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ÜNNEP

Január 22. – A Magyar Kultúra Napja
A verseskötetek tanúsága szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a magyar nép „zivataros” századairól írt költeményét, a Himnuszt.
Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar
Kultúra Napját ünnepeljük.
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de immár több, mint 30 éve
egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni
a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni.
Ez a nap azonban nem csupán egy dátum, egy évforduló, amiről megemlékezünk. Annál sokkal többet
jelent. A magyar kultúrát ünnepeljük, és azokat az
embereket, akik sokat tettek egykor, és tesznek ma
is azért, hogy világhírűvé vált szokásaink, értékeink,
hagyományaink, kultúránk ne veszítsen régi fényéből, az európai élvonalban maradhasson.
Csodálatos épületeink ma is a kultúra fellegvárai: a
Magyar Operaház, a Nemzeti Színház, a Tudományos Akadémia. Felnőttek nemzedékek, akik átélve a
történelmet, részesei lehettek a kultúra születésének:
ők teremtették, velük együtt változott, fejlődött, és
ők örökítették tovább az utókor számára. Felnő ma is
egy generáció, és lesz majd egy utánunk következő
is, akiknek talán ugyanilyen fontos lesz.
Biztos, hogy a kultúra mindig csak pénz kérdése?
Nem kellene végre arra odafigyelni, ami éppen itt és
most történik? A kultúra múltja és jelene után már
csak az a kérdés, vajon van-e jövő, és milyen a kultúra számára? Megőrizzük-e, mint sajátos, más népekétől megkülönböztető jellemvonást? Vagy eltűnik ez is a határokkal együtt, felolvad egy hatalmas,
egyedi vonásokat nem tűrő, egyetemes kultúrában,

és vész el egy tollvonással mindaz, amiért több, mint
1000 éven át küzdött a magyar nemzet? Nem, ez nem
lehet a jövő!
A történelem fontos tanulsága, hogy a kultúrát lehet
tűrni, akár tiltani is, de mindennek ellenére utat tör
magának, dacolva az aktuális politikával, tiltással,
közönnyel. Talán a Kultúra Napján kezet nyújthatna egymásnak a politika és a kultúra, hiszen mindkettejük érdeke ugyanaz: megőrízni a múlt értékeit
és tovább haladva a megkezdett úton egy modern,
európai szemmel is egyedülálló színvonalú magyar
kultúrát létrehozni.
„Ma sem a kard, hanem a kultúra teheti naggyá a magyar nemzetet” – ahogy Klebelsberg Kúnó mondta
100 éve és ez a mondata ma éppoly helytálló, mint
akkor volt.
Mi mást is kívánhatnánk a kultúra születésnapján:
Isten éltesse a magyar kultúrát!

Bogdán Péter polgármester
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ - 2021
Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!

Városunk Önkormányzata és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az új esztendő elején!
Ha visszatekintünk a tavalyi évre, elmondhatjuk, hogy emberpróbáló, küzdelmes, az átlagosnál jóval nehezebb időszakon vagyunk túl.
2020-ra egyértelműen rányomta bélyegét a koronavírus járvány elleni védekezés, az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedések: fertőtlenítés, maszk osztás, adományok osztása, idősekről való gondoskodás, hogy csak a
legfontosabbakat említsem. Önkormányzatunk eddig is megtette, és ezután is meg fogja tenni a szükséges
intézkedéseket. A védekezés jelenleg is folyik, mivel most a vírus 2. hulláma tört ránk.
Mindezek ellenére azért az elmúlt év elején gördülékenyen lebonyolítottuk a szociális célú tűzifa kiosztását is.
Év közben pedig átszerveztük a Hivatalt.
Zökkenőmentes volt a háziorvos váltás, a védőnők váltása, majd év végén átadásra került a II. ütemben megvalósult szennyvíz-beruházás.
Közben újabb aszfaltozott utakkal gazdagodtunk, és megújultak középületeink is.
A járvány ellenére színvonalas rendezvények megtartására is sor került.
Legutóbb pedig sikerült az egyik fontos választási ígéretemet is teljesíteni: 10.000 Ft-ot tudtunk kiosztani a 70
éven felüli lakosok részére a két ünnep között.
Nem ment csődbe az önkormányzat, nem omlott össze a Hivatal, nem oszlott fel a képviselő-testület és a polgármester is a helyén van!
A váratlan kiadások és a központi elvonások ellenére talpon vagyunk, működünk, fejlődünk, és tervezzük az
idei évet.
Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal segítették településünk fejlődését.
Köszönöm mindenkinek az elmúlt évben végzett munkáját, az áldozatát, az energiáját, akik valamilyen formában tettek a közösségért.

Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!

A munka folytatódik tovább.
Bizakodva tekintek a jövőbe. Minden erőmmel és igyekezetemmel azon fogok dolgozni, hogy ez a város
méltó otthona legyen az itt élőknek. És bizakodó vagyok azért is, mert meggyőződésem, ahogy eddig, úgy a
jövőben is Önökkel együtt, közösen, a városunkért felelős közösségben, egymást erősítve építkezünk tovább.
Most olyan emberpróbáló időket élünk, amikor különösen szükség van azokra a jól bevált értékeinkre, melyek
az egyén boldogulását, a nemzetünk jövőjét jelentik.
Ma sajnos olyan világban élünk, ahol nem érték a hit, a család, a szeretet, a tisztelet. Nem érték a hazaszeretet,
az áldozathozatal, a becsület, a jóság, a szelídség.
Mi hát az érték ma? A pénz, a siker, a karrier, a gyors meggazdagodás.

Tisztelt Polgártársak!

Nemes célokhoz elengedhetetlenek a szép gondolatok, amelyek a szükséges értékrendre hívják fel a figyelmünket. Wass Albert csodálatos sorait idézem:
„Az a szeretet, mely egybeolvaszt testvért testvérrel, magyart magyarral, mely megértést és békességet teremt
a cívódás helyén, egységet a széthúzók között, építő szándékot a rombolók szívében és közös nagy emberi
mozdulatokhoz erőt ad a leggyengébbeknek is.”
Kérek tehát mindenkit az összefogásra, mert csak együtt sikerülhet megvalósítanunk terveinket, közös elképzeléseinket!
Az új esztendőben folytatódó közös munkában továbbra is mindenkire számítok, hogy együtt, közösen vezessük városunkat egy szebb és boldogabb jövő felé.
Önkormányzatunk és a magam nevében egészségben gazdag, sikeres és eredményes boldog új évet kívánok
Kenderes-Bánhalma minden lakosának!
Isten éltesse településünk valamennyi lakóját 2021-ben is!
Bogdán Péter polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT
Kenderes Városi Önkormányzat ingó dolgot kíván értékesíteni nyilvános pályázattal.
Részletek: kenderes.hu/hirek
Műszaki csoport

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!
Az Interneten terjedő hírek szerint a Polgármesteri Hivatalokban igényelhető nyomtatvánnyal nagy ös�szegű segélyt lehet igényelni. Ezek a hírek NEM VALÓSAK!
Az oldal ahol megjelent ez a tájékoztatás, KAMU oldal.
A KAMU oldalakról: a kamu oldalak nevéről, céljáról bővebben az internet böngészőjén keresztül lehet
tájékozódni. A keresőbe beírni „KAMU” oldalak (pl.: kész átverés: itt a nagy átverős lista: weboldalak,
melyeknek soha ne higgyen el semmit.)
Kenderes, 2021. január 7.
Bogdán Péter polgármester

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
2021. január 4-el önkormányzatunk számlavezető pénzintézetet váltott. Az Önöknél esetlegesen kint lévő
csekkek ÉRVÉNYTELENEK. Kérjük, ezeket NE használják fel!
A befizetésre alkalmas új csekkeket hivatalunk folyamatosan küldi ki a fizetésre kötelezettek részére.
Dr. Tóbiás Ferencjegyző

TÜZIFA KISZÁLLÍTÁS
Január 11-én megkezdődött az idei szociális célú tűzifa kiszállítása 1 m-es rönkben a telepről azon jogosultak részére, akik ezt az
igényüket jelezték ill. akik saját járművel szállítják haza. Ezen a
héten ez folytatódik, jövő héttől viszont már darabolva szállítjuk
ki, ill. darabolva vihető el. A darabolást folyamatosan végezzük.
Köszönet a munkában közreműködő közmunkás dolgozóinknak
(elsősorban a nőknek!) és a Városgazdálkodás munkatársainak.
440 fő jogosult részesül fejenként 8 q tűzifában, amire még eddig
soha nem volt példa korábban Kenderesen!
A munkába bekapcsolódott Dr. Lukács László térségünk o.gy. képviselője is, munkásruhába öltözve, maszkot
viselve. Köszönet érte Képviselő Úr!
Február 15-ig minden jogosult megkapja az igényelt tűzifát.
Bogdán Péter polgármester

Lakossági tájékoztató
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság: 59/328-251
Igazgatás: 59/328-214
Műszak: 59/328-106
Adó:
59/328-225
Pénzügy: 59/328-109

Ha Önök telefonszámaink valamelyikét hívják, és azt érzékelik,
hogy kicsöng, de azt nem veszik fel, ez azért van, mert az ügyintéző éppen telefonon beszél. Sajnos nem jelez „FOGLALT”
hívást. Ezért kérjük, próbálkozzanak új hívással! Telefonforgalmunk nagyon megnövekedett. A türelmüket kérjük!
Dr. Tóbiás Ferenc jegyző
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Óvónő (Kenderes),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép
kezelő-traktoros (Kisújszállás),
Egyszerű ipari foglakozás-édesipari betanított
munkás (Karcag),
Villamos gépek és készülékek műszerésze,
javítója-szerviz vezető (Karcag, Kisújszállás),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),

Ács-állványozó (Karcag),
Lakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású-kereskedelmi
munkatárs (Kisújszállás),
Szakács (Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Munka- és termelésszervező (Kisújszállás).

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/

ÜGYINTÉZÉS (HASZNOS LINKEK)
Építéshatósági ügyek intézése:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő
hatásköri változások 2020. március 1-től. Bővebb
tájékoztatás az alábbi link alatt olvasható. (https://
www.e-epites.hu/hirek/az-epitesugyi-esepitesfelugyeleti-hatosagot-erinto-hataskorivaltozasok-2020-marcius-1-tol)
Kenderes és Bánhalma települések tekintetében az
illetékes szerv:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatala Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasznagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/epitesugyihatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeletifoosztaly/oktatasi-es-hatosagi-osztaly)
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre út 4.
Telefon: 06-59/795-261
E-mail: jasz.epugy.orokseg@jasz.gov.hu

TIGÁZ Zrt.
(https://www.tigaz.hu/)
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Az ügyfélszolgálati irodák 2020. augusztus 17.-től
kizárólag időpont-foglalást követően állnak meglévő vagy leendő ügyfeleink rendelkezésre.
Előzetes időpontfoglalás:
Interneten: https://www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat/
ugyfelszolgalatiTelefonon: 06-80-180-380
Vészhelyzet esetén hívja a 06-80-300-300 telefonszámot
Ügyfélszolgálati irodáink kizárólag időpontfoglalással látogathatók!
A szerelési nyilatkozatokat lehetőleg e-mailben
küldjék, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu
e-mail címre.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
(http://www.trvzrt.hu/)
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Telefon: 06-56/422-522
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-80/205-157
E-mail: info@trvzrt.hu
Elektronikusan intézhető ügyek:
https://vizcenter.hu/trv/telefonos_ugyfelkapcsolat
https://vizcenter.hu/trv/e_ugyfelkapcsolat
Mérőállások diktálása az alábbi linken érhető el:
https://www.vizcenter.hu/trv/meroora_allas_
bejelentese_noreg
Műszaki hibabejelentő:
(0-24 órában) 06-80/205-157 /egyes menüpont

E.ON – Tiszántúli régió
(https://www.eon.hu/hu/lakossagi.html)
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020 szeptember 21től személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség.
Kapcsolat: Telefon: 06-52-512-400
Mobiltelefonról: (06 20/30/70/ 459 96 00)
E-mailben: araminfo@eon.hu aramhalozat@eon.hu
Áram hibabejelentés: 06-80-210-310
Mérő diktálás: Vezetékes telefonról: 06-80-210-211
Mobiltelefonról: 06-30-344-9488
SMS-ben: 06-30-344-4999
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iNTÉZMÉNYI KÖRKÉp
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2020 decembere iskolánkban
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című művéhez kapcsolódóan hirdetett versenyt a kisújszállási Móricz
Gimnázium, melyen Oros-Rázsó Katalin tanárnő segítségével két csapatunk ért el jó eredményt. A harmadik
helyezett csapat tagjai: Farkas Gréta, Pádár Szonja, Pádár Zsombor 8.a osztályos tanulók, a negyedik helyezett
csapat tagjai: Bucsi Lajos, Erdei Éva, Gaszparjan Ruben 7.b osztályos tanulók. A miskolci Szent Imre Általános Iskola által „Van itt egy gyermek…” mottóval hirdetett nyelvi versenyre az egyházmegye 19 iskolájából
kapcsolódtak be gyerekek, iskolánkat két ötödikes és két hetedikes tanuló képviselte. A legjobb eredményt
Adamecz Anna Janka 7.b osztályos tanuló érte el, aki német nyelvből 4. helyezett lett.
2015. óta működünk katolikus iskolaként, azóta igyekszünk még meghittebb, lelkileg is feltöltődést nyújtó
adventi időszakot teremteni diákjainknak. Fontos hagyományokat alakítottunk ki az elmúlt évek során, melyek most a pandémiás időszakban kissé átalakultak. Most csak osztályonként gyűltünk össze a folyosón, a
tantermekben, maszk volt rajtunk, így vártuk együtt az ünnepet.
Épületeink auláiban elhelyezett adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával vette kezdetét az ünnepi
készülődés, melyet hétfő reggelenként a többi gyertya meggyújtása követett.
December 4-e a Mikulásról szólt iskolánkban. Az alsósok szinte egész nap, a felsősök egy-egy tanórán ismerkedtek Szent Miklós legendájával, mesefilmet néztek, énekeltek, rajzoltak, kézműveskedtek, rejtvényeket fejtettek meg. Most a Mikulás nem személyesen érkezett iskolánkba, csak a puttonyát juttatta el a gyerekekhez,
melynek minden jóval való megtöltését köszönjük a szülőknek. Fenntartónk, az Egri Főegyházmegye által
biztosított keretből Attila atya segítségével minden kisgyermek kapott csokimikulást, és az alsósok jó adag
társasjátékot vehettek birtokba. Volt olyan osztály, aki örülve a játékoknak, külön játékdélutánt is tartott.
Köszönjük Barabásné Forgács Edit képviselő asszony ünnepi ajándékát, a finom muffint, a cukorkát, a mindennapokban hasznos ceruzákat, tollakat és radírt.
Az utolsó napok meglepetése volt az is, hogy a felújításhoz kapcsolódóan egy mobil színpad, újabb játékok,
bútorok, elektronikai és informatikai eszközök – többek között 60 tablet, videokamera, laptopok – érkeztek
iskolánkba.
A karácsonyi lelki napon osztálykeretben ünnepeltünk karácsonyi filmekkel, játékokkal, érdekes feladatokkal.
Attila atya, Ili néni és Gábor bácsi a 4.a osztályos gyerekek közreműködésével felvételről mesélték és énekelték el Jézus Krisztus születésének történetét és az azt megelőző eseményeket. A felvétel megtekintése után
Attila atyával megajándékoztuk tanulóinkat szaloncukorral, az alsósokat kifestővel, a felsősöket pedig képregénnyel. Ezen a napon kigyúltak a fények iskolánk karácsonyfáin, melyek a gyerekek által készített díszekben
pompáztak.
Nagyné Lenge Margit

2021. január

Kenderes város krónikája

7. oldal

Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Tisztelt Kenderesi és Bánhalmi Lakosok!
A Kenderesi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021.
január 19. napjától Bánhalmán minden héten kedden délelőtt, az iskola épületében - az óvintézkedések
betartásával - ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadáson általános célú tanácsadásra (különböző szociális
ellátásokhoz való hozzájutás lehetősége, feltételei, az ügyintézés konkrét helye) lesz lehetőség, valamint a
szolgálatunknál igénybe vehető szolgáltatások konkrét ügyintézésére is, mint pl. az étkeztetés, idősek nappali
ellátásának vagy a házi segítségnyújtásnak az igénybe vétele.
A kihelyezett ügyfélfogadáson részt vesz Kenderes Város Önkormányzatának az ügyintézője is.
Az ügyféltérben várakozni nem lehet, az arcot és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező, valamint az ügyintézés során az ügyfelek között be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot.
A kenderesi lakosokat ügyfélfogadási időben várjuk a Kenderes, Szent István út 58. szám alatti központunkban.
Elérhetőségeink:
06-59/528-036, 06-30/599-9138
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:
Oszlánczi Sándor Ottó intézményvezető
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ÉLETMÓD
(jeles napok, gasztronómia, zöld rovat, sport, helytörténeti érdekesség)

JELES NAPOK JANUÁRBAN

„Pálnak fordulása fél tél elmúlása.
Piroska napján a fagy negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince, megtelik a pince.
A ködös január nedves tavasszal jár.”
(népi mondóka)

JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA –TÉLHÓ – FERGETEG HAVA
Január 1.
Január 6.
		
Január 12.
Január 18.
Január 22.
Január 23.

Újév napja; A béke világnapja
Vízkereszt, a farsang kezdete
(Hamvazószerdáig tart)
a Doni katasztrófa emléknapja
Hóemberek világnapja
A magyar kultúra napja
Kaposvár napja

Január 26.
Nemzetközi vámnap
Január 27.
A holokauszt emléknapja
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi napja
Január 29.
Balassagyarmat napja
Január 3. vasárnapja A vallások világnapja
Január utolsó vasárnapja
		
A lepra elleni küzdelem világnapja

GASZTRONÓMIA

AMERIKAI SÜTI
Hozzávalók: 2 egész tojás, 30 dkg cukor, 1 evőkanál fahéj, 2 evőkanál kakaópor, 1
csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 2 dl olaj, 1/2 l tej, 50 dkg liszt, 3 evőkanál lekvár, 5 evőkanál darált dió, 2 kávéskanál szódabikarbóna. Tetejére 1 marék
durvára vágott dió.
A hozzávalókat összekavarjuk, és sütőpapírral bélelt közepes méretű (20×30 cm) tepsibe öntjük. A tetejét megszórjuk a durvára vágott dióval. 180 fokos előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt tűpróbáig sütjük.
Nagyon finom és gyorsan kész van.
Sipos Enikő, Bánhalma, Akácos út 18.
TÖLTÖTT ZÖLDSÉGES FASÍRT
Hozzávalók a fasírthoz: 1 kg darált hús, ízlés szerint só, piros csemege paprika, őrőlt bors, fokhagyma, 1 tojás, 4-5 zsemle, vagy szikkadt kenyér. Töltelék: 2-3 db főtt tojás, 15-20 dkg sajt, tetszés szerint lila hagyma,
pritamin paprika, snindling, petrezselyemzöldje, illetve bármilyen zöldség, amit szeretünk, és illik a fasírthoz.
Tetejére: 6-7 szelet bacon szalonna.
Előkészítjük a húst: összedolgozzuk a darált húst a főszerekkel és a tojással, és a tejben vagy vízben áztatott,
alaposan kinyomkodott zsemlével. Sütőpapírra rakjuk, vizes kézzel téglalap (bejgli) alakúra nyomkodjuk. Ne
legyen túl vékony! Tetszés szerinti sorrendben ráterítjük az apróra kockázott zöldségeket, a nagyobb kockára
vágott főtt tojást, végül bőven reszelünk rá sajtot. A sütőpapír segítségével óvatosan feltekerjük, mint a bejglit. Olvasztott zsírral simítjuk le a tetejét, szeletelt bacon szalonnával betakargatjuk. Sütőpapíros tepsiben,
vagy jénaiban sütjük. Egyszerű, finom húsétel, tésztasalátával nagyon ízletes, de bármilyen körettel megállja
a helyét.
ALMÁS SÜTI
Hozzávalók: 6 tojás, másfél bögre cukor, másfél bögre liszt, 1 csomag sütőpor, 1,5 dl étolaj, 6 db alma, tetszés
szerint fahéj.
Az almákat hámozom, 4 egyenlő részre, majd vékony szeletekre vágom, olyanokra, hogy a tésztával egy
időben süljön. Fahéjjal megszórom, összekeverem, félreteszem, Tészta elkészítése: a tojásokat és a cukrot jól
kikeverem, hozzáadom az étolajat, majd a liszttel összekevert sütőport is. Összedolgozom. Sütőpapírral bélelt, közepes mérető tepsibe öntöm. Aki szereti, darabolt diót és csokit is szórhat a masszába. A fahéjas almát
egyenként, sűrűre belerakosgatom. Közepes lángon, lassan sütöm.
Kota Pálné, Kenderes, Honvéd út 34/a
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BIVALYFÁNK
Hozzávalók: fél liter bögre víz, 10 dkg zsír, fél liter bögre liszt, 6 db tojás, pici só.
Elkészítés: a vizet,zsírt és a sót felforraljuk, majd beletesszük a lisztet. Célszerű a lisztet azzal mérni, amivel az
vizet kimértük. Amikor a lisztet hozzáadtuk levesszük a tűzhelyről és jól összekavarjuk. Később hozzáadjuk
a tojásokat, azzal simára kavarjuk. Az olajat felhevítjük, és evőkanállal szaggatunk bele a tésztából. Folyamatosan forgatjuk a tésztát az olajban, sülés közben növekednek és hasadnak. Ha kellően széthasadtak a fánkok,
akkor kiszedjük, kihűtjük. Kihűlés után porcukros kakaóban forgatjuk. Jó étvágyat kívánunk!
Tóth Gáborné és Túri Anita, Kenderes, Zrinyi út 32.

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Demeter Istvánt 90. születésnapján
köszöntötte az Önkormányzat nevében Bogdán Péter polgármester és
Dr. Tóbiás Ferenc jegyző.
Kívánunk további jó erőt, egészséget
kedves családja körében!
Néhány nevezetes esemény 90 évvel ezelőttről:
- 1931-ben született Schubert Éva színésznő, Szokolay Sándor zeneszerző, Avar István színész, Latinovits Zoltán színész, Mádl Ferenc köztársasági
elnök,
- szeptember 13-án történt a tragikus robbantásos
merénylet a biatorbágyi vasúti viaduktnál,
- lemondott Bethlen István miniszterelnök és kormánya, az új miniszterelnök Károlyi Gyula külügyminiszter lett,

- bemutatták a 2. magyar hangosfilmet: a Hyppolit,
a lakáj c. fekete-fehér filmvígjáték nagy sikert aratott
Csortos Gyula, Kabos Gyula, Jávor Pál és Fenyvessy
Éva főszereplésével,
- ugyancsak 1931-ben mutatták be Lugosi Béla
főszereplésével a híres Dracula c. filmet,
- az Újpest nyerte az NB1-et, ezzel megszerezve a
2. bajnoki címet,
- 1931. március 30-án rekord hideget mértek:
-12 fokra hűlt le a levegő.

HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG
Szautner Jánosné Szigeti Gizella:
KENDERESI GYEREKTÖRTÉNETEK
Minden pedagógus őriz emlékeket volt tanítványairól. Jó ezekre időnként visszaemlékezni, felidézni velük a
fiatalságunkat. Szerettem a munkámat, szerettem a gyerekeket, és megörökítettem néhány eseményt az életünkből. Ami a képeket illeti saját források. Nem hiszem, hogy bárkit is sértenék velük. Várnai Zsenivel
együtt én is úgy gondolom, úgy érzem, hogy:
„Nem volt hiába semmi sem!”
AZ ISKOLAPADBAN
PITYU
Az első iskolai élményem
Júniusban kaptam meg a tanítói oklevelemet. Előtte januártól féléves szakmai gyakorlatként egy második osztályt vezettem a szülőfalumban. Nagy gonddal készültem az első találkozásra. Amikor beléptem a terembe egy
jócskán túlkoros fiúcska nagy örömmel üdvözölt, „Szervusz!”t kiáltva felém. Erre nem számítottam, meglepődtem, de én is ismerősként üdvözöltem őt, hiszen egykor szomszédok voltunk. A többi szomszédgyerekkel
ő is részeses volt a „tanító nénis” játékaimnak. „Szervusz Pityu!” Köszöntöttem én is. Örülök, hogy látlak,
de hogy kerülsz te a második osztályba a húgoddal együtt? Jancsika, az ikertestvéred negyedikbe jár. Egy
csalódott mosoly volt az arcán a válasz. Egyikőnk sem gondolta, hogy így találkozunk!- Én most már igazi
tanító néni vagyok, mondtam, és megsimogattam a fejét. Ezúttal már nem játszani fogjuk az iskolásdit, jó lesz
komolyan venni a tanulást! A kisfiú tovább mosolygott és tudomásul vette a helyzet változását. Soha nem élt
vissza az egykori pajtássággal! Sőt! Sokkal inkább bizonyítani akarta, hogy többre is képes.
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JANIKA
Másodikosokkal beszélgettünk a család és a környezete témában. Szóba került a ház, ahol élünk, annak a
berendezése, bútorok és funkcióik. Janika így mesélt az otthonukról. Két szobánk van, az egyikben lakunk,
a másik a tisztaszoba.
Oda csak akkor lehet
bemenni, ha ünnep van,
vagy ha vendégek jönnek. A szoba közepén
van az asztal és a székek. A lakószobában
sok minden történik
az asztalon, ott tanulunk, kártyázunk, néha
eszünk is rajta. A tisztaszobában azért van
az asztal, hogy legyen
mire rátenni a pálinkát,
ha jönnek a vendégek.

TERI

PITYU fent áll középen, JANIKA előtte. (Orosz Andrásné, EDITKE az ülő sorban
balról a 4., IBOLYA tőlem jobbra áll. Ők a II. részben szerepelnek.)

Friss diplomával a zsebemben, szülőfalum újtelepi, egy tantermes
iskolájában kaptam munkát. Huszonöt kiselsős tanítója lettem. Abban a ritka szerencsében volt részem, hogy tanítás után hazamentek a
gyerekek és édesanyjuk várta őket a finom ebéddel. Egy kis pihenés,
egy kis tanulás utána övéké volt az egész délután. Minden reggel kipihenten érkeztek. Aranyos kislányok, eleven kisfiúk jártak hozzám.
Volt közöttük azonban egy kislány, aki másként viselkedett. Mindig
példásan, fegyelmezetten ült a helyén, hátratett kézzel. Minden feladatot szépen, pontosan oldott meg. Viszont nem vett részt a gyerekek
játékaiban, nem láttam senkivel barátkozni, nekem sem köszönt, nem
beszélt hozzám. Nem zavartam, vártam, hogy feloldódjon. Egy idő
után azonban szerettem volna hallani az olvasását már zavart a „némasága”. Az anyukájával beszéltem erről. Nagyon meglepődött, nem
is gondolta volna, hogy Teri itt nem szólal meg, mert otthon a három
lány közül ő a legcserfesebb, és ha hiszem, ha nem, gyönyörűen olvas. Mivel minden munkája hibátlan volt,
elhittem a szülőnek, hogy Teri otthon szépen olvas. Ne zavartam továbbra sem. Nem erőszakoskodtam vele,
nem fenyegettem meg, nem aláztam meg. Bár nem tudatosan, de jól tettem! Nem sérült meg lelkileg és idővel
elmúlt a problémája. Ma már tudom, hogy ezt a jelenséget szelektív mutizmusnak hívják, mivel csak az iskolában nem szólalt meg. Kiválthatta az iskolakezdés feszültsége. Ez a kép nagyon kifejező! A legkedvesebb a
pályámról!
JÓZSIKA
Az egytantermes iskolában a testnevelés órákat többnyire az udvaron vagy a közeli kiserdőben tartottuk, általában az utolsó, negyedik órában.
Egyszer, tavasszal egy rendkívüli helyzet adódott. Az egyik kisfiú, Józsika, elesett az udvaron és rendesen
lement a plezúr a térdéről. Egyedül voltam, mit tehettem? Elmondtam a gyerekeknek, hogy Józsikát orvoshoz
kell vinnem be a faluba, hogy ellássák a sebét. Most ők szépen hazamennek, mert az anyukájuk otthon van,
már főzi a finom ebédet. Megmondják neki, hogy mi történt Józsikával és orvoshoz kellett mennünk. Felültettem Józsikát a kerékpáromra és irány az orvos. Az orvos fertőtlenítette, ellátta a sebet, azután hazavittem
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a gyereket. Nemcsak tolerálták a szülők ezt nekem, hanem nagyra becsülték a gondoskodásomat. A faluban talán tíznél is kevesebb telefon
volt akkoriban, csak a hivatalos helyeken. A mi
iskolánk nem számított annak. Józsika sokáig
emlegette, hogy kerékpárral vittem a városba.

JÓZSIKA az első padsor 4. padjában,
jobb oldalon ül. (Előtte Kovács Erzsike)
GYURIKA ugyanitt az első padban,
TERI a középső sor 2. padjában ül.
LAJOSKA
Év elején gyűjtöttem az ellenőrzők árát, 1Ft-ot (1965-ben). Már csak Lajoska volt az adósom. Naponta mondtam neki, hogy még holnapig várok, de nekem is el kell vele számolnom. Már régen kifizettem az ellenőrzők
árát, amikor a Lajoska anyukája más ügyben bejött az iskolába. Én csak mellékesen említettem meg neki,
hogy elfelejtették kifizetni az ellenőrzőt. Az anyuka teljesen meglepődve mondta, hogy háromszor is odaadta
a gyereknek a pénzt. Az osztály kórusban állt ki mellettem, hogy „ Nem fizette ki Lajos az ellenőrzőt!” Akkor
megkérdezte az anyja Lajoskát, „Hová tetted a pénzt Lajos?- Hát a zsebembe-volt a válasz. Hát akkor hova
lett? kérdezte a mama. Lajoska nagyra kerekedett szemekkel, ártatlanul válaszolta megmutatva a nadrágot:”
Lyukas a zsebem!” Ezen jót nevettünk, és megkaptam a tartozást. (Ő hiányzott a fényképezésnél.)
KLÁRIKA
Szemléltető eszközöket tettem fel a falra az egyik szünetben. A kiválasztott helyet csak úgy értem el, ha az
asztalra még egy széket is teszek, és arra állok. Így is történt. A hetes egy pöttömnyi kislány volt. Nézett felfelé rám kíváncsi fekete szemeivel és megszólalt: „ Ha tanító néni most onnan leesne, és összetörné magát, én
megsiratnám!” Dolgom végeztével lemásztam a magaslatról és egy nagy puszit nyomtam a Klárika arcára, aki
így aggódott értem!
GYURKA
Szép, fényes kétforintost kapott Gyuri, valószínű fagylaltra (1965) . Nézegette, pörgette, játszogatott vele.
Gondolataiban már talán a fagyit nyalogatta, amikor megkértem, hogy tegye el a pénzét és figyeljen rám. Átmenetileg ez meg is történt, de valami hatalmas erő újra elővetette vele a kétforintost. Ekkor arra kértem, hogy
hozza ki, tanítás után visszakapja. Hirtelen azt mondta, hogy neki nincs is pénze. Kihívtam, hogy megnézzem
a zsebét. Üres volt. A gyerekek csak kérdezgették, hogy „Hol van a pénz, Gyurka? Hova tetted?” Erre Gyuri
gyorsan úgy csinált, mint aki ásít,
közben bekapta és véletlenül lenyelte az érmét. Pillanatnyi csend
termett a teremben. Mindannyian
nagyot néztünk! Gyuri is megijedt! Természetesen az érte jövő
szülőnek elmondtam az esetet.
Két nap múlva koppant az „eredmény” abban a bizonyos edényben.
Jobb szélen GYURI, tőlem balra
a harmadik, KLÁRIKA
(Fent bal szélen TIBI,
jobbról a negyedik MILIKE,
róluk a 2. részben lesz szó)
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FELNŐTT TANÍTVÁNYOK
MILIKE
Már nyugdíjas voltam, amikor egy kellemes tavaszi napon a Nyugdíjas Pedagógus Klubbal Kenderesre látogattunk a Horthy relikviákkal ismerkedni.
A szülőházam a falu közepén volt, szinte átellenben a Horthy kastéllyal. Egy áruház működött benne. Bementem. Két fiatal hölgy jött oda hozzám megkérdezni, hogy mit kérek. Elő is adtam, hogy én bizony nem vásárolni jöttem, hanem szokatlan kérésem lenne. Ebben a házban születtem, itt nőttem fel és szeretnék bemenni az
udvarra, felidézni az emlékeimet, ha megengedik. Ekkor megszólalt az egyik eladó lány: „Az én tanító nénim
is ebben a házban született!” Meglepődve kérdeztem meg a nevét. „Erdei Milike”-hangzott a büszke válasz.
Szemeim előtt megjelent egy bájos, nevetős szemű, éjfekete, szöghajú, piros arcú leányka, Erdei Emília, Milike. Nehéz megfogalmazni azt, amit akkor éreztem! Ez a „kislány”, így tudja, hogy ki vagyok. Az elsős tanító
nénije. Ez bizony nem kis dolog! Ha az ember a tananyagon kívül szeretetet is ad, az talán jobban megmarad,
mint az, amit tanítunk nekik. Így mentem be az udvarra, ahol virítottak a gesztenyefák, és az orgonabokrok,
megvolt a lécekkel körbekerített kerekes kút, de a virágoskertet nem művelte senki, azt ellepte a gaz. Nem fájt!
Tudomásul vettem, hogy nem azért vannak ott, hogy a kertet gondozzák. Az emlék nem szenvedett csorbát, az
élmény pedig, amiben részem volt feledhetetlen, a mai napig örömmel tölt el.
TIBI
Betöltöttem a 60at, amikor allergiavizsgálatra küldött a háziorvosom. Fiatal orvos végezte a vizsgálatot. Tizenkilenc szúrást ejtett az alkaromon. A vizsgálat után megmondta, hogy milyen gyógyszer okozta a problémát, majd felállt és kezet csókolt. Nagyon meglepődtem, de az asszisztensnő arcán is látszott, hogy nem
mindennapi eseményről van szó. Ekkor megszólalt a doktor úr:
„Gizi néni volt az elsős tanító nénim és sokszor megfogta a kezemet, amíg megtanultam írni a betűket!”- és
megmondta a nevét. Abban a pillanatban már láttam is magam előtt a szép, kékszemű, szőke, göndör hajú
fiúcskát. Szabadkozni kezdtem. Ne haragudj Tibikém, nem ismertelek meg! Negyven éve láttalak utoljára!
„Nekem is segítettek az adatok!” - mondta megnyugtatásul. Azután még váltottunk néhány szót, de azokra
már nem emlékszem a meghatottságtól. Én ott, akkor, olyan elismerésben részesültem, ami többet ért minden
plecsninél!
IBOLYA
Jól gondoltam, hogy nem zárulnak le Misivel a meglepetések! Egy képet tettem fel a közelmúltban (2018.
január elején), a Facebookra, ahol a következő bejegyzésre bukkantam.
„Kocsmár Ibolya Az én imádott tanító nénim 1965-ben!”
Kinek nem dobbant volna nagyot a szíve ilyen beírás
olvastán. Egyből „ismeretséget kötöttünk” a számomra mindig mosolygós „kislánnyal”. Ő is ott található az
elsős osztályképen legfelül, a vállam mellett áll kicsit
jobbra tőlem.
Azonnal felidézte azt a sok szép emléket, amelyek hozzájuk kötődtek. Tornaterem híján a Ligetbe jártunk tornázni, teherautóval mentünk kirándulni a közeli kiserdőbe. Igyekeztem a kedvüket keresni, ők is igyekeztek
megfelelni az elvárásaimnak. Mindig különleges élmény marad ez az osztály, ahol először voltam „igazi
tanító néni”.
Ibolya óvónő lett és a levelezéseinkből kiderült, hogy sok mindenben azonos véleményen vagyunk, egyformán
gondolkozunk. Két gyermeke van. Hihetetlen, hogy már nyugdíjas és boldog nagymama. A mosoly az arcán
viszont a régi maradt!
A lánya, Baradács Anett, csodákra képes! Gyönyörű festményei vannak, amelyek az én világomba tartoznak.
Kettőt választottam ki ide a képeiből, hogy más is tudjon gyönyörködni bennük. Az interneten „Baradács Art”
néven a többi is megtekinthető.
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Egyre jobban vártunk Ibolyával egy személyes találkozót.
2018-ban Szentgotthárdon tartottam egy előadást.
Ibolya a lányával eljött hozzám Kőszegről. Csodálatos meglepetés volt számomra. Ez a fotó ott készült.

EDITKE
Nem sokkal azután, ahogyan Ibolyával barátságot kötöttünk, megjelent egy
újabb ismerős, akit sem arcról, sem névről nem tudtam beazonosítani. Amikor megláttam őt Ibolyánál, tőle érdeklődtem meg, hogy ki lehet az Orosz
Andrásné. Így aztán tőle tudom, hogy ő bizony Fazekas Editke, volt tanítványom, szintén még a gyakorló évemből. Ott van ő is a legelső képen, mellettem ül, a jobb oldalamon.
Editke barátságos, mosolygós kislány volt. Jól emlékszem az apukájára is, aki
postás volt és mindig mosolyogva hozta a leveleket. Editke az egészségügyi
pályát választotta. Szolnokon a MÁV Kórházban dolgozott. Vagy negyven
éve találkoztam is vele. Már ő is nyugdíjas, de még vállal egy kevés munkát,
mert nehéz teljesen elszakadni a szakmától. Ő is már kétszeres nagymama.
Szívesen beszélgetünk vele is, Ibolyával is. Már nem is azt érzem, hogy ők
egykori tanítványaim, hanem azt, hogy igazi jó barátokra találtam.
GYURIKA
A vele való találkozásunkról írtam az Arcképvázlatban.
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!
„A lélek nem felejt!”
Egy tanító a pályája során sok gyereket tanít. Emlékezetében vissza tud idézni pillanatokat, mozdulatokat
szinte minden tanítványáról, mégis vannak olyan események, sztorik, amik valamiért érzelmileg jobban megérintették. Nyomot hagytak a lelkében. Ezeket, a történeteket osztottam most meg a kenderesiekkel.
Fogadják szeretettel!
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INTERJÚ
Gyógyító kincsek a kenderesi kaptárból
Ferenczi Gábort sokan ismerik a városban. Igényes, szép
asztalosmunkái sok házban dicsérik keze munkáját. 2010-ben
úgy gondolta, belevág egy ismeretlen világ felfedezésébe:
méhész lesz. Elvégezte a méhész tanfolyamot, saját kezűleg
készített egy méhkaptárt, és vásárolt egy méhcsaládot. Azóta
már Gábor fia is követte, most már együtt méhészkednek.
- Kezdetben nagyon sokat segített Sípos Tibor méhésztársam. Szükség is volt rá, mert a gyakorlatban szerzett tapasztalatok olykor felülírják azt, amit a tankönyvekből tanulunk.
Szerencsére a feleségem, Anikó is támogatott az álmom
megvalósításában, türelme és bátorítása nélkül nehezebben
indult volna a vállalkozásom. Az Országos Magyar Méhész
Egyesület és a Nagykun Méhész Egyesület tagjaként több
szakmai előadáson is részt vettem, az ott elhangzottakból is
tudást merítettem.
- Hogyan fogalmaznád meg a szakma szépségét?
- Nem is gondolnánk, mennyi minden múlik ezen a parányi, szorgos kis rovaron!
Élelmiszereink 70-80%-át a méhek munkájának köszönhetjük. A fákat, virágokat, veteményes kertünk növényeit ők porozzák termővé, és amit a kaptárakba gyűjtenek, minden cseppje kincs. A méz jótékony hatásait
hosszan sorolhatnánk, gyógyszerként is alkalmazható egyes betegségeknél. A propolisz valóságos csodaszer,
számtalan betegségre gyógyír, a rák gyógyításában is használják. A méhpempő sűrű, tejszerű anyag, igazoltan
36 féle betegségre jó (az méh anya csak ezt fogyasztja). A fullánkból nyert méh méregizületi fájdalmakat gyógyít, de az emlődaganat gyógyításában is alkalmazzák. A heretejet a 7 naposnál fiatalabb herékből nyerik, elsősorban a férfi potenciát javítja. A méhviaszból gyertyákat készítenek, illetve egy része visszakerül a kaptárba.
A méhkenyér a virágpor és a nektár erjedésével jön létre. A kaptár levegőjét is használják asztmás panaszokra:
egy kis légterű faházban néhány kaptárt helyeznek el, és ezt a steril levegőt lélegzi be a beteg.
- Januárban milyen az élet a kaptárban?
- A decemberi hideg idő beálltakor nyugvó állapotban vannak a méhek, a kaptárban fürtökbe tömörülve 18
fokot termelnek maguknak. A méhészek téli vesztesége attól is függ, hogy mennyi méz maradt nyárról a kaptárban. Hogy csökkentsük a téli pusztulást, vitaminos cukorlepénnyel etetjük a méheket.
A tavasz beköszöntével elindul az élet: kezdődik a fiasítás, az anyaméh petézni kezd, beindul a hordás, azaz
a méz gyűjtése. 1 nap alatt egy anyaméh akár 1500 petét is lerakhat. Áprilisban már javában folyik a munka,
megkezdődik a rajzás. Ilyenkor nagyon kell vigyáznunk a méhcsaládok megtartására, és ekkor nyílik lehetőség több család létrehozására is. Bőséges táplálék áll a méhek rendelkezésére, hiszen ekkor virágzanak a
gyümölcsfák, majd a repce is. Nem minden virág ad nektárt, de a virágpor is fontos táplálék a méheknek.
A májusi első pergetés után felkészülünk az akácvirágzásra. Itt jegyezném meg, hogy 2020-ban az akácvirágzás és a napraforgó virágzása között a méheknek alig akadt táplálékuk.
Az akácpergetés után kevés a fiasítás, és ez a köztes állapot a legmegfelelőbb az atkaírtásra. Ugyanis a gyűjtés
során a méhekre atkák tapadnak, és ezek az élősködők nagy kárt okoznak a kaptárban, a kikelésre váró petéket
is veszélyeztetik. Szeptember elején a még gyűjthető virágpor a téli élelmükhöz kell. A dolgozó méhek mind
elpusztulnak, szó szerint „halálra dolgozzák” magukat. Csak viszonyításképpen mondom: fél kilogrammnyi
méz előállításához 1200 méh 18 ezer kilométert repül, és 4-5 millió virágra száll rá.
- Ez igen szorgos munka nem csak a méhektől, de a méhésztől is…
- Szorgos, és nagyon érdekes. A méhcsaládban mindenkinek van saját feladata. A fiatal egyedek tisztogatnak,
majd dajkálják a fiasítást, építenek, mézet érlelnek, őrködnek. Később elhagyják a kaptárt és vizet hordanak,
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nektárt, virágport vagy propoliszt gyűjtenek. Vannak ún. felderítő méhek, amelyek az élelem forrásáért, vagy
az új szálláshely felderítéséért felelősek. Az eredményről jellegzetes mozgással számolnak be a többieknek, és
a talált nektárból kóstolót is hoznak a társaiknak.
- Mennyire kelendő a méz?
- Szerencsére egyre többen vannak, akik figyelemmel kísérik egy-egy élelmiszer származási helyét. Ha a
boltban mézet vásárolunk, nézzük meg az üveg cimkéjét: a „nem EU mézkeverék” jelöléssel árusított mézek
nagy része olcsó kínai, vagy egyéb távolkeleti importtermékből készült. Természetesen ezek jóval olcsóbbak,
de biológiai értékük jelentéktelen. Azt tanácsolom, hogy olyan mézet vegyünk, melynek csomagolásán fel van
tüntetve a termelő méhész neve, vagy közvetlenül a termelőtől vásároljunk! Így egészen biztos, hogy a hatóság által bevizsgált, minden szempontnak megfelelő összetételű, valódi termett mézet kapunk a pénzünkért.
A legjobb, ha nem hőkezelt, hanem az ún. nyers mézet választjuk. Így biztosak lehetünk benne, hogy az enzimek, vitaminok, ásványi anyagok mind a mézben maradtak.
- A beszélgetésünk elején mondtad, hogy szeretnéd felhívni az Olvasók figyelmét néhány problémára.
- Sajnos a növényvédelemben elterjedtek a hosszú hatású szerek, melyek felszívódnak a növényi nedvekben.
Ezek a vegyszerek végzetesek a méhekre. A másik probléma, hogy a betakarítás után a gazdák azonnal felszántják a területet, nem marad tarló, a réteken alig látunk szarkalábat, pipacsot, hogy csak a legismertebb
mezei virágokat említsem. A méhek nem jutnak virágporhoz, pedig ez létkérdés.
- Mi lenne a megoldás? Mi hogyan tudunk segíteni?
- Ültessünk minél több egynyári virágot, de leginkább fákat! A gyermekláncfű sok sárga virága kiváló méhlegelő, ne gyomoljuk ki! Nagyon kedvelik a hárs, akác, gesztenye, málna, pöszméte és szeder virágzatát is,
de a zöldséges kertet is szívesen látogatják. Sokat segítünk, ha a gyümölcsfákat napnyugta után permetezzük,
mert ekkor már a méhek nyugovóra térnek. Halvány reménysugár még nekünk, méhészeknek a környezetvédő
szervezetek tevékenysége, melynek hatására több nagyon mérgező vegyszer betiltása várható. Ha ez sikerülne,
már reménytelibb lenne a méhek sorsa.
- Oszlassunk el néhány tévhitet a méz állagával kapcsolatban!
- Minden méz ikrás lesz egy idő után. A szőlőcukor és a gyümölcscukor mézben lévő arányától függ, hogy ez
mikor következik be. A vegyes virágméz hamarabb (akár 1 hónap múlva), az akácméz az adott év decemberében. Természetesen ez a folyamat nem megy a minőség rovására, emiatt a méz nem lesz „romlott.” Az igazi,
tiszta méz soha nem romlik meg.
Köszönöm az interjút, munkádhoz további jó egészséget, a méheknek sok-sok virágot kívánok!
Mikola Istvánné

KULTÚRA
ONLINE SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színház Pécsi Sándor bérlettel rendelkezők élhettek azzal a lehetőséggel,
hogy a veszélyhelyzet elmúltáig online élőben kövessék a színház előadásait.
2020. december 30-án 19.00 órától a Kaviár és lencse előadást, december 31-én
a Szilveszteri Gálaműsor is automatikusan elérhetővé vált számukra 21.30-tól.
E-mail címén kapta szinte minden színházba járó a megtekintéshez szükséges linket. Azok, akik nem
rendelkeznek bérlettel az InterTicket online.jegy.hu elnevezésű felületen vásárolhatnak hozzáférést.
Legközelebbi online előadás 2021. január 27-én szerdán 19.00 órától lesz, még nem tudni melyik előadás
kerül élő közvetítésre.
Kérem Önöket, hogy csatlakozzanak!
Egy új élménnyel gazdagodnak, mivel otthonukban, családi körben, változatos és tartalmas időtöltést kínál
minden korosztálynak!
Amennyiben nehézsége adódna, vagy kérdése lenne a hozzáférés igénylésével kapcsolatban,
érdeklődjön a 06-59/328-141-es telefonszámon!
Tóthné Molnár Ágnes
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház
FARSANG 2021
A farsangi időszak kezdő dátuma állandó, nem változik, minden évben január 6-án, vízkereszt napján van.
A hagyományok szerint ekkor szedjük le a karácsonyfát és ettől a naptól számoljuk a farsang időszakát és
hamvazószerdával zárjuk.
2021-ben a farsangi időszak január 6-tól február 17-ig tart.
Így kérjük az alábbi totót a farsang végéig beküldeni a művelődési házba, névvel, címmel ellátva!
Minden telitalálatos totó jutalomban részesül!

FARSANGI TOTÓ
9. Miért „torkos” a torkoscsütörtök?
1. Mit ünnepelünk farsangkor?
1. Ezen a napon nem volt szabad semmit enni,
1. Újévet
		 ezért tréfából nevezték el így
2. Tél temetését
2. A farsang elmúltával megmaradt ételeket
3. Egyházi ünnep: a gyertyák szentelésének ünnepe
		 ezen a napon lehetett még elfogyasztani, utána 		
2. Mikor veszi kezdetét a farsangi időszak?
		 jött a böjt és húsvétig zsíros, húsos ételeket nem
1. Sardó vasárnap
		 ehettek
2. Farsanghétfőn
3. Ezen a napon csak zöldségeket lehetett enni
3. Vízkeresztkor
3. Magyarország mely részén van farsangkor
busójárás?
1. Mohácson
2. Debrecenben
3. Győrött
4. Milyen anyagból készül a busóálarc?
1. Papírmaséból
2. Selyemből
3. Fából
5. Mi a farsang jellegzetes süteménye?
1. Lekváros palacsinta
2. Szalagos fánk
3. Túrós batyu
6. Mi volt a kanivó?
1. A kocsma farsangi neve, ilyenkor csak házas 		
		 férfiak léphettek be ide, de a feleségük nélkül
2. Vadkanoknak fenntartott itató hely
3. Részeg férfi neve a farsang alatt
7. Mi a fő jellegzetessége a farsangi ételeknek?
1. Édes
2. Zsíros
3. Tormás
8. Melyik a farsang utolsó, legzajosabb napja?
1. Húshagyó kedd
2. Nagypéntek
3. Virágvasárnap

10. Mit neveznek batyus bálnak?
1. Azt a felvidéki eredetű mulatságot, ahova a
		 vendégek maguk viszik az ennivalót
2. A palócföldi háromnapos farsangi ivót
3. Elsősorban a Dunántúlra jellemző zártkörű
		 farsangi mulatságot
11. Melyik nem farsangi játék?
1. A mókaházasság
2. Betyárjáték
3. Bakkuszjárás

12. Miért szórnak kukoricát a farsangolók lába
alá a köszöntők során?
1. Hogy sok csirkéjük keljen ki
2. Hogy sok termésük legyen
3. Hogy megóvják a ház népét a rontásoktól
13. Mit neveznek a „farsang farkának”?
1. A farsangtemető szokásokat
2. A farsangvasárnaptól hamvazószerdáig tartó
		 időszakot
3. A farsangvasárnaptól a húshagyókeddig
		 tartó időszakot
13+1. Mit jelent ez a szó: GNASRAF
1. Afrikai állatfaj, a gnú rokona
2. Amiről ebben a totóban szó volt, csak kicsit
		 máshonnan nézve
3. Zagyvaság
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EMLÉKEZZÜNK A DONI ÁTTÖRÉS
78. ÉVFORDULÓJÁRA.
1943. január 12-én kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg támadása -40 fokos hidegben indult meg.
A 2. magyar hadsereg vitéz Jány Gusztáv parancsnok vezetésével
szívósan ellenállt, azonban az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszerítette katonáinkat. A kilátástalan helyzet ellenére a magyar honvédek az iszonyatos körülmények között több napon át keményen
védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre.
Végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte
a Keleti Front védvonalát.
Mély főhajtással emlékezzünk a Magyar Hősökre,
akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették
feladatukat.
És esküjüket: „ A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!”
Bogdán Péter polgármester

Városi Könyvtár

Új KÖNYVEINKBŐL AJÁNLJUK
Szakirodalom
Alfred Adler: Emberismeret: gyakorlati individuál
pszichológia
Arnold Schwarzenegger: Emlékmás:
életem hihetetlen, de igaz története
Barna István: Vesebetegek diétáskönyve:
az orvos és a dietetikus tanácsaival
Christina Braun: Vulkánok
Kaiser Ottó: Magyarország 1000 csodája (kézikönyv)

Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek 1-2.
Rozgonyi Sarolta: Magyarország:
gyertek felfedező útra vár Magyarország!
SimoneCave: Az okos baba
Simonyi Zsigmond: Tréfás népmesék és adomák:
nyelvjárási olvasókönyv
Szatmáry Zoltán: Csernobil:
tények, okok, hiedelmek

Gyermekeknek
100 mese Mányás királyról: a bölcs és igazságos
uralkodó, aki móresre tanítja az urakat és megvédi a
szegényeket
Bálint Ágnes: Vízitündér, Vízimanó
David Litchfield: A mackó, a zongora, és a kismackó
koncertje
Grecsó Krisztián: Belefér egy pici szívbe

José Morán: Görög hősök és mítoszok
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi: kalauz 2.0
PaolaPeretti: Én és a cseresznyefa
RachelReneé Russel: Egy zizi naplója: szívbaj:
egy nem túl – titkos szerelmi háromszög meséje
Rebecca Elliot: Fesztivál a fa tetején: Bagolynapló 1.
Vibók Ildi: Szeretnék egy aranyhalat!
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Felnőtteknek
Amy Harmon: Csak a szél tudja:
ha szerelemről van szó, az idő nem lehet akadály
Anders De La Motte: Kegyetlen tavasz
Holly Miller: Álmomban már szerettelek
Nemere István: Ifj. Horthy Miklós: a másik fiú
NicholasSparks: Vissza hozzád

Nora Roberts: Királyt Skóciának
Simon Scarrow: Róma árulói
Steven Erikson: Tremorlor kapuja
Szántó Dániel: Egy pap vallomása:
tudományos kísérlet, vagy egy megszállott elme,
beteg játéka?

EGYHÁZI HÍREK
Katolikus Egyház
A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai
Az előttünk álló hónap vasárnapjain (január 17-én, 24-én, 31-én, valamint február 7-én és 14-én) a szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 4 órakor fognak kezdődni a plébánia közösségi
termében.
Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 4-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos állomásait elmélkedjük végig.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu
internetes oldalon is.

CIVIL SZERVEZETEK
Kenderes első Világító Adventi Kalendáriuma
Szeretném megköszönni a lelkes díszítőknek, hogy ilyen szépen elkészítették a dekorációjukat! Amikor megfogalmazódott bennem ez az ötlet, nem is mertem remélni, hogy ennyi jelentkező lesz.
Már az elején is kihangsúlyoztam, hogy ez nem verseny, díjazottak sem lesznek. Nem is tudnék választani, mert
mindegyiknek megvolt a maga szépsége. Az egyik pont az egyszerűsége miatt tetszett, a másik pont a nagyszerűsége miatt.
Na és kedves lelkes adventi szám nyomozók!
Egyik reggel kaptam egy telefont, a kalendáriummal kapcsolatban. Nem akartam elhinni, hogy tényleg elindultak az emberek és vadásszák az ablakokat, hogy egy picit visszatért az élet az utcákra. Én az első pár napban nem
láttam a díszített udvarokat, ablakokat csak képen. Ahogy teltek a napok, hozzászólásokban és privát üzenetben
is egyre több képet kaptam. Aztán az egyik este, amikor én is elindultam megnézni az ablakokat láttam, hogy
tényleg sétáltak az emberek és keresték az ablakokat. Amikor összefutott 1-1 paparazzo csapat és kérdezte a
másikat, hogy „Ti megtaláltátok már? Hol van? Láttátok a tegnapit is?” Amikor egy gyermek felkiáltott, hogy
„megtaláltam!” Bevallom, jó érzés volt ezt így megtapasztalni.
Ez egy közös játék volt, ahol mindenki nyert. Az is, aki díszített, az is, aki megtalálta, az is, aki csupán csak
gyönyörködött az ablakokban, a képekben.
Az elején volt 1-2 baki és a végére is akadt egy kicsi.
Saját tapasztalat, hogy amint felkerült a dísz és bekapcsoltuk volna a sok méteres fényfüzért, az nem világított.
Kaptam üzeneteket, hogy várjak, mert leszakadt a dísz. Mégis minden megoldódott, működött a kommunikáció.
Bízom abban, hogy a lelkesedés jövőre is meglesz és akár hagyománnyá válhat a városunkban a Világító Adventi
Kalendárium programunk.
Soraimat egy idézettel zárnám:
„Butaság lenne a régi karácsonyok hangulatát keresni, mert az már nem fog visszatérni. Új hagyományokat kell
teremteni, amiket ugyanúgy a magunkénak érezhetünk családilag.” (Molnár Emese)
Veres Viktória
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