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ÜNNEP
1941. június 29.
KENDERES
Éppen 80 évvel ezelőtt 1941. június
29-én került felavatásra Kenderesen
az I. világháborús emlékmű.
Az emlékmű létesítését Kenderes,
vitéz nagybányai Horthy Miklós szülőfaluja érthető módon szívügyének tekintette.
A Kormányzó úr különös gondot
fordított rá, hogy egy kiemelkedő szépségű, monumentális emlékmű épüljön.
A harmincas évek végére az emlékmű
megvalósítására gyűjtésekből, adományokból 23.755 pengő gyűlt össze.
Elhelyezésére a településen először
az 5 hold területű hősök emlékkertjét
alakították ki. Itt egy mesterséges
dombot létesítettek az emlékmű elhe-

lyezése céljából. Az emlékmű elkészítése ügyében maga Horthy Miklós
intézkedett. A terveket az ő elképzelése
alapján készítette és kivitelezte Erdélyi
Dezső, Gerlóczy Gedeon és Schong
Antal.
1941. június 29-én Horthy Miklós és
családja jelenlétében avatták fel a kenderesi „hősi emlékművet”. Az avatás
napján a Hősök Ligetének bejáratánál
katonai díszszázad állt zenekarral az
élen. Hellenbach Gottfried a Kerület
országgyűlési képviselője - az emlékmű bizottság elnöke - fogadta a kormányzót, aki családjával és József főherceggel érkezett. Horthy és kísérete
az emlékmű előtt felállított díszsátorban foglalt helyet. Az ünnepi beszédet József főherceg tartotta. Ezután
a Kormányzó intézett hosszú beszédet
az egybegyűltekhez. Szavait követve
lehullott az emlékműről a lepel. Az
avató ünnepség koszorúzással ért
véget.

A hatalmas emlékmű 17,5 m magas
oszlop - amely korinthoszi díszítésben
végződik - tetején nagy bronzszobor
áll. A szobor Magyarország védőangyalát ábrázolja karddal és pajzzsal a
kezében. Az emlékmű talapzatának
négy oldalába vésték a község 211 hősi
halottjának nevét, köztük Horthy
Szabolcs tartalékos főhadnagyét, aki a
megye főispánja volt.
A korabeli filmhíradó így számolt be
a nagy eseményről:
Magyarország kormányzójának jelenlétében bensőséges és fényes ünnepség keretében leplezték le Kenderes
község 221 hősi halottjának emlékművét. József királyi herceg, tábornagy
ünnepi beszéde:
„Kedves bajtársaim! Az elesettek
becsülete nagyszerű kötelességteljesítésükben és halálukban magasztaltatott
föl. Az életben maradottak úgy, mint
fiaik, utódaik, egyesülnek a haza szent
eszméje körül, és készek a haza szent
ügyeit fegyverrel szolgálva újabb
babérokat aratni ugyanazon eszméért,
melyért e hősök meghaltak.”
[Horthy Miklós beszéde:]
„Büszkén állapíthatom meg, hogy
amióta csak visszaemlékszem Kenderes hazafiasságban és áldozatkészségben mindig jó példával volt. A múlt
nehéz küzdelmei után újból felragyog a
jövő bíztató fénysugara. A Trianonban
halálraítélt Magyarország helyén most
az előretörő erős, egészséges Magyarország áll. A hősök szobra a legszentebb érzelmek kiapadhatatlan forrása.
Falum hős fiainak emlékéről hulljon le
a lepel!”
Bogdán Péter
polgármester
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az öNkormáNyzat hírEi
Határozatok, rendeletek
jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat
MUTATÓ
Határozatok:
1./ Ingatlanok elidegenítéséről

Szám:
24/2021. (V.17.)

2./ Kenderes Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének
elfogadásáról
25/2021.(VI.01.)
3./Döntés a Magyar Falu Program keretében „Orvosi
eszközök beszerzése”, „Kommunális eszközök beszerzése és
„Felelős állattartás elősegítése” pályázatok benyújtásáról
26/2021.(VI.10.)
4./Törvényességi felhívás elfogadásáról
27//2021. (VI.10.)
5./A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Működtetésére
vonatkozó
Megállapodás módosításáról
28/2021.(IV.30.)
6./ Hullámpala és polikarbonát értékesítéséről
29/2021.(VI.14.)
7./ Agrogép AP 2000, Bagod BHP, Mechanica Mirsa RM7
és Goldoni Aster 45 típusú járművek vonatkozásában a
használat átengedésének megszüntetéséről
30/2021. (VI.14.)
8./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült átfogó értékelés elfogadásáról
31/2021.(VI.14.)
9. A TRV Zrt. 2020. évre vonatkozó beszámolójának
elfogadásáról
32/2021. (VI.14.)
10. Orvosi rendelő bérbeadásáról

33/2021. (VI.14.)

Rendeletek:
1./ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
6/2021.(V.25.)
2./2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7/2021.(V.27.)
3./ Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi
zárszámadásáról
8/2021.(V.27.)
4. / Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményeinek
2020. évi költségvetési maradványa felosztásáról
9/2021.(V.27.)

HIRDETMÉNY
Damjanich út 13. alatti ingatlan értékesítésére
vonatkozóan
1. 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
2. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal.
3. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége:
www.kenderes.hu/hirek
4. Értékesíteni kívánt ingatlan:
5331 Kenderes, Damjanich út 13. szám alatti ingatlan (hrsz. 135).
Beépítetlen terület.
Telek mérete: 920 m²
Per- és tehermentes.
Tulajdoni hányad: 1/1
5. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés.
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szerződéskötéstől
számított 15 napon belül.
7. Becsült érték (bruttó): 311 000,- Ft, azaz háromszáztizenegyezer
forint.
8. Alternatív ajánlattétel kizárt.
9. Részajánlattétel lehetősége kizárt.
10. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár.
11. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén
átlátható szervezet lehet.
12. 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.
13. Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 2. 12:00 óra.
14. 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 – Damjanich út 13. alatti
ingatlanra vonatkozóan.”
15. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. augusztus 2. 12:00 óra.
16. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal
(5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája.
17. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
18. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
19. Ajánlat nyelve: magyar.
20. 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.
Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) a Vevőt terheli.
Kenderes, 2021. július 9.
Kenderes Városi Önkormányzat
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Az ivóvízről
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatni szerettem volna
Önöket az ivóvíz minőség romlásának okáról, ezért
felkerestem a Tiszamenti Regionális Vízműveket.
Levelemet és a választ az alábbi sorokban változtatás
nélkül közlöm.
„Tisztelt Cím!
Kenderes Város Krónikájának főszerkesztőjeként
keresem fel Önöket.
Sajnos az elmúlt időszakban (kb. 2 hete) jelentősen
romlott városunkban az ivóvíz minősége. A közösségi
médiában is olvasható a lakosok felháborodása (fotóval is
bemutatva a víz minőségét). Íze, szaga és állaga messze
nem azt a minőséget mutatja, amely napjainkban alapvető
kellene, hogy legyen.
Lakossági kérés, hogy - mivel ez a probléma nem csak
átmeneti-, a fogyasztók szeretnének tájékoztatást kapni az
okokról a Kenderes Város Krónikája hasábjain.
Ez egy ingyenes közszolgálati lap, minden háztartásba
eljut.
A júliusi lapzárta időpontja: július 10. éjfél.
Együttműködésüket előre is köszönöm!
Tisztelettel: Mikola Istvánné főszerkesztő”

ORVOSI
ÜGYELET
2020. szeptember 1-jétől új helyen
érhető el a központi orvosi ügyelet:
5300 Karcag,
Széchenyi István sugárút 27.

REMÉNY GYÓGYSZERTÁR KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
A gyógyszertár megközelítése átmenetileg változik.
2021. 07. 12-től 07. 30-ig a hátsó (udvar felőli) bejáraton lehet bejutni.
A nyitvatartási idő változatlan marad.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Telefon:
06-59/300-235

Július 17-18. Dr. Terjék Imre 06-20/9394-650
Július 24-25. Dr. Tatár Gábor 06-30/3303-745

Hétköznap: délután
16.00 órától reggel 8.00 óráig.
A hét utolsó munkanapján 12.00 órakor
kezdődik az ügyeleti ellátás.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak
Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) kenderesi ügyfélfogadása és
időpontja: 2021. július 28. (szerda) Móricz Zsigmond Művelődési Ház előtti
parkoló (Szent István út 33.)

Hétvégén és munkaszüneti napokon
0-24 óráig van ügyeleti ellátás.

CSAK SÜRGŐS
ESETBEN!
Az ügyeleti ellátás kizárólag az
ügyeleti időben fellépő heveny (hirtelen,
váratlan) megbetegedések kezelésére
szolgál, melyekkel egészségkárosodás
nélkül nem lehet a saját háziorvos
rendelkezésre állási, illetve rendelési
idejét megvárni.

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 ügyintézés,
- a biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása,
- a biztosított személyek esetében TAJ kártya másolatának kiadása,
- információszolgáltatás Kormányablak és szociális igazgatási ügyekben, valamint általános
ügyekben,
- kérelmek átvitele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
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Új lehetőség városunkban
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Kenderes Város
területén elkészült a szélessávú optikai távközlő hálózat.
Az optikai technológia eddig nem elérhető szolgáltatások
megjelenését szavatolja, mint például otthoni és üzleti internet
díjcsomagok akár 2000Mbit/s sebességgel, a kisvállalkozások
számára kiegészítő szolgáltatásokkal; IP TV megállítható és
rögzíthető adás, archív Tv funkció segítségével 3 napig
visszanézhető műsorok, videótéka, TV GO, stb.
További
lehetőségekről,
információkról a www.telekom.hu
oldalon tájékozódhatnak, az itt található
összes szolgáltatás elérhető az Önök
számára is.
Bogdán Péter polgármester

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk autóbuszos bevásárlást szervezett a
kenderesi és bánhalmai lakosok részére Szolnokra (Auchan,
OBI, Media Markt, Pepco, KiK, Praktiker) június 16-án
szerdán délután.
A gyülekező 13 órakor volt a művelődési ház előtt, innen
indulva Bánhalmát érintve, ahol 13 óra 15-kor volt felszállás a
volt iskolánál ment a busz Szolnokra. Visszaindulás 16 és 17 óra
között volt a többség döntése szerint. Az utazás díjmentes volt,
most az első alkalommal 30 fős buszt vettünk igénybe.
Az utazást koordinálta Baktai Kálmán önkormányzati
képviselő, elérhetősége: 06-30-213-9758.
A későbbiekben is fogunk ilyen bevásárlást szervezni,
előtte közhíreljük.
Bogdán Péter polgármester

JÚNIUS 13.
A VÉDŐNŐK NAPJA
Ebből az alkalomból tisztelettel köszöntöm városunk
védőnőit: Tóth-Bojté Anikót és Sárközi Szimonettát.
Köszönöm magas színvonalú, példaértékű és áldozatos
tevékenységüket, amellyel hozzájárultak és hozzájárulnak a
kenderesi és bánhalmai családok és gyermekek egészségügyi
ellátásának biztosításához!
Köszönöm lelkiismeretes munkájukat, melynek során a
várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek, az iskoláskorúak egészségének védelmét, egészségfejlesztő magatartásuk kialakítását, az egészséges életkezdet támogatását
szolgálják.
Önkormányzatunk nevében a továbbiakban hosszú, tartalmas, sikeres évtizedeket kívánok!
Tisztelettel:
Bogdán Péter polgármester

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Óvónő (Kenderes),
Élelmezésvezető –szakács (Kisújszállás),
Mezőgazdasági gépésztechnikus- növénytermesztési munkákat
ellátó gépkezelő (Karcag),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Kereskedelmi ügyintéző (Kisújszállás),
Pultos (Kisújszállás),
Szakács (Berekfürdő, Kisújszállás),
Cukrász (Kisújszállás),
Pék, édesipari termékgyártó (Kisújszállás),
Bútorasztalos (Kisújszállás),
Lakatos-géplakatos, hegesztő, karosszéria lakatos (Karcag),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Hegesztő, lángvágó -CO hegesztő (Karcag),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója és
kezelője (Karcag),
Kőműves (Kisújszállás),
Egyéb építőipari foglalkozású (JNSZ Megye területe),

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás –
műszaki irányultság szükséges (Karcag),
Tehergépkocsi vezető, kamionsofőr (Karcag),
Áruszállító-ételkiszállítás (Karcag),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Egyéb takarító és kisegítő (Kisújszállás),
Hivatalsegéd, kézbesítő (Berekfürdő),
Konyhai kisegítő (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás –betanított munkás (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás –műszaki irányultság szükséges (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás –asztalos ipari betanított munkás
(Kisújszállás).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, telefonon (06 59/795168) 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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Megemlékezés

Június 18-án emlékeztünk vitéz
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó
153. születésnapjára Kenderesen a
Nemzet Székelykapuja előtt. Ez
alkalomból megnyitottam a HORTHYKORSZAK ARCKÉPCSARNOKA c.
festménykiállítást, amely 1 hónapig
látható a Tengerészeti Múzeumunkban. A
portrékat Horváth Zoltán (Zontál)
festette. Ajándékba kapott a Múzeumunk

egy Horthy Miklósról készült festményt
Zetényi-Csukás Ferenc írótól, melyet az
alábbi fotón Tóthné Molnár Ágnes
intézményvezetővel veszünk át. Ezúton
köszönöm meg Zetényi-Csukás Ferenc
honfitársunk, barátom munkáját, melyet
a rendezvény és a kiállítás sikeres
lebonyolítása érdekében végzett.
Bogdán Péter polgármester

Tanévzáró az Alföldi Agrárképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégiumban
Június 25-én Virág Dóra Igazgató Asszony meghívására részt vettem a
Kenderesi Szakképző Iskola tanévzáró ünnepségén. A 2020/21-es tanév
speciális körülményeinek köszönhetően az iskola végzőseinek a szalagtűzője
és ballagása nem tudott hagyományos módon lezajlani. A két ünnepség végül
összeolvasztva, számos egyeztetés és szervezés után június 25-én végül meg
tudott valósulni.
Gratulálok minden végzősnek az elért tanulmányi eredményéhez, és sikeres
szakmai/érettségi vizsgájához.
Önkormányzatunk és a magam nevében ezúton köszönöm meg a
pedagógusoknak az elmúlt tanévben végzett oktató-nevelő munkáját, a
szülőknek pedig a féltő gondoskodást, az önzetlen szeretetet, a támogatást, a
családi hátteret.
Bogdán Péter polgármester
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Tanévzáró a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Június 18-án Nagyné Lenge Margit
Igazgató Asszony és Koltavári Attila
Plébános Úr meghívására részt vettem az
általános iskola tanévzáró ünnepségén.
Önkormányzatunk nevében megköszöntem a pedagógusoknak az elmúlt tanévben végzett oktató-nevelő munkáját, a
szülőknek pedig a féltő gondoskodást, az
önzetlen szeretetet, a támogatást, a családi hátteret.
A végzős tanulóktól az alábbi sorokkal
búcsúztam:
„Mindig legyenek saját álmaitok,
melyeket soha ne adjatok fel! Higgyetek
a megvalósulásban, mert magas falak
bizony lesznek majd előttetek szép számmal az életetek során, de a legnehezebb
helyzetekben se veszítsétek el a reményt!
Most pedig induljatok el a nagy útra
Madách Imre örökérvényű sorával:
Mondottam ember: küzdj és bízva
bízzál!”
Bogdán Péter
polgármester

Magyar állampolgárok lettek
Június 21-én Hivatalunkban került sor 5 személy
honosítására, miután letették előttem az állampolgársági
esküjüket. Ezzel hivatalosan is Magyarország
állampolgárai lettek.
A Szózat kezdő sorával kívántam nekik sok sikert, jó
egészséget:
"Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar"
Gratulálok!
Bogdán Péter polgármester
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JÚLIUS 1. - SEMMELWEIS-NAP
Ebből az alkalomból önkormányzatunk nevében
köszöntöm városunk egészségügyi dolgozóit. Köszönöm
lelkiismeretes, áldozatos, példaértékű, magas színvonalon
végzett munkájukat. Hozzáértésükkel, emberszeretetükkel,
az élet védelmére felesküdve gyógyítanak, őrködnek
felettünk. Köszönöm, hogy áldozatos munkájukkal,
hivatástudatukkal, emberségükkel hozzásegítenek minket
az egészségesebb, emberhez méltóbb élethez. Külön
megköszönöm a járványhelyzetben tanúsított kiemelkedő
munkájukat.
Bogdán Péter polgármester

iNtézméNyi körkéP
Tanévzáró Te Deum
Gyöngyösön tartották az Egri
Főegyházmegye
tanévzáró
Te
Deumát, melyen Ternyák Csaba
érsek atya a hálaadó szentmise
bemutatása után kitüntetéseket adott
át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
diákoknak
és
közösségeknek.
Iskolánkból Pádár Szonja – kitűnő
tanulmányi
eredményéért,
az
iskolában és az egyházközségben
végzett kimagasló, aktív, sokoldalú
munkájáért – vehette át az oklevelet
és a könyvet a főpásztortól. Emellett
a tanévzárón hirdették ki az idei évre
kiírt „A család Istentől rendelt
közösség” című vers- és prózaíró
verseny egyházmegyei eredményét,
ahol – amint már korábban
beszámoltunk róla – Szonja a
versével bekerült a legjobbnak ítélt
alkotók közé.

A tanév utolsó napja, DÖK nap
Már hagyomány iskolánkban, hogy
az utolsó tanítási napon a
Diákönkormányzat
szervez
a
diákoknak programot. Minden
gyermeket arra kértünk, hogy ezen a
napon sárga felsőben jöjjenek
iskolába, mert megformáztuk Szent
Imre,
iskolánk
névadójának
koronáját. Utána kezdődött az

osztályok közötti verseny. A felsősök
keresztrejtvényt és totót töltöttek ki,
osztályindulót írtak ismert dallamra,
melyet elő is adtak. Plakátot
készítettek az osztályról, és jelenetet
találtak ki az osztály életéből. A nap
végén
került
sor
az
eredményhirdetésre, jutalmazásra.
Eközben az alsósok a délelőttöt a
ligetben
töltötték,
játszottak,
focibajnokságot rendeztek.
Tanévzáró, ballagás
A ballagási ünnepségben az a szép,
hogy minden évben ugyanaz, de
mégis más, mert az ünnepség
főszereplői évről évre változnak.
2021-ben húsz 8.a osztályos tanuló
volt a főszereplője ennek a napnak. A
nyolc év alatt voltak borús pillanatok,
rosszul sikerült dolgozatok, vita az
osztálytársakkal, de reméljük, hogy
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ballagóink csak a szép emlékeket raktározzák el, a
versenyeken, vetélkedőkön elért sikereket, az
osztálykirándulásokat, az együtt töltött vidám napokat.
Kívánom nyolcadikosainknak, hogy az elkövetkező
években meg tudjanak felelni az új követelményeknek,
higgyenek ezután is a szeretetben, Isten áldása kísérje
további útjukat.
Az ünnepeltek nevében is tolmácsolom köszönetemet
kollégáimnak az elmúlt néhány esztendőben kifejtett
munkájukért, melynek eredményeként elérkezett a
ballagás napja. Köszönjük a szülőknek is, hogy az elmúlt
nyolc évben partnereink voltak gyermekeik nevelésében,
együtt örvendhettünk sikereiknek, bánkódhattunk
kudarcaik miatt és egyengettük lépteiket.
Év végi eredmények
Kitűnő tanulóink:
1.a Gaszparjan Narine Kinga, Koczó Kinga,
Ladányi Lilla
2.a Fülöp Dominik, Krokavecz Márton Tamás
3.a Kiss Csenge, Rézműves Brendon, Szabó Bence
Noel
4.a Sánta Bence
4.b Bucsi Krisztina, Ladányi Jázmin
5.a Bende Henrietta
7.b Gaszparjan Ruben Bálint
8.a Farkas Gréta, Hangyási Tamás, Pádár Szonja
Egy tárgyból van csak négyesük:
1.a Gondos Vanda, Illés Mirella, Jónás Leonetta
Emília, Lakatos Szonja, Turi Ferenc
2.a Baktai Viktor, Farkas Attila

2021. július

3.a Ari Noémi
4.b Lakatos Natália
5.a Nagy Jázmin
5.b Jelen Jázmin Tamara
Nemcsak a kitűnőkre és jelesekre vagyunk büszkék,
hanem minden diákunkra, akik a tanév iskolában töltött
részében szorgalmasan tanultak és az online oktatásba is
aktívan bekapcsolódtak.
A 2020/2021. tanévről
Hagyományosnak egyáltalán nem nevezhető módon
zajlott ez a tanév iskolánkban, egyrészt a vírushelyzet,
másrészt a 2. számú épület felújítása miatt, hisz három
osztályunk a régi 3-as számú épületben kapott helyet.
A székhely épületünk felújítása befejeződött, a felújított
épületben minden tiszta, szép és vadonatúj, bútoraink
testre szabottak, informatikai, technika eszközeink a
legkorszerűbbek. A mai modern digitális oktatás minden
eszköze a rendelkezésünkre áll. És a következő tanévtől
ugyanez várható a másik épületünkben is.
A koronavírus-járvány miatt elsősorban szabadtéren,
illetve osztálykeretben tartottuk rendezvényeinket. De így
is megvalósítottuk a munkatervünkben betervezett
valamennyi programunkat. Ismét hálát adhatunk a jó
Istennek, hogy ilyen különleges körülmények között is
volt erőnk kitartani, a gyerekek megkapták a
bizonyítványukat és lezárhattuk a tanévet.
Nagyné Lenge Margit

ciVil SzErVEzEtEk
VÖRÖSKERESZT HÍREI
A Magyar Vöröskeresztnél a pandémia miatt a tavalyi tisztújító küldöttgyűlés megyei szinten ez év júniusában
folytatódhatott. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kenderesi alapszervezet elnöke Őzséné Juhász Erzsébet megyei
küldött lett, valamint a megyei választáson Komendát Izabella Natália országos ifjúsági küldött lett, aki
legfelsőbb szinten is képviselni tudja majd a szervezetet. Az elhivatottság megvan, munkájukhoz sok erőt és
kitartást kívánunk!
Orvos Anetta Csilla
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Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Idén, immáron már a második
alkalommal szervezte meg szolgálatunk a
napközis Erzsébet tábort, melyre a
támogatást pályázat útján nyertük. A tábor
2021.07.05-9-ig tartott a Kenderesi Gondozási Központ Családés Gyermekjóléti Szolgálatánál. Húsz 9 és 12 év közötti
gyermeket fogadtunk, kenderesi, illetve kisújszállási iskolába
járó helybeli, valamint Bánhalmai gyermekeket is. Itt ragadom
meg az alkalmat, hogy megköszönjem Czakó István segítségét
a bánhalmai gyermekek utaztatásához.
Az első nap ismerkedéssel kezdődött, csapatneveket
választottunk Kenderessel és Horthy Miklóssal kapcsolatban,
így született meg a Horthy csapat, Elizabeth csapat, Kenderesi
csajok és az Erzsébet csapat. Ezután mindenki húzott egy
kártyát, amin őshonos magyar nevek voltak, ezeken a neveken
szólították egymást. Kiosztásra kerültek az Erzsébet tábor
logójával ellátott baseball sapkák is. Ezt mindig viselték, ezzel
is mutatva milyen csapat vagyunk, valamint az egységet is
kifejezte. Az első nap egyik legfontosabb feladat az volt, hogy
Kenderes és Bánhalma település nevekből egy név szülessen,
ami hosszú szavazás után a BÁNDERES nevet kapta.
Második nap Kenderes nevezetes középületeit néztük meg,
majd a Horthy kastély látogatására került sor. A gyerekeknek
délután le kellett rajzolniuk, hogy melyik épület maradt meg
bennük élményként, majd egy 10 kérdésből álló tesztet töltöttek
ki az épületekkel kapcsolatban.
Szerdán a kenderesi szakiskola állatait látogattuk meg.
Csütörtökön hatalmas élmény volt a Karcagi Kunlovarda, ahol
az állatokat lehetett megnézni, a köcsögfa alatt fotózkodtunk,
melyet nagyon élveztek, majd lovaskocsikáztunk Karcag
városán keresztül. Ezután a Lombkorona Sétány tanösvényen
sétáltunk, játszottunk.
Pénteken volt a búcsúnap. Lufit fújtunk, díszítettünk,

ajándékot osztottunk. Tortáztunk, dinnyét
és bográcsost ettünk. A délelőtt folyamán
Kurucz Danika gitárjátékkal, Kurucz
Virág énekkel szórakoztatta a csapatot.
Zárásként együtt énekeltük a Csepereg az eső című slágert
Danika kíséretében, ami a barátságról szól. A tábor jól sikerült.
Mindent elárult az, hogy az egyik kislány a záró nóta után azt
mondta."Betty néni! Nekem valamiért könnyes lett a
szemem..." Ezért érdemes ezt csinálni.
Köszönjük szépen a Vibrátor Kft. vezetőjének, Barabásné
Forgách Edit önkormányzati képviselő asszonynak, hogy a
tábor teljes ideje alatt önzetlen adományával biztosította a részt
vevő gyermekek reggelijét és uzsonnáját, mellyel
intézményünknek sokat segített. Köszönjük a Kenderes Városi
Önkormányzat által működtetett ipartelep START
munkaprogramjában termesztett paradicsom, paprika és cukkini
adományt.
Köszönöm a család- és gyermekjóléti szolgálat minden
dolgozójának az egész heti munkáját, amit a tábor zavartalan
lefolytatása érdekében tettek, ami miatt rengeteg plusz feladatot
kellett ellátniuk az egyébként sem könnyű munkavégzésük
során. Nélkülük a 2021. évi Erzsébet-tábor nem valósulhatott
volna meg. Külön köszönet Kovács Miklósnénak (aki a tábor
csoportvezetői feladatait is ellátta és jelen cikk megírásában is
sokat segített), valamint Ökrös Istvánnénak, akik kreatívan és
rugalmasan oldották meg a menet közben felmerülő
problémákat, valamint köszönöm Kovács Miklósnak a
bográcsos megfőzését.
Összegezve elmondhatom, hogy megvalósult az egyetlen
lélek, közös szívdobbanás a tábor sikerességének érdekében.
Kenderes, 2021.07.10.
Oszlánczi Sándor Ottó
intézményvezető

Öt örömteli nap
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Tisztelt Kenderesi és
Bánhalmi 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

gaSztroNÓmia
RAKOTT KARFIOL ŐZGERINC FORMÁBAN
1 kisebb fej karfiolt sós vízben roppanósra főzünk,
összetörjük. Belekeverjük 60 dkg darált sertéshúsba,
fűszerezzük sóval, borssal, őrölt pirospaprikával, szórunk bele
15 dkg reszelt sajtot. 1 nagy fej vöröshagymát apróra vágunk,
kevés olajon megdinszteljük, teszünk bele 3 gerezd apróra
vágott fokhagymát is. Ha kihűlt, hozzákeverjük a húshoz. Az
őzgerinc formát kibéleljük bacon szalonnával, beletesszük a
húsos masszát, majd a kihajló szalonnát ráhajtjuk. Kb. 40
percig sütjük. Ez a mennyiség 2 őzgerinc formába elegendő. Az
interneten találtam ezt a receptet, a családom egyik kedvence
lett. Gyakran kérik, hogy készítsem el.
CSODAPALACSINTA
Egy tortaformát vagy jénai tálat kibélelünk folpackkal. Egy sor feketekávéba mártogatott babapiskótával kirakjuk. 1 zacskó
vaníliás pudingport megfőzünk, tetszés szerint édesítjük, és ráöntjük a babapiskótára.
Palacsintát sütünk, cukrozott kakaóporral megtöltjük, a szokásos módon feltekerjük, majd csigaház- formába hajtjuk, és
ráhelyezzük a vaníliás puding rétegre.
1 zacskó csokis pudingport megfőzünk, tetszés szerint ízesítjük, és ráöntjük a palacsintákra.
Egy üveg magozott meggybefőttet leszűrünk, a meggyet rászórjuk a csoki pudingos rétegre. A meggylevet felfőzzük 1
zacskó puncs pudingporral, ezzel öntjük le a rétegek tetejét. Nagyon finom, különleges desszert.
KARFIOL SAVANYÚSÁG
A rózsáira szedett karfiolt megmossuk, tiszta üvegekbe tesszük. Elkészítjük a savanyúság levét: 2 liter és 7 dl víz, 3
evőkanál só, 40 dkg cukor, 6 dl 10%-os ecet, 1 dkg borkősav, csöves paprika, szemes bors, babérlevél, 1 kávéskanál
mustármag az üveg aljára.
Az alaplé hozzávalóit nem kell felfőzni, hidegen kell a karfiolra önteni. Csak másnap zárjuk le az üvegeket. 3-4 hét múlva
fogyasztható. Régi, jól bevált recept.
Grúber Keresztélyné receptjei
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A VÁROSGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI
A Kenderes Városgazdálkodás alábbi szolgáltatásait
városunkon kívül a környező települések is igénybe
vehetik (Kisújszállás, Kunhegyes, Karcag, Törökszentmiklós).
Szolgáltatások:
• gépi földmunka,
• ivóvíz- és szennyvíz belső hálózat kiépítése

•
•
•
•
•
•
•
•
•

üvegezés, sík üveg vágás,
elektromos hálózat kisebb javítása,
állvány kölcsönzés,
sátor kölcsönzés,
szállítás pótkocsival,
aggregátor kölcsönzés,
betonvágás,
színpad és tartozékainak bérlése
továbbá az intézmény profiljába vágó tevékenységek.

Árajánlatkérő lap
Név: …….......................................................................................................................………………………………
Cím: ……...................................................................................................................................………………………
Tel.: ………………………………………………….
Tisztelt Cím!
Alulírott ……………………………………………………………….., azzal a kéréssel fordulok a Kenderes
Városgazdálkodás intézményhez, hogy az alábbi szolgáltatásra adjon árajánlatot.
Szolgáltatás megnevezése:
……………………………………………………………………..............…………………………………….........
Ügyfél által megjelölt teljesítési határidő: …………………......................………………………………………….
Kenderes, …………….. év …………………………………………… hó ……………. nap.
………….…………………………… árajánlatot kérő aláírása

Megrendelő lap
Megrendelő neve: …………..................................................................................………………………………...….
Megrendelő címe: …….................................................................................…………………………………………
Megrendelő tel./email: ………..........…………………………………
Tisztelt Kenderes Városgazdálkodás!
Előzetes szóbeli megállapodásunk, valamint az Önök által küldött árajánlat alapján megrendelem az alább felsorolt
munkákat:
……………………………….............................................................................………………………………………
……………………………….............................................................................………………………………………
……………………………….............................................................................………………………………………
A megrendelt munka bruttó bekerülési költsége: …………………………………… Ft, azaz ………………………
…………………………………….. Ft.
A megrendelt munka elvégzési határideje: ……….....................................................………………………………. .
Fizetési határidő: legkésőbb a teljesítést követő munkanapon belül.
Kenderes, ………………………………………………
Tisztelettel: …………………………………………
………….…………………………… megrendelő aláírása

A munka igényléséhez kérem, hogy az Árajánlatkérő lapot, valamint a Megrendelő lapot kitöltve
juttassák el a Kenderes Városgazdálkodáshoz.
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SZÜLŐKNEK
Szautner Jánosné:

„KUDARC NÉLKÜL AZ ISKOLÁBAN” V.
A TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSI KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSA
„Az ember önmaga a központja a saját világának, a dolgokat önmagához viszonyítva éli meg a térben.” (Gyarmathy Éva)
Dr. Gyarmathy Éva szavai alapján egyértelmű, hogy csak a
biztonságos testséma, testkép ismeretében lehet a térbeli
tájékozódás kialakítását elkezdeni. Gondoljunk csak a test jobb-bal
oldalának tudatos használatára, ami az iskolára való előkészítés
szerves része! Nem könnyű feladat, sok gyakorlást igényel.
A térbeli tájékozódás képességének kialakítása és fejlesztése
egyaránt megtörténik a térben, és a síkban. A téri viszonyok, téri
irányok elsajátításhoz fektétlenül szükség van a téri viszonyszók
(előtte, elé, elől, mögötte, mögé, mögül, mellette, mellé, mellől,
alatta, alá, alól, fölötte, fölé, fölűről, közötte, közé, közül) fogalmi
ismeretére, melyet cselekedtetéssel, sok-sok gyakorlással lehet a
legjobban elsajátíttatni.
A fejlesztés alapelve a fokozatosság a rendszeres gyakorlás.

A fejlesztés szakaszai és gyakorlatai
Első lépésben önmagához viszonyítva határozzuk meg teret

Mozgásgyakorlatok
- Nézz felfelé, nézz le a lábad elé! stb., nézz jobbra, nézz balra!
- Fordulj jobbra, fordulj jobbra, fordulj balra, fordulj balra.
- Fordulj balra, fordulj balra, fordulj jobbra, fordulj jobbra.
- Lépj előre kettőt, fordulj balra és lépj hármat, fordulj ismét
balra és lépj hármat, fordulj jobbra és lépj kettőt, stb.
- Használhatunk eszközt is, pl. játékokat, labdát, babát, botot,
stb., amit meghatározott helyre kell tenni. Pl. Emeld a fejed fölé,
tedd át a jobb kezedből a balba, tedd a két összezárt sarkad mögé,
tedd a lábfejed elé, állj terpeszbe, tedd a labdát a két lábad közé stb.
- A gyakorlatokat csukott szemmel is érdemes elvégeztetni. A
becsukott szem fokozza a koncentrációt.

Téri irányok
Sorold fel, mi van előtted! (felsorolás)
Fordíts hátat az előző helyzetnek.

Tedd a macit a fejed tetejére!

Sorold fel, mi van mögötted! (rá kell jönnie, hogy ugyanaz, ami
az előbb előtte volt, mert ő maga fordított azoknak a tárgyak hátat).
Emeld oldalsó tartásba. a bal kezedet
Mi van tőled balra? (felsorolás)
Emeld oldalsó tartásba. a jobb kezedet.
Mi van tőled jobbra?
Stb.
Ezeket is célszerű csukott szemmel is megismételni. Jó
memóriagyakorlat is!

Tárgyak egymáshoz való viszonya
- A terem berendezési tárgyaihoz kapcsolódva meghatározhatjuk
megnevezett tárgyak helyét. Ez esetben meg kell adni a
viszonyítási alapot, pl. asztal.
Hol van a tv, a szék, a szekrény, stb., az asztalhoz viszonyítva. –
megnevezés -A következő lépésben játékokat, kisebb tárgyakat helyezünk el
az asztalon vagy a szőnyegen. Ez esetben kiinduló pont lehet az
egyik játék pl. egy kisautó, egy baba, s ehhez viszonyítva kell
meghatározni a többiek helyét.
- Más esetben a megadott tárgynak, a megnevezett részére kell
tenni valamit, pl. babszemeket, vagy gombokat:
Tegyél babszemet: a maci elé, a bal lábához, a maci mögé, a
fejére stb.
Mindig kérdezzünk vissza: Hová tetted a babot, a gombot? Hol
van most? Vedd el onnan! Honnan vetted el? Ez nagyon fontos
mozzanat, mert a mellett, hogy fokozzuk a térbeli tudatosságot,
fejlesztjük a relációs szókincset, a nyelvtanilag helyes kifejezést.
- A gyerekek szívesen segítenek a háztartásban, sütésbenfőzésben, takarításban, ilyenkor is érdemes kihasználni az adódó
helyzeteket. Töröld le a tv tetejét, a szék hátulját, add ide a borsot
a paprika mellől, tedd a tálat az alsó polcra, vedd ki a kanalat a felső
fiókból stb.
(Folytatás a következő számban.)

Emeld fel a bal karodat, nézz rá fölfelé, és nyújtsd ki jobb oldalra a jobb karodat!
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SPORT
Baktai László
július 3-án
tejsavós
kukoricával
fogott egy
6,5 kg-os
tükörpontyot

HORGÁSZ
SIKEREK

A bánhalmai
Farkas János
június 19-én fűzött
kukoricával fogott egy 16
kg-os amurt.

IRÁNY
TOKIÓ!

Kultúra

– Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Szolnoki
Szigligeti
Színház
A jelenleg bérlettel rendelkezők
bérlethelyeik megújításával
kapcsolatban a művelődési házban
személyesen, vagy a 06- 59/328-141-es
telefonszámon érdeklődhetnek!

Dr. Lódi Mária

A
Magyar
Női
kézilabdaválogatottból 15 játékos kapott
lehetőséget a tokiói olimpián való
részvételre. Bordás Réka is képviseli
Magyarországot, melyhez gratulálunk.
Hajrá Réka! Hajrá Magyarország!
(fotó: Magyar Női Kézilabdaválogatott facebook oldala)

2021. június 30-án történt „A
doxorubicin okozta miokardiális
károsodás prevenciós lehetőségeinek vizsgálata patkány modellben”
című doktori disszertáció megvédése. A védés eredménye „summa
cum laude”. Lódi Mária ezzel tudományos doktori (PhD) fokozatot
szerezett elméleti orvostudományok tudományágban, mely szeptember 17-én, az orvostudományi
doktori tanács ülésén válik hivatalossá.

Gratulálunk!

14. oldal

2021. július

kENDErES VároS krÓNikáJa

FELHÍVÁs gAsztROnÓMiAi DéLELŐttRE
Kedves kenderesi és bánhalmai lakosok!
Településünkön ebben az évben augusztus 15-én vasárnap kerül megrendezésre a

BÚCSÚVÁSÁR
Ez alkalomból nem csak színpadi produkciók,
vásári kirakodás és vidámpark várják a résztvevőket, hanem

GASZTRONÓMIAI DÉLELŐTTÖT hirdetünk.
Magánszemélyek, egyesületek, intézmények, szervezetek, baráti társaságok készíthetik el étkeiket,

NEM VERSENYSZERŰEN!
A GASZTRONÓMIAI DÉLELŐTT célja, hogy a társaságok jó hangulatban töltsenek el egy szép napot!
A főzés kellékeit mindenki magának biztosítja (gázpalack, bogrács, grillező stb.).
Jelentkezni lehet a művelődési házban személyesen, vagy a 06-59/ 328-141-es telefonszámon.

Találkozzunk augusztus 15-én a LIGETBEN!
szervezők

Új könyveinkből ajánljuk
A „Könyvet a könyvtáraknak” program keretében a Petőfi Irodalmi Ügynökség
megbízásából a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lebonyolításával ingyenesen
hozzáférhető könyvekkel gyarapodott könyvtárunk állománya.
Ez alapján készült a júliusi könyvajánlónk.

Ahmet Ümit: Leszámolás
Ambrus Izabella, Horváth Ágnes: Fundi és a
kistestvér
Benedek Elek: Honszerző Árpád: elbeszélés
a honfoglalás idejéből
Bill Watterson: Kázmér és Huba
Deákné B. Katalin: Hogyan fejlesztik a
játékok a 0-2 éveseket?
Eithne Shortall: Az élet Henry után
Francesca Zappia. Csak kitaláltalak?
Goethe, Hölderin, Heine versei
Gyarmati Katalin Anna: Kamaszmentő.
Hogyan ne menjünk egymás agyára?

Hull immár a fenyőtoboz: Nyírő József
emlékkönyv 1924-1944
Irene Frain: Marie Curie szerelmei
Isabelle Filliozat: Gyermekünk érzelmeink
sűrűjében
John le Carré: A titkos zarándok
John Lennon levelei és feljegyzései
József Attila versei
Képes magyar zenetörténet
A kockásfülű nyúl: Kriszta születésnapja;
Menyus és a sportverseny
A kockásfülű nyúl: Menyus és a hóember;
Tulipánok a téren
Mészöly Ágnes: Rókabérc, haláltúra
A Petőfi Csarnok. Ifjúsági kultúra és
szabadidő-politika 1985-1993
Rebecca Serle: Öt év múlva decemberben
Regős Judit: Nem születtél anyának! Tabuk

nélkül a családdá válásról
Rivers Solomon: Kegyetlen szellemek
Siegbert Engel: A testi és szellemi egyensúly
művészete
Somos Zsuzsanna: Attila a nagykirály, a
négy világtáj ura és hunjai
Száraz Miklós György: Székelyek.
Történelemről és hagyományról
Szcepan Twardoch: Morfium. Varsó 1939:
nők, kábítószerek, árulás
Székely és csángó balladák
Dr. Szerényi Gábor: Zempléni Kalandozások.
Az Északi-Zemplén természeti és kulturális
értékei
Telegdi Ágnes: Rovarok és pókok, ahogy
még sosem láttad őket
Virág Emília: Tündérfogó

Ügyintézés – Vegye igénybe Ön is a könyvtár szolgáltatásait!
Bármilyen ügyintézéshez szükséges dokumentumot letöltünk, kinyomtatunk,
szkennelünk, fénymásolunk, e-mailt küldünk. Lehetőség van laminálásra és
szövegszerkesztésre,
valamint számítógép- és internet használatra is.
Nyáron is a szokott nyitvatartási időben várjuk a kedves Olvasókat!
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Egyházi hírEk
Katolikus Egyház

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai,
programjai
Az előttünk álló hónap vasárnapjain (július 18-án, 25-én, valamint augusztus 1-én, 8-án és 15-én) a szentmisék
délelőtt negyed 10-kor, csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia közösségi termében.
Csütörtökön a szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos állomásait
elmélkedjük végig.
A temetői kápolna búcsúja július 26-án, hétfőn, Szent Anna és Szent Joachim ünnepének alkalmából délután 17
órakor fog kezdődni. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Vízi János atya, az Egri Bazilika káplánja lesz.
Augusztus 15-én, vasárnap délelőtt negyed 10-kor veszi kezdetét Nagyboldogasszony napi szentmisénk a
plébánia közösségi termében.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes
oldalon is.
***

Katolikus temetői felhívás
Tisztelt Hozzátartozók!
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a temetői utak gondozását a temető fenntartója végzi, viszont mind a sírok,
mind a közvetlenül egymás mellett fekvő sírok közti területek gondozása a sírhelyet megváltók, illetve a hozzátartozók
feladata. Kérjük ezen helyeken a fűnyírásról, a gaz eltakarításról gondoskodni szíveskedjenek.
Az utoljára 1996-ban és az azelőtt megváltott sírhelyek érvényességi ideje lejárt, ezeket – mivel így újra kiadhatók –
szíveskedjenek a Katolikus Plébánián (Szent István út 38.) újra megváltani.
Továbbá azt is kérjük, hogy a síremlékek állapotát a hozzátartozók ellenőrizzék, mert azok nem megfelelően rögzített
fejkövei balesetet okozhatnak, amiért a felelősség a síremlék tulajdonosait terheli.
Római Katolikus Egyházközség

Színpad bérlési lehetőség
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező
színpadot, illetve annak tartozékait az intézménnyel előzetesen kötött szerződés alapján 70.000,Ft+ÁFA /nap összegért lehet bérelni akár családi rendezvényekre is. Ez a díj tartalmazza a
szállítást (a helyszínre és vissza), valamint az összeszerelést és a bontást.
A bérlést a város közigazgatási határain túl, külső helyszínre is tudjuk biztosítani. (Ebben az
esetben az alapdíjon felül kiszállítási díjat is felszámolunk.)
Tisztelettel: Varga József Sándor
intézményvezető
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