
AKI VÉRT AD, ÉLETET AD
- tartja a mondás.
Aki vért ad, az megértett valami 
nagyon fontosat: azt, hogy kivált-
ságos helyzetben az ember nem 
lehet önző. 
Aki vért ad, az tudatában van an-
nak, hogy az emberi élet mennyire 
törékeny, sérülékeny. Tudatában 
van annak, hogy az ember milyen 
hirtelen válhat tehetetlenné, ki-
szolgáltatottá, olyanná, aki segít-
ségre szorul.
Aki vért ad, az felelősséget vállal. 
Személyes gesztust tesz, méghoz-
zá olyan ember felé, akit nem is-
mer. Így tenni személyes gesztust, 
csodálatos emberi hozzáállás.
A véradók megmutatták és a jö-
vőben is megmutatják, hogy igen-
is létezik empátia a közönnyel 
szemben, létezik nagylelkűség a 
kicsinyességgel szemben, létezik 
önzetlenség a haszonelvűséggel 
szemben!
32 évvel ezelőtt, 1988. november 

27-én rendezték meg Zalaegersze-
gen (országosan első alkalommal) a 
Véradók Napját, ahol az ország 
minden részéből megjelent véra-
dókat, a véradást szervezőket és a 
mozgalom irányításában részvevő 
vezetőket köszöntötték. 
A 140 éves múlttal rendelkező 
Vöröskeresztnek, mint tömegszer-
vezetnek az egyik legszebb és leg-
nemesebb célja az emberi élet, az 
egészség védelme. Bárkinek, bár-
mikor szüksége lehet vérre.
Tisztelet és hála azoknak az embe-
reknek, akik névtelenül vért adnak, 
mert ezzel életeket mentenek meg. 
Bátran mondhatjuk, hogy jelenleg 
nincs hazánkban olyan szervezett 
alapon működő társadalmi erő, 
mint a véradó mozgalom. A vé-
radók tábora nagy, a benne levő 
emberek sokfélék, mégis van ben-
nük egy közös vonás: az önzetlen 
segíteni akarás. Ez az egyik leg-
szebb és legnemesebb emberi tu-
lajdonság.

A véradás jelentősége felbecsül-
hetetlen, így a véradók felé ki-
fejezett hála csak jelképe, szim-
bóluma lehet a megbecsülésnek. 
A Vöröskereszt helyi szervezete is 
megkülönböztetett figyelmet for-
dít minden évben a véradók és a 
véradást szervezők megbecsülésé-
re, köszöntésére. Ezúton mondok 
köszönetet településünk véradó-
inak az önzetlen és odaadó se-
gítségükért, a Vöröskereszt helyi 
szervezetének és az egészségügyi 
dolgozóknak a véradás megszer-
vezéséért. Munkájukkal hozzájá-
rulnak a véradás sikerességéhez.
Köszönöm türelmüket és gondos-
ságukat, mellyel ezt a nem könnyű 
munkát végzik.
„Az ember annyit ér, amennyit 
használ embertársainak” – mond-
ta Széchenyi István.

VÉRADóK nÉVsoRA:

Kenderes

Tisztelettel:
Bogdán Péter polgármester

Legyünk hát embertársaink 
hasznára!

10X - Lipcsei Julianna (Kenderes, Damjanich u. 2.)
  - Csatóné Barabás Irén
    (Kenderes, József A. u. 13/a)
  - Ferencziné Ács Katalin Sára
    (Kenderes, József A. u. 29.)
  - Lódi Csaba Endre (Kenderes, Jókai út 25.)

20X - Túri Jánosné (Kenderes, Kossuth u. 56/a.)
  - Koncz Éva (Kenderes, Füleki A. u. 1.)
  - Orvos Anetta Csilla (Kenderes, Dózsa Gy. út 12.)

80X - Barabás Imre (Kenderes, Ady u. 13.)

10X - Kiss Zoltán (Bánhalma, Akácos út 76.)

20X - Demeterné Cippl Anna (Bánhalma, Akácos út 101.)
  - Tóthné Hercegh Brigitta (Bánhalma, Akácos út 29.)

november 27. - Véradók napja
Városunk önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm településünk véradóit!

XXVIII. évfolyam 11. szám – 2020. november

ÜNNEP

Bánhalma 
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Külön köszönöm, hogy ebben a nehéz helyzetben is, amit Covid-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos változások 
jelentettek, ugyanúgy számíthattunk rátok, önkéntes véradókra, az Önkormányzat és a Képviselő-testület tá-
mogató hozzáállására, és a Művelődési Ház vezetőjének a véradó helyszín biztosítására. Kívánok minden 
véradónknak további jó egészséget! orvos Anetta Csilla

Magyar Vöröskereszt Területi Vezető

Náhóczki János versével köszönti a Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete a többszörös véradóit a 
november 27-i Véradók Napja alkalmából:

Ember vagy! 

Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.

Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?

S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte! 

Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.

Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!

TájÉKozTATó A PoLgáRmEsTERI HIVATAL
ügyfÉLfogADásáRóL

Ezúton értesítjük Kenderes és Bánhalma lakosságát, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbi módon változott. Amennyiben ügyeik elintézésé-
hez nem szükséges a személyes kontaktus, úgy kérjük, hogy azt telefonon, e-mailben, vagy ügyfélkapun 
keresztül intézzék!
A hivatal területén ügyfelek nem tartózkodhatnak, a bejáratnál található ügyeletes ablaknál kihelyezett 
iratgyűjtő urnákba kell elhelyezni a kitöltött nyomtatványokat. Amennyiben az adott ügy elvégzéséhez 
ügyintéző szükséges, úgy azt az ügyeletes ablaknál kell jelezni.
A Kormányhivatal dolgozóit is ott kell kérni, valamint a Polgármester és a Jegyző Úrhoz megbeszélt 
találkozókra is ott kell jelentkezni.
A Hivatal területén a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata, valamint a biztonsági távolság (1,5 mé-
ter) betartása kötelező.

ÜgyfélfogAdási idő:

Hétfő: 8:00-12:00 óra

szerda: 13:00-16:30 óra

Csütörtök: 8:00-12:00 óra

Péntek: 8:00-12:00 óra

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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TELEfonszámoK És E-mAIL CímEK:
Polgármester:
polgarmester@kenderes.hu
(Bogdán Péter Szabolcs)
Telefon: 06 (59) 328-251

Jegyző:
jegyzo@kenderes.hu
(Dr. Tóbiás Ferenc)
Telefon: 06 (59) 328-251

Titkárság:
titkarsag@kenderes.hu
(Knoch Szandra)
Telefon: 06 (59) 328-251

Adócsoport:
ado@kenderes.hu
(Túri Jánosné)
Telefon: 06 (59) 328-225 

Igazgatási és szervezési osztály:
igazgatas@kenderes.hu
(Ulvecki Sándorné,
Bartusek Katalin)
Telefon: 06 (59) 328-214

 
Iktatás:
iktatas@kenderes.hu
(Kis Csilla)
Telefon: 06 (59) 328-109

munkaügy:
munkaugy@kenderes.hu
(Balogh Károlyné)
Telefon: 06 (59) 328-109

humanpolitika@kenderes.hu
(Lévai Lívia)
Telefon: 06 (59) 328-109

Pénzügyi és Városgazdálkodási 
osztály:
penzugy@kenderes.hu
(Hangyási Mária,
Marosi Andrea)
Telefon: 06 (59) 328-109

Műszaki csoport:
muszak@kenderes.hu
(Dr. Záhonyi Ferenc,
Katona Sándor)
Telefon: 06 (59) 328-106

Anyakönyvvezető:
anyakonyvvezeto@kenderes.hu
(Venczel Anett,
Dr. Farkasné Nyika Mónika,
Bana Erzsébet)
Telefon: 06 (59) 328-251
 

Mély megrendüléssel értesítem
a lakosságot, hogy

Bogdán Péter
polgármester

köztiszteletben álló nyugalmazott háziorvos,
Kenderes Díszpolgára 82. évében november 2-án elhunyt.

Doktor Urat városunk önkormányzata saját halottjának tekinti.

Dr. Bakos Imre és családja 1975-ben költözött Kenderesre. Attól kezdve több évtizeden át szolgálta
a várost és lakóit, gyógyította az embereket, hívatását magas színvonalon végezve.

Lelkiismeretesen, időt, fáradtságot nem kímélve, ha kellett éjszaka, hétvégén is kismotorjára ülve
kereste fel betegeit.

Közéleti ember volt, aktívan vett részt és tevékenykedett a helyi Vöröskereszt alapszervezet munkájában.

2002-ben önkormányzatunk Díszpolgári Címet adományozott számára.

Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében őszinte részvétemet
fejezem ki és vígasztalódást kívánok a családnak.

Dr. Bakos Imre
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A Koronavírus (CoVid-19) elleni küzdelem érde-
kében a szociális célú tűzifa támogatás megállapí-
tása az alábbiak szerint fogja érinteni a lakossá-
got.
Az Igazgatási és Szervezési Osztályon hivatalosan 
rendelkezésre állnak a benyújtott kérelmek alapján 
azok az adatok, melyekből megállapítható az ügy-
felek szociális helyzete. A jogosultsági feltételek 
fennállása és a rendelkezésre álló adatok alapján a 
támogatási igény megállapításához kérelmet nem 
kell benyújtani azoknak,  akik a szociális célú 
tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 
szóló_9/2020.(iX.29) önkormányzati rendeletben  
meghatározottak szerint előnyt élveznek az el-
bírálás során (aktív korúak ellátása, időskorúak 
járadéka, hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családok, 70. évet betöltött egyedül élő személy). 
A szociális tűzifa támogatás megállapításáról 2020. 
december 8-ig határozatot fognak kapni a jogo-
sultak. 
A rendszeresített formanyomtatványon 2020. 
december 9-20 között a kérelmet annak a sze-
mélynek kell benyújtani, aki előzetesen határoza-
tot nem kapott és szeretne kérelmet benyújtani a 
támogatás megállapítására.
A kérelmet írásban személyesen vagy meghatalma-
zás alapján ügyfélfogadási időben lehet benyújta-
ni a Kenderesi Polgármesteri Hivatal előterében az 
ügyfélteres ablaknál (5331 Kenderes, Szent István út 
56.).

Legfontosabb tudnivalók:

1.  szociális célú tűzifa támogatás természetbeni 
ellátásként adható annak a személynek,

- aki lakása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő-
berendezéssel biztosítja, és családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át (71.250 ft/fő),

- egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500 ft/fő).

2.  A támogatási igény elbírálása során előnyt 
élvez: 

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátások-
ról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára jogosult,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabá-
lyozott halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
ket nevelő család,

- 70. életévet betöltött egyedül élő személy (jöve-
delmi viszonyoktól függetlenül).

3. nem állapítható meg annak a személynek a 
tűzifa támogatás: 

- akinek az önkormányzat felé adó tartózása van 
(talajterhelési díj, gépjárműadó, iparűzési adó), 
kivéve, ha a kérelem benyújtásáig a tartozást ki-
egyenlítette.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érke-
zik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sor-
rendjében történik.

A KéRElEM BENyÚJTásAKoR CsAK A BE-
jELEnTETT LAKó- VAgy TARTózKóDásI 
HELyÉRE IgÉnyELHETI A TámogATásT. 
LAKCímKáRTyáT szíVEsKEDjEnEK mA-
gUKKAL HoznI!

Nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.
A tűzifa kiosztására várhatóan 2021. február 15-
ig kerül sor.
A rendelet teljes szövege a www.kenderes.hu honla-
pon olvasható.

Kenderes, 2020. november 10.

Bogdán Péter szabolcs polgármester

TájÉKozTATó
szociális célú tűzifa támogatásról

Tisztelt Lakosság!
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Tűzifa támogatás iránti kérelem
2020

I. Kérelmező személyes adatai:

Név

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, bérlő, rokon, szívességi használó, haszonélvező, egyéb

Telefonszám
(nem kötelező megadni)

Születési név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Lakóhely

Tartózkodási hely

III. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyes adatai:

II. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………….. fő

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.

(megfelelő rész aláhúzandó)

(megfelelő rész aláhúzandó)

TAJ számNév Rokoni kapcsolatSzületési hely, idő Anyja neve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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III. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele közös háztartásban élők havi jövedelme:

Egy főre jutó családi jövedelem: …………………………………..Ft/hó. (Ügyintéző tölti ki!)

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

……………………………………                                                                                                                                            
kérelmező aláírása

Kenderes, 2020.  ……………………………….

Nyilatkozat

A támogatás igény elbírálása során előnyt élvez:

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik,
az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik!

(a megfelelő sor aláhúzandó)

a.)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
 időskorúak járadékára jogosultak,
b.)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c.)  a 70 évet betöltött egyedül élő (jövedelmi viszonyoktól függetlenül).� � � � �

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben közölt adatok a 
valóságban megfelelnek.
A háztartásomban tűzifa tüzelésére alkalmas fűtőberendezést használok, és kérelmem kedvező elbírálása
esetén a részemre biztosított szociális tűzifát más részére át nem adom.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő személyes adataim szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, jogszabály szerinti nyilvántartásban kezeléséhez.
A számomra kedvező elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok. � �

- Rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek munkáltatója által kiállított
 a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása.
- Álláskeresési támogatásban részesülőknél (hatósági bizonyítvány, határozat), a kérelem benyújtását megelőző havi
 nettó támogatás összegének igazolása.
- Munkaviszony megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum.
- Nyugdíjas esetében Nyugdíjfolyósítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő.� � � �

A jövedelem típusa Havi jövedelem összege (Ft)

Kérelmező
Házastárs
(élettárs) Gyermekek

1

2

3

4

5

7

6

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem
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KÖZÜGY

A jász-nAgyKUn-szoLnoK mEgyEI KoRmányHIVATAL KARCAgI jáRásI 
HIVATAL fogLALKozTATásI oszTáLy AKTUáLIs áLLásAjánLATAI:

áLLAToRVosI ügyELET

Óvónő (Kenderes), 
Szakipari művezető (édesipari csop. vez),
Szociális segítő (Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor-ügyvezető 
asszisztens (Karcag),
Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
Recepciós (Berekfürdő),
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója, 
ügyfélszolgálati menedzser (Kunmadaras),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású-kereskedelmi 
munkatárs (Kisújszállás),
Kereskedő (Kisújszállás),
Bolti eladó (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás),
Pultos (Karcag, Kisújszállás),
Szakács (Karcag),
Lakatos (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Karcag),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
Általános karbantartó (Berekfürdő), 

Villamos gépek és készülékek műszerésze,
javítója-szerviz vezető (Karcag), 
Kőműves (Karcag),
Szobafestő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 
foglalkozás (Kunmadaras),
Autóbuszvezető (Karcag),
Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
Rakodómunkás (Karcag),
Raktári árukezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű 
szolgáltatási és szállítási foglakozás-betanított 
munkás (Karcag),
Egyszerű ipari foglakozás-édesipari betanított 
munkás (Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag),
Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
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/

November 21-22. dr. légrádi Attila 06/30-392-0250
November 28-29. dr. Varga Mihály 06/30-925-0556

KEDVEs oLVAsóK!
Látogassanak el megújult honlapunkra!

Nagy tisztelettel ajánljuk Önöknek városunk megújult honlapját, melyet a www.kenderes.hu internetes 
oldalon érhetnek el. Nem csak a járványhelyzetre való tekintettel nyújt segítséget az elektronikus ügyinté-
zésben, de az oldalon megtalálható szinte valamennyi formanyomtatvány letölthető formátumban is, vala-
mint számos információ és érdekesség is olvasható Kenderes és Bánhalma múltjából és mindennapjáról. 
A honlap telefonbarát felületet is tartalmaz, tehát mobiltelefonon is használható és kezelhető. A felületen 
történő navigációban a menüpontok az iránymutatóak, de az oldal tartalmaz egy „Keresés” opciót is, ahol 
célzott keresést is végezhetünk. 
Az oldalakon aktív linkeket is találunk, amely vagy háttéroldalakra, vagy háttér dokumentációkhoz viszi 
az olvasót.
A letölthető nyomtatványok mentéséhez Acrobat Reader szükséges. Az oldal használatához regisztráció 
nem szükséges.
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Mi a teendő, ha a CoVid-19 fertőzés tüneteit
észleljük magunkon?

Ha íz-és szaglásvesztés, gyengeség, láz, köhögés tüneteket észlelünk, telefonon keressük meg a háziorvosunkat! 
Fontos! Ha már érezzük valamelyik tünetet, ne menjünk közösségbe!
Az orvosi rendelők telefonvonala meglehetősen túlterhelt, ezért türelmet kérünk mindenkitől: többszörös próbálko-
zás után egész biztosan elérjük az asszisztenst, vagy az orvost.
Mielőtt felhívjuk a háziorvost, mérjünk lázat, gondoljuk át a tüneteinket (akár írjuk fel egy papírra, hogy ne 
maradjon ki semmi), és lényegretörően mondjuk el panaszunkat. Számítsunk arra, hogy meg kell adnunk egy ún. 
értesítési telefonszámot, amin mindig elérhetőek vagyunk (ezt is írjuk fel a biztonság kedvéért). Ha alapos gyanú 
merül fel a COVID-19 fertőzésre, PCR tesztet rendel a háziorvos.
A tesztről röviden:
Az Országos Mentőszolgálat munkatársai telefonon (azon a telefonszámon, amit közöltünk a háziorvossal) keresnek 
majd minket, és tájékoztatnak a mintavétel idejéről (kb. 24-48 óra).
A teszt eredménye
A mintavételtől számított 2-4 nap múlva háziorvosunktól érdeklődhetünk az eredményről, ami látható a rendelő szá-
mítógépén az EESZT rendszerében. Ha van Ügyfélkapunk, azon is látható lesz az eredmény.
Mit tegyünk, ha az első teszt negatív?
Háziorvosunkkal mindenképp konzultáljunk.
mit tegyünk, ha a teszt pozitív?
Ha pozitív lesz az eredményünk, nincs szükség még egy tesztre, a fertőzés sajnos beigazolódott. A Népegészségügy 
elrendeli a hatósági házi karantént. Állapotunkról tájékoztassuk a háziorvost. fontos! Ha tüneteink hirtelen rosz-
szabbra fordulnak, légszomj, mellkasi fájdalom, nagyfokú gyengeség lép fel, AZoNNAl hívjuk a Mentőszolgá-
latot a 112-es telefonszámon! 
meddig tart a karantén?
Az elrendeléstől számított legkevesebb 10 napig nem hagyhatjuk el otthonunkat. Ennek feloldására csak akkor ke-
rülhet sor, ha legalább 3 napja tünetmentesek, panaszmentesek vagyunk. Ez összességében lehet több is, mint 10 nap. 
A munkahelyet értesíteni kell!
Kötelességünk értesíteni a munkáltatónkat a pozitív teszteredményről, és a házi karantén előrelátható idejéről. 
A betegség idejére szabadságot kérhetünk, vagy táppénzt igényelhetünk. Csak akkor állhatunk munkába, ha letelt a 
10 nap, és a háziorvos megállapítja, hogy 3 napja tünetmentesek vagyunk. Az ÁNTSZ határozattal zárja a karantént, 
amely a határozatban szereplő dátumot követően szűnik meg. Ez általában a háziorvosi kijelentést követő 1-2 nap, de 
az ÁNTSZ terheltségétől függően több is lehet. Addig a karantén szabályait be kell tartani, ezt a rendőrség is ellenőrzi.
Otthon…
Amennyire csak lehetséges, kerüljük a családtagokkal való közvetlen érintkezést! Ha tehetjük, külön szobában tar-
tózkodjunk. A közösen használt helyiségekben viseljünk maszkot, és nagyon fontos a gyakori, alapos fertőtlenítés! 
Hallgassunk háziorvosunk tanácsaira, csak olyan gyógyszereket szedjünk, amit az orvos javasol! 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! (szerk.)

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt – 2020. március 11. és július 3. között - lejárt  személyi 
okmányok, valamint forgalmi engedélyek  2020. december 15-ig érvényesek. Kérem Önöket, hogy ameny-
nyiben még nem hosszabbították meg okmányaik érvényességét, minél hamarabb, előzetes időpontfoglalás 
mellett keressék fel a kormányablakot. 
Időpontfoglalás lehetősége: www.kormanyablak.hu illetve www.magyarorszag.hu  -  telefon: 59/795-238

dr. Bihari gitta osztályvezetőEgyüttműködésüket köszönöm.
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INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

szent Imre Katolikus általános Iskola
ősZi HóNAPoK AZ isKoláBAN

A koronavírus-járvány miatt megváltozott tanórán kívüli iskolai programjaink szervezési rendje. Elővigyá-
zatosak vagyunk, betartjuk a szigorú biztonsági intézkedéseket, ezért intézményen kívüli tevékenységet alig 
szervezünk, elsősorban szabadtéri, illetve osztálykeretben megvalósított programokra várjuk tanulóinkat.
Nyolcadikosaink pályaorientációs mérésen vettek részt, melynek célja az volt, hogy a tanulók visszajelzést 
kapjanak a hozzájuk leginkább illeszkedő továbbtanulási irányokról.
A zenei világnapon Pádár Szonja gitárjátékával és Gaszparjan Ruben méltó felolvasásával ünnepeltük a zenét.
Az állatok világnapja alkalmából rajz- és fotópályázatot hirdettünk. Alsósaink sok-sok rajzot készítettek ked-
venc állataikról, ezért az 1-3. helyezett mellett mindegyik osztályból a legjobb hat alkotót is jutalmaztuk, 
közülük a legsikeresebbek:
Gaszparjan Narine 1.a, Nagy Alex 2.a, Kovács Károly 4.a.
A felsősök fotókkal pályázhattak, melyek készítői szintén jutalomban részesültek. Az első három helyezést a 
legkreatívabb alkotók nyerték:
1. Bucsi Lajos 7.b
2. Ulveczki Tamás 7.b
3. Szekeres Anna 6.a

TájÉKozTATó

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a koronavírus második hullámában november 10-től a Kormány ismét ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki. Ebben a helyzetben - csakúgy, mint tavasszal - az önkormányzatok képviselő-tes-
tületei sem ülésezhetnek.
Városunkban is több embernek pozitív lett a Covid tesztje, azonban pontos adatokat sem helyi, sem járási 
ÁNTSZ forrásból nem tudunk. Ugyanígy nem ismeretes a karanténban levő személyek száma sem. Beszerez-
tünk 4 db homlok hőmérőt a Hivatalunk és intézményeink részére.
Kinyitott a Családsegítő Szolgálat, de a tavaszi működéshez hasonlóan, most is szigorúan leszabályozott ke-
retek között fog működni.
A Városgazdálkodás megkezdte a közterületek (parkolók, buszmegállók, boltok környéke stb.) fertőtlenítését.

Tisztelettel:
Bogdán Péter polgármester

VÉDJÜK MEG KÖZÖSEN
KENDEREST!

Kérem az alábbi szabályok betartását:

1. Viseljünk zárt térben az orrot és szájat is eltakaró maszkot!
2. Tartsuk meg az 1,5 m-es távolságot egymástól!
3. Kerüljük a megszokott üdvözlési formákat!
4. Aki betegnek érzi magát, hívja fel háziorvosát! Beteg gyermeket senki ne vigyen közösségbe!
5. Rendszeresen és alaposan mossunk kezet, naponta többször fertőtlenítsük a kezünket!
6. A karantén szabályait az érintettek tartsák be, aki fertőzött, ne hagyja el otthonát!
7. Csak hiteles forrásból tájékozódjunk, a koronavirus.gov.hu oldalon!
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Tájékoztatás a koronavírus elleni védekezés érdekében tett eddigi intézkedéseinkről:
- az iskola helyiségeinek és használati eszközeinek folyamatos, teljes körű fertőtlenítése,
- fertőtlenítés az óraközi szünetekben tanterem váltás esetén,
- a mosdókban infografikák tájékoztatják tanulóinkat a helyes kézmosás lépéseiről,
- kézfertőtlenítők elhelyezése a tantermekben,
- reggelente lázmérés, kézfertőtlenítés a bejáratnál,
- a délutáni sportfoglalkozások felfüggesztése,
- a közösségi terekben szájmaszk használata.
A mai napig nem érkezett bejelentés COVID-19 fertőzött tanulóról vagy dolgozóról.
Itt szeretném felhívni újból a figyelmet a következőkre:
- Csak egészséges tanuló jöjjön iskolába!
- A szülő azonnal értesítse az iskolát, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fer-
tőzés van.
- A szülők a hivatalos ügyeket telefonon, illetve e-mailen intézzék!
- Kérjük a diákokat, hogy rendelkezzenek tisztasági csomaggal (kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, szájat és 
orrot eltakaró maszk).

Vigyázzunk egymásra és gyermekeinkre!  

intézményvezetés

Az aradi vértanúkra sulirádión keresztül, az 1956-os forradalom és szabadságharcra osztálykeretben, Kissné 
Ötvös Edit tanárnő összeállításával emlékeztünk. 
Attila atya és hitoktatóink segítségével az idén is csatlakoztunk az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafü-
zért” kezdeményezéshez, hogy az imalánccal kérjük „Égi Édesanyánk közbenjárását a járvány sújtotta vilá-
gért”.
Szinte valamennyi osztályunk szervezett közös programot, játék- és sportdélutánokat, filmvetítést, szépítették 
környezetüket, hulladékot gyűjtöttek.

nagyné Lenge margit
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Novemberi számunkban az 1963-ban született 
olvasókat köszöntjük. 
Boldog 57. születésnapot kívánunk! 
Néhány nevezetes esemény, érdekesség 57 évvel 
ezelőttről:
- elindult a MALÉV első Európán kívüli járata 
Kairóba, athéni közbülső leszállással,
- elkezték gyártani a Trabant P601-es típusát; 
egy új Trabant 500-as típus 38.000,-Ft-ba került, a 
3800.-Ft-os foglalót az Országos Takarékpénztárba 
kellett befizetni,
- Budapesten átadták az első gyalogos aluljárót az 
Astoriánál,

- ebben az évben született Johnny Depp amerikai 
színész, Marco Rossi olasz labdarúgó, Quentin Ta-
rantino amerikai filmrendező, Orbán Viktor Magyar-
ország miniszterelnöke, Dr. Fazekas Sándor kor-
mánybiztos, Jakupcsek Gabriella műsorvezető,
- 1963. január 17-én rekord hideg volt: Tokajnál fe-
nékig befagyott a Tisza, Lentiben -28 fokot mértek; 
voltak olyan falvak, ahol a nagy hó miatt csak szán-
kóval lehetett behúzni az alapvető élelmiszereket,
- megjelent a Magyar Irodalmi Lexikon 1. kötete 
(Akadémiai Kiadó Budapest),

sZÜlETésNAPi KÖsZÖNTő - 1963

ÉLETMÓD
(JElES NapOK, GaSZTRONóMIa, ZÖlD ROVaT, SpORT, hElyTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG)

november 1.  Mindenszentek
november 2.  Halottak napja
november 3.  A magyar tudomány napja
november 3.  A szociális munka napja
november 4.  Az 1956-os forradalom leverésének   
  emléknapja
november 9.  Világszabadság napja; 
  Feltalálók napja
november 11.  Az I. világháború végének 
  emléknapja; 
  A magyar katonai felderítők napja
november 13.  A magyar nyelv napja; 
  A kedvesség világnapja

november 14.  A cukorbetegek világnapja
november 17.  Koraszülöttek világnapja; 
  Nemzetközi diáknap
november 19. Nemzetközi férfinap
november 22.  A magyar közoktatás napja
november 25.  A magyar labdarúgás napja;
  Gulag emléknap
november 27.  A magyar véradók napja
november harmadik csütörtökje:
  Dohányzásmentes nap
november negyedik péntekje:
  Ne vásárolj semmit nap

jELEs nAPoK noVEmBERBEn
szent András hava – őszutó - Enyészet hava

RomA nEmzETIsÉgI ÖnKoRmányzAT HíREI
Az őszi szünetben 
egész napos kirándulás-
ra mentünk a porosz- 
lói Tisza-tavi Ökocent-
rumba 31 gyermek és 
néhány felnőtt kísérő 
részvételével. Csodála-
tos élményekkel lettünk 
gazdagabbak, és a finom 
ebéd is ízlett mindenki-
nek.
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őszi menü
zÖLDsÉgLEVEs

A zöldségféléket (tetszés szerint összeválogatva) megdinsztelem, egy húsleves kockát teszek hozzá. Paradi-
csomot, kis paprikát teszek hozzá, majd bármilyen levesbe való tésztával összefőzöm.

RAKoTT KELKáPoszTA

A kelkáposzta leveleit sós vízben megfőzöm, a rizst megpárolom, a darált húst bolognai alappal megfőzöm. 
A kizsírozott tepsibe teszek egy sor káposztát, erre rizst, utána a daŕált húst, majd újra káposzta, rizs, hús. 
Tetejére vastagon tejföl kenek, majd sütőben összesütöm.

KAPRos TÚRós lEPéNy

60- 70 dkg túrót összekeverek 1-tojás sárgájával, pici sóval, 2 zacskó vanilliás cukorral, porcukorral (ki milyen 
édesen szereti), apróra vágott kaprot (ízlés szerint), majd hozzáadom a 2 tojás fehérjét habbá verve. Összeál-
lítom a tésztát: 50 dkg liszt, 1 Ráma margarin, 2 tojás sárgája, pici só, porcukor, 3 evőkanál tejföl, 1 sütőpor. 
A tésztát kinyújtjuk, beletesszük a tepsibe, kevés grízt szórunk a tetejére, majd az összekavart túrót ráöntjük. 
Előmelegített sütőben sütjük kb. 50- percig.

Jó étvágyat az ebédhez! daragó Mária, Kossuth út 69.

gAszTRonómIA

Elkészítés: Összekeverjük a lisztet a sütőporral,a sóval, a cukorral, és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a cit-
romhéjat, a puha vajat, a két egész tojást, és a tejet, és szép, sima tésztát keverünk. Az almákat megpucoljuk, 
másfelet felkockázunk, és beleforgatjuk a tésztába. A tepsibe öntjük a masszát, a maradék almát vékony sze-
letekre vágjuk, és elrendezzük a nyers tészta tetején. Összekeverjük a fahéjat egy kis cukorral, és megszórjuk 
vele a tetejét. Előmelegített sütőbe tesszük, és kb: 3/4 óra alatt megsütjük. Hidegen, és melegen is finom.

ALmásPITE másKÉPP

Hozzávalók: 4 db alma, 2 db tojás, 10dkg vaj, 25dkg liszt, 1 csomag sütő-
por, 1 csipet só, 15dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 
1dl tej, 1/2 kiskanál fahéj, vaj és liszt a tepsi előkészítéséhez. 

Keresztfalvi Erika, somogyi Béla út 32.

- az 1963-as őszi labdarúgó bajnokságot a Győri Va-
sas ETO nyerte; az év labdarúgója Palotai Károly, 
gólkirálya Tichy Lajos volt,
- ebben az évben indult el a Delfin Könyvek sorozat 
a Móra Kiadónál,
- magyar filmek 1963-ból: Pacsirta (rendező Ranó-
dy László), Oldás és kötés (rendező Jancsó Miklós), 
Hattyútánc (Keleti Márton),

- 1963 májusában zajlott az első magyarországi beat 
koncert, ahol szerepelt a Metro, Scampolo, Omega, 
Illés együttes és a Benkó Dixilend Band is. Tehetség-
kutató KISZ rendezvénynek indult, és már az elején 
majdnem botrányba fulladt, ugyanis a tomboló kö-
zönség megdobálta a zsűrit paradicsommal és tojás-
sal.

sPoRT
HoRgászAT

Baranya Tamás 2020. november 1-jén 14,7 kg-os tükörpontyot 
fogott scopex és egy tigris mogyoró ízesítésű bojlival.
Gratulálunk!
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ZÖLD ROVAT

KEDVEs KERTBARáToK!
A tél beállta előtt néhány fontos teendőnk még maradt.

A fák, bokrok elszáradt ágait ilyenkor kell eltávolítani, a kivágásra kerülő fákat 
pedig - kezdve az ágaknál - szépen legallyazzuk, és lehetőleg minél nagyobb 
gyökérrel kiássuk.
Az apró ágakat a lombbal együtt komposztálhatjuk, a vastagabbak kiváló tü-
zelőül szolgálhatnak.
Az ősszel telepített gyümölcsfákat védjük a kiszáradástól, a kifagyástól, és 
az esetlegesen kertbe tévedő nyulaktól. Az idősebb fák törzsét és vastag el-
ágazását meszeléssel védhetjük meg a nagy hőingadozás okozta repedéstől. 
Jótékony hatása van az áttelelő kórokozók és kártevők elleni védekezésben is.
A kert ásása ilyenkor már megtörtént, nézzük át a kint telelő növényeinket, és ha szükséges, takarjuk, öntöz-
zük, kössük össze.
Ne felejtsük vízteleníteni a fúrt kutakat, a tömlőket, és vigyük fagymentes helyre a leszerelt szivattyút is.
A kamrában válogassuk át az eltett gumókat és a gyümölcsöket, készüljünk az esetleges hidegebb napokra. 
Erősebb seprű és hólapát,valamint egy vödörnyi száraz homok jól jöhet a hirtelen beköszöntő fagyos idő ese-
tén.
Keressük meg a karácsonyfa-talpat és ha kell, fessük le, javítsuk meg.
Mivel télen nem sok teendőnk lesz, így a tavasz közeledtével újra jelentkezek néhány aktuális dologgal.

Mindenkinek boldogságot kívánok. Lukács Károly dísznövénykertész

diós sAJTTAl TÖlTÖTT HÚsTEKERCs

Hozzávalók: 10 dkg darált dió, 1 csokor petrezselyemzöld, 20 dkg reszelt trappista sajt 1,2kg csont nélküli 
karaj, vagy tarja, 1 fej vöröshagyma, 30 dkg sárgarépa, 25 dkg csiperkegomba, 2 dkg vaj, fél liter húsleves / 
kockából / 1 dl főzőtejszín, só, bors. 

Előkészítjük a húst: kiterítjük téglalappá, kicsit kiklopfoljuk, sóval, borssal megszórjuk, a darált diót, sajtot a 
felaprított petrezselyemzöldet ráterítjük, majd feltekerjük, cérnával összekötjük, és előmelegített sütőbe 
200 fokon kb. 1,5 órát sütjük, közben apránként hozzáadunk 3/ 4 liternyi vizet, fóliával letakarjuk. Közben 
elkészítjük a köretet: a vajat lábasban felforrósítjuk, hozzáadjuk a gombát, kicsit pirítjuk, majd a hagymát és a 
felkarikázott sárgarépát együtt pároljuk. Sóval, borssal ízesítjük, kevés vízzel 5 percet főzzük. Ha kész a hús, 
a zöldséggel tálra rakjuk. A pecsenyelevet a húslevessel felöntjük, majd átszűrjük. A tejszínnel összeforraljuk 
és besűrítjük. Ezzel a mártással tálaljuk. Nagyon finom, ez már a karácsonyi asztalon is megállja a helyét. 
(A hústekercset akkor lehet szépen szeletelni, ha hűl egy kicsit.)

Román KRÉmEs

Tészta hozzávalói: 50 dkg liszt, 10 dkg darált dió, 25 dkg porcukor, 4 db tojás, 1 evőkanál szódabikarbóna, 3 
evőkanál méz. Ezt összeállítjuk, és 4 lapot sütünk. Krém hozzávalói: 5 kis poharas tejföl, 25 dkg porcukor, 25 
dkg darált dió, 1 csomag vaníliás cukor. Ezeket összekeverjük és megtöltjük a lapokat. Tetejét csokimázzal 
vonjuk be. Azonnal szeletelhető és nagyon finom, egyszerű, de kiadós sütemény.

Erdei istvánné, szent istván út 21/a
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• Hogyan kerültél kapcsolatba Ivánnal?- tettem fel a kérdést Jámbor Imrének.

• A 20. évét ünneplő Dalma Dance Klub S.E. gálaműsorán ő műsorvezetőként volt jelen, én egy tánc- 
 csoportot készítettem fel. Sokat beszélgettünk, barátok lettünk. 2018-ban az egyik fellépésén 20 perces 
 produkcióra kaptam lehetőséget, mint táncos. Később a videoklipjeibe is hívott táncolni. Megtiszteltetésnek 
 vettem, amikor megkért, hogy az új klipjének készítsem el a koreográfiáját. Barátnőmmel - aki egyben a 
 táncpertnerem is- néhány nap alatt összeállítottuk a koreográfiát, ami a dal szövegére épül.
 Imre jó barátja Mészáros Tamás hobbi fotós és videós, így nem volt kérdés, hogy ki készítse el a klipet.

• Hogyan zajlik egy ilyen forgatás?- kérdeztem Mészáros Tamástól.

• Először meghallgattam a dalt, és arra gondoltam, hogy ehhez egy szép őszi környezet illik, ami hűen tükrözi 
 a zene hangulatát. Nagyon örültem, amikor Iván a Tiszakürti Arborétumot választotta helyszínül. Imivel jó 
 barátok vagyunk, többször is volt már közös produkciónk (drogprevenciós klip, eltűnt gyerekek, stb.), 
 félszavakból is értjük egymást. 
 Ez a klip nagy kihívás volt számomra, hiszen a felvétel elkészítését, a fotózást, a vágást, szerkesztést, 
 valamint az utómunkálatokat is egyedül végeztem. 

• Mennyi idő alatt készült el a 3 perces videoklip?

• A forgatás fél nap, a többi munka 4 napig tartott. A videót több kameraállásból készítettem, külön-külön a  
 táncot és az éneket. Ezt az anyagot kellett úgy szinkronizálnom, hogy a végeredmény jó legyen. Remélem, 
 a klip elnyeri a nézők tetszését.

INTERJÚ

„Add tovább!”- kenderesi barátokkal

Kenderes legidősebb lakója
Csató Sándorné született Vincze Borbála betöltötte 101. életévét. 

1919. november 7-én született Kenderesen. Férje Csató Sándor, házasságukból 
nyolc gyermekük született. Egy sajnos csak öt hónapot élt, de öt lányt és két fiút 
szeretetben, tisztességgel felneveltek. Nyolc unokája, és tizenkét dédunokája van. 
Szívesen beszélget, szeret rádiót hallgatni, televíziót nézni és jó időtöltés számára 
a „szókereső” rejtvény fejtegetése.

Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!

Kertész Iván cibakházi fiatalember énektudásával sikeresen szerepelt egy országos tehetségkutatóban. Az elért 
eredmények arra buzdították, hogy folytassa az éneklést: rövid időn belül három dallal szerepel a YouTube 
csatornán. November 7-én bemutatott új klipjét kenderesi barátai Jámbor Imre és barátnője, Magyar Vivien, 
valamint Mészáros Tamás segítségével állította össze.

Jámbor Imre egy interjúban már bemutatkozott a Krónika hasábjain, tudjuk róla, hogy 7 éves kora óta táncol. 
Társastánccal kezdte, majd a Dalma Dance Klub diákja lett. Jelenleg három településen tanít táncot hip-hop és 
Street Dance stílusban. Lételeme a tánc, egyre több helyen lép fel, de most a legfontosabb az érettségire való 
felkészülés.
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KULTÚRA

VáRosI KÖnyVTáR
Új könyveinkből ajánljuk

Almási Kitti: Ki vagy te?
Angela Marsons: Törött csontok
Antonio Iturbe: Az auschwitzi könyvtáros
Balázsi József Attila, Kiss Gábor: Népies szólások, 
közmondások és életbölcsességek enciklopédiája
Bánáti Fischer Árpád:
Lélek és írás: képes grafológia
Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor:
Közmondások: 3000 magyar közmondás és szójárás 
betűrendes értelmező dióhéjszótára
Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor:
Szólások: 5000 magyar állandósult szókapcsolat
betűrendes értelmező dióhéjszótára

Bendetz Móric: Grafológia a gyakorlatban
Bíró Szabolcs: Non nobis Domine
Borsa Brown: A végzet
C.S. Forester: Greyhound
Cookie O’Gorman: Piszkos tánc (Lol könyvek)
Cserháthalápy Halápy Gábor:
Első magyar sznobszótár: nélkülözhetetlen segéd-
könyv mindazok számára, akik magyar szavaink 
helyett beszédjükben, írásukban idegen szókat 
kívánnak használni
Danielle Steel: Csendes éj
Edith Eva Eger: A döntés

Bár Tamás nagyon szerény, 
mindenki tudja a városban, 
hogy csodaszép fotókat készít: 
2001. óta fotózik, 2004-től vi-
deózik is. Több mint 80.000 
ezer fotó és 200 egynéhány 
videó található az archívu-
mában. Minden témát szeret 
megörökíteni: pillanatképek, 
épületek, természet, tájképek, 
portrék, állatok, stb. Városunk 
középületeiről készült fotói 
méltán öregbítik Kenderes 
hírnevét. 

Ez a négy tehetséges fiatal 
összefogva maradandót és 
értékeset alkotott. Remélik, 
több fiatal is kedvet kap, „to-
vább adják” a zene, a tánc, az 
alkotás, a szép szeretetét!

mikola Istvánné

További sok sikert kívánok 
mindannyiótoknak!

Magyar Vivien, Kertész Iván, Jámbor Imre, Mészáros Tamás
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Köszönjük Tóth Edinának, süveges zoltánnak és szamák 
Istvánnak a Városi Könyvtár őszi dekorációjához nyújtott 
segítségét!

A Városi Könyvtár fotópályázatának
„szelfizz a madárijesztővel!”

nyertes fotói

Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára:
Magyar értelmező alapszótár diákoknak: a leggya-
koribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyará-
zata példamondatokkal
Fábián Janka: A könyvárus lány
Forgács Róbert: Szín-játszó-tér: kommunikációs, 
csapatépítő és drámajátékok
Fucskár Ágnes: Hungarikumok könyve
Giay Rudolf: A grafológia tankönyve
Halápy István, Margalits Ede:
Latin-magyar közmondásszótár: 1660 latin
közmondás és bölcsesség magyar megfelelői
Jo Nesbo: A birodalom
Ken Follett: Egy új korszak hajnala
Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos:
Szinonímák: 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára
Kiss Judit Ágnes: Babaróka esti meséi
Leiner Laura: Bízz bennem!

Leslie L. Lawrence:
Az asszony, akit megszúrt a skorpió
Magyar hímzésminták
Magyar szókincsbővítő diákszótár: 2000 régi, ritka, 
kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata
Michael Hesemann:
A Szent Grál felfedezése: egy kutatás vége
Neil Gaiman: Északi mitológia
Nemere István: Tengernek fordítom lovamat
Rachel Renée Russell: Egy zizi naplója 9. rész:
szerepcsere: egy nem-túl-zizi-drámakirálynő meséi
Starla Huchton: Keserédes nyár ( Lol könyvek)
Stephanie Kate Strohm:
Herceg álruhában (Lol könyvek)
Stephen King: Éjszakai műszak
Tulajdonságszótár: 3150 személyleíró szó
magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri 
csoportosítása
Wilbur Smith: Felhőszakadás

Tóth Kornél Varga AlíciaCsortos Zselyke

Tóth Réka,
Vrbovszki Csilla Tamara
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A nyerteseket várjuk a Városi Könyvtárba
nyereményeik átvételére.

Nyitva tartás: 
hétfő: 8.00-16.30
kedd: 8.00-16.30
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-12.00
péntek: 8.00-16.30

Kenderesi bábcsoport

Gál Boglárka, Gál Balázs, Cseh Gáborné

Kiss Dorina és Kiss Nimród

Vrbovszki Mihály Tamás Juhász Hunor Csaba, 9 hónapos Juhász Erzsébet
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EGYHÁZI HÍREK

Katolikus Egyház 
A KEnDEREsI RómAI KAToLIKUs PLÉBánIA 

ImAALKALmAI, PRogRAmjAI

Kedves kenderesi ismerőseim!

Az előttünk álló hónap vasárnapjain: november 15-én, 22-én (Krisztus király ünnepén) és 29-én 
(advent 1. vasárnapján); valamint december 6-án, 13-án és 20-án, a szentmisék délelőtt negyed 10-kor 
fognak kezdődni.
Csütörtökönként a szertartásainkat novemberben délután 4 órakor; decemberben pedig reggel fél 7-kor 
fogjuk megtartani a plébánia közösségi termében. Ez utóbbi, advent reggeli szentmisékben a zsolozsmát is el 
fogjuk imádkozni.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu 
internetes oldalon is.

Mondhatjuk, hogy ez a 2020-as év amúgy is szomo-
rú, sötét, zord. 
Ebben a szürke időszakban segítsetek feldíszíteni, 
fényekbe borítani kis városunkat, Kenderest!  
Rohamosan közeledik a karácsony.  
Az elmúlt években egyre kevesebb helyen látok fel-
díszített házakat, udvart. Tegyünk ez ellen idén! 
S hogy mire gondoltam?  
Először is szükségem lenne 23 önként jelentkezőre, 
vagy akár még többre!
Egy élő adventi kalendáriumot szeretnék megvalósí-
tani szülővárosomban. 
Nem bonyolult a feladat, csak annyi: 
díszítsük fel otthonunkat, hozzunk egy kis fényt vá-
rosunkba!   
Ahogy közeledik a karácsony, úgy világít az egyre 
több szám, hangulatos képet alkotva. 
December 1. napjától egészen Szentestéig, azaz de-
cember 24-ig a településen minden nap legalább egy 
újabb ablakon jelenjen meg kivilágítva a hónap nap-
ját jelző szám, akárcsak egy adventi naptáron, ahol 
minden nap egy újabb ablak nyílik ki.

Korábbi években már például Solymáron elindítot-
ták ezt a kezdeményezést, ahol  már az első évben 
nagy sikert aratott, az évek előrehaladtával pedig 
olyan napok is előfordultak, amikor egyszerre négy 
ablakot is megkereshettek a solymáriak.  
A játék lényege ugyanis ebben rejlik.
Az ablakok pontos helye nincs előre megadva, azt az 
érdeklődőknek kell megkeresni.   
Tudjuk sajnos, hogy a koronavírus miatt elmaradnak 
a rendezvények, minden lehetséges hely, ahol szóra-
kozni tudnánk, bezár.   
Nos itt egy lehetőség! 
A friss levegőn vagyunk (ahol még a maszk haszná-
lata sem kötelező), az esti séta (20 óráig szigorúan) 
pedig még jól is esik, amikor keressük az éppen ak-
tuális ablakunkat! 
Ha felkeltette az érdeklődéseteket a fenti kezdemé-
nyezés, PRIVÁT facebook üzenetben jelezzetek, 
vagy a Városi Könyvtárban Edit néninél. Remélem 
el tudjuk indítani ezt az eseményt!  

Köszönjük a Remény gyógyszertári dolgozók önzetlen segítségét,
melyet a gyógyszerek eljuttatásával nyújtottak a lakosság részére!

Munkájukhoz további erőt és jó egészséget kívánunk!

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

/Arany János/

KÖSZÖNETNyIlVÁNÍTÁS

Veres Viktória
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TÁJÉKOZTATÓ

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

A KoRmány REnDKíVüLI InTÉzKEDÉsEI
A KÖVETKEZő 30 NAPBAN 2020. NoVEMBER 10. éJfélTől:

• Este 20.00 óra és hajnali 5.00 óra között
 kijárási tilalom lesz, kivéve a munkába 
 járást és rendkívüli eseteket.

• általános rendezvénytilalom lép életbe.

• Minden gyülekezés tilos.

• Az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás  
 lehetséges, kivételt jelentenek az üzemi
 étkezdék.

• Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb
 kisipari szolgáltatások este 19.00 órakor 
 bezárnak.

• Családi összejöveteleken és magánrendez-
 vényeken legfeljebb tízen vehetnek részt.

• Esküvők csak lakodalom nélkül szervez-
 hetők, tanúk, szülők, testvérek részvételével.

• A szállodák csak üzleti célból érkezett
 vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.

• Temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt.

• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött
 lehet megrendezni.

• szabadtéren egyéni sportolás lehetséges,
 de az amatőr csapatsport tilos.

• A szabadidős létesítmények, fitness termek,  
 fedett uszodák, múzeumok, színházak,
 állatkertek bezárnak.

• felső- és középfokú oktatás csak online
 formában működhet, a felsőfokú oktatás 
 kollégiumait be kell zárni.

• A bölcsődék, óvodák, általános iskolák
 nyitva maradnak.

• Az oktatási és egészségügyi intézmények 
 dolgozóit hetente célzottan tesztelni fogják  
 (gyorstesztekkel).

(Kihirdetve 2020. november 10-én)

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2020/000690

A sToP AUTós IsKoLA
(Kenderes-Bánhalma, Posta út 1/a)

folyamatosan indít KREsz tanfolyamokat on-line, vagy tantermi oktatás keretein belül

Jelentkezés: Bereczki sándor iskolavezetőnél a 06-30/9435-525 telefonszámon.

figyElEM! A 20 év alattiak, valamint a gyEs-en, vagy gyEd-en lévő kismamák a sikeres 
KREsZ vizsga után 25.000,-ft állami támogatást kapnak!

személygépkocsi,
motorkerékpár,

segéd-motorkerékpár kategóriákban.


