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„Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta: Elég volt!”
Márai Sándor: Mennyből az angyal című versének fenti
sorával köszöntöm városunk lakóit az 1956-os forradalom és
szabadságharc 64. évfordulóján.
„Rólunk beszélnek minden nyelven, sikong az éter és
csodál: Dávid harcol Góliát ellen” – így írt a költő Jobbágy
Károly 1956. november 2-án a magyar forradalomról.
Ha Nyugaton ezekben az időkben megtudták valakiről,
hogy magyar, ámulattal köszöntötték:
„Glória fifty six!” – Dicsőség ’56-nak!
Költők itthon és külföldön számtalan versben örökítették
meg a magyarság hősies bátorságát és világszerte elismerés
övezte nemzetünk szabadságvágyát.
Albert Camus a következőket írta: „A legázolt, bilincsbe
vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármely nép a világon.”
S hogy miért írta ezt? Mert pontosan tudta az egész világ,
hogy a magyarság a világtörténelem leghősiesebb harcát
vívta meg 1956-ban.
Mert a II. világháború alatt már a nagyhatalmak eldöntötték a magyar nép megkérdezése nélkül, hogy Magyarország a Szovjetúnió érdekzónájába kerül. Magyarországot
odadobták és mindenki tűrte az elnyomást, az embertelen,
idegen diktatúra borzalmait. Egyetlen nemzet volt, aki elsőként, bátran felegyenesedett és kimondta, hogy ELÉG VOLT!
Egy olyan ország, amelyet a XX. században is többször
kifosztottak, megaláztak, tönkretettek, akivel szemben a legnagyobb igazságtalanságot követték el az I. világháború után
Trianonban.
Egy olyan országban, ahol 1949-től 1953-ig 1.136.434
személy ellen indított eljárást az ÁVO és 516.708 embert el
is ítéltek. Ez a korszak a rettegés és a félelem birodalma volt.
1947-től kezdve Rákosi, Gerő és társaik egy totális diktatúrát
építettek ki ÁVH-val, besúgókkal, tankokkal.
Magyarország 1956-ban egy megszállt, lelkében megtört,
megfélemlített ország volt.
És mégis volt bátorsága, ereje, elszántsága a nemzetnek,
hogy ennek a totális rendszernek nekimenjen, hősiesen, életét
feláldozva küzdjön az igazságtalan, embertelen rendszer
ellen.

És mindezt külső segítség nélkül, egyedül, magára hagyva
küzdötte végig. Voltak ugyan ígéretek, biztatások, remények.
Sok ezer ember harcolt hatalmas bátorsággal, emberfeletti
hősiességgel, rendíthetetlen hazaszeretettel és szabadságvággyal, de nem jött külső segítség. Nem jött senki, csak a
szovjet csapatok özönlöttek be az országba a már itt lévő
200.000 orosz katonához 4600 harckocsival, hogy leverjék a
forradalmat.
1956-nak sok tanulsága van. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy a magyar nép tartósan nem viseli el a lelkétől,
szellemiségétől, szívétől idegen hatalmi rendszereket. Keresi
az igazságot és bátran mer változtatni. Másik nagy tanulság,
hogy a nép akarata szent és sérthetetlen, azt a hatalomnak
kötelessége tiszteletben tartani. ’56-ban sokan, baloldaliak és
jobboldaliak, szociáldemokraták és kereszténydemokraták
képesek voltak a nemzeti összefogásban, a nemzeti egységben gondolkodni.
1956-ban a haza legbátrabbjai vállalták a harcot a Góliáttal
szemben. Példát mutattak hősiességből, hazaszeretetből,
bajtársiasságból és nemcsak a többi hasonló helyzetben levő
nemzetnek, hanem az egész világnak, az utókornak is.
Van mit tanulnunk az ’56-os szabadságharcosoktól!
Mindenekelőtt azt, hogy érdemes a szabadság és az igazság
fényében keresnünk a boldogulásunkat.
Vegyük kezünkbe a sorsunkat! Vegyük kezünkbe úgy, ahogy
azt ők is megtették, radikális döntést hozva! Ünnepeljük hát
őket, mert példát tudtak mutatni nekünk egy olyan korban,
amely a magyar történelem talán legnehezebb időszaka volt.
Gyújtsuk hát meg mi is gyertyáinkat és őszinte, gyermeki
lélekkel mondjunk hálát szüleinknek, nagyszüleinknek azért,
hogy megmutatták nekünk: a legreménytelenebb helyzetből
is van kiút.
Dicsőség az 1956-os forradalom hős mártírjainak!
A forradalomnak két kenderesi születésű áldozata is volt:
KNIPFEL FERENC, aki 19 évesen a fegyveres harcok közben esett el a Corvin közben.
RAPI JÓZSEF, aki 18 évesen az október 25-i budapesti
Kossuth téri sortűz áldozata lett.
Bogdán Péter
polgármester
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ÖnKORMÁnYZAT HÍRei
Bursa Hungarica 2021
Kenderes Város Önkormányzata – az idei évben is - csatlakozott
a felsőoktatási hallgatók, illetőleg
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához.
Az "A" típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a
20212022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A "B" típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra
jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021.
évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2020. november 5.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi Polgármesteri
Hivatal Jegyzőjéhez (5331 Kenderes, Szent István út 56.) egy
példányban - a kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A
pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázathoz - a szociális rászorultság megítéléshez szükséges (jövedelemés
kötelezően
kitöltendő
nyilatkozatok
vagyonnyilatkozat) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből.
A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalról tölthető le:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_
menu[main_menu][item]=15&menueditb ox
[Menu]=main_menu
Kenderes Város honlapja www. kenderes.hu oldalról.
Kenderes Polgármesteri Hivatal

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

2020. október

3. oldal

KenDeReS VÁROS KRÓniKÁJA

Ha a rendelkezésre álló csatornahálózatra nem köt rá...
Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény alapján 2004. július 01-től
lépett hatályba a
talajterhelési díjfizetési
kötelezettség. Azokat a szennyvíz kibocsátókat
terheli, akinek meg van a lehetősége arra, hogy a
műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra
kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik, és a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
A talajterhelési díj alapja: minden év január 1-től
december 31. közötti vízfogyasztás. Kivétel, ha
év közben van a rákötés. Mértéke: 1.200 Ft/m3.
Kenderes város területérzékenységi besorolása
1,5-es érzékeny minősítés alá tartozik.
1 m3 felhasznált (vízmérő alapján mért)
vízmennyiség talajterhelési díja: 1 m3 x 1.200
Ft x 1,5 = 1.800,- Ft
1 m3 vízmérőn mért ivóvíz 296,20 Ft
1 m3 szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
ÖSSZESEN:

304,00 Ft
13,50 Ft
613,70 Ft

A fenti számítással szeretnénk érzékeltetni, hogy a talajterhelési díj közel háromszorosa a vízdíjnak! A víz és
csatornadíjat havonta fizetjük. A talajterhelési díjat minden év április 30-ig kell megfizetni egy összegben.
Mivel a talajterhelési díj összege rendkívül magas, javasoljuk a csatornahálózatra való rákötést!
A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:
- akinek nincs egyedi zárt szennyvíztározója / folyóvíz nincs a lakásban.
Nem képezi a talajterhelési díj alapját:
- ha külön felszerelt vízóra méri az állatok ellátásánál, illetve a locsolásnál elhasznált víz mennyiségét,
- a zárt tárolóból elszállított szennyvíz, számlával igazolt mennyisége. (Az utcában kiépített csatornahálózat van, de
műszaki probléma miatt a rákötés nem lehetséges. Igazolás a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjától szükséges.)
További felvilágosítást a talajterhelési díjról az 59/328-225 telefonszámon kaphatnak.
Dr. Tóbiás Ferenc jegyző
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Falugazdász hírek
EGYSZERŰSÖDIK A KAMARAI TAGDÍJ-ÜGYINTÉZÉS

Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elérkezett a 2020. évi tagdíj-megállapítási időszakához,
amely a korábbi tagdíjbevallási időszakot váltja fel.
Jelen tájékoztatóban rövid áttekintést adunk arról, hogy
miként változik a kamarai tagdíj megállapítása, és ezzel
kapcsolatosan Önnek milyen teendői vannak.
A tagjainktól érkezett jelzéseket figyelembe véve, az
adminisztratív terhek csökkentése érdekében módosult a
tagdíj megállapításának módja. 2020-tól – hasonlóan az SZJAbevallások során alkalmazott adóhatósági gyakorlathoz – a
NAK már minden olyan tagjának megállapítja a kamarai
tagdíját, akiről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
szolgáltatott bevétel és árbevétel adattal rendelkezik, legyen szó
őstermelőről vagy egyéni vállalkozóról. Ezáltal a korábbi
önbevallási időszak megszűnik.
A 2020. évi tagdíj megállapításának alapjául a 2018. évi
árbevétel adatok szolgálnak. Amennyiben adatok hiányában a
tárgyévre vonatkozóan a tagdíjfizetési osztályba soroláshoz a
tag árbevétele, és ezáltal a tag által fizetendő tagdíj mértéke
nem megállapítható, a tagdíj mértéke az érintett évre
vonatkozóan őstermelők és egyéni vállalkozók esetében
egyaránt évi 2.000 forint.
A tagdíj-megállapítás időszaka:
2020. október 1. – október 31.
Ezen időszakban a NAK portáljáról (www.nak.hu) elérhető eIrodában elektronikus úton tájékozódhat arról, hogy a NAK
milyen adatok alapján állapította meg az Ön számára a 2020. évi
tagdíjat. Ezt követően az alábbi lehetőségei vannak:
•

•

•
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Amennyiben egyetért a NAK által meghatározott
tagdíjfizetési osztályba sorolással, illetve a tagdíj
mértékével, akkor a már említett tagdíj-megállapítási
időszakban jóváhagyhatja azt az e-Irodában.
Amennyiben a számítás alapjául szolgáló adatokat
korrigálni szeretné, vagy tagdíjkedvezménnyel kíván élni,
úgy a korábbi önbevallási felülethez hasonló formában tudja
jelezni ezen igényét a szükséges igazolások csatolásával.
Ha nem hagyja jóvá azt, de a már említett tagdíjmegállapítási időszakban a NAK által használt adatok
módosításához szükséges igazolásokat sem nyújtja be, és
kifogást sem emel, akkor a NAK által megállapított
tagdíjat az időszak végével Ön által is jóváhagyottnak
tekintjük.

Mivel a 2019. évi tagdíj megállapításának alapja szintén a
2018. év volt, azon tagok esetében, akik a tavalyi önbevallás
vagy önrevízió során sikeresen vettek igénybe
tagdíjkedvezményt, a benyújtott igazolások alapján
megállapított kedvezményt a NAK a 2020. évi tagdíj esetében is
figyelembe vette. Amennyiben Ön nem a jelzett időszakokban,
hanem később nyújtott be kedvezmény igénybevételéhez
szükséges igazolást, úgy azt 2020. október 31-ig ismét csatolnia
kell a 2020. évi tagdíj-megállapítási felületen.

Amennyiben a 2019. évi tagdíj megállapításához nem vett
igénybe kedvezményt, de élni kíván vele, úgy a szükséges
igazolásokat 2020. október 30-ig még pótolhatja. Ebben az
esetben az igazolás alapján megállapított tagdíjat 20 százalék
pótlék is terheli majd.
Az idei évtől változott a kedvezmények igénybevételéhez
szükséges igazolások kiállításának módja is. 2020-tól már
könyvelők is készíthetnek olyan igazolásokat, amelyeket
korábban csak könyvvizsgálók tehettek meg. Ennek feltétele,
hogy az adott könyvelő megfeleljen az Alapszabályban leírt
kritériumoknak, valamint az Ön tagdíj-megállapításában
szereplő, NAK által megállapított bevétel, árbevétel ne
haladja meg az 50 millió (TÉSZ/TCS kedvezmény esetén a
300 millió) forintot.
Lehetősége van arra is, hogy e-Iroda fiókján keresztül
meghatalmazza könyvelőjét, könyvvizsgálóját, hogy Ön
helyett ő fogadja el vagy korrigálja a 2020. évi tagdíját.
A 2020. évi tagdíj megfizetésének határideje: 2020.
október 31.
A tagdíjat az alábbi módok valamelyikén egyenlítheti ki:
• a tagjainknak küldött levelünkhöz mellékelt csekken;
• a NAK, OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244
számú bankszámlájára banki átutalással. Ez esetben a
közlemény rovatban, kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni
kamarai nyilvántartási számát vagy adószámát/adójelét;
• vagy idéntől akár online díjfizetéssel is a www.nak.hu
portálról elérhető e-Iroda fiókján keresztül.
A tagdíj-megállapítás menetéről, a változásokról és a
teendőkről minden fontos információ megtalálható portálunkon
(www.nak.hu), ahol elérheti a részletes tájékoztatást tartalmazó
Alapszabályunkat,
valamint
egyéb
szabályozó
dokumentumainkat, a Gyakran Ismételt Kérdéseket, valamint a
kapcsolódó nyomtatványokat is. A felmerülő kérdésekkel
kapcsolatban, kérjük, keresse fel falugazdászát, vagy hívja
telefonos ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon munkaidőben a
+ 36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon.
Előfordulhat, hogy egyes időszakokban ügyfeleink nehezebben
jutnak szabad ügyintézőhöz, ebben az esetben javasoljuk, hogy
8:00-9:00; 12:00-13:00 vagy 15:00-17:00 óra között
próbálkozzanak
újra.
Munkatársaink
az
ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címen is állnak rendelkezésére.
Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei megtalálhatóak
portálunkon.

Ügyfélfogadási napok KENDERESEN
a Művelődési Házban:
Szerda:
8:00 – 16:30
Csütörtök: 8:00 – 16:30
Ternovánné Kun Erzsébet
falugazdász
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

06 70 505 02 85

2020. október

KenDeReS VÁROS KRÓniKÁJA

5. oldal

inTÉZMÉnYi KÖRKÉp
Október 1-je az Idősek Világnapja, ez alkalommal köszöntöttük
az idősek klubját igénybe vevőket.
Tisztelt Idősek!
Gondolták volna, hogy Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet?
Ezért feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy méltóságteljes
öregkora, feladata, szerepe, helye legyen a társadalomban minden idősödő embernek. Ugyanakkor legfontosabb mégis csak az emberi kapcsolatok erőssége, a kis közösségünk megtartó ereje.
A legfontosabb az ilyen kapcsolatok megléte, mint amit most ebben a
pillanatban átélünk. Ez az erő annyira intenzív, amennyire az időseinkre
mi magunk figyelni tudunk, hogy mennyi időt és törődést szánunk rájuk.
Egy-egy közösséget is ez az erő tart össze, gyűjt egybe rendszeres időközönként. Tehát az, hogy ez a közösség létezik, működik, él, azt jelenti,
hogy itt jelen van ez az erő.
Az Idősek Napja nem lehet soha csak egynapos ünnep!
Az idősek megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó
kötelességünknek tartjuk életünk során. És minden minőségünkben:
gyerekként, szülőként, nagyszülőként, szakemberként, és közemberként.
Kedves Idősek!
Köszönettel tartozunk Önöknek azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették
és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak,
hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk, és nyomdokukba
léphessünk.
Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit a sors
az Önök korosztályára mért. Az időskor egy nagyon fontos életszakasz,
ajándék annak, aki meg tudja élni lényegét. Ez a lényeg pedig, hogy: az
kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat! A
szeretni- tudás, a türelem, a megértés művészetének birtokosai Önök,
ezekhez szüksége-sek a személyes kapcsolatok, a közösségek.
Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket Önök megőriztek és
mindazt, amivel minket felvérteznek és gazdagítanak!
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy invitáljam
Önöket, jöjjenek hozzánk, töltsék napjaikat a mi kis közösségünkkel!
Kovács Miklósné
Ökrös Istvánné
mb.intézményvezető
szociális gondozó

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
Az idő … az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.
Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Időtől függetlenül énekel a kismadár.
Múljon az idő, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.
Az idő, mint egy drágakő,
Mint a boldogság, csak eljő.
Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,
Mindegy, hogy idős vagy fiatal,
Csendes, vagy erős a zivatar.
Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.
A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idős a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.
Önök tényleg tudják milyen nehéz ez,
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz.
Ennyi bábu között embernek maradni,
Silány tv műsor helyett könyvet ragadni.
Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különböző „embereket”.
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.
Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idő teszi lehetővé,
De nem tehető mindenért felelőssé.
Mindegy a kor, mi magyarok maradunk,
De elsősorban emberek vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez,
Hisz előbb utóbb mind idősebb lesz.
Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős embereknek.

A képen látható: felső sor: Horog János, Juhász Istvánné,
Szabó Rozália és a kis mosolygós gondozónő: Ökrös Istvánné
Erna alsó sor: Kurucz Sándorné, Hodosi Elek

S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.
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ÉLeTMÓD
(jeles napok, gasztronómia, sport, zöld rovat, helytörténeti érdekesség)
Jeles napOk – OktÓBeR
Mindszent hava – Őszhó – Magvető hava
október 1. Az idősek világnapja; A mellrák elleni
küzdelem világnapja; A zene világnapja
október 2. A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
október 4. Az állatok világnapja
október 6. Az aradi vértanúk emléknapja
Október 9. Posta világnap
október 10. A lelki egészség világnapja
október 12. A csillagászat napja
október 15. A fehér bot (a vakok és gyengénlátók)
nemzetközi napja
október 16. Élelmezési világnap; A kenyér világnapja

október 17. A szegénység elleni küzdelem világnapja
október 18. A magyar festészet napja
október 21. Földünkért világnap
október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe
október 24. A magyar operett napja
október 24. Az ENSZ világnapja
október 31. A reformáció emléknapja; Őszirózsás
forradalom emléknapja
október utolsó munkanapja: Takarékossági világnap

születésnapi köszöntő – 1970
Októberi számunkban az 1970-ben született olvasókat köszöntjük.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk mindannyiuknak!
Néhány nevezetes esemény, érdekesség ebből az évből:
– népszámlálást tartottak Magyarországon, mely szerint az ország lakossága 10.314.152 fő volt,
– Budapesten átadták a kelet-nyugati metró első szakaszát,
– a Szerencsi Csokoládégyár elkezdi gyártani a Balaton szeletet, a Tibi csokit és a Macskanyelvet,
– Magyarországon minden szeszipari vállalat megkapja a Coca-Cola palackozási jogát,
– Brian May, Freddie Mercury és Roger Taylor megalakította a Qeen együttest,
– Paul McCartey egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy kilép a Beatles-ből, ezzel hivatalosan is feloszlott a
zenekar,
– a Luna-17 szovjet űrhajóról leszállt az első mozgó kísérleti állomás a Holdra,
– megjelenik a floppy disk, az adattárolást leegyszerűsítő lemez,
– megnyitják a turisták részére a Kínai Nagy Falat,
– a Mexikói labdarúgó-világbajnokságot Brazília nyerte,
– ebben az évben született Kovács Kokó István ökölvívó, Csisztu Zsuzsa tornász, Erős Antónia műsorvezető,
– 1970 november 19-én Kalocsán rekord meleget mértek: 20,4 fokot.

1000 éve született Szent István
1000 éve született Szent István,
akinek akkor még Vajk volt a neve.
Az 1938-as ezüst ötpengősön a születési év 969.
A képen látható első magyar pénzt ő bocsátotta ki.
A gyűjteményi darabok Csatári Lajos tulajdona.
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kertbarátoknak
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spORt–HORGÁszat
Sport rovatunkban most a helyi horgász sikerekből mutatunk be egy kis ízelítőt.

Kedves kertbarátok!
Sokat olvasom, hogy vannak, akik várják a
kukás autót azért, hogy a levágott füvet és a
vékonyabb ágakat metszés után elvitessék.
Komposztáljunk! Ez a kertben, ház körül
keletkező szerves anyag nem hulladék, nem
szemét, hanem értékes tápanyag.
Vásároljuk a drága vagy éppen az olcsó
semmire sem jó virágföldet és várjuk a
csodát. Ha van a kert sarkában akár csak egy
négyzetméternyi hely, már el is kezdhetjük a
saját - minden tápanyaggal ellátott komposztunkat érlelni.

Baranya Tamás 2020. szeptember 19-én fogott egy 11,20 kg-os tő-pontyot csokis és
puncs ízesítésű bojli kombinációval.

Belekerülhet minden kerti anyag, pl. fű,
nyesedék, falevél, gyomok, hullott gyümölcs,
konyhai zöldhulladék, kávézac, teafilter,
száraz kenyér, fahamu állati trágya, (kivéve a
kutya –és macska ürülék, mert az
kórokozókat tartalmazhat) stb.
Nem kerülhet bele hús, csont, és főzött
étel.
Az összetevőket lehetőleg aprítva tegyük
bele, és rétegezzük. A dió, vadgesztenye és a
tűlevelű fák levele is komposztálható, de
célszerű külön halomban érlelni, mert
hosszabb ideig tart, és más felhasználást
kíván.
Az összegyűjtött anyagot időnként
forgassuk át! Ha száraz, öntözzük meg, ha
esetleg kellemetlen szagú (rothad), forgassuk,
de hagyjuk inkább szárazabban.
Ha jól dolgoztunk lesz egy csomó értékes,
tápanyaggal
telített
humusz,
amit
felhasználhatunk a kert talajának javítására
virágaink átültetésénél, vagy gyümölcsfáink
tövére téve tápanyag utánpótlásra.
Ne feledjük: a komposztban élet van,
ellentétben a műtrágyákkal!
Kicsiben mi is tettünk valamit a Földért!
Lukács Károly
dísznövénykertész

Bordás József 2020. május 22-én 7,8 kg-os pontyot fogott ízesített gumikukoricával,
csalitüskével és 8-as Caperland horoggal.

Koncz Vince mindössze 2 szem főtt kukoricával fogott egy 5,7 kg-os pontyot.
Horgászsikerekről készült fotókat a mikolane.edit@gmail.com e-mail címre küldjék
el az alábbi adatokkal: a horgász neve,
a fogás dátuma, a hal fajtája és súlya, a csali összetétele.
A fotókat a közreműködők bocsájtották rendelkezésünkre.
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GasztROnÓMia
KAKASTARÉJ „ERÉNYIVEL”,
ZÚZÁVAL
Hozzávalók: 2 kg kakashere, 3 kg kakastaréj, 2 kg csirke zúza, 1,5 kg vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 3 db zöldpaprika, só, Delikát, őrölt pirospaprika,
csípős csöves paprika (mindenkinek ízlése szerint). Ezt az adagot versenyekre
készítem, ha kevesebbet főzünk, ugyanezt az arányt érdemes tartani.
Előkészület: minden hozzávalót megtisztítok, a felesleges részeket eltávolítom. A taréjt és a zúzát vízben előfőzöm
(a vízbe nem teszek sót). Ha fiatal a taréj
1,5 órát, ha idősebb, legalább 2 órát. Ha
ez kész, leszűröm. A főzőlébe beleteszem
a kakasherét, de csak 10 percig főzöm,
majd kiszedem. Ezután a hagymát és a
fokhagymát megpirítom, belekarikázom
a zöldpaprikát, ezzel is pirítom egy
keveset. Ezután felkészítem a pörköltet:
beleteszem az előfőzött taréjt és zúzát, és
fűszerezem. A kakasherét később teszem
bele, legalább 1,5 órával. Készre főzöm.
Kóstolni kell, mert a taréj magába szívja
a sót. Főtt burgonyával tálalom.
PÖTTYÖS TÉSZTA
30 dkg lisztet fél csomag sütőporral,
15 dkg margarinnal, 1 tojással, 10 dkg
cukorral, 1 citrom reszelt héjával össze-

gyúrok. A tésztát kettéveszem, a felével
kibélelek egy tepsit, vastagon megkenem
lekvárral. A másik feléből 6 db rudat
sodrok ki, majd hosszában rárakom a
lekváros lapra. 5 db tojás sárgáját 20 dkg
cukorral kikeverek, és 20 dkg darált diót
teszek hozzá. Ehhez jön a habbá vert
tojásfehérje. Ezt a masszát ráöntöm a
rudakra, és megsütöm. Vaníliás porcukorral meghintve tálalom. Jó étvágyat!
Andrásiné Csontos Erzsébet
Kenderes, Jókai út 14.
TEJSZÍNES MUSTÁROS CSIRKE
Hozzávalók 2 személyre: 1 fej lila
hagyma, 2 db csirkemell, 20 dkg gomba,
1 evőkanál olaj, 1 kávéskanál mustár, 50
ml főzőtejszín, só, bors.
Egy közepes serpenyőbe tesszük az
összevágott gombát, és addig pirítjuk,
míg barna színt kap. Hozzáadjuk a
kockára vágott lila hagymát, és a
csíkokra vágott csirkemellet. Megsózzuk,
és összepirítjuk (kb. 5 perc), majd
hozzáadjuk a mustárt és a tejszínt és 1,5
dl vizet. Lassú tűznél puhára főzzük a
húst, a végén ízlés szerint borsozzuk.
Bármilyen körettel tálalható. Jó étvágyat!
Koncz Vincéné Kenderes, Ifjúság út 4.

PARADICSOMOS
KÁPOSZTA ROMÁSAN
Egy közepes fej vöröshagymát zsíron
lepirítok, és fél doboznyi sűrített
paradicsomot teszek hozzá. Kb. 1kg
disznóhúst kockázok hozzá kicsivel
nagyobb darabokban, mint a pörkölthöz
szoktuk.
Teszek hozzá 2 db félbe vágott
paradicsomot, fűszerezem sóval, borssal,
delikáttal, egy pici pirospaprikával.
Lefedem, és hagyom, hogy levet
engedjen.
Felengedem vízzel, és attól függően
milyen kemény a hús, hagyom főni.
Közben kóstolom, és ízlés szerint
fűszerezem, ha még szükséges.
Ha félig megfőtt a hús, hozzáadom a
káposztát, (egy közepes fej, amit
nagyobb darabokba vágok fel) és
megfőzöm a hússal. Végül egy vékony
rántást teszek rá és összefőzöm.
Baktai Anikó
Kenderes, Zrínyi út 17

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Agrármérnök (Kisújszállás),
Óvónő (Kenderes),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója-ügyfélszolgálati
menedzser (Kunmadaras),
Kerekedő (Kisújszállás),
Bolti eladó (Berekfürdő, Kisújszállás),
Pultos (Karcag),
NC, CNC gépkezelő (Karcag),
Általános karbantartó (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari
foglalkozás (Kunmadaras),
Árufuvarozó (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Szobafestő (Karcag),
Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
Rakodómunkás (Karcag),
Egyszerű ipari foglakozás-karbantartó (Karcag),

Egyszerű ipari foglakozás-édesipari betanított munkás
(Karcag),
Munka és termelésszervező (Kisújszállás),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
Lakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
Villanyszerelő (Kisújszállás),
Erdészeti motorfűrész-kezelő (Karcag),
Gyógymasszőr (Berekfürdő).
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/
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Hagyományostól eltérő, szakmai arcképvázlat
Szautner Jánosné Szigeti Gizella

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”
(Móricz Zsigmond)
Ez a bemutatkozás a kenderesi embereknek szól. Közöttük vannak olyanok,
akik még emlékeznek rám, és én is emlékezem rájuk, első sorban osztálytársak,
tanítványok, tanítványaim szülei és mások.
Önök az áruház történetéből ismerik az
apukámat, anyukámat, a szülőházamat,
és a gyermekkorom néhány eseményét,
amiket gyerekként nem egészen úgy
éltem meg, mint ahogyan most felnőtt
fejjel megfogalmaztam.
1944 májusában születtem.
„Óvodába” reformátusként az apácákhoz jártam néhány társammal egy évig. A
következő évben a Horthy kastélyban
indítottak óvodát, egyetlen csoport volt,
amiben 60 fő körül jártunk Kati óvó nénihez. Legtöbben csak délelőtt voltunk ott,
ebédelni hazajártunk, de élveztük a közös
játékokat, a meséket, foglalkozásokat.
Általános iskoláimat Kenderesen végeztem.
Sok gyerek volt akkoriban a községben. 1950-ben több első osztály is indult.
A 4-es út volt a választó vonal a beiskolázás szempontjából. Elsős képem nincsen,
de a másodikoson látható, hogy két, talán
még három osztály is kitelt volna belőlünk. Sajnos már alig vannak, akik magukra ismerhetnének.
Alsóban több igazgatóm is volt, felsőtől Turán Béla bácsi, az osztályfőnököm
Forróné Hajnalka néni volt, de tanított
Barta Pista bácsi, Hapek Imre bácsi, Tátrai
Jóska bácsi, és mások.
Gimnáziumba én is Kisújra jártam a
„Móriczba”, - ahogyan a legtöbb kenderesi gyerek. Szabadidőnk sokkal több
volt, mint a mai fiataloknak. Mi szerettünk könyvtárba menni, télen tánciskolába, moziba, bálba jártunk.
Nyaranta helyettesítettem Kinczel Évikét a könyvtárban. Jöttek a gyerekek
könyvekért. Sok gyerek mondta, hogy
„Anyukám azt üzeni, hogy neki piszkos,
rongyos könyvet tessék adni.” Egyszer
megkérdeztem az egyik anyukától, hogy
miért ragaszkodik az ilyen könyvekhez.
Azt válaszolta, hogy „azért, mert azokat
biztosan sokan olvassák, csak jó könyvek
lehetnek. És ez eddig be is vált!”
Érettségi után a Jászberényi Felsőfo-

kú Tanítóképzőbe jelentkeztem, azért,
mert szerettem gyerekekkel foglalkozni.
Apukám az érettségim előtt hagyott itt
örökre bennünket. Kétséges volt a továbbtanulásom. Ekkor kereste meg anyukámat Lucz Pista bácsi, az akkori tanácselnök, kedvező ajánlattétellel.
Pista bácsi azt mondta, hogy mivel
felvettek, el kell mennem a tanítóképzőbe, és amennyiben félévkor jeles eredményt érek el, társadalmi ösztöndíjjal
segítik a tanulmányaimat. Amennyiben
tartom a jeles eredményt, a támogatást
továbbra is megkapom. Cserébe annyi
időt kell Kenderesen tanítani, amennyi
ideig az ösztöndíjat kaptam. 1965 februárjában egy tanító néni nyugdíjba vonult,
és tanítóra volt szüksége a községnek.
Így kerültem Kenderesre, és a szokásos
gyakorló félévi program helyett, osztálytanítóként teljesítettem ezt a feladatot. A
munkámért pedig fizetést kaptam, természetesen így már nem járt az ösztöndíj.
Két évig kaptam a támogatást.
A Református Iskolában egy másodikos osztály várt rám szorgalmas kislányokkal, eleven kisfiúkkal. Ők lettek az
én első, igazi tanítványaim! Büszke is
vagyok rájuk! Csodálatos érzés volt az,
hogy ők hozzám tartoznak, én felelek
értük! A teremben még volt katedra, azon
állt az asztal, olajos padló volt, vaskályhával fűtöttünk, a gyerekek padokban ültek,
mártogatós tollal írtak, de mindig volt
időnk beszélgetni! Testnevelés órán sokszor kimentünk a ligetbe játszani. Élvez-

ték ők is, én is. Kirándulni a közeli kiserdőbe a TSZ teherautójával mentünk.
Számomra ez is emlékezetes maradt!
Remélem, nem vagyok ezzel egyedül!
Két tanévet tanítottam Kenderesen.
(1965-67)
1965 őszén, már okleveles tanítóként,
az Újtelepi Iskolába kerültem, elsőseim
voltak. Már nyáron elkészítettem számukra a szemléltető eszközöket. Nagyon
jól éreztük magunkat, ebben az egy tantermes iskolában! Ennél ideálisabb helyet
el sem lehet képzelni! Akkor még napi 4
óránk volt elsőben, szombaton 3, mert
akkor is jártunk iskolába. Délben mindenkit ebéddel várt az anyukája. Arról is
van tudomásom, hogy a szülők azon versenyeztek, hogy kinek a legszebb a füzete. Emlékezetes volt a Farsang, első díjat
hoztunk el.
Pár éve Szolnokon egy karácsonyi
könyvvásárban feltűnt nekem egy 50 év
körüli „fiatalember”, akiről kiderült, hogy
kenderesi. Megkérdeztem tőle, hogy
esetleg nem Balla Gyurikának hívják?
Meglepődött, hiszen kicsit mókás volt a
helyzet, de megerősítette, hogy valóban ő
Balla György. Honnan ismerem? Hát az
Újtelepi iskolából! Elsőben tanítottalak,
Cs. Nagy Imike volt a barátod! Mosolyogva elgondolkozott. Nekem a gyerekeim, Gyurikák, Imikék maradtak!
1966-ban az új tanévet ismét első osztállyal kezdtem, ismét a Református Iskolában. Ők sem voltak kevesen, de szerették egymást, és ez volt a legfontosabb!
Négy pedagógus gyerek is került hozzám, pedig párhuzamos osztály is indult.
Akkor még fel sem fogtam ennek a jelentőségét! Ma már tudom, hogy mit jelent
az, ha a kolléga tanítót választ!
A gyakorló évemmel együtt két és fél
évet töltöttem otthon. A szülőkkel mindig
szótértettünk, mindig támogattak, mert
látták, hogy a gyerekeikért dolgozom.
Ma is emlékszem az első szülői értekezletemre. Nem az asztalhoz ültem távol a
szülőktől, hanem az első pad írólapjára.
Lehet, hogy ez szokatlan volt, én ösztönszerűen ültem oda. Onnan mondtam el
nekik, hogy mit szeretnék, és hihetetlen
volt számomra, hogy a nálam jóval idősebb anyukák feszült figyelemmel hallgatják a szavaimat. Nálunk érvényesült a
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„szentháromság” elve. Tudták, hogy
„Egyfelé kell húzni a szekeret!”, ha eredményeket akarunk elérni. Lettek is eredmények! Sokan tanultak a tanítványaim
közül tovább. Lettek orvosok, gyógyszerészek, óvónők, tanítónők, tanárok,
egészségügyi asszisztensek, bolti eladók,
és más hasznos munkát végző, megbecsült szakemberek.
A tantestületben együtt tanítottam a
volt tanáraimmal és a később érkezett
kollégákkal: Banáné Marikával, Matosné
Jucikával, Oláh Miskával és feleségével,
Sajtos Mariskával, Ferencziné Katival,
Benczéné Tecával, a Barna házaspárral,
Farkas Klárival, Végi Erzsikével, Ökrösné
Valikával, Bogdán Kálmánnal, és elnézést kérek azoktól, akiket kihagytam, így
55 év távlatából.
Emlékszem, hogy több feladatot is szívesen vállaltam. Voltam kisdobosvezető
Oláh Miska mellett, élmény volt táborozni a Csanyikban. Feledhetetlen a gyerekek éneke az Aggteleki Cseppkőbarlangban. Az „új Kultúr” akkoriban kezdte
meg a működését, mi fiatalok odajártunk
szórakozni. A Szigligeti Színház rendszeresen tartott ott előadásokat, de a Ház
vezetői, Jolika néni, Laci bácsi, sok más
előadást is „elhozott” a falu lakóinak.
Különösen Bojtor Imre dalestje aratott
nagy sikert. Ezekre a rendezvényekre én
„szerveztem” a kollégákat, összekötő kapocs voltam a kultúrház és az iskola között. És még mennyi minden történt az
alatt a két és fél év alatt! Anyák napi műsort tanítottam be fiataloknak, és hasonlók.
Akkor még nem tudtam, hogy tanítói
pályámnak a legszebb időszakát éltem
meg otthon, Kenderesen. Remélem, nemcsak számomra volt szép ez az idő!
1967-ben férjhez mentem, Szolnokra
költöztünk. Sokat járkáltam állás után még
a környező településeken is, nem sok
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eredménnyel. Magam is meglepődtem,
amikor augusztus végén megkeresett a
Délibáb úti iskola igazgatója, hogy neki
nagyon kellene egy elsős tanító néni,
mert most, az utolsó percben hagyta cserben a kolléga. Nagy kő esett le a szívemről! Az iskoláról semmit nem tudtam. Pár
nap múlva felkerestem a Délibáb utat,
ahol kiderült, hogy az iskolának van egy
tagiskolája, - a mostani Széchenyi lakó
telep helyén-, amit Kisgyepnek hívtak.
Ott volt egy két tantermes iskola, ahová
engem szántak. Hihetetlen körülmények
között éltek ott az emberek, a XX. század
közepén!
Tizenöt évet tanítottam Szolnokon a
Délibáb úti iskolában.
Két évet a tagiskolában, tizenhármat az
anyaiskolában töltöttem, ami peremkerületi iskolának számított, sok hátrányos
helyzetű kisgyerekkel. Soha nem vágytam belvárosi iskolába!
Szolnokon a Zöld Iskolában tizennégy évet töltöttem
Amikor anyukám megbetegedett, magunkhoz vettük, és a Széchenyi lakótelepre költöztünk. Ott nyílt egy új iskola,
a Zöld Iskola, ahová iskolaéretlen gyerekeket iskoláztak be az egyik első osztályba. A bizalom jeléül kaptam meg ezt
az osztályt. Nem volt könnyű dolgom.
Hét éven át tanítottam ilyen osztályban,
utána ezeket megszüntették. A probléma
viszont, a gyerekek egyenlőtlen fejlődése, megmaradt. Ekkor végeztem el a
fejlesztő pedagógiát. Csak nyáron eszméltem rá arra, hogy képesítésem ugyan
van, de nincsenek füzetek a gyerekeknek,
és nincsen megfelelő program sem a haladáshoz. Egész nyáron ezek készítésével
voltam elfoglalva. Az első Nebuló és a
hozzá való kézikönyv ekkor készült,
ennek 25 éve, és még most is használják.
Aztán napról, napra, óráról-órára készítettem folyamatosan a többieket is. A kollégák beszéltek rá a kiadásukra.

Osztályképek: 2. és 7. osztályból
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1996-ban korkedvezménnyel jöttem
nyugdíjba.
Úgy lecsökkent a tanulói létszám,
hogy két év múlva bezárták az iskolát! A
kollégák viszont előadások megtartására
kértek, a Nebuló füzetek használatának
bemutatásával kapcsolatosan. Nagy volt
az érdeklődés!
Tíz évig az Apáczai Kiadó mentorjaként felnőtt oktatásban vettem részt.
1998-ban az Apáczai Kiadó egyik prominens személyisége meghallgatta az
előadásomat és felajánlotta, hogy végezzek náluk Mentorképzőt, és tartsak előadásokat a Kiadó mentorjaként a kollégáknak. Fiatal voltam, szerettem a munkám és elvállaltam. Tíz évig jártam velük
az országot, vittem a könyveimet, amelyek így országosan ismertté váltak.
Persze, hogy Kenderesre is jutott belőlük
Király Lászlóné Korpás Eszterke jóvoltából.
Az előadásokon a kollégák tanulásmódszertan könyvet hiányoltak tanítóknak. Azt is megírtam 74 éves koromban.
Szeretem a szakmámat, most 77. évesen
sem tudok tőle elszakadni, így érzem jól
magam.
Kaptam elismeréseket is, kettőt említek meg közülük. Az egyiket, a Nebuló és
programja megjelenése után kaptam, a
Magyar Tudományos Akadémiától. Ez
azért DAB–díj, mert a területileg illetékes
Debreceni Akadémiai Bizottságtól vettem
át. Az utolsót, már nyugdíjasan kaptam,
egy országos pályázaton, a pedagógiai
pályám bemutatásáért a kollégák megszavazták nekem az „Arany minősítés”-t.
Mindkettő rangos elismerés, de a legtöbbet számomra mégis az jelenti, hogy a
pedagógusok még ma is használják a könyveimet, és a gyerekek is szeretik azokat.
Szolnok, 2020. október 10.

2020. október

11. oldal

KenDeReS VÁROS KRÓniKÁJA

Gyakorlófélévem: 2. osztály: 1965.

A Ligetben 1965.

A legkedvesebb fényképem (Újtelep)
1966.

Kirándulás teherautóval 1965.

Úttörőélet

Az Újtelepi iskolában: 1 osztály: 1966.

A Református Iskolában 1. osztály 1967.
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2020 – Fekete István emlékév

A máig népszerű író születésének 120., halálának 50. évfordulója alkalmából
Turi János írásával emlékezünk.
Isten szerette ezt a világot, mert megengedte, hogy az ember békében megöregedjen és utolsó perceit is az otthonában, szerettei körében tölthesse el. Akit
magához szólított az Úr, az a sorsával
megbékélve ment, mert tudta, hogy azt
tette, amit tennie kellett, nem többet
annál, de egy kicsivel se kevesebbet!
Egy ember, akit Fekete Istvánnak
hívtak, nagyon szerette volna, hogy ilyen
legyen a világ! Kereste is sokáig mindenfelé, mint ahogy azok keresnek, akik
elveszített gyermekkorukat kutatják és
vágyják vissza. Sokan megjárták már és
ma is járják ezeket az utakat, de persze
nem találnak semmit, mert ezen a Földön
nem hozható vissza az, ami elmúlt és ez a
világ nem alkalmas arra, hogy az
emberek számon kérjék rajta az álmaikat.

Forrás: internet
Létezett valaha egy világ… Ebben a
világban különösen tiszta és derűs volt az
égbolt, dúsak voltak a mezők és a rétek.
A völgyekben megülő békés falvakból
gyepes földutak indultak és titokzatos
erdőkön, nádas szegélyű folyók partján,
malmok melletti patakhidakon ballagtak
keresztül.
Itt minden mesélt és ezek a mesék
megnyitották az Idő előtt a kaput, hogy
szabadon áradhasson a Múltból a Jelenen
át a Jövő felé. Széles folyammá vált az
Idő, nem volt már benne különbség az
elmúlt és az eljövendő között, egy volt
minden és ugyanaz, és ami a lényeg:
elérhető!
Mindennek és mindenkinek helye volt
és megvolt a helye. Ez a világ emberi
volt, mert Isten állt felette.
Aki emberként élt, az Emberként élhetett: az anyja ágyában született szerettei
közé, az öregek szavából tanult és az apja

kezéből került a markába a szerszám,
amikor felcseperedett. Türelemmel viselte
élte keresztjét és nem akart más vagy
nagyobb teret, mint amit a Teremtő kimért
neki. Reggel imával kelt, este imával
aludt, és ha napközben a harangszót
feléje vitte a szél, megállította a lovat és
levett kalappal maga is megállt egy
miatyánknyit.
Persze, itt is voltak jó és rossz emberek, de a rosszakról mindenki tudta, hogy
azok és ők előbb-utóbb ugyanolyan
biztosan megkapták a méltó büntetésüket, ahogyan a jók a jóságukért jutalmat
nyertek. A jó emberek sohasem váltak
gonoszokká, de a rosszak gyakran jó útra
tértek.
Az ember sohasem volt magányos. Még
a poros köpenyű csavargókat sem bántotta senki, inkább asztalhoz ültették őket
ott, ahová bekéredzkedtek.

Fekete Istvánt az elveszített majd újra
megtalált istenhite segítette. Az Úr,
akiben hitt, csak egy rövid időre hagyta
őt magára, talán azért, hogy próbára
tegye, hogy megláthassa, hogy nélküle
mennyire esendő és kiszolgáltatott. Aztán
megkönyörült rajta és utat mutatott neki.
Megmutatta, hogy az elmúlt dolgok
sohasem vesznek el, hanem gondolatokként megszépülve mindig megmaradnak,
és aki nagyon visszavágyja őket, az a
gondolatokból kimondott szavakat formálhat és a szavakat betűkbe öntheti. Az
Úr tollat adott Fekete István kezébe és ő
a „verébfejű betűivel” meséket kezdett
írni.
Mindenki tudja, hogy a mese csodát
tesz: megnyitja az Idő előtt a kaput, hogy
szabadon áradhasson a Múlt a Jelenen át
a Jövő felé. …És hogy a mesében nincs
különbség az elmúlt és az eljövendő
között, egy és ugyanaz mind a kettő, és
ami a lényeg: elérhető!
Aki Fekete István olvas, az elhiheti,
hogy valaha tényleg létezett egy ilyen
világ… és talán azt is, hogy igazából ma
is létezik és meg is lesz mindig, amíg az
Ő sorait olvassa valaki!
Turi János
(A Magyar Vadászlap a 2017. januári
számában Fekete István születésnapjáról
ezzel az írással emlékezett meg.)
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Női torna a Művelődési Házban!
Zenés női alakformáló torna minden pénteken
18,30 órától a művelődési ház nagytermében.
Polifoamot, törölközőt,
vizet mindenki hozzon magával.

Szabó Ildikó vezetésével
legyél részese egy szuper csapatnak!

Tisztelt mozogni vágyó
Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!
Újra indul Önök részére 10 alkalommal
speciális GYÓGYTORNA foglalkozásunk!
A foglalkozások témáját gerinc, váll-, alsóvégtagi torna
stb. az Önök igényeinek megfelelően, előzetes
állapotfelmérés után állítjuk össze.

Minden csütörtökön 9.00- órakor
a Művelődési Ház nagytermében.
A részvétel ingyenes!
A gyógytorna foglalkozásokat tartja:
Kátainé Nyakó Edit gyógytornász
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A KATOLiKuS egYHÁZ HÍRei
A rózsafüzér
A rózsafüzér több rövidebb imából áll. Az elején
elimádkozunk egy Hiszekegyet, amelyben kifejezzük az
Istenbe, a Szentháromságba vetett hitünket, s aztán
többször elmondjuk a nagy szemekre, a különálló
rózsafüzér szemekre a Miatyánkot, az egymás mellettiekre
pedig az Üdvözlégy Máriát.

Október a rózsafüzér hava. Szent II. János Pál pápa az
ima ezen formáját az evangélium – vagyis Jézus üzenete,
örömhíre – esszenciájának, kivonatának nevezte. S hogy
miért mondta ezt? Azért, mert a rózsafüzérből valóban
Krisztus életének fontos állomásait ismerhetjük meg.
A rózsafüzér egy régi ima. (Már Remete Szent Pálról –
aki Kr. u. 341-ben hunyt el – följegyezték, hogy a
Miatyánkok számlálására magokat vagy kis kavicsokat
használt.) Az egész világon 1550 után terjedt el. Sokáig 3
hivatalos változata volt: az Örvendetes, amelyben Jézus
fogantatását, születését, gyermekkorát elmélkedhetjük
végig; a Fájdalmas, amelyben a nagycsütörtök esti
elfogása előtti eseményektől kezdve, egészen a
kereszthaláláig tartó időszak áll előttünk; valamint a
Dicsőséges, amelyben a feltámadás, a mennybemenetel, a
pünkösd, az Egyház megszületése, illetve Mária
mennybevétele és mennyei megkoronázásának eseményei
tárulnak elénk.
Ugyancsak Szent II. János Pál pápa volt az, aki 2002ben kiegészítette a rózsafüzért a negyedik, a Világosság
titkaival, amelyekben Jézus felnőtt, tanító életszakaszának
fontos eseményeit szemlélhetjük. Így alakult ki a
rózsafüzér mai formája: hétfőn és szombaton az
Örvendetest, csütörtökön a Világosságot, kedden és
pénteken a Fájdalmast, szerdán és vasárnap pedig a
Dicsőségest szoktuk imádkozni. Ezáltal minden héten
átelmélkedhetjük Jézus egész életét, illetve azt, hogy
Máriához hasonlóan Isten bennünket is a mennyországba
hív. Ahová Isten a Szűzanyát az emberek közül
egyedülálló módon közvetlenül a földi létből való
eltávozása után testével, lelkével felvette, ugyanoda
invitál minket is és egykor majd mi is megkaphatjuk a
testi feltámadást.

Ez utóbbi maga is egy biblikus imádság, hiszen
megtalálhatjuk benne egyrészt azokat a szavakat,
amelyeket Gábriel angyal mondott Máriának: Üdvözlégy
kegyelemmel teljes az Úr van veled; másrészt pedig azokat
a szavakat, amelyeket Erzsébet mondott amikor az áldott
állapotban lévő Mária meglátogatta Őt: áldott vagy te az
asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse –
akiről tudjuk, hogy nem más, mint Jézus. Ezután pedig
folytatódik ez az imádság: asszonyunk Szűz Mária
Istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most
és halálunk óráján. Odafordulunk Őhozzá, Jézus
édesanyjához, hogy viselje a mi gondunkat is, ahogy
annak idején az emberré lett Fiúistenre, Jézusra is
vigyázott, amikor kisbabaként rábízta Őt a gondviselés.
És ebbe, az Üdvözlégy Máriába azután a rész után, hogy
„és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus”, ide illesztjük
be az úgynevezett titkokat, Jézus életének fontos
állomásait.

Ezek közül az Örvendetes rózsafüzérben az első: akit te
Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Az első tized
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rózsafüzérben tízszer ezzel a kis betoldással kiegészítve
mondjuk el az Üdvözlégy Máriát. Aztán jön egy
Miatyánk, majd tízszer úgy mondjuk el az Üdvözlégyet,
hogy azt a titkot helyezzük bele: akit te Szent Szűz
Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál: a második
tized. Aztán egy újabb Miatyánk és jön a harmadik tized
azzal a beszúrással, hogy akit te Szent Szűz a világra
szültél, aztán újabb Miatyánk és a negyedik tized: akit te
Szent Szűz a templomban bemutattál, kisbaba korában.
Újabb Miatyánk és az ötödik, utolsó tized: akit te Szent
Szűz a templomban megtaláltál, tizenkét éves korában.
A Világosság rózsafüzérének ugyanígy az öt tizedére az
öt titok: áldott a te méhednek gyümölcse Jézus: (1) aki a
Jordán vizében megkeresztelkedett, (2) aki a kánai
menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, (3) aki
meghirdette Isten országát, (4) aki a Tábor hegyén
megmutatta isteni dicsőségét és (5) aki az Eucharisztiában
nekünk adta önmagát.
A Fájdalmas rózsafüzér titkai: (1) aki érettünk vérrel
verítékezett, (2) akit érettünk megostoroztak, (3) akit
érettünk tövissel koronáztak, (4) aki érettünk a keresztet
hordozta és (5) akit érettünk keresztre feszítettek.
S végül a Dicsőséges olvasó, rózsafüzér titkai, amelyek
az egész Jézus-esemény, történet beteljesedéseként így
szólnak: áldott Jézus, (1) aki a halálból feltámadt, (2) aki
a mennybe fölment, (3) aki nekünk a Szentlelket elküldötte.
Zárásul pedig a rózsafüzér két utolsó titka: (4) aki téged
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Szent Szűz a Mennybe fölvett, s (5) aki téged Szent Szűz a
Mennyben megkoronázott. Valamennyien, a világ összes
embere ide, a Jóisten végtelen szeretetébe, a
mennyországba kaptunk meghívást.
A rózsafüzér végzésével kapcsolatban fontos még
tudnunk egyrészt azt, hogy a kezdő Hiszekegy után egy
Miatyánkot, majd a bevezető 3 Üdvözlégy Máriát
imádkozzuk (ezek titkai, kiegészítései, amikor az
Örvendetes Rózsafüzért mondjuk: Jézus - aki hitünket
növelje, - aki reményünket erősítse, - aki szeretetünket
tökéletesítse). Ezt egy újabb Miatyánk követi, majd jön az
első tized. Másrészt pedig azt is, hogy minden tized után
elmondunk egy dicsőítést: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben most és
mindörökké. Ámen; illetve egy fatimai fohászt: Ó,
Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a
pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Imádkozzuk mi is a rózsafüzért akár egyedül, akár
közösségben. Ez utóbbira lehetőség nyílik a csütörtök
délutáni szentmisék előtt a plébánián. A Szent István
Rádióban (103,2 Mhz) pedig minden este 18 órától
közvetítik ezt a szép és nagyon mély tanítással bíró
szemlélődő imát.
Koltavári Attila
plébános

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia
imaalkalmai, programjai
Az előttünk álló hónap vasárnapjain: október 18-án és 25-én; valamint november 1-jén (Mindenszentek
ünnepén), 8-án és 15-én a szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor
(október 25-e, az óraátállítás után délután 4 órakor) fognak kezdődni a plébánia közösségi termében.
Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt félórával a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus
életének fontos állomásait elmélkedjük végig.
A hónap első csütörtökén (november 5-én) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk.
Október 23-án, pénteken, nemzeti ünnepünkön és november 2-án, hétfőn, halottak napján délelőtt negyed
10-kor tartunk szentmisét a plébánia közösségi termében.
November 1-jén mindenszentek délutánján a temetői kápolnában délután 16 órakor fog kezdődni a
szertartásunk.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu
internetes oldalon is.

16. oldal

2020. október

KenDeReS VÁROS KRÓniKÁJA

ÚJ KÖNYVEINKBŐL AJÁNLJUK
Anna Todd: Miután összecsaptunk
Bábel Antónia: Vidám versek: a három szarka
Fejős Éva: Mi sem voltunk angyalok
Fejős Éva: Egyszer az életben: a bár, ahol nem hallgatott el a zene
Fekete István: Tüskevár
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 4. rész: kutya egy idő
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 5. rész: a rideg való
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 6. rész: négy fal között
Jóga és pszichoterápia: a tudat evolúciója
John Grisham: Őrangyalok
Maderspach Viktor: Túl a Retyezáton (vadászelbeszélések)
Mancsmesék 2. Izgalmas mentőakció
Mary Jo Putney: A lázadó özvegy
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 11. rész: cserediák: egy nem túl barátságos
ellenfél meséi
Sarah Hazell: A legszebb horgolásminták tárháza: mintagyűjtemény fotókkal,
mintarajzokkal, és könnyen, lépésről lépésre követhető útmutatással
Szabó Magda: Nekem a titok kell: kötetben meg nem jelent írások
Vadadi Adrienn: Öten a kőhegyen (mesekönyv)
Vavyan Fable: Jégtánc

KÖSZÖNET
AZ ADOMÁNYÉRT
Köszönjük Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző úrnak, hogy
jó kapcsolata által
a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Martfűi
Önkéntes Csoport vezetője,
Vass Évának jóvoltából Kenderes
Város hátrányos helyzetű
családjai részére hasznos
adományt (bébiételt,
gyermekruhát, babakocsit, cipőt,
felnőtt ruhát) juttatott el, mellyel
több nehéz helyzetben lévő
emberen tudott segíteni.
Tisztelettel: kenderesi
nagycsaládosok

HIRDESSEN
KENDERES
VÁROS
KRÓNIKÁJÁBAN!
1 oldal (A/4)
1/2 oldal
1/4 oldal (9x13 cm)
1/8 oldal (9x6,5 cm)
1/16 oldal (4,5x7 cm)

20.000,-Ft
10.000,-Ft
6.000,-Ft
4.000,-Ft
2.500,-Ft

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