállítása, kötelezési
eljárások lefolytatása – átkerültek a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal -
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához

„343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről”

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
dbnum=1&docid=A0600343.KOR)

Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-260, 59/795-259
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu

Műszaki csoport

FIGYELEM! 
VÁLTOZÁS AZ ORVOSI ÜGYELETBEN!
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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

A táblázatban tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön az
elkülönítetten gyűjtött szelektív, illetve a zöldhulladékok
gyűjtése és elszállítása 2020. II. félévben a táblázatban
felsoroltidőpontokban 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. 

Tisztelt Kenderesi Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településükön 2020. II. félévében a 28. héttől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

gyűjtési napjaiban változások lesznek. 
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„Volt idő, amikor a természeten múlt, hogyan maradhatunk
életben. Most rajtunk múlik, hogy a természet hogyan maradhat
életben. "

2020. augusztus 21-ére hirdette meg Bánhalmán a T.Ö.B.B.
nevezetű egyesület  a szemétszedést kis településünkön. (erre a napra
szerette volna megszervezni a családi napot,melyet a vírushelyzet miatt
immár másodjára halasztottak el.) Minden jelentkező számára
biztosított szemeteszsákot, gumikesztyűt, ásványvizet. 

Szép számmal jelentek meg a meghirdetett időpontra a volt iskola
udvarán,mely a főhadiszállás is lett egyben. Kb. 50 fő érkezett.
Érdekesség, hogy a legfiatalabb résztvevő 5 éves, a legidősebb 80 éves
volt.

A regisztráció után 4-6 fős csapatokban indultak el és felosztva
maguk között Bánhalma egész területét, megkezdődött a munka.

A brigádok a házak előtt nagyon minimális hulladékot gyűjtöttek
össze, mely jól mutatja, hogy a lakosság mennyire igényes lakóhelyére,
annak környezetére.

Megfigyelhető volt még az is, hogy nem a lakosság szemetel, mert

azon a területeken, ahol már nem laktak, ott bizony az út mellett,már
szépen teltek a szemeteszsákok. Az autókból kidobott hulladékok ott
lapultak az árok mélyén.

A visszatért önkénteseket ásványvíz, aprósütemény és a készülő
ebéd illata várta. A kemencében sült a kenyérlángos és az "új kenyér",
a bográcsban csülökpörkölt rotyogott.

A közösen elfogyasztott ebéd után mindenki azzal az érzéssel ment
haza, hogy ez egy jó kis nap volt, ilyen lehetne sűrűbben és nem utolsó
sorban azzal, hogy ma tettem valami hasznosat a közösségért a
természetért.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden megjelentnek a munkáját,
hogy tudásához, korához és egészségéhez mérten segített abban, hogy
ez a nap ilyen pozitívan záruljon.

„Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg.
Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele
Az élet minden erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével,
Hogy örömmel töltse el létük a szívünket, az életünket.
Hát kérlek Titeket, Emberek, óvjuk, féltsük, szeressük ezt a Földet!"

Tóth Tiborné

Az összefogás jegyében

bÁnHAlMA HÍRei

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! 

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020. évben LOMTALANÍTÁS április hónapban volt,
idén már nem lesz.

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük:
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.



SZEPTEMBER- Szent Mihály hava- Őszelő – Földanya hava
szeptember 1. a II. világháború kitörésének emléknapja
szeptember első vasárnapja Bányásznap
szeptember 5. Jótékonysági világnap
szeptember 8. A Büntetésvégrehajtási szervezet napja
szeptember második vasárnapja A Magyar dal napja
szeptember 11. A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás
áldozatainak emléknapja
szeptember 21. A magyar dráma ünnepe
szeptember 21. A Magyar Termék napja
szeptember 3. szombatja Takarítási, szemétszedési világnap
szeptember 30-hoz legközelebbi vasárnap: A szentírás világnapja
szeptember 30. A magyar népmese napja – Benedek Elek születésnapja
szeptember 30. A helyi önkormányzatok napja
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- májusban megnyitották a
Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret
Budapesten,

- Teréz anya megalapította
Kalkuttában a Jószolgálat
Misszióját (Mission of Charty),

- ez évben született Kútvölgyi
Erzsébet színésznő, Karda Beáta

énekesnő, Mikó István színész,
Csapó Gábor olimpiai bajnok
vízilabdázó, Esterházy Péter író,
Bangó Margit előadóművész, D.
Nagy Lajos a Bikini együttes
énekese,

- a legmagasabb napi
hőmérsékletet Csongrád térségében
mérték: 1950. július 6-án 41,6
Celsius fok volt,

- legsikeresebb magyar slágerek:
Egy Duna-parti csónakházban, 2x2
néha 5,

- a sporttörténelem egyik legtöbb
nézője, 199.854 szurkoló gyűlt
össze a Brazília és Uruguay
játszotta labdarúgó világbajnoki
döntőn Rio de Janeiróban (Uruguay
csapata lett a világbajnok),

- Nádasdy Kálmán rendezésében
színes változatban megjelenik a
Ludas Matyi c. magyar film Soós
Imre főszereplésével,

- 20 éve zajlott a világtörténelem
egyik legjelentősebb csatája,
amikor a lengyelek Pilsudski
vezetésével Varsó határában
legyőzték a szovjet vöröseket.
Ezzel megállították Nyugat felé
történő kommunista terjeszkedést,
és biztosították a fiatal lengyel
állam létét. A varsói csatában
Magyarország lőszerszállítmánnyal
segítette a lengyeleket.(Ez már a
Horthy-korszak kezdete volt). Az I.
Világháború előtt Lengyelország
nem volt, a cári Oroszország és a
Német Birodalom közvetlenül
határos volt.

ÉleTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)

Jeles nApOk 

születésnApi köszöntő – 1950

Szeptemberi számunkban az 1950-ben született olvasókat köszöntjük. Jó
egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk mindannyiuknak!

Lássunk néhány nevezetes eseményt, évfordulót, érdekességet 1950-ből!

Pilsudskit ábrázoló 1935-ben kiadott lengyel ezüstérem, Csatári Lajos tulajdona
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HEGYALJAI TARKABABLEVES
KOLBÁSSZAL

Hozzávalók: 20 dkg tarkabab, 2 kiskanál só, 3
babérlevél, 1 vöröshagyma, 25 dkg savanyú káposzta, 6
evőkanál olaj, 2 evőkanál finomliszt, 4 gerezd fokhagyma,
1 kanál csemege pirospaprika, 2 dl tejföl, 2 evőkanál 10%-
os ételecet, 1 evőkanál cukor, 20 dkg lecsókolbász, 1
csokor kapor, a tetejére 1 dl tejföl.

Elkészítés: a babot egy éjszakára hideg vízben áztatjuk.
Másnap leöblítjük, lábasba szórjuk, 1,5 liter vízzel
felöntjük, megsózzuk. A babérlevelet beledobjuk, nagy
lángon felforraljuk, majd kis lángon félpuhára főzzük.
Közben a hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, 2
evőkanál olajon megfuttatjuk. A néhány vágással
rövidebbre aprított káposztát rászórjuk, és egy kevés vizet
aláöntve kb. 15 percig pároljuk, majd a már félig puha
babhoz öntjük, együtt puhára főzzük. 2 evőkanál olajon 2
evőkanál lisztet világosra pirítunk, a zúzott fokhagymát
óvatosan megfuttatjuk benne, majd a tűzről lehúzva a
pirospaprikát is rászórjuk. Kissé hagyjuk kihűlni, majd
hideg vízzel simára keverjük, és a káposztás babhoz
öntjük. Meg-megkeverve 3-4 percig forraljuk, végül a
tejföllel dúsítjuk. Az ecettel meg a cukorral kellemesen
pikánsra ízesítjük. A karikára vágott kolbászt a maradék
olajon megpirítjuk. Tálaláskor a levest a kolbásszal meg a
finomra vágott kaporral megszórjuk, tejföllel díszítjük.

MAJONÉZES 
KÁPOSZTASALÁTA

Hozzávalók: 1 kg fejes káposzta, só, 8-10 evőkanál
majonéz, 2 evőkanál tejföl, 2 evőkanál almaecet, 2 ecetes
uborka.

Elkészítés: A káposztát kitorzsázzuk, legyaluljuk, és
besózva állni hagyjuk. Ezután kinyomkodjuk, a
majonézbe keverjük. A tejföllel lágyítjuk, az almaecettel
ízesítjük, végül a kis kockákra vágott uborkát
beleforgatjuk. Hagymával meg felkarikázott virslivel is
gazdagíthatjuk.

Juhász Istvánné Kenderes, Felsőföldi út 5.

EGYSZERŰ SZILVÁS PITE

Hozzávalók: 125 gr szobahőmérsékletű Rama, 125 gr
cukor, 3 db tojás, 200 gr liszt, 6 gr sütőpor, 3 ek. tej, 6 gr
vaniliás cukor, 1 csipet só, 500 gr szilva, fahéjas porcukor
a tálaláshoz

Elkészítés:
1. A sütőt előmelegítjük.
2.A vajat  a cukorral habosra keverjük.
3. A tojásokat egyenként hozzákeverjük.
4. Beletesszük a sütőport, a vaniliás cukrot, a sót, a tejet

és a lisztet, majd összekeverjük.
5. Sütőpapírral bélelt tortaformába simítjuk.
6. A szilvákat megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk,

két- vagy négyfelé vágjuk, és
beborítjuk vele a tészta tetejét.
7. Tűpróbáig sütjük.
8. Ha megsült, fahéjas porcukorral behintjük.

Jó étvágyat kívánok!
Lukács Károlyné Kenderes, Bocskai út 3/a

CSÜLKÖS KÁPOSZTA 
PATAKI TÁLBAN

Hozzávalók: egy kicsontozott csülök, 30 dkg színhús,
3-4 fej vöröshagyma, zsír, pirospaprika, só bors ízlés
szerint, 1 fehér paprika, 1 csípős paprika, 2 db
paradicsom, 1 fej édeskáposzta ( kb. 2-kg-os).

Elkészítés : a húst apró kockára vágom és pörköltnek
felkészítem. Kb. 15-20 perces főzés után elzárom a gázt
alatta. Ekkor a káposztát kisebb darabokra összevágom. A
pataki tálba először a káposzta felét belerakom, majd a
pörköltet rászedem a levével együtt. Erre rákarikázom a
paprikákat és a paradicsomot. Az erőspaprikával vigyázni
kell, nehogy nagyon erős legyen, de ki hogy szereti !
Utána a káposzta másik felével betakarom, de itt már a
káposztát kicsit megperdítem sóval, és beborítom a
fedéllel. Beteszem a sütőbe ( nekem gázsütőm van és a
legmagasabbra állítom) és 1,5 óráig bent van. Ekkor
megnézem, megkavarom és utána még kb. 1,5 óra, mire
elkészül. Jó étvágyat!

KAKAÓS SÜTI 
2 bögre liszt, (a bögre 2 dl-es) 1 teáskanál

szódabikarbóna, 1 bögre cukor, 1 bögre tej, 1 egész tojás,
2 evőkanál lekvár, 2 evőkanál kakaó, 1/2 evőkanál fahéj.
Ezeket összekavarom és sütőpapírral bélelt (kb. 20×35
cm) tepsibe öntöm. 40-50 perc alatt készre sütöm. A süti
tetejére porcukrot szórok, vagy csokit olvasztok Jó
étvágyat!

Fodor Irén Kenderes, Kossuth út 59.

GAsztROnÓMiA
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Akármilyen meleg van, azért vannak
őszi teendők a kertben, amit most kell
elvégeznünk.

A tavaszi virághagymákat most kell
elültetni, mindet a méretének megfelelő
mélységre. A nyári hagymás és gumós
növényeinket is készíthetjük a télre,
elvirágzás után szedjük fel és fagymentes
helyen teleltessük pl. a kánna,dália.

Az átültetések időszaka is most jön:,a
fák és cserjék a lombhullás után
ültethetők .

A gyepfelületet is nyírás után egy
káliumdús műtrágyával megszórhatjuk
és a szellőztetést is most végezzük el, ha
szükséges.

Ültethetjük az őszi ágyások virágait,
pl.:árvácska,krizantém, csarab, erica.

Díszfák, cserjék, tuják és a
gyümölcsfák ültető gödreit is
elkészíthetjük.

Nem késett a füvesítés, még az első
fagyokig meg tud erősödni. Fontos, hogy
ha a frissen vetett és természetesen
rendszeresen öntözött gyep ,ha ráhullik
az őszi lomb, tönkremegy. Ezért gyakran
takarítsuk le, vagy az ilyen területen
inkább halasszuk tavaszra a vetést.

A virágágyások kialakításánál
figyeljünk a jó talajminőségre, a jó
tápanyagellátásra és minden esetben az
öntözhetőségre. 

Az időszak alatt összegyűlt nyesedék,
levágott fű, falevél nagyszerűen
komposztálható. Nagyon kevés a jó
minőségű talaj,ezért a képződött humusz
felhasználható minden kerti növényhez,
legyen az zöldség vagy dísznövény.

Lukács Károly kertész

zölD ROVAt
kertbarátoknak

Lejegyezte Szautner Jánosné Szigeti Gizella 

1967-től napjainkig
Az Áruház 1967-ben nyitotta meg ajtóit a nagyközönség előtt. Szinte ünnepnek

számított a községben ez az esemény. A lakosok közül sokan voltak kíváncsiak az
újnak számító létesítményre, sorban állva várták, hogy bejuthassanak az üzletbe.

Köszöntötte az új formáció indulását a helyi ügyvezető elnök, Tapasztó István -
ahogy a helyiek hívták, Tapasztó Pista bácsi-, a megye képviseletében megjelent a
MESZÖV elnöke, Kralovánszki elvtárs is.

A bolt dolgozói jól képzett szakemberekből álltak. Sokan ott dolgoztak már az előző
időszakban is. 

Üzletvezető: Lévai Sándor 
Ruházati részegen helyettes: Végh Károly
Műszaki részlegen helyettes: Molnár János
Elárusító kereskedők: Fehér Péterné Kun Irma, Országh Sándorné Herczegh

Margit, Lévai Sándorné Herczegh Ilona, Somodi Károlyé Lévai Irma 

HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG

A kenDeResi ÁRUHÁz
töRténete 3. rész

Nagy volt az érdeklődés

A vezetők is megjelentek
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Az áruház profilja teljesen megválto-
zott, sok tekintetben bővült az árukészlet.
A ruházati cikkek mellett, megjelentek a
műszaki áruk, a lakástextil és egyéb
lakberendezési dolgok is, pl. csillár,
szőnyeg stb.

Az áruház „lelke” Sanyi bácsi volt. Ars
poetikája szerint:

„Az a fontos, hogy az ember kedves,
udvarias legyen a vevővel.” 

Ezzel a szemlélettel vitte tovább az
apukám (Szigethy István) hitvallását: 

„Minden tekintetben a vevő az első! Őt
kell szolgálni és kiszolgálni!” 

Színes tévé a lófogaton - ezzel a
címmel örökítette meg (S. J.) a kenderesi
áruház mindennapjait, a Néplap 1978.
április 21. számában.  Abból idézek
néhány gondolatot (tartalmilag), hogy
érzékeljék ennek a kisvárosi boltnak a
hangulatát. 

„A boltvezető, kezében
szállítólevelekkel, az ajtóban áll.
Műszaki áru érkezett. Nagy
kartondobozokban automata mosógép,
hűtőszekrények, varró gépek,
tévékészülékek, két színes tévé is. Viszik
a falusiak, van rá pénzük. Hajaj, de
mennyit eladtunk már! Helyet mutat az új
árunak, közben köszön az érkező
vevőknek.

Lévai Sándor boltvezető sorolja több
évtizedeses tapasztalatait.  Sok idős,
parasztember öltönyért, kalapért nem
szívesen lépi át a küszöböt. — Jön az
asszony, szegény. Elmondja, milyen kéne
nekik.  S, ha magamfajta, itt született a
kereskedő, talán még ismeri is azt, akinek
lesz az öltöny vagy a kalap.
Megbecsüljük hát látatlanban a méretet, s
az öregasszony hazaviszi a portékát.
Otthon próba, aztán vissza a boltba.
Kicsit bő vagy kicsit szűk, lehetne
sötétebb is - aztán így megy el egy
délelőtt vagy délután, mire megjön a :
végre jó! Akkor fizet, megvan az

embernek a kedve! Máskor is
bizalommal jön! 

Elmondja, hogy az idén már három
automata mosógépet eladtak. Kenderesen
most annak van a legnagyobb a keletje.
Van valaki, aki először vesz, aztán van
olyan, aki hallotta a
szomszédasszonyától, milyen jó a
kilencezer forintos automata. Úgy dönt,
hogy ő is megpróbálja, neki se árt, ha
könnyebb a dolga. — A hűtőszekrény
majd akkor lesz kapós, ha a jó idő jön. A
bolt segít a vásárlóknak, hazaviteti az
árut. A színes tévé is lófogaton utazik a
gazdájához, mert sáros az út, kis utcákba
máshogy nem lehet. 

Fejünk fölött csillárok, van drága,
nagyon modern és van olcsóbb is. Odébb
szőnyegek. A szőnyeggel baj volt húsvét
előtt. Elfogyott a nagyméretű, de volt
szőnyegpadlónak való. A vevők
nézegették, aztán mondták: vágjon le
három métert, én meg két métert kérek
ebből! Szép ez! Este, mikor bezártuk az
üzletet, kiterítettük középre hatalmas
hengereket, aztán vágtuk, nagy óvatosan,
ahogy a rendelések szóltak. A
legkelendőbb áru a háztartási gép, a tévé,
a függöny és a szőnyeg. 

Lévai Sándor tizenhét éve dolgozik a
boltban. Most kilenced magával. Ezt
mondja: „Már én csak itt maradok,
negyven éve dolgozom a szakmában.

Kicsit fáradtabb vagyok, de csinálom. A
falusi kereskedőre nagy terhek rakódnak.
Az élete nyitott könyv, rossz szót ne
mondjon, rátartian se beszéljen. Úgy kell

viselkedni, hogy a vevő ne ruccanjon át
egyik szomszédba se. És persze árut is
találjon. Nem igaz ám, hogy falun nem
tudják mi jó, mi szép.”

Kovácsné Erdei Emília szívesen beszél
az áruházban töltött évekről, áruházhoz
való kötődéséről: 

„Tanulóként 1974-ben kerültem az
Áruházba, majd tanulmányaim
befejezését követően, 1977 -től,
szakképzett eladóként dolgoztam ott.

Lévai Sanyi bácsi volt az áruház
vezetője, akitől minden segítséget
megkaptam ahhoz, hogy igazi kereskedő
váljék belőlem. Az életemnek egy elég
hosszú szakaszán volt a főnököm.
Megtanultam tőle a szakma szeretetét, az
emberekkel való bánásmódot. Velünk
eladókkal családias közösséget alakított
ki, szinte családtagokként voltunk ott
körülötte. Bármelyikünk, bármiben
mindig számíthatott rá!  A "kilencekkel"
mindig igazságos és őszinte volt! 

1985 -ben Sanyi bácsi nyugdíjba ment.
Az áruház vezetését Ulveczki Sándorné,
Németh Margit vette át. Ő sem volt
számunkra idegen, hiszen éveken át
együtt dolgoztunk, munkatársak voltunk.

Milike

Kép: Ez egy 1983-as kép, az áruház akkori dolgozóiról. Balról jobbra: Molnár
János, Kozák Miklósné, Lestár Jánosné, Lévai Sándor, Kovács Sándorné,

Országh Sándorné, Fontos Istvánné, Lévai Sándorné Ilonka néni.
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A vezetői munkáját segítette az a
tapasztalat, amit az ott töltött évek
folyamán megszerzett. Az ő vezetése
alatt lett az áruház, Szövetség Áfész
központúvá. Ulveczkiné Margitka 2005 -
ben ment nyugdíjba, tőle én vettem át a
vezetést 2013-ig. 

A Co-op Star tulajdonába az épület
akkor kerül, amikor az Szövetség Áfészt
magába olvasztotta. A Co-op, a raktárak
megszüntetésével megnagyobbította az
eladóteret. Néhány éve, amikor az
országban egyre inkább szaporodni
kezdtek a kínai üzletek, a Co-op vezetőit
is megkeresték a kínai kereskedők, és
kibérelték az épületet. Jelenleg az épület
a Co-op tulajdonában van, de bérlőkként
a kínaiak hasznosítják. 

Összegezve elmondhatom, hogy
három gyerek anyukájaként, a
gyerekekkel otthon töltött idő
kivételével, ebben a boltban dolgoztam.
Más munkahelyem nem volt, és már nem
is lesz. Szeretem ezt a munkát, szeretek
az emberekkel foglalkozni. 

Nagyon sokat köszönhetek szüleimnek
és Lévai Sanyi bácsinak, akik erre az útra
tereltek! Sanyi bácsiról csak legekben
tudok beszélni, mert ő nevelte belém a
kereskedőszellemet. Neki mindig is
vérében volt a kereskedelem,
mindenkihez volt egy - egy jó szava! Ő
tanított meg engem kereskedni,
embernek lenni, hiszen gyerekként
kerültem a keze alá és egészen a
nyugdíjazásáig tanulhattam tőle
emberiességet, tiszteletet a másik ember
iránt. Az én szememben ő a kereskedő! Ő
az, aki mindig ember maradt, még idős
korában is!” 

Egykori üzletünk „élete”, az áruházzá
változása után több profilú lett. Bár
voltak tulajdonosváltások, de azok az
üzlet árukészletét, a lakosság ellátását
nem érintették, az ellátás mind a mai
napig rendszeres, folyamatos. 

1967-ben mentem férjhez, és akkor
kerültem Szolnokra, amikor az Áruház

„megszületett”. Nem voltam ott a rangos
eseményen sem. A kötődésem azonban az
épülethez nem szűnt meg, hiszen mégis
ez az épület volt a szülőházam. Időnként,
amikor hazalátogatok, bemegyek egy
kicsit szétnézni, emlékezni.

Egyik alkalommal számomra megható
eseményre került sor. Fiatal elárusító
hölgy jött oda hozzám, és nagyon
udvariasan kérdezte, hogy mit kérek.
Elmondtam, hogy nem vásárlóként
jöttem, hanem egy kicsit szétnézni, mert
én ebben a házban születtem.
Legnagyobb meglepetésemre a fiatal
hölgy azt mondta, hogy az ő tanító nénije
is itt született. Boldogan ismertünk újra
egymásra Milikével, és megmutatta
nekem az átalakított áruházat és elkisért
az udvarra. Természetes, hogy
megváltozott ott minden, de nem is
számítottam másra.

Nemrégiben egy háború előtti képet
tettem fel az üzletünkről az internetre.  A
témára Barabás János Barna figyelt fel, ő
tette közzé elsődlegesen a soraimat. Ezt
olvasta el Mikola Istvánné Túri Editke
könyvtáros, és a Városi Könyvtár
nevében érdeklődött a kenderesi áruház
történetéről. Megkeresése megtisztelő
volt számomra, és több érintett segítségét

kértem az írás hitelességének
biztosításához. Köszönöm az
együttműködésüket! 

A közelmúltban ismét felkerestük az
áruházat és megörökítettük jelenlegi
arculatát. 

Megtisztelő számomra, hogy a város
mind a Krónikában, mind digitális úton
emléket állít az üzlet történek, amiből
végig követhetjük azt az utat, hogy
hogyan szolgálta, szolgálja100 év óta
Kenderes lakosságát. Az ötlet, hogy ezt
mutassuk be Mikola Istvánné Túri Edit
könyvtárosé volt, és az, hogy ez meg is
valósulhatott, szintén az ő érdeme.  

A történet megírását segítették: 

Végh Károly: 
A bolt első tanulója, munkatársa, az

áruház volt üzletvezető helyettese,
emlékeivel, képeivel támogatott. 

Kovácsné Erdei Emília
A bolt volt az egyetlen munkahelye, 8

évig volt a vezetője, emlékeivel, képeivel
segített. 

Barabás János Barna
Múlt-Kor Kenderes és környéke: 
A régi boltunk képét tette fel, amire

Mikoláné Editke könyvtáros felfigyelt.A mai áruház

Családias névnapozás

Jól sikerült családi kirándulás

Képek a közösség életéből
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Munkával töltött több évtized alatt sok szorgalmas,
becsületes, rendes emberrel találkoztam, akik párttagok
voltak ugyan, de nem voltak kommunisták.  Tájékozatlanok
vagy félrevezetettek  voltak, szinte semmit nem tudtak a
kommunista rendszer embertelen és  bűnös múltjáról. Az
iskolák történelemóráin  majd később a szemináriumokon
nem ezt  hallották. Eltúlzott, bár jogos reményeink voltak a
politikai változás idején. Kollektív bűnösség nincs, de hogy
egy „ejnye szedtevette” sem jutott 1990-ben a felelősöknek,
ez az un. rendszerváltás szomorú valósága. Előnye is volt,
hogy ebben az időben Pesten éltem. Már 1989-ben utcai
árusnál megvettem Nyeste  Zoltán Recsk című könyvét,
majd röviddel ez után Fehérváry István Börtönvilág
Magyarországon  1945-1956 című művét. Előzőleg szinte
semmit nem hallottunk az 1950-ben már ÁVH által kezelt
magyarországi recski büntetőintézetről. Nem csoda, hiszen a
legnagyobb titokban működött a szovjet mintára kiépített
tábor, ahol nem kellett „elszámolni” a politikai okok miatt
oda hurcolt emberek életével.

A recski tábor szervezésének részletes története nem
ismert, a felszámolás után szinte mindent megsemmisítettek.
Annyi tudható, hogy előtte – 1950-ben – egy ávos tiszt
hónapokat töltött a Szovjetunióban, az ottani
kényszermunkatáborok tanulmányozása céljából. (Érdemes
tudni, hogy az

ÁVO-ból lett ÁVH, és a Szovjetunióban előbb volt
kényszermunkatábor, mint Németországban). Ne  felejtsük
el, ebben az időben Rákosi Mátyás volt a politikai
csúcsvezető, aki Sztálin legjobb tanítványának szerette
neveztetni magát. Ennek az időszaknak a recski tábor volt az
ÁVH egyik leghírhedtebb intézménye. A legszörnyűbb
körülmények között végeztettek embertelen munkát
olyanokkal, akiknek döntő többsége semmilyen bírói
kihallgatáson nem vett részt, értelemszerűen bírói ítélet sem
volt.  A széldeszkákból épített barakkokban csekély fűtés
volt, egy 200 literes hordó volt a WC, az élelmezés

minimális mennyisége és minősége messze nem volt arányos
a kőfejtés okozta fizikai terheléssel. Idézet Nyeste Zoltán
könyvéből: „Az erdőben minden ehetőt vagy annak  látszót
megkóstoltunk, gyökereket, füveket rágtunk, én még a bükkfa
keserű makkját is megpróbáltam. Annál sokkal jobb étel a
lótápnak nevezett takarmány, van bene gabonatörmelék, s
néha egy kis melaszt is kevernek hozzá. Ha csak tehettem,
kiloptam egy-egy maréknyit a lovak abrakostarisznyájából.
Mások is tehették, mert a lovak szemmel láthatóan
soványodtak.”

Jómagam háromszor jártam a recski megsemmisítő
táborban, a magyar GULAG leghírhedtebb helyszínén.
Nemcsak apám emléke kötelezett erre, hanem a jövő iránti
felelősség is. Vannak rossz jelek! Németországban két éve
Marx, idén meg Lenin (150 éve született) szobrot avattak.
Sok könyvem van. Egy Lenin által aláírt levélből idézek:
„Akasszanak fel legalább száz kulákot, végezzék ki a
foglyokat, tegyék ezt úgy, hogy az emberek több száz
mérföldről is lássák és reszkessenek a félelemtől!” (1918.
augusztus 10. – Stéhhane Courtois: A kommunizmus fekete
könyve.)  Nemrég megnéztem a Lenin-vonat című kétrészes
filmet. Lenint egy kedves, barátságos, szimpatikus
emberként mutatják be.  Nem szakadt meg a történelem
hamisítás folyamata!

A nemzeti öntudat mindenki kapcsolata történelmi
múltunkkal. Ez személyes kapcsolat és évtizedekben
mérhető. Úgy építjük a jövőt, hogy felidézzük a múltat.
Személy szerint az elvek és értékrendek ellaposodását, a
nemzeti elkötelezettségű politika szervezeti felhígulását és a
kulturális igénytelenséget tartom a legnagyobb veszélynek.
A recski tábor titkossága a fogságban tartott emberek
megsemmisítési szándékára utal. A mai napig nem tudják
hova temették a halottakat. A tábor felszámolása nem a
Rákosi-Nagy Imre váltásnak, hanem Sztálin 1953. március
5-én bekövetkezett halálának, és az ezt követő politika
szerény módosulásának köszönhető.

Végezetül egy érdekes ÁVH-s történet arról, hogy holló a
hollónak mégiscsak kivájja a szemét. Idézet Erdey Sándor A
recski tábor rabjai című könyvéből: „Az ÁVH Belső
Karhatalom önellátó volt, ami azt jelentette, hogy saját
konyhával, étteremmel és anyagbeszerzővel rendelkezett. Az
élelmiszer-beszerzés főnökévé Korompai századost nevezték
ki. Beosztott emberei a falvakban vásárolták fel az
élelmiszert, többek között a sertéseket is. Ezeket helyben
vágták le és teherautókkal szállították a fővárosba.
Korompai külön szerzett be még sertészsírt, így a szalonna
egy része nem került be a konyhára.  A százados összejátszott
egy „maszek” hentessel és annak adta el a zsiradékot. Erre
valahogy rájöttek, Korompaiékat hadbíróság elé állították és
mindkettőjüket kivégezték. A  Korompai  által okozott kár
12.000 forint volt.”

Csatári Lajos

70 éve hozták létre a recski kényszermunkatábort
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A védőnők áldozatos munkája felbecsülhetetlen értékű,
hiszen a várandósság első pillanatától kezdve vigyáznak a
baba és az édesanya egészségére. Sokszor lelki támaszt is
nyújtanak, és segítenek eligazodni az újdonsült anyukáknak
a kisgyermek körülötti teendőkkel.

Júniusban új védőnő érkezett Kenderesre, Sárközi
Szimonetta. 

- Hogy érzed magad városunkban? 
- Tetszik a város, és a kolléganőm is segítőkész,

mindenben számíthatok rá. Ismerkedek a babákkal és a
szülőkkel, igyekszem jó kapcsolatokat kialakítani.

- Honnan érkeztél hozzánk?
- Békéscsabán éltem, ott végeztem el az egészségügyi

szakközép iskolát. A Szegedi Tudományegyetemen
szereztem védőnői diplomát idén januárban. Nagy álmom
vált valóra, hiszen mindig is védőnő szerettem volna lenni.
Szerintem nincs annál szebb, mint gyerekekkel foglalkozni!
Nem könnyű, hiszen el kell nyerni az anyák és a családok
bizalmát is. Nagy kihívás ez, mert a mai világban az
internetről rengeteg információ zúdul a kismamákra és az
édesanyákra. A mi feladatunk, hogy segítsünk eligazodni
ebben az útvesztőben, válaszoljunk a kérdéseikre, segítsük
őket a mindennapokban. Az általános iskolás gyerekek és a
szakiskolás kamaszok szűrővizsgálatai során védőnőként
lehetőséget kapunk, hogy hatékonyan formálhassuk a
felnövekvő generáció egészségmagatartását. 

- Mit tanácsolsz a jelenlegi helyzetben az újszülöttek
látogatására?

- A COVID jelenléte átírta a mindennapjainkat. Az
újszülött babáknak még nincs kialakulva az
immunrendszerük, ezért semmiképpen ne látogassuk 6 hetes

koráig! A kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata nagyon
fontos, óvjuk meg a babát és az édesanyát is az esetleges
fertőzéstől! 

- Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet?

- Szeretek koncertekre és színházba járni, olvasni, illetve
sportolni. Jó lenne Kenderesen is női torna, ennek a
szervezését már kezdeményeztem. 

Sok sikert kívánok a munkádhoz, érezd jól magad nálunk!
Mikola Istvánné

inTeRJÚ

Ki tud róla?

„Védőnőnek lenni nem csak hivatás, hanem szolgálat is, és ez benne a szép.”

1936. október 2-án keltezett levelet kapott a
kenderesi Szivárvány Szabadszínpad Zsilák János
Úrnak címezve. Feladó: Magyarország Artista
Egyesület.

Kérünk mindenkit, aki erről a fontos kulturális
emlékünkről tud valamit, jelezze a lap
szerkesztőjének!

Köszönjük! 
(A gyűjteményi darab Csatári Lajos tulajdona)



Tanévkezdés

Hagyományosnak egyáltalán nem
nevezhető módon kezdtük a tanévet,
így tanévnyitónk is eltért a
hagyományostól. Máskor ilyenkor
tele az udvar gyerekekkel, szülőkkel,
pedagógusokkal, most viszont az
egyre terjedő koronavírus veszély és
a kedvezőtlen időjárás miatt
iskolarádión keresztül köszöntöttük
az első tanítási napot.

Azért is rendhagyó ez a tanév, mert
tovább folytatódnak a felújítási
munkálatok a 2. számú épületben, így
még mindig nem a végleges helyen
helyeztük el az osztályokat. Majdnem
befejeződött iskolánk székhely
épületének felújítása, bár még
kisebb-nagyobb hiányosságok
előfordulnak, de a tanítást
elkezdhettük. A felújított épületben
minden tiszta és szép, vadonatújak a
bútorok, az informatikai és egyéb
eszközök. Beüzemeltük az
iskolarádiót, 8 kamera figyel a
gyerekek biztonságára, a gyerekek
védelmét és a vagyonvédelmet
biztosítja a kiépített riasztó és
tűzjelző rendszer. A késői átadás
miatt a pedagógusok az idén
szeptemberben fogják dekorálni a
termeket, melyben a gyerekek
közreműködésére is számítunk.

Olyan régen találkoztunk már a
gyerekkel, hogy remélhetőleg
kevesen szomorkodtak a nyári szünet
vége miatt, és örültek, hogy ismét
együtt lehetnek barátaikkal,
iskolatársaikkal.

Sajnos tavasszal elmaradtak az
iskolahívogató programok, így
elsőseink csak szeptember 1-jén
kezdtek ismerkedni az iskolával, és
most ismerték meg tanító nénijüket,
Darvas Andrásné, Hédi nénit. Ő már
nagyon várta a gyerekeket. Azt
ígértem az elsősöknek, hogy Hédi
nénivel sok élmény vár rájuk, új

barátokat szereznek, ugyanakkor
elkezdődik a rendszeres tanulás is.
Koltavári Attila atya, iskolánk
plébánosa megáldotta legifjabb
iskolásainkat, és az ilyenkor szokásos
módon kis ajándékkal is
kedveskedtünk nekik.

Másodikosainknak sem lesz
egyszerű idén, hisz fél év kihagyás
után kell emlékezniük a tavaly
megtanult betűkre, számokra. Lesz
dolguk bőven, hisz, amit az előző
tanévben az otthoni tanulás során
nem sikerült megtanulniuk, azt most
kell pótolniuk Ili néni, Éva néni és a
többi pedagógus segítségével. A
harmadikosok életében az jelentett
változást, hogy a tavalyi két
osztályból egy osztály lett, tele
szorgalmas, igyekvő kisgyerekkel,
akik nem idegenek egymás számára.
Osztályfőnökük, Erika néni pedig
mindenben segíti őket. Az is változás,
hogy ők is és a negyedikesek is ebben
a tanévben a régi iskolaépületet, a 3-
as épületet vették birtokba. A szépen
felújított épületben Eszter néni és
Timi néni vezetésével öröm lesz
tanulni.

A felső tagozatot kezdő ötödik
osztályosok a megszokott tanító
nénijük helyett a szaktanári
rendszerrel találkoznak,
osztályfőnökük Nagy Csaba tanár úr
lesz. A hatodikosok a régi technika
termeket vették birtokba, a
hetedikeseknek és a
nyolcadikosoknak az új épületben
lesznek a termeik.

Ebben a tanévben egyházmegyénk
mottója: „Van itt egy gyermek.” Ez az
idézet a csodálatos kenyérszaporítás
történetére utal, amikor Jézus
megkérdezi az egybegyűlteket, hogy
mivel rendelkeznek, elhangzik egy
mondat: Van itt egy gyermek, akinél
5 kenyér és 2 hal van. Ahogy az
egyházmegyei tanévnyitón is
elhangzott, ez a mondat magában

foglalja, hogy egy közösség értékei
mindig fontosabbak az egyénnél,
magában foglalja az önzetlenséget,
hisz a gyermek közkinccsé teszi, ami
eddig csak a sajátja volt, s melyet
Jézus Krisztus áldása megsokszoroz.
E mottó jegyében szervezzük idén
iskolai programjainkat.

Kedves Szülők!

Intézményünkben mindenre
kiterjedő fertőtlenítő takarítást
végeztünk, ennek eredményeképpen
iskolánk tiszta és steril állapotban
várja a tanulókat. Ezután is
folyamatos lesz az alapos takarítás,
fertőtlenítés.

Nagyon fontos, hogy a
koronavírusos időszak erősödésével
még fokozottabban figyeljünk az
járványügyi szabályok betartására.

Kérjük a szülőket, hogy
gyermekük egészségi állapotát
fokozottan figyeljék, lázas, köhögő,
torokfájásos tüneteket mutató
gyermeket ne küldjenek iskolába,
közösségbe! 

A tanulókat érkezéskor csak az
iskola bejáratáig kísérjék, illetve
hazainduláskor a bejárat előtt
várakozzanak.

Épületeinkbe engedély nélkül ne
lépjenek be! Halaszthatatlan
ügyintézéskor előzetesen
egyeztessenek telefonon, belépéskor
a kézfertőtlenítés, a szájmaszk
viselése és a távolságtartás kötelező.

Elsődlegesen telefonon vagy e-
mailben keressenek bennünket! A
Kréta felületen vagy az iskola
Facebook oldalán mi is mindig
tájékoztatást nyújtunk a
legfontosabbakról.

Köszönjük az együttműködésüket:

Nagyné Lenge Margit
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola



Így koronavírus idejében nagyon nagy szükség volt rá, hogy végre 2020. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján
megrendezzük a búcsúvásárral egybekötött családi napot a Horthy-ligetben.  Gyerekeknek, embereknek nagyon kellett,
hogy egy kicsit kimozduljanak otthonról!

Sokoldalú rendezvényhelyszín a gyönyörűen felújított ligetünk, több helyszínen tudtunk programokat szervezni,
megoszlott a tömeg, jó levegő és az a sok gyermek mosoly….!

Köszönöm mindenkinek a segítő munkáját és támogatását!
Tóthné Molnár Ágnes

igazgató

HASZNÁLTRUHA OSZTÁS

és válogatási lehetőséget biztosítunk, gyerekek és családok
támogatására a Móricz Zsigmond Művelődési Ház

nagytermében

2020. október 1-jén csütörtökön 9-12 óráig.
Cipőt, ruhát, takarót, plédet, egyéb életminőséget segítő tárgyakat adunk

rászorulóknak ingyenesen! /Egy táska erejéig./

Városi Könyvtár

Fekete István: 

Szeptember

Őszi hálót szőnek már a pókok,
vizek tükrén vándor csillagok.
Bokrok árnyában üresek a fészkek,
mint az erdő szélén nyári kis lakok.

Szőlőhegyen a rizling meg a saszla
cukrot szűrnek a napsugárból.
Hasad már a diók szagos héja,
jegenyenyár csúcsán öreg varjú
szól.

Levegőben seregélyek járnak,
harkály rikkant, lepke tántorog,
kinyílik a zsúpos présházajtó,
s régi mámort lehel vén garádtorok.

Völgybe ér a délutáni árnyék,
hűvös az est, harmatos a rét.
Köd lebeg a patak fényes selymén,
teljes csillagporral tündöklik az ég.

Aztán elvesznek majd mind az
utak...
Nem marad más, csak a csend és
álom,
mohos tetőkön ásít a kémény,
halott levél kereng a pókfonálon.

Austin Wright: Éjszakai ragadozók
B. A. Paris: A dilemma
Camilla Lackberg: A kőfejtő
Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka: Már nem a tiéd (LOL
könyvek)
Gareth Moore: Nyomozz, mint Sherlock Holmes!
Heidi Perks: Aki keres, az talál
J.D. Robb: Halálos venedetta
Jessica Nadel: Zöldséges ételek
Kandi Steiner: Szeretlek, Whiskey!
Keith Richards, James Fox: Élet. Aki túlélte a rock and rollt (A Rolling
Stones gitárosának életrajzi könyve)
Királyi esküvők a történelemben
Lars Kepler: Lesben
Lévai Balázs: Azok a régi csibészek. Párbeszéd a rock and rollról 2. 
Linda Castillo: Szégyen
Marilynne Robinson: Háztartás 
Robert Ludlum: A Bourne-rejtély
Susan Mallery: Kisvárosi nővérek
Susie Orman Schnall: A poszter-lányok
Vavyan Fable: Habospite
Wilbur Smith: Szellemtűz
Will McIntosh: Éjégetők
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KUlTÚRA

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Újra ragyogott a Nap a kenderesi Búcsún

Új könyveinkből ajánljuk
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A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai

Az előttünk álló hónap vasárnapjain (szeptember 20-án, 27-én, valamint október 4-én, 11-én és 18-án) a szentmisék
délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként 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 (október 1-én) 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.

KenDeReS VÁROS KRÓniKÁJA2020. szeptember 19. oldal

egYHÁZi HÍReK

HiRDeTÉSeK

Katolikus Egyház

KÖSZÖNET

„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja
meg az érdemét, 
s az önzetlenség teszi tökéletessé.” 

(Jean de La Bruvére)

Köszönjük Pecze Lászlónénak, 
hogy a II. és III. számú 

Orvosi Rendelőbe
függönyöket adományozott.

Kenderes Város Önkormányzata

Kurucz
Építőipari Kivitelező és

Építőanyag Kereskedelmi Kft.

Kenderes városában 
a szennyvízhálózatra való

csatlakozását 
gépi és kézi

kivitelezéssel vállalja
4.800 Ft+áfa /m-től.

Az ár tartalmazza a gépi vagy kézi nyomsáv
kiásásának árát,

a csövek elhelyezését, csövek és idomok,
tisztító nyílások anyagköltségét,

nyomsáv visszatemetését.

A pontos árajánlattal kapcsolatban, 
helyszíni felmérés és időpont

egyeztetés:
Demeter Anita 

Tel.: 06-20/238 61 22

APRÓHIRDETÉS

2021. január 1-től frekventált helyen jól bevált
virágüzleti tevékenységemet eladnám vagy bérben
adnám a teljes árukészlettel és felszereltséggel
együtt. 

Érdeklődni a virágüzletben Szent István út 29. Fizetett hirdetés
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HIRDETÉS MEGJELENTETÉSE
KENDERES VÁROS

KRÓNIKÁJÁBAN

1 oldal (A/4-es nagyság) 20.000,-Ft
1/2 oldal    10.000,-Ft
1/4 oldal (9x13 cm) 6.000,-Ft
1/8 oldal (9x6,5 cm) 4.000,-Ft
1/16 oldal (4,5x7 cm)                          2.500,-Ft
A árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Hirdetését leadhatja a Városi Könyvtárban vagy a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban. 

A hirdetés árát lapzárta előtt kell kifizetni a Polgármesteri
Hivatal pénztárában.

Figyelem! 
Új hirdetési lehetőség!

2020. októbertől lehetőséget kínálunk Kenderes és
Bánhalma lakóinak 

APRÓHIRDETÉS
feladására

(ingatlan, állat, vegyes)
a Krónikában már 500,-Ft-tól! 

Érdeklődni lehet a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban Tóthné Molnár Ágnesnél 

a 328-141telefonszámon,
vagy a Városi Könyvtárban Mikola Istvánnénál 

a 328-366 telefonszámon.


