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Az ANTSZ felkérése szerint keressük a 60 év feletti, Covid oltásban eddig
nem részesült kenderesi lakosokat.

Velük egy kérdőív kitöltése a feladatunk, hogy tervezhető legyen a megrendelt
oltások száma.

Kérjük azokat, akik nem kívánták eddig oltatni magukat, jelentkezzenek a
rendelőben akkor is, ha nem kérik az oltást. (Az oltás nem kötelező!)

Visszajelzésükkel kérem, segítsék munkánkat!
Hozzátartozó is bejöhet, akivel egyeztetünk erről a feladatról.
Személyesen nem szeretnénk otthonukban zavarni, mivel  szóban ezt többen kérték.
A rendelőben történő találkozást rendelési idő előtt tudjuk biztosítani a kérdőív kitöltésére.
A harmadik oltás nem kötelező, viszont aki kéri, szíveskedjen jelezni ezt.
Aki harmadik oltást oltóponton szeretne kapni, azok jelezzék az EESZT rendszerben Hetényi Kórház oltópontján

,vactina tipus  és időpont   foglalással”
Dr. Szabó Zoltán háziorvos

Gáz (Tigáz Zrt.): 06-80/300-300

Villany (E-On) : 06-80/210-310

Víz (Trv.Zrt) : 06-80/205-157

MÁV információ: 06-40/494-949 

VOLÁN információ: 06-1/382-0888

Liszt Ferenc Repülőtér: 06-1/296-9696

Autópálya információ: 06-40/40-50-60

Lelki Elsősegély Szolgálat: 06-80/116-123

Drog-stop: Kábítószer ügyben éjjel-nappal 

működő segélyszolgálat: 80/505-678

Segélyhívó központ: 112

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Autóklub segélyhívó: 188

Belföldi tudakozó: 198

Nemzetközi tudakozó:199

Pontos idő: 180

Ébresztés: 193

VONAT MENETREND

Kenderes-Kisújszállás

INDULÁS ÉRKEZÉS
06.04 06.12
08.12 08.20
11.12 11.20
14.02 14.10
16.12 16.20
18.12 18.20

Kisújszállás- Kenderes

INDULÁS ÉRKEZÉS
06.29 06.37
08.40 08.48
11.34 11.42
16.34 16.42
19.40 19.48

(forrás:
https://elvira.mav-start.hu)
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HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

Sürgősségi
hibabejelentő és
egyéb fontos
telefonszámok 
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A Kátai Gábor Kórházban a higiéniai szabályok betartása és az előszűrés
folyamatos biztosítása mellett – előjegyzés alapján – fogadjuk a járóbeteg
szakellátásokra érkezőket. A védőmaszk viselése kötelező, melyet igény
szerint biztosítunk. Előjegyzés kérhető az alábbi közvetlen telefonszámokon a
megadott időben, ill. email-ben (beteginfo@kgkorhaz.hu, ill.
beteginfo2@gmail.com). Kérjük, hogy a vizsgálati időpont előtt lehetőleg 15
perccel korábban érkezzenek. 

Betegvizsgálatra előjegyzés kérhető az alábbi időpontokban
(Frissítve: 2021.05.13.):

– Belgyógyászat I. (110 ajtó) H-P: Tel: 59/507-136 07:30-15:20
– Belgyógyászat II. (110 ajtó) H-P: Tel: 59/507-136 07:30-15:20
– Bőrgyógyászat H-P: Tel: 59/507-165 14:00-15:00
– Diabetológia H-P: Tel: 59/507-111/316 mellék 14:00-15:00 
– Érsebészet H: Tel: 59/507-134 12:00-15:00 
– Fizikoterápia H-P: Tel: 59/507-111/296 mellék 07:00-13:30
– Fogászat H-P: Tel: 59/507-191 07:30-13:00
– Foglalkozás egészségügy H, Cs: Tel: 59/507-178 13:00-15:00
– Gasztroenterológia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Gyermekgyógyászat H-P: Tel: 59/507-111/246 mellék 13:00-15:00
– Gyermekkardiológia Cs: Tel: 59/507-170 07:30-15:00 
– Gyermekneurológia P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Gyógytorna H-P: Tel: 59/507-125 07:30-15:00 
– Idegsebészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Kardiológia H-P: Tel: 59/507-123 08:00-10:30 
– Kézsebészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Képalkotó diag. (UH,Rtg) H-P: Tel: 59/507-136 07:30-15:20
– Képalkotó diag. (CT) H-P: Tel: 30/644-9377 12:00-15:00
– Laboratórium H-P: Tel: 59/507-136 07:30-15:00 
– Nefrológia H, K, Cs: Tel: 59/507-178 14:00-15:00 
– Nefrológia Sz: Tel: 59/507-111/220 mellék 14:00-15:00 
– Neurológia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Onkológia P: Tel: 59/507-178 14:00-15:00
– Ortopédia H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Pszichiátria H-P: Tel: 59/507-128 14:00-15:00 
– Reumatológia H-P: Tel: 59/507-192 13:00-15:00
– Sebészet H-P: Tel: 59/507-157 14:00-15:00 
– Szemészet H-P: Tel: 59/507-106 07:30-15:20 
– Szülészet-nőgyógyászat H-P: Tel: 59/507-142 13:00-15:00
– Szülészet-nőgyógy. (NST) K, Cs: 

Tel: 59/507-142 vagy 507-106 13:00-15:00
– Térdsebészet K: Tel: 59/507-136 07:30-15:20 
– Traumatológia H-P: Tel: 59/507-111/247 mellék 14:00-15:00 
– Tüdőgyógyászat H-P: Tel: 59/507-131 14:00-15:00 
– Urológia H-P: Tel: 59/507-127 09:00-13:00 

További információ kérhető: Beteginformációs központ 06/59-507-106

Nagyné László Erzsébet
főigazgató 

Járóbeteg-szakellátás
normál működés esetén

Kedves Betegeink, 
Kedves Ellátottaink!

Telefonközpontunkba munkaidőben
nagyon sok hívás érkezik. Az Önök hí-
vása nagyon fontos számunkra, azonban
minden telefonhívást telefonközpontunk
leterheltsége miatt sajnos nem minden
esetben tudunk felvenni. Ezért kérjük
Önöket, hogy aki időpontot szeretne
kérni szakrendeléseink valamelyikére, és
azt tapasztalja, hogy a központunk nem
elérhető, akkor – amennyiben lehetősége
van rá – használja előjegyzésre fenntar-
tott elektronikus elérhetőségünket: 

beteginfo@kgkorhaz.hu

Kérjük, a vizsgálandó személyre az
alábbi adatokat feltétlenül adják meg: 

• Név (akinek a vizsgálat lesz)
• TAJ szám
• Születési hely
• Anyja neve
• Lakcíme
• Születési idő
• Beutaló köteles szakrendelés

esetén a beutaló adatait is kérjük
megadni. (munkahelykód, orvos
neve)

• a szakrendelés(ek) megnevezése,
melyre az előjegyzést kéri

Munkatársaink munkanapokon 24
órán belül válaszolni fognak elektro-
nikus levelükre.

Köszönjük 
együttműködő segítségüket!

(forrás:www.kgkorhaz.hu)

Kátai Gábor Kórház hírei

Szakrendelők újraindításának rendje



Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért közleménye

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
– INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de
ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészség-
károsodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgála-
tunkat!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt,

keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt! Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály aktuális állásajánlatai:

Szociális gondozó-szakgondozó (Karcag),
Pénzügyi ügyintéző (Karcag),
Szállodai recepciós (Berekfürdő),
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozás (Karcag),
Kereskedő (Kisújszállás),
Pincér (Kisújszállás),
Pincér (Berekfürdő),
Pultos (Kisújszállás).
Épületgondnok (Berekfürdő),
Általános asztalos (Karcag), 
Lakatos-géplakatos, hegesztő, karosszéria lakatos
(Karcag),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója
és kezelője (Karcag),
Kőműves (Kisújszállás),
Egyéb építőmesteri-ipari foglalkozású (JNSZ Megye
területe),
Tehergépkocsi vezető, kamionsofőr (Berekfürdő),
Egyéb takarító és kisegítő (Kisújszállás), 
Konyhai kisegítő (Berekfürdő),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás  (Karcag), 
Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag).

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/

HULLADÉKGYŰJTÉS
A vegyes kommunális, az elkülönítetten gyűjtött szelektív, és a zöldhulladékok

elszállítása 2021. augusztus és szeptember hónapban az alábbi időpontokban történik:



18 vidám kenderesi 4-8. osztályos tanuló és 3 pedagó-
gus (Vargáné Borók Ilona, Gyányi Tímea, Oros-Rázsó
Katalin) indult nyári élményekre kiéhezve június 21-én a
Börzsönybe.

Felröppent a hír: a Börzsönyben medve jár. Mi láttunk
is …, nem is egyet! Igaz, nem a hegyekben, hanem
Veresegyházán a Medve parkban.

A nagy hőség nem gátolt bennünket abban, hogy meg-
látogassuk a hét folyamán Nagybörzsöny nevezetességeit.
Jártunk a XIII. századi Szent István templomban, a Bá-
nyásztemplomban (a falu környékén aranyat bányásztak),
a Vízimalomban. Hűsöltünk a Horgásztó partján, lekvárt
kóstolhattunk játékos keretek között a Lekvár-házban.

Kemencén, a festői környezetben lévő strandon kétszer
is pancsoltunk. Erdei kisvasúton utaztunk a Börzsöny
emelkedőin Nagyirtáspusztára. A nógrádi várban korhű

jelmezekbe öltözött fiatalok fogadtak bennünket, és
érdekes játékokat próbálhattunk ki.

A táborhelyünk a falu szélén egy patakkal átszelt völgy-
ben található. Itt vetélkedtünk és csoportokban készültünk
a záróest Ki mit tud-jára, ami már hagyomány a
drámatáborokban. Értékes könyvekkel, ajándékokkal
jutalmaztuk a versenyek résztvevőit.

Voltak közöttünk gyakorlott és első táborozók, kicsik és
nagyok. A közel egy hét igazi közösséggé kovácsolta a
gyerekeket. Élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették gyerme-
kük táborozását! 

Külön köszönet támogatóinknak: Bogdán Péter polgár-
mester úrnak, Gaszparjan Karen, Szabóné Éva, Farkas
Tamás, Bana Szilvia szülőknek!

Oros-Rázsó Katalin

Júliusban pályázat keretében ingyenes hittantáborban
vettek részt iskolánk tanulói. Először Mátraverebély-
Szentkútra vitt az utunk, ahol körbesétáltunk a szabadtéri
misézőhelyet és a szent kút környékét. Attila atyával
szentmisén vettünk részt a basilica minor ranggal bíró
barokk kegytemplomban, majd az egyik ott lakó ferences
szerzetes kegyhelyismertetést tartott nekünk. A templom
mögötti hegyoldalban található remetebarlangokhoz is
felkapaszkodtunk a kolostor mögül induló meredek
ösvényen. Megérte a kissé megerőltető séta, hisz fentről
pompás kilátás nyílt a völgyre. A szent hely lelkisége, békés
hangulata és a környező dombok szépsége segítette Istennel
való kapcsolatunk erősítését.

Következő állomásunk Szécsény volt, ahol a felfedeztük a
Forgách-kastélyban működő Kubinyi Ferenc Múzeum
régészeti gyűjteményét, megismerkedtünk a középkori
nógrádi várakkal, a Rákóczi-szabadságharc Nógrád
megyében zajló fontos eseményeivel és egy kis ízelítőt
kaphattunk a barokk kastély egykori hangulatából is. Ezek
után a Palócföld ferde tornyát, a szécsényi tűztornyot
másztuk meg.

Miután elfoglaltuk a szállásunkat Mátraszentimrén és
megvacsoráztunk, buszunkat hátrahagyva, gyalogosan
keltünk útra a fallóskúti kegyhelyhez. Visszatérve
szálláshelyünkre játékkal, beszélgetéssel telt el az esténk, de
sokan voltak kíváncsiak a labdarúgó Európa-bajnokság
döntőjére is.

Második nap Salgótarjánban a Bányászati kiállítóhelyet
kerestük fel. A felszíni kiállításon Nógrád megye
szénbányászatának történetéről olvashattunk sok
érdekességet, majd a gyerekek birtokba vették a külszíni
gépparkot. Ezután egy kobakot felvéve kísérőnkkel a
földalatti szénbányászati múzeumba indultunk, melyet a
város szívében található József lejtős akna eredeti, épségben
lévő vágatrendszerében alakították ki.

Délután érkezett el a tábor leginkább várt attrakciója, az
ország legmagasabban fekvő kalandparkja, a mátrai Oxygen
Adrenalin Park. A bobpályát mindenki kipróbálta, a canopyn
csak a bátrabbak siklottak át drótkötélen a szakadék fölött. A
vezetést kedvelők a quadpályán tesztelték vezetési
képességüket, az adrenalinfüggők az óriáshintára ülve
megtudhatták, milyen a szabadesés élménye. A függőhídon
átsétálva vagy a libegőre ülve gyönyörködhettünk a csodás
panorámában. Volt, aki hajtánnyal tekerte körbe a katlant,
mások a liliputi Oxygen Expressel zakatolták körbe a parkot,
miközben haditechnikai eszközöket is láthattak. A nagy
melegben a párakapu hűsítő permettel szolgált és jégkrém is
segített a felfrissülésben.

Köszönjük Attila atyának a tábor megszervezését és a
táboroztató felnőttek segítségét. És örülünk, hogy a
pályázatnak hála a két nap alatt 400.000 forintot költhettünk
a táborozó gyerekekre.

Nagyné Lenge Margit
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INtézméNyI köRkép

Hittantábor

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Tábor Nagybörzsönyben június 21-26.
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Tisztelt Szülők!

Jelenlegi információink szerint az
oltásokat az iskolaorvosok fogják beadni.

Védőoltást az a tanuló kaphat, aki az
oltás napja előtt betöltötte a 12. életévét,
illetve az oltás napja előtt még nem
töltötte be a 18. életévét.
A szülő feladata:
1. 2021. augusztus 23-ig jelezze

gyermeke számára az oltási igényt:
● a kenderessuli@gmail.com e-mail

címen vagy

● személyesen szerdai napokon 9-12
óra között az iskola titkárságán vagy

● az 59/528 010 telefonszámon vagy
● gyermeke osztályfőnökénél.

2. Töltsön ki egy regisztrációs lapot és
egy beleegyező nyilatkozat, melyet
2021. augusztus 25-ig kell eljuttatni
az iskolába.

A két dokumentumot egy későbbi
időpontban fogják központilag megkül-

deni, amint megérkeznek, megküldjük az
E-Kréta felületen, feltesszük az iskola
Facebook oldalára és az iskola titkársá-
gán is elérhető lesz.

Nagyné Lenge Margit

Kik vehetik igénybe?

Az ellátást kérheti minden olyan, Kenderes közigazgatási
területén élő az Szt. 62. §-a alapján  szociálisan rászorult
személy, aki:
● életkora alapján a 65. életévét betöltötte, és

személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával
igazolja,

● aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint
önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni
nem tud,

● aki súlyosan fogyatékos és ezt igazolja,
● pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt

rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és
pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos
által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

● aki hajléktalan.

Hogyan igényelhető a szociális étkeztetés?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre
vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a
háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős
vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az
ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva
álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi
javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás
szükséges. A szolgáltatás személyes elvitellel vagy

házhozszállítással vehető igénybe.

A szolgáltatás az alábbi helyen igényelhető: Kenderesi
Gondozási Központ 5331 Kenderes, Szent István út 58., tel.:
59/528-036, 06/30/599-9138

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III.
törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben,
valamint a Kenderes Város Önkormányzatának helyi
rendeletében írottak az irányadóak.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
● az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
● a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes

képviselőnek,
● a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli

rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó
szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét,

● a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
● a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
● aki jövedelemmel nem rendelkezik,
● akinek a családja jövedelemmel (Szt. 119/C. §) nem

rendelkezik.

A 12 év feletti és 18 év alatti tanulókra vonatkozó Covid 19 vírus elleni
védőoltások beadásának tervezett időpontja: 2021. augusztus 30., 31.,
szeptember 1.

Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Használják ki a lehetőséget!
Szociális étkeztetés keretén belül intézményünk 

heti öt napban normál menüt biztosít!
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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

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.

A VÁROSGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

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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A Nagykunsági –főcsatorna bánhalmi szakasza mintegy
4,8 kilométer hosszúságú.  Az itt kialakított bánhalmi
horgász versenypályán évtizedek óta rendeznek hazai és
nemzetközi horgászversenyeket.  A legkorábbi cikk 1981-
ben említ bánhalmi horgászversenyt. A nyolcvanas
években a Nagykun Kupa versenyeit rendezték meg
Bánhalmán, majd egyre több egyesületi és országos
bajnokság után 2001-ben és 2009-ben is ifjúsági horgász
világbajnokságnak adott otthont Bánhalma. Maga a pálya
a telekhalmi út hídjánál kezdődik, ezt a hidat egyébként a
népnyelv Kiss Gyula-hídnak nevezi, ugyanis a híd lábánál
állt Kiss Gyula tanyája, melyet 1975-ben a főcsatorna
építése miatt bontottak le. A korábbi években egy
körülbelül nyolcszáz méter hosszú szakaszon rendezték a
versenyeket, azonban a 2020-as ifjúsági horgász
világbajnokság rendezése miatt bővítés vált szükségessé.
A COVID-19 járvány miatt a versenyt és az építési
munkálatokat is 2021-re halasztották.  Idén tavasszal
végre megjelentek a munkagépek és elkezdődtek a
munkálatok. A pályát 1600 méteresre hosszabbították meg
(a 19+260-20+910 szelvények között), így majdnem a
bánhalmi kanyarulatig tart. Kialakítottak 133 db
egyenként 2x2 méteres, kőzúzalékkal borított versenyzői
horgászállást. Sor került a mederpart rendezésére, hogy az
eddig nem használt szakaszon a nyári emelt vízszint
mellett is lehessen horgászni.  A töltéskorona stabilizálása
után egy további 900 méter hosszúságú szakaszon
zúzottköves út került kialakításra.

Habár a munkálatok befejezése után több egyesületi és
országos versenyt is rendeztek Bánhalmán, a hivatalos
avatóünnepségre 2021. július 15-én került sor. Az
avatóünnepség előtt a vízügyi dolgozók újrafestették a híd
megkopott korlátját, rendezték a környezetét, valamint a
hídfőnél egy emlékoszlop is felállításra került, mely a
pályarekonstrukciós és bővítési munkálatoknak állít
emléket.

Az avatóünnepségen megjelent Dr. Szűcs Lajos a
MOHOSZ elnöke, Hubai Imre a megyei közgyűlés
elnöke, Lovas Attila a KÖTIVIZIG igazgatója, Krupa
István a kivitelező cég vezetője, valamint több
horgászegyesület vezetője. Kenderes önkormányzatát Dr.
Záhonyi Ferenc jegyző és Csáthy Zoltán a Bánhalma
bizottság elnöke képviselte. A vendégek beszédeikben
ismertették a versenypálya történetét (érdekes, hogy ezt a
szakaszt már 1972-ben úgy tervezték, hogy
versenyhorgászatra alkalmas legyen) jelentőségét, a
beruházás fontosságát és a horgászturizmus fejlesztésére
tett országos és helyi erőfeszítéseket.

Dr. Szűcs Lajos elmondta, hogy a beruházás teljes
költsége 31.314.644 Ft volt, ennek 80%-át, 2.505.1715 Ft-
ot a MOHOSZ biztosított, míg 6.269.929 Ft-ot a Közép-
Tisza –Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége adott. 

Jóleső érzés volt, amikor a beszédek során a meghívott
vendégek a Bánhalmához kötődő személyes emlékeikről
számoltak be.  Dr. Szűcs Lajos Kunhegyesről származik,
így már 1973-1974-ben, fiatalon bejárta a területet, sőt
motorozás közben egy év alatt háromszor is eltörte itt a
kezét. Hubai Imre a nyolcvanas években vett részt
Bánhalmán ifjúsági horgászversenyen, mely meghatározó
élmény volt számára. 

Bízunk benne, hogy a megújult versenypálya sok bán-
halmi horgásznak szerez majd örömet, hiszen a horgászat
rendkívül népszerű Bánhalmán. Továbbá reméljük, hogy
az idelátogató hazai és nemzetközi versenyzők települé-
sünk jó hírét viszik, különösen azután, hogy az elmúlt
évek téves „kunhegyesi” és „telekhalmi” elnevezései után
végre ismét Kenderes-Bánhalma néven szerepel pályánk a
MOHOSZ hivatalos versenynaptárában.

Dr. Török József

bÁNhAlmA híREI Avatóünnepség Bánhalmán

Építési munkálatok, Kun Szabolcs fotói



kENDERES VÁROS kRÓNIkÁJA2021. augusztus 9. oldal

(A fotókat készítette: Dr. Török József)

Az emlékoszlop leleplezése Dr.Szűcs Lajos a MOHOSZ elnöke aláírja az átvágott,
nemzetiszín szalagot.

A felavatásra váró emlékoszlop Az emlékoszlop felirata

Az emlékoszlop, háttérben a híd festése zajlik A versenypálya avatása, a nemzetiszín szalag átvágása

Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója beszédet mond Hubai Imre a Megyei Közgyűlés elnöke beszédet mond
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A balról- jobbra haladás elsajátítása

A térben való tájékozódás után ki kell alakítani a
gyerekekben a síkban való téri irányok ismeretét is, hiszen
könyveket, füzeteket használnak tanulmányaik során. Nem
könnyű feladat ez, de munkájuk sokszor a síkhoz kötődik. Az
olvasás, az írás, balról jobbra haladással történik. Fontos tehát
a balról jobbra való haladási irány tudatos kialakítása. Annak
a gyereknek, aki nem képes ennek az iránynak a követésére,
annak az olvasási, írási nehézségei az iránytévesztésből is
adódhatnak. Ilyenkor fordul elő a "visszafelé" olvasás: rák-
kár, ló-ól. 

A helyes olvasáshoz, íráshoz, mindenképpen tudnia kell a
gyereknek, hogy hol kezdődik a sor, a szó, hol van a közepe és
hol van a vége. A síkbeli téri irányok felismerésétől nemcsak a
betűk, számok helyes felismerése függ, hanem az
olvasmányok szövegeinek feldolgozásánál is tudni kell
tájékozódni a szövegben. Fel kell ismernie az események,
történések szerinti sorrendjét, és elhelyezkedését a szövegben.

Gyakorlatok

Ezt a képességet is tárgyakkal, képekkel fejlesztjük
kezdetben. Különböző dolgokat, tárgyakat, játékokat, képes
kártyákat teszünk az asztalra, (vagy a szőnyegre). Az asztal bal
szélére „mankóként” tehetünk egy piros szívet, a baloldal jelét,
innen indul a sor.

– Soroló 
Az asztalon pl. kisebb játékokat, különböző tárgyakat

helyezünk el (5-6darabot) egymás után sorba. Megfogjuk a
gyerek kezét, és a tárgysor alatt, az elejétől a végéig végig
húzzuk az ujját, majd ő egyedül is megismételi ezt. Ez után az
első tárgy alá teszi az ujját és megnevezi azt, mondván, az első
a ....majd folytatja a sort, végig mutogatja a tárgyakat és
megnevezi azokat. A végén a tárgy nevéhez hozzáteszi, hogy
az utolsó a ..Így rögzítjük a haladási irányt. 

– Sorkirakó
Több kis tárgyat- jelen esetben termést- (5-6 db)

odakészítünk az asztalra, s arra kérjük, rakja őket olyan
sorrendbe, ahogyan mondjuk. Pl. első legyen, a sor elején
álljon a fenyőtoboz, utána a gesztenye, a dió, a mogyoró
következzen, a végén legyen a makk, majd megkérjük, hogy
sorolja fel azokat egymás után. Melyikkel kezdted? Melyik
következik utána? Melyik az utolsó, a sor végén álló? Keresd
meg a diót! Mutass rá! Mi jön a dió után? Nézd még mindig a
diót! Mi van előtte? A mogyoró mi után következik? Keresd
meg a fenyőtobozt! Melyik két termés között van?
Megismételhetjük a sor olvasását.

Tárgyak sorba-rendezése

A következő lépésben, már ő maga alkotja a sort az ott
található tárgyakból, majd arra kérjük, hogy „olvassa el” az
ujjak mutatásával egymás után a sor elemeit. Gyakorlásként
rákérdezünk: mi van elől?  Tedd alá az ujjadat! Nevezd meg!
Mi van hátul? Mi van a közepén? (Rákérdezések, mint az
elején.) 

– Olvasás, mutatás nélkül
Korongokat, pálcikákat, vagy bármi mást rakatunk sorba,

amit úgy olvasson el, hogy nem mutatja alatta az ujjával. Itt
már alkalmaznia kell a szem mozgásának a balról-jobbra való
haladási irány követését. A feladatot felhasználhatjuk a
sorszámnevek gyakorlására is: mutasd meg, melyik az első?
Az utolsó az hányadik a sorban? Eleinte közösen is
olvashatunk, így tanítjuk meg a sorszámneveket. (Kezdetben
6-8 elemmel dolgozunk.)

– Kerítés készítése, gyöngyfűzés
A „kerítéshez” jól használhatók a matematikához való

színes pálcikák. Elkezdek egy mintát: piros-kék, piros-kék,
piros-kék, s megkérem, folytassa tovább, most már neki kell e
minta szerint tovább rakni a kerítést! Nehezíthetjük úgy is,
hogy három szín váltakozik, illetve két egyforma, majd egy
különböző. Miután kirakta, elolvastatjuk a sort, majd
kérdezzük meg tőle melyik az első, az utolsó, mi jön a piros
után, mi van a zöld előtt, mi van a kék és a sárga között...
Hasonló módon járunk el a gyöngyfűzésnél is, amihez a
játékboltból vásárolhatunk műanyag, átlyukasztott golyókat,
apró hengereket.

– Képsorok olvasása

A fenti megoldások mintájára történik ez is. 
Természetesen soronként, alkalmanként 1-2sort felhasznál-

va.
Először ujjuk mutatásával haladnak megnevezve sorban a

képeket, majd az elsőt, utolsót, középsőket. 

– Sorminta rajzolása
A gyakorlat az írásbeliséget segíti. 2X2 cm-es négyzetrácsos

lapokra előrajzolok egy sormintát (négyzet, háromszög, kör,
vagy vödör, labda, gyertya), s ezt kell a gyereknek folytatnia.
Ezzel a feladattal gyakoroltathatjuk a folyamatos haladási
irányt is, mert a sor végére érve, a következő sort is a bal
szélén kell neki kezdenie, s így kell majd írni, vagy szöveget
olvasni is! 

(a témát folytatjuk a szeptemberi számban)

SZÜLŐKNEK
Szautner Jánosné:

KUDARC NÉLKÜL AZ ISKOLÁBAN VI. rész
GYAKORLATOK A SÍKBELI TÉRI IRÁNYOK TANÍTÁSÁHOZ

(tájékozódás könyvekben, füzetekben)
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gASztRONÓmIA

ERDÉLYI HÁJAS TÉSZTA receptje 
Józsa Melinda konyhájából
Hozzávalók: 60 dkg háj, 25 dkg liszt. A

hájat megolvasztjuk, összekeverjük a liszttel.
60 dkg lisztet, 2-3 db tojás sárgáját, sót, 3 ek.
ecetet, 1 csésze vizet összegyúrunk, 3
gombócot formázunk belőle. Nyújtjuk,
megkenjük a hájjal, összehajtogatjuk,
betesszük a hűtőbe pihenni. Ezt a műveletet
3-szor ismételjük meg. A töltelék lehet darált
dió, lekvár. Erdélyben rahat-tal is töltik, amit
zselés cukorhoz tudnék hasonlítani. Isteni
finom! Többen is kóstoltuk már kenderesiek.

Anyósom, Pádár Magdolna receptjei közül
választottam a következőt: 

TÉLI KOVÁSZOS UBORKA
Ahány literes az üveg, annyi púpozott

evőkanál lisztet teszünk az üveg aljára. Sorba
belerakjuk az uborkát, közepébe teszünk
néhány szál kaprot és 1-2 szál felhasított
tormát. Hideg, gyengén sós vízzel (minden
literhez 1 evőkanál só) felöntjük, és
lekötözzük. Olyan, mint a friss nyári
kovászos uborka.

Csokikedvelők tortája a
TRIPLACSOKIS MASCARPONÉS
TORTA

Hozzávalók: 1 guriga Győri Édes
Zabkeksz, 10 dkg olvasztott vaj. Étcsokis
réteghez: 15 dkg étcsoki, 3dl Hulala, 10 dkg
mascarpone, 2 ek. cukor.  Tejcsokis réteghez:
15 dkg tejcsoki, 3 dl Hulala, 10 dkg
mascarpone, 2 ek cukor. Fekércsokis
réteghez: 15 dkg fehér csoki, 3 dl Hulala, 10
dkg mascarpone, 2 ek. cukor. Az alaphoz
összeaprítjuk a kekszet, összekeverjük az
olvasztott vajjal. Kerek, kapcsos tortaforma
aljába sütőpapírt teszünk, elegyengetjük a
kekszet, majd hűtőbe tesszük dermedni.
Egymás után elkészítjük a csokis rétegeket. A
tejszínt cukorral, mascarponéval habbá
verjük, majd hozzákeverjük a felolvasztott
csokit. Először az étcsokis krémet készítjük
el. Rákenjük a kekszes alapra, és hagyjuk
kicsit dermedni. Utána jöhet a tejcsokis majd
a fehércsokis réteg. Egy éjszakára hagyjuk
hűtőben dermedni. Dukainé Cirmi kínált
ezzel a tortával, brutális!

Csatóné Barabás Irén receptjei



- Mesélj az elmúlt 5 évről, Marika!

Az első interjú idején, 2016 febru-
árjában kezdtem a képzésemet PhD
hallgatóként a Debreceni Egyetem,
Általános Orvostudományi Kar, Kar-
diológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai
Tanszékén, ahol az érdeklődésem ter-
ülete a kemoterápia - azon belül is az
úgynevezett „doxorubicin” nevezetű
gyógyszer - okozta szívelégtelenség
lett.  Ennek a betegségnek a pontosabb
megértéséhez, a szívizomban a kemo-
terápia hatására létrejövő változások
vizsgálatához, valamint a szívelégte-
lenség megelőzéséhez állatkísérletek
végzése szükséges, melyek által látha-
tóvá válik, hogy mely vegyületek vagy
gyógyszerek lehetnek alkalmasak a
klinikai gyakorlatban a betegek keze-
lésére. Éppen ezért a kutatócsoportunk
kisállatban vizsgálta a doxorubicin és a
különböző szívelégtelenségben hasz-
nált gyógyszerek hatásait. Az általunk
kapott eredmények segíthetnek az on-
kológiai betegekben a kemoterápia
okozta szívkárosodások kivédésében.
Ezen kísérleteinkből két angol nyelvű
cikket jelentettünk meg nemzetközileg
is elismert folyóiratokban, illetve több
nemzetközi konferencián is részt vet-
tem, többek között Párizsban, Barcelo-
nában és Bécsben, ahol előadást tartot-
tam az eredményeinkből. 2017-ben
lehetőséget kaptam, hogy a bochumi
Ruhr Egyetem Élettani Intézetének a
munkájában részt vegyek, amikor szív-
mintákat küldtek az intézetünkbe fel-
dolgozásra. Ezek után 2018. október 8-
án csatlakoztam ehhez a munkacso-
porthoz Németországban.

Az egyetemi tanulmányaim mellett
első körben agykutatással is foglalkoz-
tam, melyet szintén nagyon megsze-
rettem, és amikor 2020 márciusától

lehetőséget kaptam a bochumi Ruhr
Egyetem Neuroanatómiai Intézetében,
hogy a kutatásaimat tovább folytassam
ezen a területen, természetesen éltem
vele. A kutatás mellett oktatási fela-
datokat is ellátok az egyetemen: orvos-
tanhallgatóknak szövettant és anató-
miát is oktatok német nyelven. Mind-
ezen tevékenységeim mellett folytat-
tam Debreceni Egyetemen elkezdett
kutatásomat, melynek végén a PhD
disszertációm leadása és a sikeres PhD
védés után 2021. június 30-án megsze-
reztem a tudományos doktori fokoza-
tomat (PhD). A védés eredménye 2021
szeptemberében, az Orvostudományi
Doktori Tanács döntése után válik hiva-
talossá.

- Könnyen beilleszkedtél az új kör-
nyezetbe? 

Sokat segített, hogy már az általános
iskolában német nyelvet tanultam, így
kicsit egyszerűbb volt a kezdés. Termé-
szetesen szokatlan volt, hogy mindent
németül kell intéznem, illetve, hogy a
mindennapokban nem hallok magyar
beszédet azon kívül, amikor a szüleim-
mel telefonon beszélek. Úgy gondo-
lom, hogy az elmúlt 2,5 évben jól
hozzá tudtam szokni a kinti élethez, így
most már otthon érzem magam. Termé-
szetesen egy újabb kihívást jelentett az,
hogy német nyelven kell oktatnom,
viszont abba is igyekszem beletanulni.

- Melyek a további terveid?

Jól érzem magam Németországban,
ezért szeretnék ott maradni. A kutatást
illetően későbbiekben mind a szív-,
mind pedig az agykutatás területeken
aktív szeretnék maradni, mivel mindkét
területet nagyon szeretem.

- Megható volt számomra, hogy
dolgozatod végén a köszönetnyilvá-
nításban megköszönted szüleidnek
is, hogy mindvégig támogattak. 

Nélkülük nem tudtam volna mindezt
végigcsinálni. Ők mellettem álltak a
stresszes időszakokban, támogattak a
nehéz pillanatokban, és segítettek
abban, hogy nekem legfőképpen csak a
kutatási munkámra kelljen koncentrál-
nom. Nem egy olyan alkalom volt,
amikor ünnepekkor nem tudtam elég
időt velük tölteni, mert akkor is a mun-
kámmal kellett foglalkoznom, de ők
mindvégig megértőek voltak. Hálával
tartozom nekik, hogy ezeket az éveket
végig csinálták velem.

- Milyen gyakran látogatsz haza,
Kenderesre?

Ha tehetem, akkor 3-4 havonta haza-
jövök 1 vagy 2 hétre. Sajnos most a
koronavírus helyzet miatt nem tudtam
ilyen sűrűn hazalátogatni, így most 1,5
év után először vagyok itthon. Meg kell
mondanom, hogy már nagyon vágytam
haza, Kenderesre, elvégre itt nőttem
fel, és itt telt el a gyerekkorom.

Köszönöm az interjút! További sok
sikert kívánok!

Kenderes nagyon büszke Rád, Dr.
Lódi Marika!

Mikola Istvánné
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Interjú Dr. Lódi Máriával 
„Az orvoslás a végső, a legszebb és legnagyobb az emberek közötti kapcsolatokban.”

(Ferdinand Sauerbruch)

5 évvel ezelőtt már olvashattunk a Krónikában Marika sikeres munká-
járól. Akkor a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Kardio-
lógiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszékének PhD hallgatójaként ismer-
hettük meg. Azóta sok minden történt, csodálatos sikereket ért el, és szorgal-
mával, kitartásával, rengeteg munkával megszerezte a doktori fokozatot.
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház

FELHÍVÁS 
GASZTRONÓMIAI DÉLELŐTTRE

Kedves kenderesi és bánhalmai lakosok!

Településünkön ebben az évben augusztus 15-én vasárnap kerül megrendezésre  a BÚCSÚ VÁSÁR.

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
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MESEDÉLUTÁN A KÖNYVTÁRBAN

Augusztus 3-án mesefoglalkozásra láttuk vendégül a Magyar Vöröskereszt jóvoltából
táborozó gyerekeket. A hangulatos mesevetélkedőn mindenki kiállta a mesebeli próbákat, és
„igazi mesehősként” elnyerték jutalmukat.

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!



KENDERMAG CIVIL
KEZDEMÉNYEZÉS 

Utcabál

Kenderesen! 
Kedves Kenderesiek és Bánhalmiak!

Gyertek táncolni, beszélgetni vagy csak 
hallgatni a nótákat, slágereket 

augusztus 13-án péntek este 8 órától 
a művelődési ház parkolójába!

Margó és családja zenél majd nekünk. 
A büféről a Haldorádó gondoskodik. 

„Aki szeret táncolni, attól mindig 
csak egy lépésre van a szerelem”

Gyertek hát!
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FELHÍVÁS
HORTHY LEPÉNY sütő versenyre!

2021. augusztus 15-én vasárnap 
a Horthy ligetben 12 órára

Horthy lepény sütő versenyt hirdetünk.

Az otthon elkészített 5 szelet süteményt délig a ligetben
felállított rendezvény sátorhoz kell eljuttatni névvel.

A legjobbak díjazásban részesülnek!
Keressük Kenderes legfinomabb 

Horthy lepényét!

SZÍNHÁZBÉRLET VÁSÁRLÁS

Kedves kenderesi és bánhalmai lakosok!

Szolnoki Szigligeti Színház Pécsi Sándor
bérlethelyek üresedtek meg.

Lehetőség nyílt bérlet vásárlásra!

Bővebb információ a 06-59/328-141-es telefonszámon.

2021-2022 ÉVAD SZOLNOKI SZIGLIGETI

SZÍNHÁZ BÉRLETES MŰSOROK

Örkény István

KULCSKERESŐK
tragikomédia

Peter Shaffer

BLACK COMEDY
komédia a sötétben

Darvas Benedek-Rejtő Jenő-Hamvai Kornél-Varró Dániel

VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN
zenés vígjáték

Anton Pavlovics Csehov

SIRÁLY
komédia

Lehár Ferenc-Viktor Léon-Leo Stein-Baranyi Ferenc

A VÍG ÖZVEGY

MEGEMLÉKEZÉS
2021. szeptember 5-én vasárnap 

a Horthy-család kenderesi temetésének 
28. évfordulóján

megemlékezést tartunk a református templomban,
ünnepi Istentiszteleten 10.00 órától.

Ezt követően koszorúzás a Horthy-kriptánál, 
délután kiállítás a Múzeumban 17.00 óráig. 
(A rendezvény szervezése folyamatban van,

a részletes program plakátokon, 
és a város honlapján fog megjelenni.)
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EgyhÁzI híREk – Katolikus Egyház

2016-ban, a Fülöp-szigeteki Cebuban, az 51. Eucharisz-
tikus Kongresszuson jelentette be Ferenc pápa, hogy az
Oltáriszentség ezen nagy ünnepét legközelebb 2020-ban,
Magyarországon, Budapesten fogják megrendezni. A
vírushelyzet miatt az esemény időpontja egy esztendővel
eltolódott, így az idén, 2021-ben, szeptember 5-e és 12-e
között kerül majd rá sor. 

Az 52. Eucharisztikus Kongresszus mottója egy zsoltár-
idézet, amely így szól: „Minden forrásom Belőled fakad”
(Zsolt 87,7). Ez a mondat emlékeztet bennünket arra, hogy
életünk végső forrása a Jóisten, a Szentháromság, akinek az
emberré lett második személyével, Jézus Krisztussal ma is
találkozhatunk. Több formában is. 

Egyrészt az Úr köztünk van a szeretetben; köztünk van a
rászoruló embertársainkban: Ő maga azonosította saját magát
velük, amikor azt mondta, hogy amit eggyel a legelesettebbek
közül teszünk – akár jót, akár rosszat – azt magával Krisz-
tussal tesszük. 

Másrészt pedig – az Eucharisztikus Kongresszus pont erre
szeretné felhívni a figyelmünket – Jézus az Ő utolsó vacso-
ráján egy különleges, testi formában is biztosította, hogy
minden kor minden emberével találkozhasson: a vacsorára
felszolgált kenyeret és bort átváltoztatta az Ő saját testévé és
vérévé. Azóta, amikor az apostolok utódai – a püspökök és a
papok – elismétlik a szentmisén az Úr átváltoztató szavait:
vegyétek és egyétek, ez az én testem; vegyétek és igyátok, ez
az én vérem, akkor Ő újra eljön közénk a kenyér és a bor
formájában, az Eucharisztiában, vagy más néven Oltáriszent-
ségben. Sőt, mindig velünk van a katolikus templomainkban,
hiszen azok legbensőbb részében, egy kis szekrényben, a
tabernákulumban őrizzük az Ő szent testévé átváltozott,
átlényegült kenyeret.

Az Eucharisztikus Kongresszus tehát – amelynek az imáin,
előadásain, tanúságtételein, ha a vírushelyzet megengedi sok
százezer ember fog részt venni – Jézus Krisztusnak, aki az
Oltáriszentségben, az Eucharisztiában ma is köztünk él, egy
nyolc napos ünnepe lesz. 

Ekkor ismét kapunk egy emlékeztetőt arról, hogy a mi
karácsonykor e világra született Üdvözítőnk  ma is testben itt
van közöttünk és mi ma is találkozhatunk Vele.

Miért van szükségünk erre az emlékeztetőre? Azért, mert
sok olyan ember él a Földön, akinek fogalma sincs Jézus ezen
csodálatos jelenlétéről. Emiatt azt gondolják, hogy az Isten
egy távoli valaki, aki elérhetetlen messzeségben lakozik, s
nekünk nincs is lehetőségünk vele találkozni... és nem tudják,
hogy ez kétezer éve nem így van. Amióta Jézus Krisztus sze-
mélyében a Fiúisten eljött hozzánk és láthatóvá, megfog-
hatóvá vált, amióta Ő emberré lett, azóta az Isten közöttünk él.
Akkor, először, Krisztus születését követően néhány évtizedig
emberi testben, azóta pedig az Oltáriszentségben, az Eucha-
risztiában, a kenyér és a bor formájában, azok színe alatt van
jelen és táplál bennünket. 

Szeptemberben Budapesten Jézus ezen csodálatos köztünk
éléséről kaphat majd hírt nagyon sok embertársunk és kapunk
mi mindnyájan emlékeztetőt, hogy az Úr jelenlétéről, az Ő
bennünket az örök élet kenyerével, Önmagával tápláló jósá-
gáról mindig tudjunk. Életünk szép és nehezebb időszakaiban
egyaránt.

Mi, innen Kenderesről szeptember 12-én indulunk egy
autóbusszal zarándokútra az Eucharisztikus Kongresszus
zárómiséjére – Budapestre, a Hősök terére – melyet a tervek
szerint Ferenc pápa fog bemutatni.

Erre az útra még van lehetőség jelentkezni a plébánián. De
a Kongresszus programjait a médián keresztül is lehetőségünk
lesz nyomon követni. Egészen szeptember 5-én vasárnap este,
az országos elsőáldozás miséjétől kezdve, számos előadáson,
tanúságtételen, koncerten, a 10-e esti Papp László Budapest
Sportarénában megrendezésre kerülő Forráspont ifjúsági
esten és Ákos koncerten, a 11-e esti Kossuth téri gyertyás
körmenettel záruló szentmisén át, egészen a zárómiséig.

Az Eucharisztikus Kongresszus számunkra is egy felhívás,
egy lehetőség arra, hogy újra rácsodálkozzunk Isten szerete-
tére. Arra, hogy Ő ma sem hagy magunkra bennünket, ma is
boldogítani tud minket. Ezért fontos, hogy Őt állítsuk életünk
középpontjába, hogy ezáltal a mi és a családjaink, a közös-
ségeink létét is még szebbé tudja tenni.

Koltavári Attila plébános

Az Oltáriszentség nagy ünnepe
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A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 

Az előttünk álló hónap vasárnapjain (augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén; 22-én; 29-én; valamint szeptember 5-én és 19-én), illetve augusztus
20-án, Szent István király ünnepén, pénteken a szentmisék délelőtt negyed
10-kor;  csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia
közösségi termében. 

A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére szervezett
zarándokutunk miatt szeptember második hétvégéjén nem 12-én, vasárnap,
hanem helyette 11-én szombaton tartunk előesti misét 16.30-kor.

Csütörtökön a délutáni szentmisék előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk.
Ebben az imában Jézus életének fontos állomásait elmélkedjük végig.

A hónap első csütörtökén (szeptember 2-án) pedig a mise után felnőtt hittant
tartunk. 

Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még

a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes oldalon is.

Református Egyház

V. Magyarok Vására

JELENTKEZÉS HELYI TERMELŐKNEK, ÁRUSOKNAK

Tisztelettel kérjük azokat, akik szeretnének árusítani az V. Magyarok Vásárán, hogy 
szándékukat és helyigényüket jelezzék a Városi Könyvtárban!

Szükséges adatok: név, elérhetőség, árusításra szánt termék megnevezése, helyigény.
Elérhetőségek: személyesen, telefonon: 328-366, e-mailen: konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu

Határidő: 2021. augusztus 23.
Közreműködésüket, segítségüket előre is köszönjük!    szervezők

„…az ÉLET él, és élni akar” (Ady Endre)

2021. szeptember 4-én szombaton reggel 9.00 órától
a RENDEZVÉNYTÉREN

Saját jövőnk, minden magyar érdekében, csak magyar termékek,
eredeti kézműves értékek forgalmazóit, készítőit várjuk!

Kézművesek, őstermelők, készítők, itt a helyetek!
Ha valakinek csak egy üveg lekvárja, egy cirokseprűje, befőttje, egy

hímzése van, maga által termelt burgonyája, répája, paradicsoma,
paprikája, almája, stb.

JÖJJÖN A MAGYAROK VÁSÁRÁBA!
Szeretettel várjuk nemzetünk és utódaink büszke jövőjéért!

Hagyományőrzőket is várunk!

EgyhÁzI híREk

V. MAGYAROK VÁSÁRA KENDERESEN
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I. KENDERESI ZENE FESZTIVÁL
Teljesen civil kezdeményezés és szervezés: Öt este, 11 produkció, 19

muzsikus, megható pillanatok, vidám esték. 
Akik szervezték: KROKAVECZ LÁSZLÓ, KROKAVECZ JÓZSEF,

SZABÓNÉ BÓTA HENRIETTA, CSATÓNÉ BARABÁS IRÉN, CSEH
JUDIT.

Aki segítettek: MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR, MÚZEUM, SZŰCS
ANITA.

És akik anyagilag támogatták: 
KISÚJLAP Kft., KERÉK ISTVÁN, REFORMÁTUS EGYHÁZ,

KATOLIKUS EGYHÁZ, POZSONYI IMRE, KROKAVECZ LÁSZLÓ és
családja, BARABÁSNÉ FORGÁCS EDIT, SZABÓNÉ BÓTA HENRIETTA,
ERDŐS JULIANNA, REMÉNY GYÓGYSZERTÁR, JUHÁSZNÉ RAPI
EDIT, ANDRÁSI ISTVÁNNÉ ERZSIKE, CSATÓNÉ BARABÁS IRÉNKE,
BARABÁS MIKLÓSNÉ, MAGYAR LÁSZLÓNÉ JULIKA és a pártoló
jegyek megvásárlói

Köszönjük a támogatást!

Aki ott volt, jól érezhette magát. Jövőre Veletek
(és még többekkel) ugyanitt!

Szervezők
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