
A Horthy-ligetben emlékoszlop állítására és tölgyfa csemeték ültetésére került sor vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Kormányzó Úr emléke előtt tisztelegve. Állíttatta a Vitézi Rend Csongrád-Csanád, Békés Megyei 
Törzskapitánysága, a munkálatokat vitéz Juhász Péter Nemzetes Úr végezte. Köszönöm a közreműködők 
hazafias cselekedetét!

Emlékoszlop a Horthy-ligetben

XXIX. évfolyam 4. szám – 2021. április

ÜNNEP

Bogdán Péter polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

JEGYZŐKÖNYV

MUTATÓ

LaKossáGi táJéKoZtató
KÖZViLáGítási hibáK bEJELENtésérŐL

Elérhetőségek:

Napirend: szám:

Műszaki csoport

1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
 kiírt pályázat benyújtásáról
3./ Ingatlan tulajdonjogának elfogadásáról
4./ Etikai kódex elfogadása

9/2021.(III.16.)

10/2021.(III.11.)
11/2021.(III.23.)
12/2021.(IV.01.)

............................................................

....................................................................................................
.................................................................................

............................................................................................................

A közvilágítási hibákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
• A közvilágítási hibákat:
  - EC-EnergieInvestment Kft. felé jelezzék és ne az E.ON ügyfélszolgálatának, vagy 
  - Kenderes Város Önkormányzat Műszaki csoportjának.
• A bejelentésnél az alábbi adatokat kérjük megadni:
  - bejelentő neve, címe, telefonszáma,
  - település, utca neve, házszám (ha lakóház előtt van a meghibásodás),
  - hány lámpát érint a meghibásodás,
  - a hiba típusa (egy vagy több lámpatest nem világít, stb.).

Önkormányzat:
 Telefon: 06-59/328-106 (munkaidőben!)
 E-mail: muszak2@kenderes.hu

EC-EnergieInvestment Kft.:
 Telefon: 06-23/540-430
 Mobil: 06-30/500-5655
 E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu
 Honlap: https://energieinvestment.hu/energieinvestment/hibabejelentes.html

táJéKoZtatoM VárosUNK LaKossáGát, hogy Dr. Tóbiás Ferenc Jegyző Úr munkaviszonya 
április 9-én a törvény erejénél fogva megszűnt. A JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatallal egyeztettem. 
Április 9-én járt le a többször módosított határidő, hogy Jegyző Úr a közigazgatási szakvizsgát letegye, ez 
nem történt meg, így a jogszabály erejénél fogva tovább foglalkoztatni Őt jogszerűen nem tudom. Jegyző 
Urat tájékoztattam erről, Ő ezt tudomásul vette. Szolgálatát ezúton is köszönöm. A jegyzői állás pályázat 
kiírásra kerül, az állás betöltéséig Dr. Záhonyi Ferenc hivatali munkatársamat bíztam meg a jegyzői fel-
adatok ellátásával.

Bogdán Péter polgármester

Készült:
Kenderes Városi Önkormányzat 2021.év márciusi polgármesteri határozatok mutatói.



2021. április 3. oldalKenderes város KróniKája

Kenderes Város Önkormányzata

a leadás helyszíne: Kenderes: rsZ telep udvara (Kenderes, Vasút út)
átvételi időpont:  hétfő – Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra között
  Péntek: 7.30 – 12.00 óra között
a leadás helyszíne: bánhalma: Közösségi ház udvara
átvételi időpont:  hétfő – Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra között
  Péntek: 7.30 – 12.00 óra között

2021. április 01-től - 2021. április 30-ig a lakosság számára lehetőséget biztosítunk az elektronikai hul-
ladékok leadására.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. díjmentesen átvesz minden olyan berendezést, ami elektromos 
árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számí-
tógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, 
játékgépek).
akkumulátort önmagában nem vesznek át, pl: autóból kiszereltet. Az akkumulátort átveszik, ha azt az 
eszköz tartalmazza pl: mobil telefonból nem kell kiszerelni az akkumulátort! Ha a TV hátlapja, műanyag, 
vagy fa része hiányzik, azt díjmentesen átvesszik, de ha a belső egységek, pl. réztekercs hiányzik, akkor díjat 
számítank fel!

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapok személyesen és tele-
fonon is, hogy szépül városunk. Polgármesterként én ennek nagyon örülök. A Városgazdálkodás dolgozói 
mellett a közmunkások is lelkiismeretesen végzik munkájukat és ennek köszönhetően egyre tisztább, gon-
dozottabb a környezetünk. Sok illegális szemétlerakatot is felszámoltak városon belül és kívül is.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a közmunkások által megtisztított területre újabb szeméthalmaz kerül, akár 
már másnapra. Mennyiségre ez heti 50-60 zsáknyi szemetet jelent. Mindez történik annak ellenére, hogy 
minden háztartásban elérhető a szervezett szemétszállítás, a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy közös erővel óvjuk a környezetünket! Közérzetünkre és egészségünkre 
is jó hatással van a szép tiszta, gondozott terület.
Becsüljük meg azoknak a munkáját, akik tesznek ezért nap, mint nap.
Köszönöm a közmunkások munkáját! Bogdán Péter polgármester

óVJUK EGYütt VárosUNK tisZtasáGát!

ELEKtroNiKai hULLaDéKoK iNGYENEs GYŰJtésE

sZéPüL
a horthY-LiGEt

Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy Varga József intézmény-
vezető szakmai útmutatásával a 
Városgazdálkodás dolgozói el-
végezték a Horthy-liget fáinak
gallyalását, a bokrok tavaszi metszését, a beteg, elö-
regedett fák kivágását, ezen munkálatok elvégzését 
az alábbi képek is bizonyítják.

Ezúton köszönöm meg munkájukat!

Bogdán Péter polgármester
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Kenderes Város Polgármesteri Hivatala 2021. évben ebösszeírást végez!
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség értelmében kötelesek a 
jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében fog-
lalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.
az ebösszeírás időpontja:2021. április 1. – 2021. május 31.
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kenderes-Bánhalma települések közigazgatási területén tartott ebek 
tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. május 31. napjáig az alábbiakban fel-
sorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni! A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon ér-
hetik el:
1) a kenderes.hu weboldalon (letölthető nyomtatványok – Ebösszeíró adatlap) vagy 
2) a 2021. március hónapban megjelenő Kenderesi Krónikából vagy
3) a Polgármesteri Hivatal portáján személyesen átvehető.
Az adatlap visszaküldésének lehetőségei: (Az adatlap csak aláírva érvényes!)
 - történhet online a muszak2@kenderes.hu E-mail címre); vagy
 - papír alapon személyesen vagy postai úton: Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
  5331 Kenderes, Szent István út 56. címen.
A kitöltéssel kapcsolatban a (06) 59-328-106-os telefonszámon kérhetnek segítséget.
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédel-
mi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000,- Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebössze-
írását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonos változást, elhullást 
írásban bejelenteni.
Együttműködésüket köszönöm!
Kenderes, 2020. április 1.

Dr. tóbiás Ferenc s.k.
jegyző

FELhíVás EbÖssZEírásróL!

áLLásPáLYáZat
Részmunkaidős közösségszervezők jelentkezését várjuk 4-6 órában. Feladat: helyi identitástudat erősítése.
Szükséges végzettség: minimum érettségi bizonyítvány. Előny: szakmai gyakorlat és szakirányú végzettség.
Munkavégzés helye: Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem
Elvárás: Horthy-korszak alapszintű ismerete, ezzel kapcsolatos tanulási hajlandóság, ismeretbővítési szándék.
Alkalmazás feltétele: Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat sikeressége.
Alkalmazás ideje: határozott, 1 éves időtartam.
Jelentkezni a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban
dr. Záhonyi Ferencnél lehet 2021. április 30. 12:00 óráig. Dr. Záhonyi Ferenc
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Műszaki csoport

LaKossáGi táJéKoZtató oPtiKai háLóZat KiéPítésérŐL

2021. CoViD hELYZEtKéP, 15. hét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Telekom megbízásából a LAN-TEL-KER Kft. optikai 
hálózatot épít ki Kenderes város területén. A beruházás megvalósulása lehetővé teszi, hogy a jelenlegi adatát-
viteli sebesség sokszorosára fog nőni. A fejlesztés által jelentősen javulni fog az Internet, a TV adások, illetve a 
vezetékes telefon szolgáltatások minősége. A kivitelezés befejezése várhatóan 2021. május hónap vége. Ami-
kor a hálózat átadásra kerül, újabb tájékoztatót fogunk megjelentetni, hogy a lakosság hogyan tudja igénybe 
venni az új szolgáltatást.  

tisztelt Lakosság!
Kenderesen a covid elleni legfőbb védekezés folyamatos az oltások heti rendszeres szervezésével. Minden 
héten kapunk egy-két oltóanyag típust, és azok beadására azon a héten sor kerül. Általában kettő-kettő rende-
lői oltás és két hétvégi nap karcagi oltópontos oltás történik meg.
Három rendelőben 2x 10-10-10 fő/ hét és két hétvégi oltónap 30-30 fő. Tehát hetente kb 90 -120 fő. Az első  
és második oltásra is hetente kerül sor ezen heti létszám eloszlásában.
Aki korábban regisztrált, az már megjelent abban a listában, amit megkaptunk. Az oltásokhoz kapott tájékoz-
tató szerint történik a válogatás ezen listáról. Aki egy-két hete szánta rá magát a regisztrációra, az még vár, 
hogy új letölthető listára kerüljön fel. 
Az oltás típusának választása a korábbi betegségekhez viszonyítva történik. Ezt követi az életkori elvárás, 
mely szerint idősebbek előbb kapnak oltást. Ma már várandósok oltására is van lehetőség nőgyógyász javas-
latával.
A várakozás, ami ma már egy vágyakozás is - fokozatosan nő az oltások beadására. Ezt az érdeklődések nagy 
számából és sürgető jellegéből érzékeljük. A megadott védőoltás egyfajta jobbra fordulást hoz az oltással vé-
dettek között.
Mit remélünk? Hogy nem lesz mellékhatás a védőoltás beadás után. Ez eddig itt teljesült. Az újabb fertőződés 
esetén a tünetek enyhébbek és a betegség lefolyása könnyebb lehet. A beoltottaknál új fertőződésre szinte nem 
volt eset, a maszkos védekezés náluk inkább elfogadott.
Egyre nő az oltottak száma és ezzel párhuzamosan egyre több az újabb fertőzöttek száma. Ennek igazolására a 
PCR tesztek is szaporodtak, ami a napi telefonhívások számában jól követhető. Igazolt PCR teszt esetén vírus 
elleni készítményt írunk.
Megszokott izgalommal jár, hogy minden covidos panasz egy nagy lehetőség, hogy sikerüljön minél enyhébb 
lefolyást kialakítani az idejében elkezdett covid elleni készítmény felírásával és szedésével. A legtöbb eset jól 
zajlik, és inkább az orvosnál késői jelentkezés hoz nehézségeket.
Aki enyhe tünetekre is panaszkodik,  korábban kap a vírus szaporodást gátló gyógyszert kiváltásra. Aki 
PCR-el igazolt fertőzöttek, ingyenes vírus ellenes gyógyszert kapnak, és szedhetnek. Aki megkapta az oltást, 
bízhat abban, hogy ismételt fertőződése jóval enyhébb lefolyású maradhat.
Mindenkinek jó egészséget, erős védettséget kívánunk!

A Magyar Vöröskereszt szeretné segíteni a településen élő internettel nem rendelkezők regisztrációját a 
védőoltásokra a Vakcina.hu oldalon. Akinek van telefonja, az ezen irányú igényét telefonon is jelezheti a 
06-70-933-8484-es telefonon is. Valamint felvettük a kapcsolatot a CKÖ elnökével, és tervezzük a háztar-
tások feljárását is a településen április 19-től.

orvos anetta Csilla Magyar Vöröskereszt területi vezető

sEGítséGNYúJtás a CoViD ELLENi VéDŐoLtás
rEGisZtráLásábaN

tóth istvánné, Körmös Piroska, Zabolainé Magdi asszisztensek, akiknek köszönjük odaadó munkájukat!
Dr. Nagy Erika házi gyermekorvos, Dr. szabó Zoltán háziorvos
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i. számú körzet
Kenderes, Szent I. út 59.

Dr. szabó Zoltán
59/328-052 és 20/924-5451

Hétfő 12.00 - 15.00
Kedd 8.00 - 11.00

Szerda 8.00 - 11.00
Csütörtök 12.00 - 15.00

Péntek 8.00 - 11.00
Receptkiadás, beutaló, táppénzes 
papír és egyéb orvosi igazolások 

kiadása rendelési idő előtt fél
órával történik. Rendelési idő után

(11 órától és 15 órától)
lesz a recept felírás kérés,

beutaló kérés és egyéb
dokumentációk, ügyek intézése.

ii. számú körzet
Kenderes, Szent I. út 33/1.

(Dr. Bencze Miklós volt körzete)
Dr. szabóné Dr. Nagy Erika teréz  

59/528-038
Hétfő 9.00 - 11.00
Kedd 12.00 - 14.00

Szerda (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök 12.00 - 14.00

Péntek 12.00 - 14.00
Adminisztrációs ügyek intézése

rendelési idő előtt
fél órával történik.

Rendelési időn kívül
a készenléti rendelést

Dr. Szabó Zoltán látja el
a 20/924-5451-es számon.

5331 Kenderes, Szent István út 59. 
tóth-bojté anikó védőnő 06-30/835-5923

sárközi szimonetta védőnő: 06-30/434-5185
Tanácsadási idő: telefonos egyeztetés alapján.

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

Dr. szabó Zoltán
20/924-5451

Kenderes, Szent I. út 33/1.
59/528-039

Bánhalma, Kakat út 22/A.
59/328-183

Hétfő 11.00 - 12.00 Bánhalma
Kedd 11.00 - 12.00 Kenderes

Szerda 12.00 - 13.00 Kenderes
Csütörtök 11.00 - 12.00 Bánhalma

Péntek 11.00 - 12.00 Kenderes
Adminisztrációs ügyek

intézése
rendelési idő előtt
fél órával történik.

KÖZÜGY

a JásZ-NaGYKUN-sZoLNoK MEGYEi KorMáNYhiVataL
KarCaGi Járási hiVataL FoGLaLKoZtatási osZtáLY

aKtUáLis áLLásaJáNLatai:

háZiorVosi rENDELésEK 2021. áPriLis 1-tŐL:

VéDŐNŐi sZoLGáLat

Óvónő (Kenderes),
Mezőgazdasági gépésztechnikus-növénytermesztési 
munkákat ellátó gépkezelő (Karcag),
Minőségi ellenőr –tanácsadó, szakértő, hegesztett 
szerkezetek gyártásának területéről (Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Készlet és anyagnyilvántartó 
–anyagraktáros/gépkezelő (Kenderes),
Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag),
Kőműves (Berekfürdő),

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 
foglalkozású (Karcag),
Traktorvezető (Berekfürdő), 
Raktárkezelő (Kisújszállás), 
Szervizvezető (Kisújszállás),
Szarvasmarha-, sertés gondozó 
(Kenderes-Bánhalma),
Textilszabász (Kisújszállás),
Általános karbantartó - állattartó telepen
(Kenderes-Bánhalma),
Gépi varró (Kisújszállás).

érdeklődni a Foglalkoztatási osztályon, telefonon (06-59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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A Kenderesi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ismételten tájékoztatja a lakosságot, 
hogy szolgálatunk Bánhalmán minden héten, kedden délelőtt 8 és 10 óra között az iskola épületében - az 
óvintézkedések betartásával - ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadáson általános célú tanácsadásra (különböző szociális ellátásokhoz való hozzájutás lehetősége, 
feltételei, az ügyintézés konkrét helye) van lehetőség, valamint a szolgálatunknál igénybe vehető szolgáltatá-
sok konkrét ügyintézésére is, mint amilyen pl. az étkeztetésnek, az 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 ügy-
intézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot.
A kenderesi lakosokat ügyfélfogadási időben várjuk a Kenderes, Szent István út 58. szám alatti központunk-
ban, vagy keressenek minket telefonos elérhetőségeinken.
Elérhetőségeink: 06-59/528-036, 06-59/528-037, 06-30/599-9138
Forduljanak hozzánk bizalommal!

VárosGaZDáLKoDás

A Kenderes Városgazdálkodás vállalja közművek (ivóvíz, szennyvíz) belső hálózatának kiépítését 
2020. évi árakon.
Érdeklődni: •  06-59/328-206-os telefonszámon, 
   •  emailben a kvg@kenderes.hu, 
   •  illetve a Kenderes Városgazdálkodás irodájában személyesen. 

tisztelt Lakosság!

ÉLETMÓD
(jElEs napoK, gasztronómIa, zÖld rovat, sport, hElytÖrténEtI érdEKEsség)

JELEs NaPoK
áPriLis – sZENt GYÖrGY haVa – taVasZhó – sZELEK haVa

április 1. Bolondok napja
április 2. Gyermekkönyvek nemzetközi napja;
 Az autizmus világnapja
április 7. Az egészség világnapja
április 8. Romák világnapja
április 10. Nemzeti rákellenes nap
április 11. A magyar költészet napja;
 A Parkinson-kór világnapja
április 12. Az űrhajózás világnapja
április 14. A könyvtárosok világnapja
április 16. A Holokauszt magyarországi
 áldozatainak emléknapja

április 18. Műemlékvédelmi világnap
április 20. A csillagászat napja
április 22. A Föld napja
április 23. A könyv és a szerzői jogok világnapja
április 24. A magyar rendőrség napja
április 29. Nemzetközi táncnap
április 30. A méhek napja
április első hétvégéje
 a Roma kultúra napja
április 3. vagy 4. szerdája
 A vakvezető kutyák világnapja

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

tisztelt Kenderesi és bánhalmi Lakosok!

KENDErEsi GoNDoZási KÖZPoNt
CsaLáD és GYErMEKJóLéti sZoLGáLat

tisztelettel:
oszlánczi sándor ottó intézményvezető
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Néhány esemény, érdekesség ’98-ból:
- megkezdte sugárzását a Sláger Rádió,
- megszüntették a sorkatonai szolgálatot a Határőr-
ségnél,
- a Labdarúgó-világbajnokságot Franciaországban 
rendezték, és első alkalommal nyerte el francia csa-
pat a világbajnoki címet,
- híres filmek ’98-ból: Ryan közlegény megmentése, 
Godzilla, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, 
Penge, Halálos fegyver 4, Armageddon, Zimmer 
Feri, Ámbár tanár úr,
- a 70. Oscar-gálán a legjobb film kategóriát a 
Titanic c. film nyeri (rendező: James Cameron),
- az év magyar slágerei: Koncz Zsuzsa: Ég és föld 
között, Cserháti Zsuzsa: Mennyit ér egy nő, V-Tech: 
Nem szabad sírni, Ámokfutók: Van valami, Zámbó 
Jimmy: Fogadj örökbe, Dalban mondom el,
- 1998-ban a Magyar Nagydíj volt a Formula-1 
Világbajnokság tizenkettedik futama (Mogyoród, 
Hungaroring), Michael Schumacher győzelmével,

- megkezdődött a Barátok közt c. magyar szappa-
nopera. Nagy sikerű tv műsorok: Szerencsekerék, 
Dáridó, Forró nyomon,
- a májusi matematika érettségi kis híján botrányba 
fulladt, ugyanis az egyik kereskedelmi rádió nem 
sokkal az érettségi feladatok kihirdetése után beol-
vasta a megoldásokat,
- az év legsokkolóbb divateleme az „egybeplat-
form” cipő (a divat elterjedésében nagy szerepe volt 
a SpiceGirls együttesnek). Nevezték holdjárónak, 
csótányroppantónak, patacipőnek és tócsalépőnek is. 
Nagy divat volt a kockás ing (favágó ing), a neon 
színű ruhák, és a barna rúzs.

GasZtroNóMia

NaraNCsos bÖGrés MáKos
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg darált mák, 1 bögre kristálycukor 
(bögre mérete: 2 dl), 1 bögre finomliszt, 1 bögre tej, 2 db tojás, 1 
dl étolaj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor.
Töltelék: 25 dkg narancslekvár.
Máz: 10 dkg porcukor, 4 evőkanál narancslé.

Elkészítés: A tojást a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tejet, az olajat, a vaníliás cukrot, 
a mákot, végül a lisztet és a sütőport. Alaposan összekeverjük. A masszát sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, 
és előmelegített sütőben 30-35 perc alatt 200 fokon készre sütjük. A kihűlt tésztát kettévágjuk, az egyik lapot 
megkenjük narancslekvárral, majd ráhelyezzük a tésztalap másik felét. A porcukrot a narancslével alaposan 
kikeverjük, és a sütemény tetejére kenjük.
Jó étvágyat! Lászlóné Gönczi Mária

szin anna

GoMbáVaL és haGYMáVaL tÖLtÖtt KaraJ KiráNtVa
Egy négy fős családnak 8 szelet karajt kiklopfolunk, sózzuk, borsozzuk, közben három fej vöröshagymát 
kevés zsírban puhára megdinsztelünk. Amikor kész, hozzáadunk egy üveges konzerv gombát a leve nél-
kül, egy picit még összedinszteljük, pici só mehet rá, és hagyjuk kicsit hűlni. A hagymás gombás töltelékből 
a karajszeletek közepére teszünk egy- két kanállal, (attól függ, mekkora a hússzelet). Félbehajtjuk, bepaníroz-
zuk (liszt, tojás és zsemlemorzsa), olajban szép lassan kisütjük. Sült krumplit adunk mellé. Ha marad a tölte-
lékből, azt is feltálalom a hús mellé.
Jó étvágyat hozzá!

sZüLEtésNaPi KÖsZÖNtŐ
áprilisi számunkban az 1998-ban született Kedves olvasóinkat köszöntjük.

boldog 23. születésnapot!
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JiNG-JaNG sZELEt
Hozzávalók egy 30*30 cm-es süteményhez: 
tészta: 2 db tojás, 150 g porcukor 80 g zsír, 3 evőkanál kakaópor, 5 evőkanál, tej fél csomag sütőpor, 450-500 
g finomliszt.
Krém: 3 csomag vaníliás pudingpor (puncsossal még szebb lesz!), 3 evőkanál liszt, 1,5 l tej, 6 evőkanál cukor, 
25 dkg margarin.
Továbbá: kb 50 dkg vajas, vagy háztartási keksz, 200 g étcsokoládé, 6 evőkanál étolaj.
A tésztához a tojásokat kihabosítjuk a porcukorral, majd hozzáadjuk a puha zsírt és a tejet, majd jól elkeverjük. 
Hozzáadjuk a lisztet, sütőport és a kakaóport. Annyi lisztet adjunk hozzá, hogy a tészta ne ragadjon, de köny-
nyen lehessen nyújtani. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A tésztát 3 részre osztjuk, 6-8 perc alatt megsütjük 
egyenként.
A krémhez a pudingporokat, lisztet és a cukrot, elkeverjük a tejjel. A kész, csomómentes keveréket felfőzzük 
sűrűre, majd langyosan hozzáadjuk az apróra vágott margarint, és jól kihabosítjuk az egészet. 
Összeállítás: egy tálcára tesszük az egyik lapot, majd rákenjük a krém 1/4-ét. A krémet keksszel borítjuk, 
majd rákenünk egy másik negyed részt a krémből. Erre kerül egy újabb lap. Erre kenjük a maradék krém felét, 
keksszel borítjuk, majd rákenjük a maradék krémet. Végül befedjük az utolsó lappal. Óvatosan lenyomkodjuk 
az egészet, és pár órára hűtőbe tesszük. Mikor már a felső lap megpuhult, akkor a csokit az olajjal összeol-
vasztjuk, és bevonjuk vele a sütit.

Csortosné Csik bernadett

KErtbarátoKNaK

Lukács Károly dísznövény kertész

Kedves kertbarátok!

Áprilisban sok-sok teendőnk van, most kezdődik a szinte 
mindennapos elfoglaltságot adó kert igazi élete. 
Eddig mindenféle karbantartást, előkészületet megtettünk, 
most következik a munka.
A téli takarást, összekötözést megszüntethetjük, és levághat-
juk a száraz részeket. Néhány egynyári virág magját elvethet-
jük, és a növényházban előnevelt egynyáriakat kiültethetjük.
Vannak melegkedvelő növénykék, melyek ültetését inkább a 
fagyosszentek utáni időre időzítsük!
Régi megfigyelés, hogy amíg a fáknak nincs levele, addig 
nem nagyon erőltetjük az ültetést.
A gyümölcsösben már megtörtént a lemosó permetezés, 
most a monília, és egyéb gombás megbetegedés ellen virág-
zás után réztartalmú szerekkel permetezhetünk. Sok kert-
ben a cseresznye nem, vagy csak keveset terem. Ennek elke-
rülésére érdemes egy porzós ágat a fára akasztani, a méhek 
majd elvégzik a munkát.
A szamóca alá érdemes vékony szalmaréteget teríteni, így 
megakadályozzuk, hogy szennyeződés kerüljön a gyümölcs-
re.
Figyeljük a gyümölcsösben a normálistól eltérő jeleket, és 
haladéktalanul kezdjük meg a védekezést! Ha permetezünk, 
mindenképp figyeljünk a beporzó rovarokra, méhekre! Csak 
az esti órákban, és csak méhkimélő szerekkel védekezzünk!

Jó időtöltést mindenkinek!
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Átmenet az óvodából az iskolába
„Ha egy gyerek találkozása az iskolával, a tanulással, érzelmileg megfelelő, jól sikerül, 
az egész életére nyomot hagy! ” (dr. Szabó Pál)
Szeptemberben elkezdődik a tanítás. Az óvodákban többnyire online foglalkozások vannak. Szülőként az 
elkövetkező időben, még nagyon sokat tehetünk azért, hogy iskolába készülő gyermekünk iskolaéretten és 
érzelmileg pozitívan közelítsen az iskolához, a tanuláshoz. Az elkövetkező hetek, hónapok, „munkájához”, 
segítséget szeretnék adni a szülőknek, az iskolára való felkészítésben.
az iskolaérettség
A kisgyereknek három területen kell elérnie az életkorának megfelelő fejlettségi szintet ahhoz, hogy sikeres 
legyen a tanulásban, jól érezze magát az iskolában. Bár itt sorrendben követik egymást az egyes területek, de 
az érettség szempontjából nincs közöttük sorrendiség, MIND a három terület egyformán fontos. 

„KUDarC NéLKüL aZ isKoLábaN” ii.

„de nehéz az iskolatáska!”
Ezt énekelték egykori tanítványaim. Ez az iskolatáska az óta egyre nehezebb lett, és nem csak fizikai értelem-
ben, hanem tartalmilag is, mert nemcsak a könyvek száma, a táska súlya növekedett, hanem a bennük lévő 
tananyag mennyisége is megszaporodott. Egyre több kisgyerek szorul segítségre iskolai évei alatt, és ha azt 
szeretnénk, hogy mindenki tovább tudjon haladni, akkor megfelelő segítséget kell adnunk. Különösen most, 
online oktatás mellett!
„Nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony!”, mondja Dr. DianeHeacox tanácsadó és professzionális tanu-
lássegítő. 
Tudományos kísérletek ismeretében és negyvenéves tanítói tapasztalatom alapján mondom, hogy a tanulási 
különbözőségek a különbözően fejlődő képességekből adódnak. Képességeink velünk születnek, és ahogyan 
másoktól különbözik a külső megjelenésünk, különböznek a képességeink is. Ezeket a különbségeket a ké-
pességek fejlesztésévelle tudjuk győzni. Fejlesztőpedagógusként már nagyon sok kisgyereknek segítettem 
saját kiadványaimmal. Az elkövetkezőkben ezt a képességfejlesztést szeretném segíteni szülőnek, gyereknek 
egyaránt a NEbULóK segítségével.
Szó lesz az iskolaérettségről, és az alsó tagozatos tananyag megtanulásának segítéséről. 
Ehhez ajánlok olyan segédanyagokat, módszereket, amelyek fejlesztik a képességeket és segítenek a tanulás-
ban. A kiadványok a könyvtárban megtekinthetők. 

szautner Jánosné szigeti Gizella
„KUDarC NéLKüL aZ isKoLábaN” i.

SZÜLOKNEK
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a biológiai, testi fejlettség, meghatározójellemzője a fogváltás. Szükséges a megfelelő fizikális erőnlét, 
a 120 cm-es magasság, a 20 kg-ostestsúly, a szervezet immunitása. Fontos az érzékszervek egészségi állapota, 
a jó látás, tiszta hallás és tiszta beszéd. 
a pszichés fejlettséget jelenti a kognitív (megismerő), értelmi képességek életkori szintű fejlettsége, a pontos 
látási és hallási érzékelés, észlelés, a megfigyelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd (fejlett szókincs).
a szociális érettség, amit sajnos sokszor nem kezelnek a másik kettővel azonos szinten, egyfajta érzelmi 
érettséget, kudarctűrő képességet jelent, ami a közösségbe való beilleszkedéshez szükséges. Jelenti az isko-
lai normák, szabályokelfogadását és betartását, az instrukciók követését, a hozzájuk való alkalmazkodást. A 
feladattudatot és a feladattartást, az önálló munkavégzést, jó munkatempót, illetve a figyelem irányításának 
képességét.
Mi jellemezzen, egy iskolát kezdő gyereket?
Fogváltás. Összerendezett nagymozgások, fejlett finommozgások, saját testének ismerete, a térben való tájé-
kozódás (irányok), formafelismerés és megkülönböztetés, hangok tiszta hangoztatása, eltérések felismerése, 
tartós figyelem, emlékezetből mesélés, gondolkodtató rejtvények, találós kérdések megfejtése.  Ezen tulajdon-
ságok kialakításában segít a NEBULÓ 1.-es munkafüzet. a nEBUló 1 kettős feladatot lát el. Az óvodásoknál 
az iskolára való felkészítésre, az első osztályban az elmaradt képességek fejlesztésére használják a többnyire 
képes feladatokat a szakemberek. 
1. Térbeli tájékozódás 2. Azonosságok-különbözőségek felismerése 3. A lényeg kiemelése 
4. Tiszta hangoztatás

MóriCZ ZsiGMoND MŰVELŐDési háZ
húsVéti MEsEUDVar LaKói

KULTÚRA
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RENDORSÉGI HÍREK

Vélhetően 2021. április 19-én újra megtelnek az iskolák gyerekekkel, és ilyenkor - különösen az oktatási intéz-
mények környékén- megnövekvő forgalom nagyobb odafigyelést igényel minden közlekedőtől. Legfőbb cél, 
hogy egyetlen közúti közlekedési baleset se történjen! Ennek érdekében a rendőrök kiemelt figyelmet fordíta-
nak a szabálykövető magatartás betartására a gyalogos-átkelőhelyek közelében, valamint fokozattan ellenőr-
zik a biztonsági öv, a gyermekülés, és a bukósisak szabályos használatát is. A passzív biztonsági eszközök egy-
egy közlekedési baleset bekövetkezése esetén életeket menthetnek. A közlekedési balesetek bekövetkezésének 
egyik fő előidézője a jármű sebességének nem megfelelő megválasztása. Ebből adódóan kérjük a lakosságot, 
hogy közlekedésük során gépjárműveikkel a megengedett legnagyobb sebességhatár túllépését, és a re-
latív gyorshajtást is kerüljék! az előírt sebességhatárokon belül olyan sebességgel közlekedjenek, hogy a 
vezető a járművét meg tudja állítani a belátott távolságon belül, és minden olyan akadály előtt, amelyre 
az adott körülmények között számítania kell!
Kenderes területén a közlekedési szabályok betartatását
a rendőrség munkatársai fokozottan ellenőrzik!
A városunk közlekedésbiztonságának javítása közös érdekünk!

tisZtELt LaKossáG!

tisztelettel:
boda andor r. százados

Kenderesi rendőrőrs parancsnoka
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EGYHÁZI HÍREK

református Egyház
húsVét UtáN, NaGYPéNtEKi LétbEN

Most, hogy már minden napunk Krisztus feltámadásának többletével telik meg, valami mégis hiányzik az 
emberi lélekből: a bizalom, a hála, az öröm.
Ehelyett van káosz, közöny, mélabú. Mintha nem történt volna meg a csoda, ami hegyet-völgyet, természeti 
erőket, emberszívet változtat meg. Mi van velünk?
A legrosszabb érzés, amivel élünk a közöny, és a rosszindulat, a pénzéhség, a jó fel nem ismerése. Dolgozik, 
és néha úgy tűnik: győz a sátáni erő, ami képtelen teremteni, csak a létezőt összezavarni. Így volt kezdetektől 
fogva, és így van ma is. 
Figyeljük meg a nagypénteki eseményeket: miután már a zsidók nagytanácsa elítélte Jézust Istenkáromlá-
sért –hogy mi, kit? Isten fiát Istenkáromlásért,- már ez is elgondolkodtató! A végső érv: a birodalom ellen 
cselekedett! Pilátusnak, a római helytartónak kell érvényt szereznie a bűnös felett. Az ítélet kimondása előtt 
Pilátus érzi, hogy valami nincs rendben, hiszen túl egyértelmű a vád, és a felesége álmában látta, hogy férjét 
olyan helyzetbe hozzák, ami a későbbiekben az ő életére is rossz hatással lesz. Szóval kikérdezi Jézust, hogy 
tulajdonképpen ki is ő. A legfontosabb vádpont: Krisztus azt mondta magáról, hogy király. Igen az, csak nem 
értették, mint ahogy Pilátus sem értette a választ: Királya annak a világnak, ahonnan jött, és ahová megy. Az 
Igazság és a világosság világának.
Ezzel mostani gondolkodásunkkal mi sem tudunk mit kezdeni. Pilátus kénytelen a Nagytanács nyomására 
elindítani az eseményeket, de egy esélyt ad az embereknek. Válasszanak. Mert van lehetőségük ezt megten-
ni minden cselekedetük előtt. Választhatnak, kinek az életét kíméli meg: Barabbásét, vagy Jézusét. A téren 
csörög az arany, a megfelelő embereket már megvesztegették, a Jézus mellett állók lesokkolva állnak. a vá-
lasztás-mostani kifejezéssel-„le van zsírozva”. Barabbás maradjon életben. Sikít az ember lelke, hogy ne! 
Ne tegyük ezt! De megtesszük, mert a látszólagos hatalom, és a pillanatnyi tudattal rendelkező ember így 
cselekszik: nem méri fel tetteinek következményét. Itt szeretném megemlíteni Munkácsy Mihály csodálatos 
festményét trilógiájából: az „Ecce homo”-t. Örökké beéghet az ember szemébe az a fejetlenség, ami a felfelé 
tekintő vörös köpenyes Jézus körül van. Mindenki izgága, zavart, csak Krisztus áll nyugodtan, a szemét felfelé 
szegezi, túllépett, és túllát már ezen a zavaron, mert Ő AZ EMBER! Van hatalma, de nem használja. Nem akar 
meggyőzni, mert végigjárta az EMBER útjának minden stációját. Mi pedig ennek fényében dönthetünk: mi 
éljen, a zavar, a nyugtalanság, vagy a világosság, a helyrehozott idő.
Üzenet ez mindőnk számára, akik az időben és az idővel élünk. Véges lehetőségünk van. De a döntéseinknek 
következményei vannak.
Mit választunk: azt, ami nyugalmat ad, vagy az, ami káoszba süllyeszt. Ez a nagypénteki világ.

írta: Cseh Judit lelkész

1. Tisztelettel kérjük, hogy az 1996-ban, vagy az azelőtt megváltott sírokat váltsák újra a hottátartozók.  
 Nagyon sok elhagyatott sír található a temetőben, ha a megváltást nem akarják megtenni, kérjük, hogy 
 írjanak lemondó levelet, amivel egyértelműevé válik, hogy az a sír megbontható! Ezt távoli hozzá- 
 tartozóikkal is legyenek szívesek egyeztetni!
2. A temető rendezése szempontjából nagyon fontos lenne, hogy a 2000. január 1. után a református 
 temetőben elhantolt hozzátartozóik halotti anyakönyv másolatot legyenek szívesek eljuttatni a Lelkészi 
 Hivatalba (5331 Kenderes, Szent István út 37.) Kérjük feltüntetni a temetés időpontját, a temetés 
 jellegét: református, római katolikus, társadalmi, illetve, hogy koporsós, vagy urnás volt-e az 
 elhantolás.

a Kenderesi református Egyházközség temetői közleménye:

Előre is köszönjük megértésüket és segítségüket!
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Veres Viktória

húsvéti fészekrakás

CIVIL SZERVEZETEK

Az adventi kalendáriumos kaland után több megkeresés is érkezett, hogy ugye húsvétkor is lesz valami, szerve-
zek-e valamit. Kicsit bizonytalankodtam, de mivel annyian kérdezték már akkor azt mondtam, hogy valamit biz-
tos kitalálok és szeretem megtartani az ígéreteimet. Több városban is volt hasonló kezdeményezés, de a miénk 
mégis egyedi volt. Puzzle darabok voltak elrejtve a fészkeknél, aki mindet megtalálta összeállt egy húsvéti kép.

Őszintén, félve indítottam útjára ezt a fészekrakást, de a biztató üzenetek és a lelkes jelentkezők megerősítettek 
abban: “Jó lesz ez, meglátod!” 

Összesen 15 jelentkező lett, 12 húsvéti fészekkel és 3 dekorációval, amely április 2-án várta a lelkes fészekke-
resőket. Az eseménynek az időjárás is kedvezett, szuper időnk volt. 

Ezek a díszített kapuk titkosak voltak, vadászni kellett rájuk, de egy térképes segítség a fészekkeresők rendel-
kezésére állt. 

A program nem valósult volna meg a fészekrakók nélkül, nekik itt is szeretném megköszönni, hogy segítettek 
az esemény megvalósításában! 
Tóth-Berta Dóri, Vrbovszki-Berta Bea, Túriné Ildi néni (2  húsvéti fészekkel), Nagy Gabi és Dóri, Egei Erzsike, 
Hetrovicz Dia, Csatóné Edit, Tóth-Hollóczki Judit, Milákné Ökrös Marcsi, Varga Alícia.

Mindenki tisztában van azzal, hogy milyen rettenetes időszakot élünk át, de próbáltunk egy pici vidámságot 
hozni a szürke napokba. Szerintem sikerült! 
Bevallom, nem gondoltam, hogy ennyi lelkes ember lesz. A gyermekek arca pedig szerintem mindent elárult, 
ahogy a képeken is látható. 

További képek megtalálhatóak a Facebookon: Húsvéti fészekrakás - Kenderes oldalon.
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bence, Zsófi, Józsi 

KenderMag Civil Kezdeményezés
Egy mozgó disco története
Sziasztok!
Az egész egy mobil disco-ról szóló 
videótól indult, amit anya mutatott 
a neten. Megkérdezte, hogy csi-
nálunk-e itt, Kenderesen is ilyet? 
Gondoltuk, miért ne?! És beindult 
a szervezés....
Kell egy autó, engedély, sok-sok 
zene, útvonal. Végre történik va-
lami, kicsit kiszabadulhattunk az 
online suli és a „8-ra érj haza” nyo-
masztó világából. Reméltük, hogy 
jöttök velünk páran, de hogy ennyi-
en lesztek, arról nem is álmodtunk! 
Nagyon jó buli volt, még most is 
úszunk a boldogságtól, ha rágondo-
lunk! Utána napokig a feltöltött vi-
deókat nézegettük.  Hihetetlen volt, 
de megcsináltuk!
Köszi mindenkinek!
Most is készülünk valamire! Éle-
tünk első nagy megmérettetésére, 
az érettségire. Lehet, hogy ez is jó 
buli lesz, csak kicsit más. Szurkol-
jatok nekünk! Ha túl leszünk rajta, 
megünnepeljük veletek itt Kendere-
sen a Rendezvény téren.
Ha nem lehet, akkor újra mozgó 
discó!
Vagy mindkettő!
Számítunk rátok! 

Köszönjük segítőinknek!
Nélkülük nem sikerült volna:
Rendőrség, Knoch Szandra, Jakab 
Sándor, Koszta Kálmán
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Hirdessen Ön is Kenderes Város Krónikájában!  
A részletekről tájékozódhat a 328-141 és 328-366 telefonszámon!

sziasztok!
Amikor megszületik egy játék ötlete, a fejünkben végig az mo-
toszkál, vajon jöttök e velünk játszani? 
Aztán az első napon, amikor látjuk, hogy érdeklődtök, és részt 
vesztek, tényleg nagyon örülünk. Higgyétek el, ez a legnagyobb 
támogatás nekünk. KÖSZÖNJÜK!
És most erről a négy napról pár sort...
Az első megtalálónknak mint utólag kiderült, egyben szülinapi 
meglepetés is volt a nyeremény. Szóval Juhász Csabi, utólag is 
az Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig!  A vasútállomásra is 
sokan érkeztetek. Jó, hogy ott voltatok, vonat már úgyis ritkán 
érkezik.
Bánhalmán is hamar gazdára lelt az ajándék, de a legnagyobb 
izgalmakat a zárt Székelykapu okozta. Mostmár tudjuk, ez a kis-
kapu is nyitva van, belépni SZABAD! 
Nehéz ebben az időkben örömet lelni bármiben, az ügyes szám-
kereső gyerekekről készült fotók talán kicsit segítenek ebben. 
Kedves támogatóink, segítőink:
Bodorné Icus, Farkasné Éva néni, Ferenczi Judit, Ferencziné 
Magdika, Juhászné Rapi Editke, Knochné Detty, Kun Luca, 
Lukács Károly, Rostásné Hajni, Tóth Lali, Túriné Ildikó. 

Köszönjük szépen!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk mindenkinek, és a ki-
mondott szó teremtő erejével mondjuk ki hangosan:
LEGYEN MÁR VÉGRE VÉGE A JÁRVÁNYNAK!

A következő ünnepet
már szeretnénk
együtt eltölteni!

ildikó, Edina,
irénke


