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A Trianoni békediktátum aláírásá-
nak 101. évfordulóján városi megemlé-
kezést tartottunk a Horthy-ligetben
június 4-én.

Emlékező beszédében vitéz Bogdán
Péter polgármester felidézte a 101 évvel
ezelőtti eseményeket, a diktátumot,
melyet a győztes nagyhatalmak hazánkra
kényszerítette, s amely megcsonkította,
megnyomorította, ízekre tépte hazánkat
és lelkünket, az egész magyarság lelkét.
Máig nincs magyarázat erre a kegyetlen
csonkításra.

Ennek ellenére a magyarság 101 éve
emlékezik, 101 éve őrzi és vállalja
büszkén magyarságát, múltját, hagyomá-
nyait, az elszakított területeken élő
magyarokkal való rokonságát.

101 éve rettegnek ettől a nemzeti öntu-
dattól, ettől a szoros magyarság kötelék-
től azok, akik Trianon után mohón és
kárörvendő módon, gátlások nélkül vet-
ték el tőlünk azt, ami szerintük megillette
és megilleti őket.

Legyünk büszkék arra, hogy 101 év
után is kitart magyar a magyar mellett! 

2010 áprilisában a magyarság döntő
többsége a szétszakított magyarság nem-
zeti összetartozását felvállaló kormány
mellett tett hitet, az Alkotmányban is rög-
zített hitvallással pedig erőt adott szá-
munkra is ahhoz, hogy büszkén vállaljuk
nemzeti identitásunkat határon innen és
túl, békésen, de határozottan, lélekben és
hagyományokban egyesítsük újra a szét-
szakított országot és annak magyarságát.

Isten óvja a magyarságot, rokonainkat
és barátainkat határon innen és túl, mert
mi egy vérből valók vagyunk!

Wass Alberttel együtt kiáltjuk világgá:
Adjátok vissza a hegyeinket!

Szavalt Jelen Jázmin Tamara, a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola tanulója.

A megemlékezés levezetője Tóthné
Molnár Ágnes, a Művelődési Ház igazga-
tója volt. 

A rendezvény végén az emlékezés ko-
szorúinak, virágainak elhelyezésére
került sor.

Bogdán Péter 
polgármester

„Azért vagyok pedagógus, hogy a
természetnek nyers gyémántját szép
vigyázattal csiszoljam kristályba.”

Németh László csodálatos szavaival
köszöntöm városunk aktív és már nyugdíjba
vonult pedagógusait.

Június első vasárnapja immár 69 éve a
pedagógusok ünnepe. Ilyenkor köszöntjük
azokat, akik az embernevelést választották
élethivatásul. A mai nap jó alkalom arra, hogy
köszönetet mondjak egész évi áldozatos
oktató-nevelő munkájukért, amivel gyerme-
keink szellemi és testi gyarapodásán is fára-
doznak. Munkájuktól a szó szoros értelmé-
ben függ az ország jövője, a nemzet sorsa,
hiszen Önök a korszerű műveltség megala-
pozói, az emberi jellem kovácsolói, amire
mindenkor szükség van, hiszen tudjuk, hogy
olyan lesz a jövőnk, amilyenekké a gyerme-
keinket neveljük. Az egész tanév során tanúi
voltunk annak, hogy pedagógusaink milyen

hatalmas erőfeszítésre kényszerültek, hogy
munkájukat jó minőségben elvégezhessék.
Az elmúlt több mint egy évben pedig a jár-
ványhelyzet miatt többször is a távoktatás al-
kalmazásával végezték mindennapi munká-
jukat.

Kívánom, hogy minden pedagógus meg-
kapja azt a társadalmi megbecsülést, amit a
nemzet jövőjéért munkálkodva megérdemel:
s nem mint a nemzet napszámosa, hanem
mint a nemzet lámpása. Köszönöm elhiva-
tott, áldozatkész munkájukat!

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Bogdán Péter polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat 

MUTATÓ

Határozatok: Szám:
1./ Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézménynek a kiegészítő
vállalkozási  tevékenységéről  16/2021.(IV.26.)

2./ Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézmény által biztosítandó
részletfizetési lehetőségről 17/2021.(IV.26.)

3./A tervezett munkálatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulás
megadása a Horthy-kastély tetőszerkezetének állagmegóvása
érdekében 18/2021. (IV.29.)

4./A felesleges fémhulladék értékesítéséről 19/2021. (IV.29.)

5./Döntés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” pályázat
benyújtásáról 20/2021.(IV.30.)

6./ Döntés a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótérfejlesztése” pályázat benyújtásáról 21/2021.(V.7.)

7./ A Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója
elfogadásáról 22/2021.(V.10.)

8./ Döntés obeliszk állításáról 
a Horthy-ligetben 23/2021.(V.13.)

Rendeletek:
1./ Az egyes szociális ellátásokról 4/2021.(IV.30.)
2./A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje,
a közszolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei

5/2021.(V.17.)

Polgármesteri Hivatal
telefonszámok és e-mail címek

Polgármester: Bogdán Péter Szabolcs 06/59-328-251
polgarmester@kenderes.hu

Jegyző: Dr. Záhonyi Ferenc 06/59-328-251
jegyzo@kenderes.hu

Titkársági és műszaki csoport
Bana Erzsébet, Knoch Szandra 06/59-328-251

titkarsag@kenderes.hu
Király Krisztián: 06/59-328-106 muszak3@kenderes.hu

Adó- és pénzügyi csoport
Turi Jánosné, Herczeg Éva 06/59-328-225

ado@kenderes.hu
Marosi Andrea, Hangyási Mária, Zsindely Nikolett
06/59-328-109, penzugy@kenderes.hu

Igazgatási csoport
Szelekovszkyné Rózsa Mária, Ulveczkiné Dombi Éva,
Bartucsek Katalin: 06/59-328-214

igazgatas@kenderes.hu igazgatas2@kenderes.hu
Kis Csilla 06/59-328-251, iktatas@kenderes.hu 
Dr. Farkasné Nyika Mónika anyakönyvvezető 

06/59-328-214
anyakonyvvezeto@kenderes.hu 

Munakügyi csoport
Lévai Lívia, Nász Barbara: 06/59-328-214

humanpolitika@kenderes.hu
Balogh Károlyné, Daradics Lujza: 06/59-328-109

munkaugy@kenderes.hu

Tisztelt Szülők!

A Kormány legfrissebb döntése alapján a kihirdetett
veszélyhelyzet és az ezzel összefüggő sajátos védelmi
intézkedések és szabályok időtartama meghosszabbodott
szeptember 15. napjáig.

Ezek alapján, akinek 2020. november 4. és 2021.
szeptember 15. között szűnt/szűnne meg a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága,
azoknak a jogosultság időtartama automatikusan
meghosszabbodik 2021. november 30-ig. 

Az erről szóló értesítéseket hivatalból elküldjük a Liliom
Óvoda és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola részére. 

Amennyiben gyermekük nem helyben jár oktatási-
nevelési intézménybe, de szükségük van az általunk
kiállított dokumentumra, abban az esetben személyesen
kérhetik a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási
csoportjánál ügyfélfogadási időben.

Igazgatási csoport
Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Az öNKORmÁNyzAt híREI

Polgármesteri határozatok
és rendeletek

Tájékoztatás a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságok hosszabbodásáról

Május 17-én 
kineveztem 
Dr. Záhonyi Ferenc
urat Kenderes Város
jegyzőjének, 
akinek ezúton kívánok
sikeres és eredményes
munkát városunk 
és lakóinak
szolgálatában.



Dobó István út 50. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan

Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat
székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
telefonszáma: 59/328-251
e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, 

titkarsag@kenderes.hu
honlap: www.kenderes.hu
kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251, 

jegyzo@kenderes.hu.
Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal.
Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: 

www.kenderes.hu/hirek
Értékesíteni kívánt ingatlan:
5331 Kenderes, Dobó István út 50. szám alatti ingatlan 

(hrsz. 223).
Tulajdoni lap szerint lakóház, udvar, gazdasági épület;
ténylegesen elbontott az épület.
Telek mérete: 1211 m²
Per- és tehermentes.
Tulajdoni hányad: 1/1
Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés.
Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szerződéskötéstől
számított 15 napon belül.
Becsült érték (bruttó): 380 000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanezer
forint.
Alternatív ajánlattétel kizárt.
Részajánlattétel lehetősége kizárt.
Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. 
Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén
átlátható szervezet lehet.

Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén
ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye, ideje; anyja neve;
lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám),
megajánlott ellenérték, aláírás.

Ajánlattételi határidő: 2021. július 1. 11:00 óra.
Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi

Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) címére
megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell
tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – Dobó István út 50.
alatti ingatlanra vonatkozóan.”

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. július 1. 11:00 óra.
Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal

(5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája.
Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
Ajánlat nyelve: magyar.
Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.
Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén

naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.
Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot

meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.
21. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az

ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.
Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy

ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát
sértő cselekményt észlel.

Vevő viseli az ügyvédi megbízási díjat (munkadíjat).
Kenderes, 2021. június 8.

Kenderes Városi Önkormányzat

A klímaberendezések
elhelyezéséről

Tisztelt Kenderesiek!

Településképi szempontból meghatá-
rozó területek esetén a Kenderes Város
településképének védelméről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
16. § (3) bekezdése alapján az épületeken
klímaberendezés közterületről is látható
egysége nem helyezhető el.

Kérjük a fenti jogszabályi előírás
betartását!

Tisztelettel,
dr. Záhonyi Ferenc jegyző
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Településképi szempontból meghatározó területek



Ez alkalomból sok szeretettel köszöntöm városunk minden
gyermekét, a jövő nemzedékét, a következő generációt
önkormányzatunk és a magam nevében, édesapaként is.

Kívánok örömben, boldogságban, felejthetetlen élménnyek-
kel gazdagodva eltöltött gyermekkort drága szemünkfényeinek!

"Azt kérdezed tőlem hogyan vártalak?
Mint az éjszakára fölvirrad a nap,
mint a délutánra jön az alkonyat,
mint ha szellő jelzi a förgeteget,
ezer pici jelből tudtam jöttödet."
Ezúton köszönöm meg a május 29-én a Horthy-ligetben

megrendezett Városi Gyermeknap szervezőinek, közreműkö-
dőinek munkáját: Művelődési Ház, Vöröskereszt, Gondozási
Központ, Roma Önkormányzat.

És mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat, jól szórakozzanak. Az összefogás szép
példája volt ez a rendezvény is!

Bogdán Péter polgármester

Kenderes Városi Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében a „Felelős  állattartás elősegítése” pályázatot kívánja
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a helyi állattartók
igényeit tartalmazó nyomtatványt. Kérjük, aki szeretne ingyen
ivartalanítást, védőoltást kutyáinak vagy macskáinak,
továbbá transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölést
kutyájának, az keresse fel személyesen Király Krisztián
műszaki előadót a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban az
igényfelmérő lap kitöltése érdekében. Határidő: 2021. július 12.

Üdvözlettel, dr. Záhonyi Ferenc

A hétvégi orvosi ügyeletről
Tisztelt Lakosság!
A gyermekorvos elérhetősége hétköznap csak

rendelési időben él, valamint csütörtökön 11.00-
12.00 óráig a Védőnői Szolgálatnál történik a
gyermekek vizsgálata. 

Hétvégén a gyermekorvosnak nem áll
módjában hívásokat fogadni.

Az orvosi ügyelet (5300 Karcag, Széchenyi
István sugárút 27. Telefon: 06-59/300-235)

és a Mentők (104) tud segítséget nyújtani hívás
esetén.

Dr. Nagy Erika gyermekorvos, háziorvos

Figyelem! 
A hulladékszállítással kapcsolatos

ügyfélfogadásról

Változott a szemétszállítással kapcsolatos
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 

ügyfélfogadási rendje.

Kapcsolattartó: Hajdú Anita
Telefonszám: +3630/710-2967
Cím: 5331 Kenderes Szent István út 33
(Művelődési Ház)
Ügyfélfogadási idő: Szerda:13:00-15:00
e-mail cím: kisujszallas@ktkkft.hu

info@ktkkft.hu
A fenti elérhetőségeken készséggel állunk
rendelkezésükre!
Együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel: NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált
Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) 

ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
2021. június 19. (szombat)

Kenderes: 08:45 – 10:45
Kenderes, Művelődési Ház melletti parkoló (Szent István út 33.)

Fegyvernek: 11:15 – 13.15
Fegyvernek, Piactér (Szent Imre tér)

Intézhető ügyek köre:
• Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
• Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés
• Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
• Ügyfélkapu regisztráció
• Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
• Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus

Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése
• Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás
• A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya

kiállítása
• A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása
• Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben

valamint általános ügyekben
• Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel

rendelkező hatósághoz
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Május utolsó vasárnapja
GYERMEKNAp

Kedves Kenderesi és Bánhalmai
Lakosok!

KözÜGy



Május utolsó vasárnapján a
gyermekeket ünnepeljük! Az óvodában
az egész hét eseményei ennek jegyében
zajlottak.

A gyermekek örömére kedden érke-
zett hozzánk egy utazó bábszínház, Ba-
rabásné Forgács Edit képviselő asszony-
nak hála. Vitéz László és Csipkerózsika
történetének interaktív feldolgozását
nézhették meg ovisaink és a vendég-
ségbe érkező bölcsisek.

Szerdán minden csoport elkészítette a
saját kézlenyomat tablóját. Azonban
ezen a napon nem csak így hagytak
nyomot gyermekeink az utókor szá-
mára. Kamerák és drón kereszttüzében
mutathatta meg minden csoport az
egyéniségét. (A következőkben erről is
beszámolunk majd az érdeklődőknek.)

A csütörtök igazi élménykavalkád
volt. A reggeli torna és a szabadban elfo-
gyasztott tízórai után pónin lovagolhattak
a gyermekek a Farkas család jóvoltából,
Farkas Réka koordinálásával. Ezen a
napon történt az „Ez jut eszembe a
koronavírusról...” rajzpályázat ered-
ményhirdetése, ahol a díjakat szemé-

lyesen a zsűri tagjai: Nagyné Lenge
Margit főigazgató asszony, Mikoláné
Túri Edit a Városi Könyvtár vezetője és
Koltavári Attila intézményünk lelki ve-
zetője adták át a gyerekeknek. Köszön-
jük munkájukat! 

Plébános úr már-már hagyomány-
ként, közös éneklésre invitálta a gyer-
mekeket, melyet gitárral kísért.

Az ovisok egy nagy kedvencének, a
kutyának, név szerint EMMÁNAK is
szerepe volt a gyerekek szórakoztatá-
sában. Emma nem csak ügyességét
mutatta meg, hanem még ajándékot is
hozott az óvodásoknak. Köszönet érte
ifj. Pádár László szülőnek és családjá-
nak!

Az ajándékozás itt még nem ért véget.
A Gaszparjan család adományát kislá-
nyuk, Armine adta át minden csoport-
nak. Hálásan köszönjük! 

Ennyi élmény után kellett egy kis
levezetés Ovi DISCO formájában. Az
ebéd szintén a szabadban zajlott. A
desszert jégkrém volt, melyet a Polgár-
mester úr által átadott, alapítványi
pénzből vásároltunk a gyermekeknek. 

„Minden egyes gyermek egy csoda.
Nem lehet tudni kiben mi lakozik. Ha
ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk ne-
kik, hogy kibontakoztassák személyi-
ségüket, a tehetségüket. Nem kell mást
tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”.

(Böjte Csaba)

Köszönjük, hogy szeretik és támo-
gatják gyermekeinket!

Mi pedig áldott, boldog Gyermek-
napot kívánunk Nektek GYEREKEK!

az óvoda dolgozói
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INtézméNyI KöRKéP

Liliom Óvoda
Gyermeknap az oviban



Versenyeredmények

Gratulálunk Pádár Szonjának, Magyarország és a Kárpát-
medence 5. legjobb nyolcadikos helyesírójának. Miután Szonja
a Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójában 1. helyezett
lett, bejutott az országos döntőbe. A döntőben Oros-Rázsó
Katalin tanárnő tanítványa – igen szoros versenyben – 5.
helyezést ért el.

A „Szent Imre örökösei” csapatunk kiválóan szerepelt az
országos történelem és műveltségi vetélkedőn, első helyezést
értek el. A sikeres csapat tagjai: Andrási Szabolcs, Farkas Gréta,
Gaszparjan Ruben, Pádár Szonja. A gyerekeket Kis-Vénné
Margit tanárnő készítette fel. A versenyre beküldött Power Point
munkájukat külön is díjazták, azzal 2. helyezést értek el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „A család, Istentől
rendelt közösség” címmel vers- és novellaíró pályázatot
hirdetett. Országosan mintegy 250, az Egri Főegyházmegye
területéről 48 pályamű érkezett be. A pályamunkák nagy száma
miatt az országos eredményhirdetést szeptemberre halasztották.
De Egyházmegyénk is díjazta a beküldött verseket és
novellákat. A 10-14 éves kategóriában Pádár Szonja Ahogy én
érzek című versével 3. helyezést ért el. 

Folytatás a 8. oldalon
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola

A család szerepe az életemben, 
hitem fejlődésében

Pádár Szonja

Ahogy én érzek

Ahogy én érzek…
A család egy nagyon fontos dolog mindenki életében,
Segíti hitemet, hogy Atyám ösvényén járjak teljes
egészében.
Ha baj van, megnyugtatnak, ha fázom, betakarnak,
Mint Jóságos Atyánk teszi szeretetével, hisz ezt akarja!
Anya. Olyan gyönyörű és becses e szó számomra,
Hisz ő olyan dolgokat mond, ami biztos nem válik káromra.
Apa. E szó szépséget, reménységet és erőt sugall nekem,
Nagyon-nagyon szeretem, ha megnevettet engem.
Testvér. Mikor meghallom, csupa szeretetet érzek,
Efelől semmi kétség, ugyanis így érzek, tényleg!
Nagyszülők. Ebben gondoskodást, megnyugvást érzek,
Ha tudom, hogy velem vannak, akkor nem félek.
Ők jobban ismerik az Általad kijelölt tökéletes utat,
Vezess engem is arra, követni fogom, ígérem Uram!
Jézus. Része minden szeretetnek, szíved nem lesz fagyban,
Ő váltott meg minket, szólj hozzá és segít a bajban!
Isten. Ő is ott van minden családban, így velünk is, 
Ő kísér végig a fény ösvényén, mindenkinek ad esélyt, így
nekünk is.
Néha nehéz ez az út, kísértésekkel és akadályokkal teli,
De nem lehet róla emiatt letérnünk, csak a kitaposott úton
menni!
Ó, Mindenható, szeretetedre és bocsánatodra éhezem,
Ne hagyd, hogy rossz útra térjek, bocsáss meg, ha
vétkezem!



Folytatás a 7. oldalról

Programjaink

A madarak és fák napját ünnepeltük iskolánkban, melynek
kapcsán igyekeztünk a gyerekek figyelmét még jobban felhívni
a természetvédelem fontosságára. Az alsósok a jeles naphoz
kapcsolódóan filmet néztek, rajzoltak, ragasztottak,
aszfaltrajzot készítettek. A felsős osztályokat arra kértük, hogy
mozgassák meg fantáziájukat és készítsenek plakátot és
tündérkertet. Öröm volt látni a szorgos kezek által elkészült
ötletes plakátokat és az apró figurákkal, házakkal, holmikkal
díszített varázsos kis tündérkerteket. A jutalom sem maradt el,
egészséges müzliszeletet fogyaszthattak el a gyerekek.

A Nagykunság fővárosába, Karcagra szervezett kirándulást
Oros-Rázsó Katalin tanárnő. A gyerekekkel felkerestük a Zádor-
hidat, végigsétáltunk a 6 méter magasban épített
lombkoronasétányon a Karcagi Parkerdőben, és közelről is
megcsodáltuk a Kunbabák névre hallgató szoborcsoportot. Egy-
egy tanuló mesélt a meglátogatott nevezetességről, ahhoz
feladványt is készített, melyet több-kevesebb sikerrel meg is
oldottak a résztvevők.

Május utolsó péntekén hangos gyerekzsivaj, jókedv és
szurkolás szűrődött ki iskolánk udvaráról. Az ünnepeltek, a
gyerekek több programból választhattak, vidáman tölthették el a
tanítás utáni órákat. Az alsósok sorversenyben mérték össze
ügyességüket. A felsősök különböző ügyességi feladatokkal
szerezhettek pecséteket, lehetett rollerezni, célba-, karikába és
kosárra dobni, tekézni, floorballozni, madzagot tekergetni,
kispohárral vizet hordani, tekézni és léggömböt borotválni.
Gyereknap lévén a megszerzett pecsétekért csokijutalom járt.

Nagyné Lenge Margit

„Nagy volt hajdan a magyar…”

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 15 éve rendez
országos meghirdetésű komplex történelmi és műveltségi
vetélkedőt, melyre az ország minden területéről, sőt az idén
határon túlról is neveztek csapatok. A program támogatói a
Nemzeti Tehetségprogram, az EMMI és a Miniszterelnökség

Családokért felelős tárca nélküli minisztere. 
A verseny témája Magyarország története a 14-15.

században, kiemelve az Anjou uralkodókat, Luxemburgi
Zsigmondot és a Hunyadiak korát. Hatvan csapat vett részt az
írásbeli megmérettetésen, mely két fordulóból állt. Az írásbeli
fordulók többnyire rejtvényes feladványok formájában,
kutatómunkát igénylő feladatokban elevenítették fel a kor
eseményeit. Emellett kreativitásban is próbára tehették
ügyességüket, ötletességeiket a gyerekek: verset írtak,
összehasonlító verselemzést, illusztrációt és krónikát
készítettek. A történelmi események mellett megismerkedtek a
numizmatikával, a heraldikával, a történelmi folyóiratok
internetes oldalaival, humanista írókkal és költőkkel, a
reneszánsz művészet alkotásaival, híres magyar és európai
művészek munkáival.

Az írásbeli fordulók után a 12 legeredményesebben teljesítő
csapat jutott be a döntőbe, amely a járványügyi helyzet miatt a
korábbi években megszokottakhoz képest eltérő formában,
online került megrendezésre.

Előzetes feladatként a csapatok bemutatkozó verset írtak,
rövid videófilmet készítettek az iskoláról, illetve Power Point
bemutatót Hunyadi Mátyásról.

Az online döntő megnyitójára május 25-én a Google Meet-en
került sor, ahol a versenyzők bemutatkoztak, majd egy 60
perces feladatsort oldottak meg a Redmenta oldalon.

Az eredményhirdetés június 1-jén volt szintén a Google
Meet-en, amit nagy izgalommal vártunk. A befektetett munka
meghozta a gyümölcsét, hiszen „Szent Imre örökösei”: Andrási
Szabolcs, Farkas Gréta, Gaszparjan Ruben Bálint és Pádár
Szonja 1. helyezést értek el.

A döntőbe jutott 12 csapat Power Point munkái a Történelem
a számítógépen pályázaton is részt vettek, amelyen iskolánk
tanulói szintén nagyon szép eredmény produkáltak, a 2. helyen
végeztek.

Köszönöm a digitális feladatokban nyújtott segítséget Nagy
Csaba tanár úrnak és Nagy Gábornak.

Az intézmény pedagógusai, dolgozói és tanulói nevében még
egyszer gratulálunk a gyerekeknek!

Büszkék vagyunk rátok!

Kis-Vénné Smányi Margit
szaktanár
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Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai Lakosok!

A Kenderesi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Mini Bölcsődéje felvételt hirdet a 2021/22-es nevelési
évre. Mini bölcsődénk 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a
gyermekeket.

A felvételhez szükséges dokumentumok

Gyermekek dokumentumai:
• születési anyakönyvi kivonat,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• TAJ kártya,
• védőoltási kiskönyv.

Szülők dokumentumai:
• személyi igazolvány,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• munkáltatói igazolás.

Amennyiben rendelkeznek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt igazoló jogerős határozattal, valamint a
gyermek/gyermekek hátrányos helyzetéről vagy halmozottan
hátrányos helyzetéről szóló határozattal, a bölcsődei felvétel
során hozzák magukkal.

A jelentkezéseket 2021.07.31. napjáig várjuk a Kenderesi
Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (5331
Kenderes, Szent István út 58.) intézményvezetőjénél.

Tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kérhetnek: 59/528-
036, 06 30 599 9138.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel
Oszlánczi Sándor Ottó

intézményvezető
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Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat

SZÜLŐKNEK

A térbeli tájékozódás sokszor nem kis nehézséget jelent a
gyerekeknek (sőt, néha még a felnőtteknek is!). Ebből is
következhet az egymáshoz nagyon hasonlító, de más téri
pozícióban elhelyezkedő betűk, számok tévesztése,
összecserélése. A leggyakoribb tévesztések: p-d-b. f- t, u-n, 6-
9, (a 3-és az írott E) betűkkel, számokkal fordulnak elő.

Ahhoz, hogy egy gyerek érzékelje a téri irányokat, ismernie
kell saját testét, annak oldaliságát (jobboldal, baloldal), mert
csak ezek ismeretében, magához viszonyítva tudja felismerni a
betűk téri tulajdonságát. Ezért ezt a két területet egyszerre
szoktuk kialakítani, mert csak a saját test tudatosságának
birtokában lesz képes felfogni a téri irányokat és a téri
viszonyokat. 

Az iskolaérettség követelményei között ez is szerepel, de
vannak gyerekek, akik 3.-4. osztályban is bizonytalanok az
irányokat illetően. Természetesen velük is meg kell tanítani!

A testsémaismeret kialakítása
A testrészek elnevezése
A testséma ismerete, összefüggésben van a kisgyerek

önismeretével. Először a külső tulajdonságait ismeri meg, 
Az alkatát: alacsony, magas, sovány, kövér, vagy duci.
Megismeri a fő testrészeket:
Fej, nyak, törzs, végtagok (karok, lábak), majd ezt követően

megismeri azok részleteit is.
A fej részei: fejtető, homlok, szem-szemöldök- szempilla, orr,

száj-fogak- nyelv, áll, fülek.
A törzs részei: elől: váll, mellkas, derék, has, hátul: hát, csípő,

fenék.
A végtagok részei: 
Karok: váll, felsőkar könyök, alsókar, csukló, kézfej, tenyér,

ujjak (felsorolással). 
Lábak: comb, térd, lábszár, boka, sarok, lábfej, talp, lábujjak

(felsorolással). (Most még nem nevezzük meg az oldalakat! Az
a következő lépésben történik.) 

Szautner Jánosné Szigeti Gizella
„KUDARC NÉLKÜL AZ ISKOLÁBAN” IV.

TESTSÉMAISMERET ÉS TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS
(A témát óvodásoknak, iskolásoknak is ajánlom!)

„Az ember önmaga a központja a saját világának, a dolgokat önmagához viszonyítva éli meg a térben.
(dr. Gyarmati Éva)



Gyakorlatok  
Tükörgyakorlat (lehetőleg talpig

tükörben 1. kép.)

A gyerek, szemben áll a tükörrel.
Megkérdezzük, milyennek látod magad?
(alkat) Milyen testrészeid vannak? Mutasd
meg! A gyerek, megmutatja magán, és
megnevezi azokat, amiket ismer. Akkor
felajánljuk neki, hogy: „Nézzük meg, hogy
mi minden van még, a fejed tetejétől, a
lábujjad hegyéig.” Szülői segítséggel a
tükörben végig mutogatjuk, megnevezzük
az összes testrészt. Aztán megnevezzük a
főbb testrészeket. A gyerek is rámutat,
megsimogatja, és ő is megnevezi. Fejem,
törzsem, végtagok, kezem, lábam. (Ha
nincs tükör, akkor a szülő a „tükör”, aki
saját magán mutogatja az egyes testré-
szeket, a gyerek pedig őt utánozza le.)  

A testrészek tanulásának sorrendje,
megegyezik a fenti felsorolással. 

Lépések: tükörben nézve mutatás
magán, rámutatás tükör nélkül, kérdezés
szerinti mutatás („össze-vissza”). 

Ezt követi a naponkénti gyakorlás, tü-
kör nélkül, de szükség esetén lehet tükröt
is használni, Nem kell ezt szertartás
szerűen csinálni, Nap közben is rá lehet
kérdezni, hogy tudod-e még, hogy …. 

A fő testrészek után következik a
testrészek részeinek a megismerése,
kezdve a fejjel, természetesen a tükör
előtt mutogatva és megnevezve, majd a
nélkül, aztán össze-vissza is, majd együtt
ismételve a már tanultakkal. PL Mutasd
meg a fejed, a fejtetőd, a törzsed, a
szemöldököd, emeld fel a karokat stb. 

Énsablon (2. kép) 
Ez egy vékonyabb kartonból készült

emberi alak, amibe tükör segítségével,
berajzolja a saját megismert testrészeit. 1.

Átírja a fejet, a törzset, a végtagokat ceru-
zával. 2. Berajzolja a fej részeit.  Majd,
Milyen színű a hajad? A szemed? A szád?
stb. 

Gyakorlási fokozatok: 
- Mikor már minden testrészét ismeri,

sorban elmutogatja, arra kérjük, hogy
sorolja el, és mutassa meg őket becsukott
szemmel is (így memorizál). 

- Ezt követően nem sorban, hanem
össze-visszakérdezésre mutat rá a
megnevezett testrészre először nyitott,
majd csukott szemmel.

- A testtudatosság azt jelenti, hogy azt
is tudja, melyik testrésze mire való,
hogyan kell tisztán tartani, az időjáráshoz
alkalmazkodva öltöztetni, betegség
esetén gyógyítani 

Testünk két oldala – Tükörgyakorlat 
Testünknek van egy láthatatlan közép-

vonala, az orr a száj és a köldök vona-
lában. (megmutatjuk). Ez a „vonal”, két
oldalra osztja a testünket. Megkeressük a
dobogó szívet (megmutatjuk, hogy hol
van), végig simítjuk ezt az oldalunkat a
fejtetőtől a nagy lábujjunk hegyéig.  Ezt
az oldalunkat baloldalnak hívják, ez végig
a baloldalunk. Erre a csuklódra piros sza-
lagot kötök, a dobogó szíved színét. A
másik oldalunkat is simítsuk végig. En-
nek az oldalnak a neve a jobboldal, ez
végig a jobboldalunk. Erre kék szalagot
kötök, így könnyebben meg tudjuk
különböztetni őket. (3 kép: A test szim-
metriája)

A testrészek oldalisága (tükör nélkül!)
Már jól ismerjük a testrészeinket. Most

mutassuk meg, és nevezzük meg őket
úgy, hogy hozzá mondjuk az oldalnevét.
A piros szalagosnál azt mondjuk elébe
bal, a kék szalagosnál, jobb.

Megerősítés: 
A piros szalagos kezünket húzzuk

végig a saját oldalán, megnevezés bal-
oldal. A kék  szalagos kezünket húzzuk
végig a saját oldalán, megnevezés jobb-
oldal.

Baloldali testrészek (mutatás, megne-
vezés felűről lefelé).

bal szem, bal fül, bal váll, bal kar, stb.
Jobb oldali testrészek (mutatás, meg-

nevezés felűlről lefelé).
jobb szem, jobb fül, jobb váll, stb. 

A tanulás menete
Nem szabad siettetni, mert egy életre

kavarni fogja az oldalakat!  
Addig kell tanulni, gyakorolni először

CSAK a baloldali elnevezéseket, amíg a
gyerek szalag nélkül is meg tudja azokat
mutatni. 

Ezután gyakoroljuk CSAK a jobbol-
dali elnevezéseket, addig, ameddig szalag
nélkül is meg tudja azokat nevezni. 

Amikor mindkét oldal ismerete biz-
tonságos, akkor lehet kérni olyanokat,
ami keresztbe mutatással történik. Elő-
ször egyszerre egy kézzel, majd mindkét
kézzel is. 

Fogd meg a bal kezeddel a jobb füle-
det! Tedd a jobb kezedet a bal térdedre!
Stb. 

Ha ez teljesen biztonságos, jöhet az
újabb fokozat: 

Fogd meg a bal kezeddel a jobb
füledet, tedd a jobb kezedet a bal
térdedre. 

Az ismerkedések, gyakorlások folya-
mán törekedni kell a játékosságra, hogy
élvezzék a gyerekek.

(A képek a Nebuló 1.-ben megtalál-
hatók) 
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GASztRONÓmIA

„NEM LEHET ABBAHAGYNI” CSIRKE
Hozzávalók: csirkedarabok, 8 dkg liszt, 1 teáskanál

pirospaprika, 1 mokkáskanál majoránna, 1 mokkáskanál törött
bors, 1 teáskanál só, 2 gerezd fokhagyma, késhegynyi őrölt
köménymag, 1 pohár tejföl, 10 dkg reszelt sajt.

Elkészítés: a lisztbe belekavarom a fűszereket, és a
feldarabolt csirkét megforgatom a fűszeres lisztben. Kivajazott
tepsibe, vagy tűzálló tálba egymás mellé helyezem a húsokat.
Rászórom a reszelt sajtot, 4 evőkanál olajat 2 dl tejföllel
elkeverek, és ráöntöm a sajttal megszórt húsra. Befedem
alufóliával, és előmelegített sütőben közepes lángon kb. 50
percig sütöm, majd a fóliát levéve pirosra sütöm.

Sült burgonya, burgonyasaláta, párolt rizs, vajas zöldség
köret egyformán illik mellé. A salátáról sem szabad
elfeledkezni! Rendkívül finom étel, jó étvágyat hozzá!

VEGYES SAVANYÚSÁG (édeskés)
Hozzávalók: 5 kg gyalult káposzta, 2 kg vöröshagyma, 1 kg

zöldpaprika, 1 kg sárgarépa karikára vágva. 2 dl étolaj, 5
evőkanál só, 60 dkg kristálycukor, 7-8 g nátrium-benzoát, 2 dl
10%-os ecet.

Az előkészített alapanyagokat egy műanyag edényben jól
összekeverjük és 2 órányit állni hagyjuk. Ezután csavaros
üvegekbe tesszük, hűvös helyen tároljuk.

Farkasné Kota Ilona receptjei Bánhalma

HOLLAND SZELET
A tészta hozzávalói: 50 dkg liszt, 6 dkg margarin, 16 dkg

porcukor, 2 egész tojás, 1 teáskanál szódabikarbóna, 4 evőkanál
olvasztott méz, kb 1 dl tejföl.

A krém hozzávalói: 6 dl tej, 6-7 púpos evőkanál liszt, 1 púpos
evőkanál kristálycukor, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 1
evőkanál kakaópor, 2 csomag vaníliás cukor, 5 dkg baracklekvár.

A mázhoz: 18 dkg margarin, 18 dkg porcukor, 1 csomag főzés
nélküli puncs pudingpor, 2 evőkanál tej.

Elkészítés: a tésztához valókat összegyúrjuk, és 4 lapot
sütünk. A 6 dl tejjel, 6-7 evőkanál liszttel, 1 evőkanál cukorral
főzött krémet készítünk. 25 dkg porcukrot és 25 dkg margarint
kikeverünk, majd a két krémet összekavarjuk. Kettéosztjuk, és
az egyik felébe kakaóport, a másikba vaníliás cukrot teszünk. A
töltés menete: mézes lap, kakaós krém, mézes lap, baracklekvár,
mézes lap, vaníliás krém, mézes lap, máz.

A máz készítése: a margarint, a porcukrot, tejet, főzés nélküli
pudingport gőz fölött addig keverjük, amíg el nem kezd
sűrűsödni. Még melegen a tészta tetejére simítjuk.

A család kedvenc süteménye, sokszor megsütöm.
Kéki Mihályné receptje Bánhalma



Nagyszámú érdeklődést mutatott a
Vöröskereszt által hirtelen megrendezett
Gyermeknap Kenderesen.

Nagy örömömre szolgált, hogy
kezdeményezésünkhöz nagy erőkkel
kapcsolódott hozzá a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház és a CKÖ is. 

Köszönjük szépen a támogatást a
Középtiszai Mezőgazdasági Zrt.-nek, az
ebédet a Kenderesi Gyorsétteremnek:
Demeter Sándornak, Barabásné Forgács
Editnek a kenyeret, a palacsinták
felajánlását és sütésében résztvevő
önkénteseknek: Földi Henriett, Tóth-
Hollóczki Judit, Fazekas Tiborné,
Csatóné Barabás Irén, Berta Lászlóné,
Makai Kálmánné, Komendát Zsuzsanna,
Béniné Hangyási Edit. A hozzávalókat
Kovács Ambrusnénak.  A napi segítséget
köszönöm Oszlánczi Sándornak, Fazekas
Nikinek és Fanninak, Makai Nikinek,
Balla Jánosnénak, Bendéné Darvas
Editnek, Kazinczi Sándornak, Darvas
Erzsikének, Őzséné Juhász Erzsikének és
a Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltóság részvételét.

Köszönjük Juhász Attila (Csibész) és
Kenderes Város Önkormányzatának
anyagi támogatását!

Egész napos hangulatos hangtechnikai
munkáját Csáthy Zoltánnak. A
városgazdálkodás dolgozóinak: Andrási
István, Kovács Gábor, Losánszki József,

Márta János, Molnár István, Tóth István a
rendezvény megvalósulásához
elengedhetetlen munkáját. A rendezett
ligetért köszönet Baktai Kálmánnak.

Ez a nap is azt mutatta, hogy erőnket
összeadva szép és eredményes munkát

lehet végezni! 
Köszönjük! 
"Együtt megállíthatatlanok vagyunk!"

Orvos Anetta Csilla, Tóthné Molnár
Ágnes

Alvincz József, Fazekas Sándor, Jójárt
László, Kurucz Mihály: Mindent a
magyar vidék jövőjéért
Andrea Schwendermann: Gyerek
világatlasz: tájak, országok és rekordok
Anna Todd: Miután boldogok leszünk
Anna Todd: Miután elbuktunk
Anna Todd: Miután összecsaptunk

Bán Aladár: A sámánizmus fogalma és
jelenségei
Bánffy Katalin: Ének az életből
Bartos Erika: Bogyó és Babóca
finomságai- könnyen elkészíthető
édességek
Fazekas Sándor: A Botonástól a
Kaukázusig- korrajzaim
Frank Tallis: Hallgass a neved
Havas Henrik: Benkő Laci-a legendás
billentyűs és az Omega története
Hodász András: Praliné a léleknek –
András atya válaszol
Jo Nesbo: Hóember
Jo Nesbo: Kísértet
Julia Whelan: Egy év veled
Kövesi Péter: Utazások ezotériában:
válogatott írások

Lesley Pearse: A hazug
Ludányi Bettina: Mögötted!
Maderspach Viktor: Páreng-Retyezát –
vadászataim a Déli-Kárpátokban
Melody Beattle: Ne függj senkitől - az
önmagunkkal való törődés alapjai
Mezei Elmira: Autoimmun
szakácskönyv – diéta lemondások nélkül
Michele Campbell: Idegen a parton
Müller Péter: Titkos tanítások
Nemeskéri-Kiss Sándor: …hol nem
volt…
Rhonda Byrne: Az erő
Robyn Carr: Virgin River
Stephen King: Mr. Mercedes
Törőcsik Mari- Bérczes László
beszélgetőkönyve
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KULtÚRA – Móricz Zsigmond Művelődési Ház

GYERMEKNAP 2021

Új könyveinkből ajánljuk



ELVÉGZENDŐ FELADATOK:

1. Templomtér: hímzések felhelyezése: 2021.
június 5. szombat, 9 óra

Szükséges legalább 10 fő, hozandó kis fejű
kalapács

2. Iroda: fehér függönyök mosása, vasalása,
felhelyezése - vállalás szerint

3. Iroda: gyülekezeti könyvtár takarítása:
szerda és pénteki nap kivételével bármikor, 1-1
alkalommal 1 férfi+3 nő (akár idősebbek is)

szükséges eszköz: kis méretű poroló
4. Iroda: gyülekezeti irodatár rendezése,

kartonozás: szükséges 1-1 alkalommal: legalább
3 férfi +1 nő, szükséges hozzá a jelenlét, nehéz
fizikai munka

5. Templomkert: gyomtalanítás, kaszálás,
begyűjtés, favágás, rendezés: szükséges hozzá
mindenki, aki él és mozog. Aki nem tudja a
fizikai munkát elvégezni, az delegáljon maga
helyett egy másik embert. Szükséges eszközök:
kéz, kiskapa, nagykapa, fűnyíró, motoros fűrész,
villa, metszőolló. Végezhető: bármikor.

6. Temetőkert: 6. parcella rendbetétele.
Végezhető bármikor. Szükséges hozzá:
metszőolló, ágvágó, ásó, csákány, villa.

7. Gyülekezeti terem: függöny kimosása.
legalább 2 nő. Szükséges: vasaló. Lelkésznő
kimossa, csak vasalni és visszahelyezni kell.
Időpont megbeszélés szerint.

8. További feladatok: mindenki a saját
szemével látja. 

Minden munkavégzéshez összefogás, moz-
gósítás kell, no meg tenni akarás! 

Aki be tud, és szeretne csatlakozni, kérem,
keressen telefonon (+3630325-4944, csak
számkijelzős telefonszámról), vagy e-mail
címen: kenderes@refomatus.hu 

Áldás, békesség: Cseh Judit
lelkész

Lehet, nem mindenkinek tetszik az a gondolat,
ami mentén szeretném felépíteni az elkövetkezendő
időkben az istentiszteleteket, de bocsássák meg
nekem, úgy érzem itt az idő, hogy rádöbbenjünk,
milyen különleges dolog magyarnak lenni!

A történelem oktatás csak részletekben adja át
azokat az információkat, amelyeket el is felejtünk,
mert csak információk. Ez nem a történelmet
oktatók hibája, hanem azé az oktatási rendszeré,
amelyben a mi generációnk is felnőtt, és amibe
belekényszerítjük a gyermekeinket, akik már nem
úgy látják a világot, mint az idősebbek. Valahogy-
és valahol- össze kellene találkoznunk, mert
elmegyünk egymás mellett, és csupasz lelkű
emberekké válunk, akik felett nincs védelem. 

Pedig van, csak újra rá kellene ismernünk. Mert
bennünk él, ezt szólítja meg sokakban az Ismerős
Arcok zenekar csodálatos éneke: Nélküled

Mert Nélküled üres a világ, mert nem tudunk
vállt- a vállnak vetve létezni, hanem egymás ellen
acsargunk. Pártosodás, széthúzás indul el, ami
erjeszti a lelkeket: harag, sértődöttség lesz a
következménye. Vajon szabad-e így élnünk?

Tessenek körülnézni Kenderesen! Vegyük észre
a sok-sok szépséget, ami már épületekben is
megjelenik! De az épület egy kövesedés, nem élő
jelenlét, mégis helyet ad az élőknek, hogy egymásra
találjanak! Olyan sok értékes ember lakik
Kenderesen! Szabad, sőt kell büszkének lennünk
arra, hogy életünk egy részét, vagy a teljeset itt
töltjük! Az épületeket mindig a Lélek teszi élővé,
mint a Teremtésben is: a port a Lélek mozdította
meg, és vált emberré. Tudom, sokan azt mondják,
hogy az evolúció során lettünk azzá, akik vagyunk.
De ez valóban evolúció? Fejlődés? A társas létből a

magányba hanyatlani nem más, mint: devolúció,
azaz visszafejlődés. 

Ha megállunk az utcán, csak dühös emberek
kifakadását hallhatjuk, akik valakire, vagy valamire
haragszanak. Nem beszélve a Facebook-ról.
Borzadva olvasom az egymás felé irányuló
rosszindulatú megjegyzéseket. Igen, a másik más,
mint én. Ez így természetes. Egyetlen virágnak
sincsenek egyforma szirmai, mégis a maga
nemében így tökéletes. Ki lenne olyan, aki azt
állíthatná magáról, hogy Ő az a példánya Isten
teremtményeinek, akiről a többi embert meg
kellene formálni? –Ha valaki ezt gondolja, kérem,
gondolkodjon el, mert ott baj van.- 

Tökéletlenek vagyunk, bukdácsolók az életben,
tele hibás döntésekkel. Ám az már nagy felismerés,
ha ezt belátjuk. A pszcichológia azt tartja, hogy
mindig azt utáljuk a másikban, amit mi magunkban
nem tudunk elfogadni. 

Biblikusan ezt így lehet fogalmazni: „Miért
nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad
szemében pedig nem veszed a gerendát sem?”(Máté
evangéliuma 7. rész 3. vers)

Nem én vagyok az egyetlen ember, aki
rádöbbent már arra, együtt sokkal többre vagyunk
képesek, mint egyen-egyenként. Ott volt a
Jerusalama tánc-hömpölyeg. Mennyien mozdultak
meg, hányan csinálták? Nem az a lényeg, hogy
tökéletesen kivitelezett lépést táncolt-e valaki,
hanem az, hogy tette, ahogy tudta! Ezáltal lett ez a
megmozdulás érdekes és értékes. Ott van a Kender-
Mag egyesület. Hány programot szerveztek, hogy a

pandémia alatt, mégis különlegessé váljanak az
ünnepeink! A fiatalok, akik platóról zenéltek!
Számos megmozdulás, számos tenni akarás!
Emberek, akik érzik, hogy felelősséggel tartozunk
egymás irányába.

Ebbe a sorba szeretnék a Református
Egyházközség vezetőjeként én is becsatlakozni,
hogy megindítottam és igyekszek tartani is magam
ahhoz a tervhez, mely így fogalmazódott meg
bennem: VISSZA A GYÖKEREKHEZ!

Nem műsort adni szerződök, hanem tanító
jellegű istentiszteleteket, hogy akit érdekel,
eljöjjön, eljöhessen a gyönyörűen felújított
templomunkba.

Ennek első része volt a 2021. június 6-án
megtartott istentiszteletünk, ahol Trianon
becstelenségéről szólt a Ige és az ének.

A 2. rész 2021. június 20-án lesz, amikor
városunk szülöttéről, Vitéz nagybányai Horthy
Miklósról emlékezünk meg születésének 153.
évfordulóján.

A 3. rész 2021. július 4-én lesz, ami a nem
tanított történelmi dátumok közé esik. Kr.után 907-
ben a mai Pozsony mellett folyt egy véres csata.
Ennek az istentiszteletnek ez lesz a gerince, hogy
ismerkedjünk meg egymással, találjunk magunkra a
történelem lapjain, a történet-elmesélésben
sorsunkra.

Kaptuk örökül a Földet, nem mindegy, hogyan
adjuk át gyermekeinknek!

Minden támogatást, segítséget örömmel és
hálásan fogadok el feladatom végzésében.

Hívás ez, amely talán néhányakat kiszakít a
társas magány világából.

Tisztelettel és szeretettel: 
Cseh Judit református lelkész
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EGyhÁzI híREK – Református Egyház

Kedves Kenderesiek!

Kedves Kenderesi Reformátusok!

A templomunk a Kormány támogatásának köszönhetően megújúlt, most rajtunk van
a sor, hogy sajátunkként kezeljük.

Ehhez szeretnék segítséget kérni, mert akkor működik ez a gyönyörűség, ha a Lélek
megtölti, az emberi lélek pedig megérti. Azok a feladatok, amelyeket közösen meg kell
tennünk: a templom és környezete szépítése.

Ehhez pedig közös erő szükséges, hogy a saját munkánk keze nyoma is rajta lehessen. 
Kivételes helyzetben vagyunk! Ilyen esély 100 évente egyszer adatik!
Kérek mindenkit, aki tudja vállalni református hitét, tegye félre a nézeteltéréseket,

álljon be a sorba, maga ereje és akarata szerint legyen jelen, hogy közösen mondhassuk: 

EZ A MI TEMPLOMUNK!



A legmélyebb tisztelettel köszönöm meg mindenkinek
a segítséget, partnerséget, együttműködést, amit
nyújtottak a jeruzsálemi tánc kihívás csatlakozásához! A
közösségben való hit, a közösség belső ereje, összetartása,
a közösséghez való tartozás tudata és érzése csodákra
képes. Ezt a csodát megcsináltuk, együtt, közösen!

Az örömtánccal Kenderes és Bánhalma megkö-
szönte az egészségügyben dolgozók áldozatos és kitartó
munkáját.

Mindenki nevében köszönöm Kelemen Ilona és
Szatmári Endre munkáját, akik a filmet elkészítették!

Még egyszer hálásan köszönöm Kenderes és
Bánhalma!

Szűcs Anita szervező

Néhányunkban merült fel a gondolat, hogy a járványveszély
elmúltával Kenderesen és Bánhalmán rendhagyó zenei
fesztivált szerveznénk. Célunk, hogy valamennyi helyi és minél
több környékbeli zenész, profi és műkedvelő is zenéljen az itt
élő embereknek. A fesztivál néhány napján élő zene szóljon
mindenütt! Szóljon a zene a történelmi helyszíneken, a
vasútállomáson, a parkolókban, a forgalmasabb utcasarkokon,
piacon és akár egy népesebb munkahely tízórai szünetében is. A
fesztivál végét közös örömzenével, és neves előadó fellépésével
szeretnénk zárni. 

A szervezést és a támogatók keresését elkezdtük.
Támogatóinktól eddig 300 ezer forint gyűlt össze.
Támogatásokat továbbra is köszönettel fogadjuk. 

1000,- forintos pártoló jegyek vásárolhatók a következő
helyen és személyeknél: Művelődési Ház, Szabóné Bóta
Henrietta, Csatóné Barabás Irén, Krokavecz László.  

Hogy senki se maradjon ki a zenei élményekből, a
rendezvényt a korlátozások elmúltát követően fogjuk
megszervezni!

Bővebb információ: 30/5170291                  Szervezők
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CIVIL SzERVEzEtEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kenderes és Bánhalma lakosainak

„Legyen a zene mindenkié!” 
(Kodály Zoltán)

Zenefesztivál 

Kenderesen

„Zene nélkül mit érek én?” (Máté Péter)



A 472 férőhelyes tehenészeti telep beruházásához
kapcsolódóan, idén ötven éve épültek fel a beton silótornyok
Bánhalmán.

Az angol mintára egyedi tervezés alapján készült
tornyokat a Középtiszai Állami Gazdaság saját brigádja
húzta fel mindössze tizenegy műszak alatt, csúszózsalus
technológiával.

A tornyokat egyes gazdasági dolgozók visszaemlékezései
szerint „pokoli tornyok” becenéven is illeték, utalva a
korszak népszerű amerikai filmjére.

Az öt egyenként 1200 köbméteres toronysiló a kor
szellemének megfelelően egyenként eltérő színű festést
kapott. A tornyok rendkívül impozáns látványt nyújtottak az
akkor még széles Kakat-ér partja felől, hiszen a tehenészeti
telep és a vízpart között még nem álltak ott a nyárfák.

A jellegzetes, színes tornyok hamarosan a falu egyik
jelképévé váltak, még újságcikkben is hivatkoztak rájuk.

Később a tornyokat egyforma zöld színűre festették,
azonban megőrzésre és helyi védelemre méltóak, egyedi
jellegük miatt valamint azért, mert a bánhalmi emberek
építették őket.

Maga a 472 férőhelyes szakosított tehenészeti telep 1970
és 1972 között épült fel Bánhalmán, a Kakat-ér közelében. A
beruházás eredetileg 4,3 hektáron valósult meg (a támfalas
silótárolók nem képezték a projekt részét, illetve ekkor még
működött a szomszédos kacsatelep is). A beépített terület
nagysága összesen 13153 négyzetméter volt.

A tehénállományt egy nagy ÉK-i tájolású tömbépületben
helyezték el. Ebben a tömbépületben kapott helyet, az
úgynevezett fejrészben, a két halszálkás fejőállás,
elővárakozóval, a központi tejház, az ellető helyiség négy
ellető állással, a 24 férőhelyes profilaktórium és a kis tejház,
valamint  a kiszolgálóhelyiségek. A fejőállásokban az ELFA
Elsterwerda M632 típusú fejőberendezést használták.

A hatalmas központi istállóban a fejős és szárazonálló
teheneket zárt-kötött tartású rendszerben rövidállásokban
helyezték el, nyolc sorban, soronként 48 férőhelyen. A 9. és

10. sor elkülönített légtérrel 2x44, azaz 88 férőhelyes volt, ez
a két sor képezte az involúciós istállórészt. Az épület
fejrészénél kaptak helyet a kisméretű abraktároló
silótornyok.  A borjak számára egy kétszáz férőhelyes, a
tömbépülettel párhuzamos istállót építettek, ahol félig zárt,
kötetlen rendszerben nevelték őket.

A telep részét képezte még a szociális épület,
kerékpártároló, aggregátorház, karámok, és a bekötőúton a
hídmérlegház.

A bánhalmai 472 férőhelyes szakosított tehenészeti telepet
tartották megépülésekor az ország legmodernebb tehenészeti
telepének. A Gazdaság vezetői úgy számoltak, hogy a
beruházás öt év alatt térül meg.

A telepről 1974-ben Patkós István és Dávidházy Gábor:
Zárt, kötött tartású, tömbösített tehenészeti telep, fejőházi
fejéssel, Középtiszai Állami Gazdaság címmel tanulmány-
kötetet írt, mely hatszáz példányban jelent meg.

Az épülő 472-es telepet és a toronysilókat is megtekintette
Fehér Lajos, a Magyar Népköztársaság miniszterelnök-
helyettese, aki 1971. június tizedikén Bánhalmára látogatott.

Fehér Lajosnak ez volt a harmadik látogatása a Közép-
tiszai Állami Gazdaságban, így jó helyismerettel rendel-
kezett. 

A korabeli tudósítások szerint a miniszterelnök-helyettes
igen megörült a silótornyokat látva.

„Hihetetlen!” – mondta.
„Hiszen két évig szokott az ilyesmi tartani nálunk.” – ezzel

utalva arra, hogy rekordidő alatt húzták fel a beton-
monstrumokat a Gazdaság dolgozói. 

Később Polyák István igazgató kalauzolásával  a halasta-
vakat tekintette meg a miniszterelnök-helyettes.

Dr. Török József
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Ötven évesek a bánhalmi beton silótornyok

Az újságkivágás a Szolnok Megyei Néplap
1971. 06. 13-i számából származik.

Középtiszai Állami Gazdaság (archív)
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