
XXIX. évfolyam 9. szám – 2021. szeptember

Augusztus 19-én emlékeztünk vitéz
nagybányai Horthy Istvánra, halálának 79.
évfordulóján a Nemzet Székelykapuja előtt.
Emlékező beszédemben elmondtam többek
között:

„79 évvel ezelőtt, 1942. augusztus 20-án
hajnali 5 óra 7 perckor röviddel a felszállás
után RE-2000 Héja típusú repülőgépével vitéz

nagybányai Horthy István repülő főhadnagy,
Magyarország Kormányzó helyettese lezu-
hant, és hősi halált halt az orosz fronton. Nem
volt náci vagy fasiszta, a hazájáért és a
kommunizmus ellenes meggyőződéséért adta
ifjú életét.

Halálával nem csupán egy kiváló pilótát
veszített el a M. kir. Honvéd Légierő, de
elveszítette az ország a kormányzó helyette-
sét, Magyarország második rangú vezetőjét.
Balesete után, halálának okához számos
legendát és találgatást fűztek, melyekre mind
a mai napig nem sikerült megerősítő bizo-
nyítékot felmutatni. Sokan és sokféleképpen
foglalkoztak az idők során a tragédiával.

Baleset történt? Merénylet volt? A pilóta
hibázott? Mind-mind megannyi kérdés.

A katasztrófát követő vizsgálat után holt-
testét Magyarországra szállították.

Temetésére augusztus 27-én került sor. A
budapesti gyászszertartás után koporsóját
Kenderesre szállították.

Részlet a korabeli újságból:
A Turán vonat befutott a fekete lepellel

bevont kenderesi vasútállomásra. Elsőként a
Főméltóságú Úr szállt le, és fogadta a
jelentéseket, majd lesegítette a Főméltóságú
Asszonyt, és az özvegyet. Harangzúgás
közepette érkezett meg a temetési menet a
kastély elé. 

A katafalkot a kastély előtt állították fel.
Ezután mondta el Révész Imre püspök a
búcsúztatóját. A szívbemarkoló beszéd után
előállt a gyászkocsi, és megindult a temetési
menet a Horthy család ősi kriptája felé. A
tömeg szinte hangosan felzokogott, amikor a

koporsót leemelték a gyászkocsiról, és
bevitték az ősi sírboltba, ahová csak a család
követte a hősi halottat. Alighogy a nagy
temetés véget ért, valóságos zarándoklat
indult meg a kripta felé. Mindenki közelébe
akart kerülni legalább egy pillanatra a nemzet
hős fia földi maradványainak.”

Emlékező beszédemet azzal a mondattal
zártam, amely a kriptában levő sírjának
márványtábláján olvasható:

„Szép fiatal életét a szebb magyar
jövendőért áldozta fel.

Halála magvetés, várjuk az aratást.”
Az emlékező beszédek elhangzása után

Máday Norbert a Magyar Szablyavívó Iskola
elnökének vezetésével a 8 fős szablyavívó
csapat színvonalas bemutatót tartott a
közönség nagy tetszésére.

Ezután megnyitottam a kamarakiállítást,
mely a Tengerészeti Múzeumban látható
szeptember 5-ig. 

A kiállítás anyaga Horthy István személyes
használati tárgyai mellett több, soha nem
láthatott meglepetéssel is szolgál.

Köszönet érte Zetényi Csukás Ferenc
írónak, a Horthy István Alapítvány elnökének.

Bogdán Péter polgármester

ünnep – Emlékezés Horthy István halálára



Szeptember 5-én, vasárnap emlékeztünk meg vitéz nagybányai Horthy Miklós
és családtagjai újratemetésének 28. évfordulója alkalmából. A zsúfolásig megtelt
református templomban Bogdán Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Cseh Judit lelkész tartott istentiszteletet. Ezután a Horthy-család
nyughelyéhez vonultak az emlékezők, ahol Dr. Szakály Sándor professzor mondta
el beszédét. Ezt követően helyezték el a résztvevők a kriptában az emlékezés
koszorúit. Köszönöm a jelen lévő szervezetek (Vitézi Rend, Tengerészek
Egyesülete, Horthy Miklós Társaság, Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület)
tagságának méltóságteljes megemlékezését.

Bogdán Péter  polgármester

Tisztelt szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekük/gyermekeik az őszi
tanítási szünet idejére kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult(ak), amennyiben a gyermek szülője/törvényes
képviselője megigényli az ellátást.

Az étkeztetés időtartama: az őszi szünet idejére eső munkanapok (összesen 5 munkanap).
2021. október 25. (hétfő) - 2021. október 29. (péntek).
Az étkeztetés helye: Központi Konyha 5331 Kenderes, Szent István út 52.
étkeztetés módja: déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel.
Igénybevétel módja: a kiküldött nyilatkozat egyértelmű kitöltésével, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjához

(5331 Kenderes, Szent István út 56.) történő visszajuttatásával. 
Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje: 2021. október 4.  Amennyiben a megadott határidőre nem juttatják vissza a

nyilatkozatot, nem tudjuk biztosítani az étkezést. 
Minden nyilatkozat visszajuttatása kötelező, függetlenül attól, hogy igénylik vagy sem az étkezést.

Óvodás és bölcsődés gyermekeik kizárólag abban az esetben jogosultak az étkezésre, 
ha a szünet ideje alatt járnak óvodába, bölcsődébe.

kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoport
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mEgEmlékEzés

Tájékoztatás ŐszI szünIdEI gyermekétkeztetésről

önkormányzat hírei



kenDereS VároS krÓnikáJa2021. szeptember 3. oldal

Emberi Erőforrások Bizottsága által hozott döntések:

1. A 2021. szeptember 2-i ülés napirendjének elfogadása 1/2021.(IX.02.)
2. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház 

egyik terme használatának ingyenes átengedése 2/2021. (IX.02.)
3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és

Működési Szabályzatának jóváhagyása 3/2021.(IX.02.)

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság által hozott döntések:

1. A 2021. július 26-i ülés napirendjének elfogadása 1/2021.(VII.26.)
2. Az MNV Zrt. által felajánlott ingatlanok elfogadása 2/2021. (VII.26.)
3. Az 5331 Kenderes, Batthyány utcai (hrsz.690) tulajdonosai által

felajánlott ingatlan elfogadása 3/2021.(VII.26.)
4. A 2021. szeptember 2-i ülés napirendjének módosításának elfogadása
4/2021.(IX.02.)
5. Fennálló hitelkeret növelése 5/2021.(IX.02.)
6. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház egyik

terme használatának ingyenes átengedése 6/2021. (IX.02.)

képviselő-testület által hozott döntések:

4. A 2021. július 26-i ülés napirendjének módosításának elfogadása 34/2021.(VII.26.)
5. Kenderes Városi Önkormányzat 2021. évi rendkívüli

támogatási igényének  benyújtásáról 35/2021.(VII.26.)
6. A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási 

igény benyújtásáról 36/2021.(VII.26.)
7. Az MNV Zrt. által felajánlott ingatlanok elfogadása 37/2021.(VII.26.)
8. Az 5331 Kenderes, Batthyány utcai (hrsz.690) tulajdonosai által 38/2021.(VII.26.)

felajánlott ingatlan elfogadása
9. A Bán Tibor út és a Dékány József út fejlesztése érdekében

pályázat benyújtásának elnapolása 39/2021.(VII.26.)
10. 2021. augusztus 30-i ülés napirendjének elfogadása 40/2021.(VIII.30.)
11. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó

támogatási igény benyújtása 41/2021.(VIII.30.)
12. Módosító javaslat elfogadása 3. napirendi pont levétele 42/2021.(IX.02.)
13. Módosító javaslat elfogadása 9. napirendi pont 

zártan történő tárgyalása 43/2021.(IX.02.)
14. 2021. szeptember 2-i  ülés napirendjének 

módosításokkal együtt elfogadása 44/2021.(IX.02.)
15. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatási  45/2021.(IX.02.)

igény benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat kiegészítése  
16. Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és 46/2021.(IX.02.)

Működési szabályzatának jóváhagyása
17. Az 5349 Kenderes, Akácos út 66. szám alatti közösségi ház 47/2021.(IX.02.)

egyik terme használatának ingyenes átengedése
18. Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadása 48/2021.(IX.02.)
19. A Bán Tibor út és a Dékány József út fejlesztése érdekében 

pályázat benyújtása 49/2021.(IX.02.)
20. A Petőfi út 1/1. (hrsz.55/1) szám alatti önkormányzati tulajdonú

lakás bérleti díjának elengedése 50/2021.(IX.02.)
21. Fennálló hitelkeret növelése 51/2021.(IX.02.)

Örömmel tájékoztatom Kenderes és
Bánhalma lakóit a Kenderesi Napok
sikeres megrendezéséről.

Jó érzéssel tölt el, hogy vannak még
olyan jó szándékú emberek, akik szív-
ügyüknek érzik a közösségi összetartozást.

A két fő támogatónk nélkül nem tudtuk
volna megvalósítani a rendezvénysoro-
zatunkat, akiknek ezúton fejezem ki hálás
köszönetemet.

• Vidék.MA hírportál főszerkesztője
Bodnár Csaba (500.000 Ft), aki e mellett a
teljes rendezvénysorozatot megörökítette.
(video, kép).

• Kurucz Építőipari Kivitelező és
Építőanyag Kereskedelmi Kft. és a Kurucz
családnak, akik finom magyaros ételeikkel
több száz embert vendégül láttak, és élő
zenét szolgáltattak. (300.000 Ft- adomány-
átadás a mellékelt fotón).

További anyagi támogatóink:
- Juhász Attila (Lángos büfé)
- Szabóné Bóta Henrietta alpolgármester
- Baktai Kálmán képviselő
- Csáthy Zoltán képviselő

További támogatóink:
KenderMag civil kezdeményezés, Bara-

básné Forgács Edit képviselő, Szűcs Anita.
A fenti támogatókon kívül jómagam is

hozzájárultam a hiányzó anyagi fedezet
biztosításához.

Végül, de nem utolsó sorban köszöne-
temet fejezem ki Tóthné Molnár Ágnes
Műv. Ház vezetőnek, mint főszervezőnek
az elvégzett munkájáért.

Továbbá köszönetet mondok a szerve-
zőknek, fellépőknek, sütés-főzés résztvevői-
nek, és akik a jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvénysorozatunkat.
Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester

BiZottSÁgi ÉS tEStÜLEti DÖntÉSEK tisztelt Lakossság!

Start
MintaprograM

Telephely (kenderes, Vasút út 3.)
telefonszáma: 59/950-779



Volán mEnETrEnd

Indulás érkEzés

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
04:55 05:05

Helyből indul Kisújszállás felé
05:20 05:30

Helyből indul Kisújszállás felé
05:48 05:58

Helyből Kisújszállás felé
06:13 06:23

Helyből indul Kisújszállás felé
06:40 06:50

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
06:42 06:52

Helyből indul Kisújszállás felé
07:05 07:15

Helyből indul Kisújszállás felé
07:10 07:20

Helyből indul Kisújszállás felé
07:35 07:45

Eger felől Békéscsaba felé
08:06 08:15

Tiszabura felől Karcag felé
08:22 08:32

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
09:44 09:55

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
12:32 12:43

Helyből indul Kisújszállás felé
13:25 13:35

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
13:47 13:58

Tiszabura felől Karcag felé
14:19 14:30

Helyből indul Kisújszállás felé
15:00 15:10

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
15:20 15:30

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
16:04 16:15

Helyből indul Kisújszállás felé
16:45 16:55

Szolnok felől Karcag felé
16:55 17:03

Eger felől Békéscsaba felé
17:09 17:18

Szolnok felől Kisújszállás felé
18:57 19:05

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
20:29 20:39

Indulás érkEzés

Helyből indul Kisújszállás felé
05:20 05:30

Helyből indul Kisújszállás felé
05:48 05:58

Helyből indul Kisújszállás felé
06:40 06:50

Eger felől Békéscsaba felé
08:06 08:15

Tiszabura felől Karcag felé
08:22 08:32

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
09:44 09:55

Helyből indul Kisújszállás felé
13:25 13:35

Tiszabura felől Karcag felé
13:56 14:07

Kunhegyes felől Kisújszállás felé
16:04 16:14

Eger felől Békéscsaba felé
17:09 17:18
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kenderes – kisújszállás
szombat

Indulás érkEzés
Eger felől Békéscsaba felé

08:06 08:15
Tiszabura felől Karcag felé

08:22 08:32
Tiszabura felől Karcag felé

13:56 14:07
Eger felől Békéscsaba felé

17:09 17:18
Tiszafüred felől Szeged felé

18:07 18:16

(forrás: www.menetrendek.hu)

kenderes – kisújszállás
munkanapokon 

Hétköznap

kenderes – kisújszállás
Vasárnap
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Volán mEnETrEnd

Indulás érkEzés

Helyből Kunhegyes felé
04:00 04:10

Helyből indul Kisújszállás felé
04:55 05:03

Kisújszállás felől Kenderes felé
05:10 05:20

Kisújszállás felől Kenderes felé
05:37 05:47

Helyből indul Kenderes felé
06:02 06:10

Kisújszállás felől Kenderes felé
06:17 06:27

Kisújszállás felől Kenderes felé
06:55 07:03

Kisújszállás felől Kunhegyes felé
07:03 07:13

Karcag felől Szolnok felé
07:08 07:16

Helyből indul Kenderes felé
07:23 07:31

Békéscsaba felől Eger felé
08:22 08:32

Helyből indul Kenderes felé
11:10 11:20

Karcag felől Tiszabura felé
11:16 11:26

Helyből Kunhegyes felé
12:45 12:55

Kisújszállás felől Kenderes felé
13:12 13:22

Karcag felől Kunhegyes felé
14:11 14:21

Helyből indul Szolnok felé
14:20 14:28

Kisújszállás felől Kunhegyes felé
14:28 14:38

Kisújszállás felől Kenderes felé 
14:50 15:00

Helyből indul Kunhegyes felé
15:50 16:00

Helyből indul Kenderes felé
16:33 16:41

Karcag felől Tiszaroff felé
16:56 17:06

Békéscsaba felől Eger felé
17:45 17:55

Kisújszállás felől Kunhegyes felé
19:37 19:47

Indulás érkEzés

Helyből indul Szolnok felé
04:55 05:03

Helyből indul Kenderes felé
05:08 05:18

Kisújszállás felől Kenderes felé
05:37 05:47

Kisújszállás felől Kenderes felé
06:18 06:26

Helyből indul Kunhegyes felé
07:03 07:13

Békéscsaba felől Eger felé
08:22 08:32

Karcag felől Tiszabura felé
11:16 11:26

Helyből indul Kenderes felé
13:13 13:21

Helyből indul Kunhegyes felé
14:28 14:38

Karcag felől Tiszaroff felé
16:56 17:06

Békéscsaba felől Eger felé
17:45 17:55

kisújszállás – kenderes 
munkanapokon 

Hétköznap

kisújszállás – kenderes 
szombat

Indulás érkezés

Békéscsaba felől Eger felé
08:22 08:32

Karcag felől Tiszabura felé
11:16 11:26

Szeged felől Tiszafüred felé
14:32 14:41

Karcag felől Tiszaroff felé
16:56 17:06

Békéscsaba felől Eger felé
17:45 17:55                                                                                                          

kisújszállás – kenderes 
Vasárnap
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HullAdékgYŰJTés
A vegyes kommunális, az elkülönítetten gyűjtött szelektív, és a zöldhulladékok

elszállítása 2021. szeptember és október hónapban az alábbi időpontokban történik

Tisztelt lakosság!

megérkezett kenderes - Bánhal-
mára az „első” pozitív tesztered-
mény 2021. szeptember 15-én.

Az új vírus nem wuhani, hanem a
delta: agresszívabb, gyorsabb,
okosabb.

Védekezzünk!
legyen maszk, távolság,

fertőtlenítés!

Nincs tartós immunválasz a
fertőzésből, ezért a vakcinálásra van
szükség, ami jobban véd.

Kérem azokat, akik még nem
oltakoztak a SARS-Cov-2 vírus ellen,
gondolják újra az eddigi döntésük
lehetséges későbbi következményét!

köszönöm,
dr. szabó zoltán

háziorvos - kenderes

FigYELEM! 
CoViD-19 HÍrEK!

VÉRADÁS

Élelmezésvezető (Karcag, Kisújszállás),
Pénzintézeti ügyintéző (Karcag),
Szállodai recepciós (Berekfürdő),
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozás (Karcag),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás-ügyfélszolgálati munkatárs (Karcag),
Kereskedő (Kisújszállás),
Vegyesbolti eladó (Karcag),
Pincér (Berekfürdő),
Szakács (Karcag, Kisújszállás),
Épületgondnok (Berekfürdő),
Pék, édesipari termékgyártó (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Általános asztalos (Karcag), 
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója és kezelője (Karcag),
Mezőgazdasági gép (motor) szerelő, javító (Karcag),
Egyéb építőmesteri-ipari foglalkozású (JNSZ Megye területe),
Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
Konyhai kisegítő (Berekfürdő, Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (Karcag,
Kisújszállás), 
Egyéb egyszerű építőipari ipari foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, személyesen, telefonon (06 59/795-168) vagy
e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac 
Portálon: https://vmp.munka.hu/

a Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály

aktuális állásajánlatai:

Véradás lesz 
2021. szeptember  21-én kedden

13.30-17.00-ig 
a móricz zsigmond 
művelődési Házban.
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intÉzmÉnyi körkÉp

Évek óta rendhagyó nálunk a tanévkezdés. Két éve a székhely
épület felújítása miatt a 2-es épületben, tavaly a telephely
felújítása miatt három épületben tanultak a gyerekek. A
tanévnyitó szentmisét sem tudtuk a templomban tartani, hisz ott
is felújítási munkák zajlanak.

Habár már a 2-es épületben kezdjük a tanévet, a munkálatok
még nem fejeződtek be teljesen. A termekbe, folyosókra
beköltözhettünk, a tornaszoba, az udvar, a sportudvar és a
játszótér még nem készült el. De azt ígérték, hogy szeptember
végére minden használható lesz.

A felújított épületben minden vadonatúj, tiszta és szép. A
gyerekek életkorának megfelelő bútorokat kaptunk, kilenc
darab új interaktív táblát szereltünk fel, valamennyi
berendezésünk, oktatási és sporteszközünk új.

Szeptember 1-jén a plébánia kápolnájában először a felsősök,
majd az alsósok vettek rész a tanévnyitó Veni Sancte
szentmisén. A mise után kis műsorral és apró ajándékkal
köszöntöttük az első osztályos gyerekeket. Végezetül a Jóisten
áldását kérve iskolánkra, iskolánk tanulóira és dolgozóira
megnyitottuk a 2021/2022-es tanévet.

Ezen a délelőttön az első, második és harmadik osztályosokat
A macska, a medve és az egér barátsága című bábelőadással
leptük meg. Köszönet a Kenderesi bábcsoport tagjainak a
gyerekek szórakoztatásáért.

Az idei tanév egyházmegyei mottója: „Péter hitével
tekintsünk Jézusra” E mottó jegyében tervezzük a tanévet és
igyekszünk olyan programokat szervezni, melyek segítenek
abban, hogy mi is Péter hitével akarjunk Krisztushoz tartozni.

nagyné lenge margit

Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében tisztelettel
köszöntöm Önöket az Alföldi Agrárszakképzési Centrum
tanévnyitó ünnepségén, itt Kenderesen, történelmi környezetben,
hiszen a XX. század legnagyobb magyar államférfiának, vitéz
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzójának,
városunk díszpolgárának kastélyában vagyunk, amely a közel 100
férőhelyes kollégiumnak biztosít helyet.

Tanévnyitó köszöntőmet Goethe szavaival kezdem:

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
fõként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”

Felemelő érzés arra gondolni, hogy ezekben a napokban az
egész ország ünnepel. Őseink az első kaszasuhintást az érett
búzatáblákon, így kezdték: „Isten nevében!”

A betakarítást közös nagy ünnepséggel, áldással, vidámság-gal
zárták.

Ünnepelve áll ma munkába az ország, a haza, a nemzet ifjúsága.
A nemzet az emberi közösség történelmileg kialakult formája.

Az egy területen élő, egy nyelvet beszélő, egy gazdasági egységű,
s a sajátos nemzeti kultúrában megnyilvánuló lelki alkatú emberek
közössége.

Ennek a közösségnek vagyunk mi, itt, ma – ezen az ünnepségen
– alapozói. Így volt ez évszázadok óta, és így van ez ma is.
Templom és iskola - ennek megteremtésére törekedtek elődeink, itt
a Kárpát-medencében. Ennek megtartásán kell – saját – egyéni,
kisvárosi, országnyi életünkben is felelősséggel gondolkodnunk,
cselekednünk.

A stratégiai célok a nevelésben ma sem változtak. A szellemi és
tárgyi értékek, emlékek megbecsülése, tisztelete, hagyományaink
és múltunk megismerése. Egymás tisztelte. Nyitottság mások
gondolatai iránt. 

A tanulók legyenek részesei a társadalmi, közösségi
eseményeknek, hazánk, városunk, iskolánk kiemelkedő
ünnepeinek, programjainak. Törekedjenek az átfogó megismerésre.
Ismerjék jelenünk mozgatóerőit. Tájékozódjanak térben és időben,
ismerjék meg hazánk tájait, tágabb földrajzi környezetünket.

szent Imre katolikus általános Iskola

kenderesi mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola 
és kollégium – Tanévnyitó ünnepség 2021/2022

Tisztelt Helyettes-államtitkár Asszony! Igazgatónó Asszony!  Főigazgató Úr!  képviselő Úr!  Elnök Úr! 
Tisztelt Pedagógusok!  kedves szülők!  kedves diákok!
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kedves újonnan belépő diákok!

Titeket külön szeretettel üdvözöllek itt, a kenderesi iskolánkban!
Mint tudjuk, kortársaitok közül a legtöbben az érettségi
megszerzésére törekszenek. Biztosíthatlak titeket, hogy ti sem
döntöttetek rosszul, mivel egy jó szakma megszerzése
sikerélményt, biztos egzisztenciát és egyre inkább elismertséget ad. 

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban! Biztosak
lehettek abban, hogy tanáraitok, szakoktatóitok segíteni fognak
nektek mind a tanulásban, mind a szakma elsajátításában. 

Kívánom Nektek, hogy az itt eltöltött évekből mind lelkileg,
mind szellemileg egész életetekben táplálkozni tudjatok. Kívánom,
hogy azok a barátságok, amelyek itt köttettek, ne szakadjanak el
soha és így, erőt merítve a mulandó múltból, hittel és reménnyel
indulhassatok jövőtök felé. Kívánok becsületes helytállást,
megvalósuló álmokat, terveket.

A legnehezebb helyzetekben se veszítsétek el a reményt.

kedves szülők! 

Köszönöm Önöknek, hogy ezt az iskolát választották
gyermekeik nevelésének színteréül. Megtisztelő ez a bizalom!
Biztosan sokan vannak, akik az eredményes továbbtanulásra való
felkészítés reményében, az iskola eredményes tanításában bízva
küldték gyermekeiket e falak közé. Pontosan nem tudhatom az
indíttatást, amelytől vezérelve ebbe az iskolába kopogtattak be. Azt
vallom, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás lehet
a nevelőmunka sikerének záloga. Ezért rendszeres
együttmunkálkodásra kérem Önöket a pedagógusokkal.

A jó iskola az, amelyben jól érzi magát a diák, jól érzi magát a
pedagógus, jól érzi magát a szülő is. Jó az az iskola, melyet
sajátjának tekint minden érintett. A jó iskola fenntartója nem csak a
minisztérium. A diákok, pedagógusok és a szülők az összetartozást
érezve, az egymásrautaltságot tapasztalva teremthetik meg és
élhetik a jó iskolát.

Tisztelt Pedagógusok!  

Önöktől pedig azt kérem, hogy a korábbiakhoz hasonló magas
szakmai szinvonalon végezzék továbbra is, a következő tanévben is
az oktató, nevelő munkájukat.

„Minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre
képesebbé tesz.” – tartja a mondás. Megszívlelendő ez
pedagógusnak és diáknak egyaránt. A tanároknak olyan tudást kell
átadniuk a diákoknak, melyet hasznosítani tudnak és akarnak.
Olyan szakmákat kell oktatniuk, amelyek keresettek, amelyekre
szükség van 2022-ben is. Én hiszem, hogy ők ezt teszik. Aki ebbe
az iskolába beiratkozik, valamilyen szakmát tanul, bízhat abban,
hogy az iskola végeztével szükség lesz rá a társadalomban. De csak
akkor, ha a pedagógusok által nyújtott tudást akarja, elfogadja és
törekszik arra, hogy képességeihez mérten a legjobbat nyújtsa
szakemberként. Én merem remélni, hogy ennek az iskolának a
diákjai ilyen emberek.

Bízom benne, hogy iskolánk zavartalanul, jelenléti oktatásban
tud majd működni, hiszen a munkába járó szülőknek és a
diákoknak is ez a legjobb.

Az épületek tulajdonosa az önkormányzat, ezért örömmel láttuk,
hogy a fenntartó, az agrárminisztérium megkezdte a kastély
felújítási munkálatait. Önkormányzatunk az elmúlt tanévben több,
mint 40 kollégistának nyújtott elhelyezést egy szépen felújított
önkormányzati épületben térítésmentesen, ezzel is segítve a
középiskola működését. A most induló tanévben is hasonló
segítséget tudunk majd nyújtani. 

A 2021/2022-es tanévre mindenekelőtt egészséget, biztonságot
kívánok mindenkinek! A diákoknak izgalmas, élményt adó,

folyamatosan tovább építhető, önállóan is gazdagítható tanulási
utat, a pedagógusoknak a már meglévőhöz hasonló minőségű
munkát, eredményeket, a családoknak pedig azt, hogy
folyamatosan megéljék, lássák gyermekük örömteli fejlődését! 

Eredményes munkát kívánok a szakképzésben dolgozó
valamennyi pedagógusnak, munkatársnak.

Bogdán Péter polgármester

(Elhangzott: 2021. szeptember 3-án a Szakképző Iskolában)

Az évnyitót megtisztelte továbbá Mészáros Endre,
mezőgazdasági szaktanácsadó, Sziráki András, JNSZM Iparkamara
elnöke, Kiss Róbert, JNSZM Agrárkamara igazgatója Sisa Béla,
műemléki szakügyintéző, Vári László, kancellár és Sisák István,
főigazgató-helyettes. 

Az igazgató asszony a Krónika Olvasóinak tájékoztatására
közölte, hogy az iskolai tanulói létszám: 270 fő. 2021. 08. 01-én 87
fő beiratkozóról 2021. 08. 31- én 112 főre változott a létszám. Az
iskola az alábbi lehetőségeket nyújtja a szakképzés területén:

mEzŐgAzdAságI és ErdészETI ágAzAT:
5 éves technikusi képzés:

Mezőgazdasági technikus (Tanulmányi terület kódja: 001)
• Állattenyésztés
• Növénytermesztés
3 éves szakképzés: 

Gazda (Tanulmányi terület kódja: 003)
• Állattenyésztő
• Növénytermesztő
• Lovász
Mezőgazdasági gépész (Tanulmányi terület kódja: 002)

élElmIszErIPArI ágAzAT:
3 éves szakképzés:

Kistermelői élelmiszer-előállító (Tanulmányi terület kódja: 009)
Szakács (Tanulmányi terület kódja: 010)

A képen balról jobbra első sor: Hubai Imre, JNSZM Közgyűlés
Elnöke, F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, Bagdán
Boglárka, Agrárminisztérium, agrárszakképzésért felelős
helyettes- államtitkár, Bogdán Péter, Kenderes Város
Polgármestere. Második sor: Dr. Horváth József, AASZC
főigazgatója, Jakab Mária, Kenderesi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, igazgató 

(Fotó: Mikola Istvánné)
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Tisztelt kenderesi és Bánhalmai lakosok!

Szociális étkeztetés keretén belül intézményünk heti öt
napban normál menüt biztosít.

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 személy-
azonosításra 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 rászoru-

lónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy
szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvé-
leménnyel 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.
Kenderes, 2021. szeptember 10.

oszlánczi sándor ottó
intézményvezető

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a kenderesi Búcsúra
érkezett felajánlásokból sikerült megvalósítani a bánhalmai
utcabált, melynek szintén nagy sikere volt. 

Ezúton köszönöm meg azoknak, akik valamilyen formában
akár anyagilag, akár a munkájukkal hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához!

Elsősorban az ötletgazdáknak és a szervezőknek:
- knoch Ferencné
- Baktai kálmán képviselő 
Akik az ételről és italról gondoskodtak:
- kurucz sándorné (Ica) ezúttal Bánhalma lakóit látta

vendégül nagy üst tyúkos káposzta specialitásával, amelynek
óriás sikere volt, és a kora esti órákban el is fogyott.

- központi konyha dolgozói pedig szintén egy nagy üst
székelykáposztával látták vendégül Bánhalma lakóit. 

- demeter sándor (Göröngyösi Agrár Kft. tulajdonosa) és
munkatársai biztosították a rendezvényhez a büfét és a
vacsorához felajánlották a friss kenyeret és egyéb pékárut. 

Anyagi támogatást nyújtott:

- kenderesi roma nemzetiségi Önkormányzat, akiknek
felajánlásából finanszíroztuk a tombola tárgyak jelentős részét. 

Akik a jó hangulatról gondoskodtak:
- kurucz dániel
- Baktai Csaba
- Csáthy zoltán képviselő 
Továbbá megköszönöm: 
- szűcs Anita tombolaárusítás,és szervezés terén végzett

munkáját.
- Önkormányzat dolgozóinak játékfelajánlásukat, amellyel

megleptük a jelenlévő gyermekeket.
- Czakó István Polgárőr parancsnoknak és társainak a

rendezvény biztosítását.
- közmunkások lelkes munkáját.

Remélem, nagy örömet és jó kikapcsolódást tudtunk szerezni
Önöknek!                                                                               

Tisztelettel: 
Bogdán Péter polgármester

kenderesi gondozási központ Család és gyermekjóléti szolgálat

TáJékozTATÓ A szoCIálIs éTkEzTETésrŐl

bánhalma hírei – utcabál bánhalmán
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kéPEk A BánHAlmAI uTCABálrÓl
(fotók: Mikola Istvánné, Koszta Gábor)
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Amíg idén
augusztus első
hetében szinte az
egész világ az
olimpiai játékokra
figyelt, a hazai és a
n e m z e t k ö z i

horgásztársadalom figyelme Bánhalmára irányult. Három éve
ugyanis Magyarország nyerte el a 2020-as XXV. U25, XXXIV.
U20, XIII. U15 világbajnokság rendezési jogát. (Az U betű és a
mellette levő szám az adott kor alatti korosztályra utal, azaz
U15=tizenötödik életévét be nem töltött). A versenyek
helyszínének az U25 korosztályban az Alcsi-szigeti Holt-Tisza,
míg az U20, U15 kategóriákban a Nagykunsági-főcsatorna
bánhalmi szakaszán kialakított versenypálya lett kijelölve.

Sajnos a COVID-19 járvány miatt a versenyt egy évvel el
kellett halasztani és a járványügyi intézkedések miatt a résztevő
országok száma is jelentősen kevesebb volt, mint a korábban,
2001-ben és 2009-ben Bánhalmán megrendezett ifjúsági
horgász világbajnokságokon. 

A résztvevő országok: U20-Horvátország, Lengyelország,
Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország,
Szerbia

U15-Horvátország, Magyarország, Olaszország,
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia.

Egy ország korosztályos csapata négy versenyzőből és egy fő
tartalékból állt.

Az egy éves halasztás azt is jelentette, hogy azok a
versenyzők, akik kvalifikálták magukat a tavalyi versenyre, de
már időközben betöltötték korosztályuk felső korhatárát, részt
vehettek a versenyen. 

A versenypálya bővítési és felújítási munkálatairól, valamint
az ünnepélyes átadásról a korábbi lapszámunkban írtunk. Az
avatóünnepség után még sor került az igen rossz állapotú,
kátyús, telekhalmi út érintett szakaszának fehér murvával
történő javítására. 

A versenypálya újonnan kialakított szakaszán a szélsőséges
időjárás miatt nem kelt ki az elvetett fűmag, mégis gyönyörű
látkép fogadta a versenyzőket, a gát egyik oldalán a Kakat-ér
menti erdősáv, a túlparton pedig az egykori rizskalitkákban

virágzó napraforgóföldek.
Elismerően nyilatkoztak a pályáról mind a hazai, mind a

külföldi szakértők, ez utóbbiak egyike még ivott is a
Nagykunsági-főcsatorna vizéből Bánhalmán! 

Érdekesség, hogy a szervezők kérésére a verseny előtt nem
vetették be a hínárvágó csónakokat, így a partközelben lebegő
rucaöröm és sulyom miatt igazi vadvízi hangulata volt a
pályának.

A szervezők bázisa hídnál kialakított bódékban és
rendezvénysátrakban volt. A Kiss Gyula híd korlátjára felkerült
a világbajnokság hivatalos molinója. 

A megszokott büfé járványügyi megfontolások miatt nem
települt ki, a résztvevők étteremből rendelhettek ebédet,
kiszállítással. A versenypályát biztonsági őrök és halőrök
biztosították. Versenynapokon az OMSZ mentőkocsija állt
készenlétben a gáton. A versenypálya mentén, a gáton összesen
tíz darab mobil illemhelyet helyeztek el, az előre lekövezett
helyekre. A kommunális hulladék gyűjtése konténerbe történt.

Habár furcsán hangzik, a horgászatban is jelen van a dopping,
elsősorban tiltott nyugtatókkal küzdik le a stresszt a versenyzők.
Ennek kiszűrésére a WADA és a Magyar Antidopping Csoport
mintavételt végezhetett volna. Ehhez megfelelő helyszínre volt
szükség. Az önkormányzat az egykori bánhalmi általános iskola
épületét ajánlotta fel erre a célra, melyet az önkormányzat
dolgozói takarítottak ki és készítettek elő. Végül a WADA
ellenőrei nem szálltak ki a versenyre, mivel utánpótlás
kategóriában nem kötelező, csak opcionális a mintavétel.

Az augusztus elsején több mint 100km/h sebességű széllel
lecsapó vihar Bánhalmát és a versenypálya környezetét sem
kímélte. A vihar lerombolta a rendezvénysátrakat és a Kakat-ér
hídjánál fákat döntött ki, így veszélyeztetve a helyszín
megközelítését. A Vízügy szakemberei a károkat gyorsan
elhárították. A sátrakat újakra cserélték, így másodikán, hétfőn
indulhattak az edzések. 

Augusztus másodikától ötödikéig edzések és kötelező
edzések voltak a versenypályán, míg a világbajnokság
hatodikán és hetedikén került megrendezésre. Az U15-ös
korosztályban három, az U20-asban négy órát horgásztak
naponta a versenyzők, a versenyek egységesen délelőtt 10
órakor kezdődtek.

HorgÁSZ ViLÁgBaJnoKSÁg
BÁnHaLMÁn 

A világbajnokság hivatalos molinója a híd korlátján A horvát csapat egyik versenyzője és edzője
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Már az első edzésnapok eredményei után várható magyar
sikerről suttogtak a szakemberek. 

Pénteken tiszta, napos, de rendkívül szeles időben kezdődött
a verseny. Az erős UV sugárzás miatt több versenybíró és
szervező orra és füle is pirosra égett, de a magyar versenyzők
szempontjából jól kezdődött a verseny, szépen gyűltek a
szákokban a halak.

Szombaton meleg, napos időben zajlott a verseny, a kedvező
részeredmények után mindenki a hivatalos mérlegelésre várt.
Nem okoztak csalódást a magyar versenyzők. Hatalmas magyar
siker született Bánhalmán, egészen pontosan, még soha nem
látott siker.

Világbajnok lett az U15-ös csapat, egyéniben Lőrincz
Benedek aranyérmes, Vadon Roland ezüstérmes, Nagy Dénes
bronzérmes, Tar Olivér hetedik.

Szintén világbajnok lett az U20-as csapat, egyéniben Vidó
Roland aranyérmes, Bakó Péter ezüstérmes, Smányi Szabolcs
bronzérmes, Dósa Máté negyedik helyezést ért el.

Ilyen eredmények után nem maradhatott el a győzteseknek
járó fürdés sem, a két válogatottunk tagjai, kapitányaikkal

együtt ruhástul ugrottak a Nagykunsági-főcsatornába ünnepelni.
Az Alcsi-szigeti Holt-Tiszán versenyző U25-ös válogatott a

nem az időjárási körülményeknek megfelelő taktika
alkalmazása miatt nem szerzett érmet.

Elmondhatjuk, hogy nemcsak válogatott csapataink, hanem a
megújult bánhalmi versenypálya is jól vizsgázott és hatalmas
magyar sikerrel debütált, arany betűkkel írva be magát a magyar
horgász versenysport történetébe.

Bánhalma lakói joggal lehetnek büszkék településük
mesterséges vizes élőhelyére.

Külön köszönet illeti azon bánhalmiakat, akik részt vettek az
előkészítő munkálatokban és a szervezésben, valamint azokat
akik nézőként kilátogattak a versenyre.

A világbajnokság óta sem állt meg az élet a Nagykunsági-
főcsatorna bánhalmi szakaszán. A Kunhegyesi Sporthorgász SE
egyesületi versenyt rendezett Bánhalmán, míg a Közép-Tisza-
Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége halakat telepített.

kép és szöveg: dr. Török József

Lőrincz Benedek U15 világbajnok, és a csapatkapitány

Benépesült a csatornapart

Mosolygó versenybíró a magyar csapat szektoránál
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gaSztronÓmia
HorTHY lEPénY 

(az 1. helyezést elért süti receptje)

Tészta: 600 g liszt, 100 g zsír, 120 g porcukor, 2 tojás, 1 csomag sütőpor, 200 ml tej.
Krém: 1,7 liter tej, 400 g cukor, 160 g csokis pudingpor, 100 g vaj, 70 g kakaópor.
A lisztet és a porcukrot leszitáljuk, majd hozzáadjuk a többi alapanyagot, és

összegyúrjuk (nem kell pihentetni). 6 részre osztjuk a tésztát és gyesével papírlap
vékonyságúra nyújtjuk. Zsírozott, lisztezett tepsi alján 6-8 perc alatt aranybarnára
sütjük 180 fokon.

A krémhez csomómentesre keverjük a tejjel a cukrot, pudingport és a kakaóport.,
majd felfőzzük. Melegen hozzáadjuk a vajat és elkeverjük. A lapokat még melegen
betöltjük, majd 12 órát hideg helyen pihentetjük. A tetejét porcukorral vagy
kakaóporral megszórjuk.

királyné kocsmár  Judit receptje

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 felhasználva.
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

szautner Jánosné: kudArC nélkül Az IskoláBAn VI. rész 
gYAkorlATok A sÍkBElI TérI IránYok TAnÍTásáHoz (tájékozódás könyvekben, füzetekben)
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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! 

Téri irányok kialakítása

Irány-gyakorlatok
Ezek a gyakorlatok alkalmasak a hasonló alakú, de más térbeli

elhelyezkedésű betűk, számok (b-d, 6-9 stb.) megkülönböztetésére.
Egy-egy gyakorlatban egy adott forma található, különböző téri
irányokba, rendszertelenül elhelyezve. Négy irányt határozunk

meg. Ezek: balra, jobbra, felfelé és lefelé. A bal oldalt már kötöttük
a baloldalon elhelyezkedő piros szívhez, ez most is érvényes. Ami
balra néz, az piros. A jobb oldalt a jobb kézen lévő kék gyűrűhöz.
Így ami jobbra "néz", az kék. A felfelé és lefelé irányokhoz is a
gyerek számára jól érzékelhető, egyértelmű meghatározás
szükséges. A felfelé irányt a fent sütő nap színéhez kötöttem, így
ami felfelé van, az sárga. A lefelé nézőnek viszont a lábunk alatt
lévő zöld fű miatt lett zöld a színe. 

A gyakorlat első mozzanataként közösen "elolvassuk" a
feladatot. Az ujjunkkal mutatjuk az egyes ábrákat és az irányának
megfelelően mondjuk, hogy pl. balra piros, balra piros, jobbra
kék, balra piros stb. felfelé sárga, lefelé zöld. Ezután következik
a színezés, ami önálló munka. Fontos szabály!- csak sorban
szabad színezni! Utána felolvasással ellenőrzés. 

A gyakorlatokat a fokozatosság elve szerint a kétirányú
feladatlapokkal kezdjük, a jobbra kék, balra piros esetekkel, mert
ez a legegyszerűbb és számukra legismertebb. Ezután következik
a három irány felismerése, végül mind a négy.  

Az irányok felismerését segíthetjük, azzal, hogy a színes
ceruzákat az irányoknak megfelelően tesszük az asztalra, a
ceruzákból egy + (keresztet) alkotva. Baloldalon van a piros
színes, jobb oldalon a kék, felfelé van a sárga, lefelé a zöld.
Természetesen ezt a mankót egy idő után meg lehet szüntetni. A
színezés után ellenőrzésként az " újra olvasás" következik. A
javítás úgy történik, hogy a tévesen színezett ábra köré egy kört
rajzolnak a saját színével. 

- Tájékozódás négyzethálóban képekkel 
Ezúttal megismerkednek a sor és az oszlop fogalmával is.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a balról jobbra haladó képek
SOR-ban vannak. Aláhúzzák az ujjukkal, és felsoroljuk a képek
nevét az első sorban. Megállapítjuk, hány sor van a lapon.
Megfigyeltetjük, hogy fentről lefelé is nézhetjük a képeket, ekkor
OSZLOP-ban vannak. Lefelé húzzuk az ujjunkat, és elolvassuk
az első oszlopot. Megszámláljuk hány oszlop van. 

Gyakorlás: Sorold fel a 2. sor képeit! Sorold fel az utolsó
oszlop képeit! 

Egy adott tárgy téri pozíciójának meghatározása. 
-Tedd a korongod a rollerra! Nevezd meg, mi van alatta, fölötte,

tőle jobbra, tőle balra, jobbra fel, jobbra le, balra fel, balra le. 
Vagy: Mire gondoltam? Fölötte,.. stb. megnevezem az adott

tárgyat körbe vevő képeket. A gyereknek ebből kell
meghatároznia a keresett képet. (Helymeghatározás
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koordinátákkal)

képolvasás
Bármilyen képen kiválasztunk egy adott dolgot, és ahhoz

viszonyítunk másokat. Keresd meg a cicát! Tedd rá az ujjadat! Mi
van tőle balra?-jobbra? felfelé?-lefelé? stb. 

- ábra másolása négyzethálóba és ponthálóba
A feladatmegoldás lépései csaknem azonosak. A négyzetháló

esetén az ábra átmásolása előtt megbeszéljük annak nevét,
használatát, majd elhelyezését, azután az ujjal való átmásolás
következik, miközben mondja a gyerek az irányokat. Ez után
ceruzával, vagy színessel lehet dolgozni. Színezés, tetszés
szerint.  A ponthálónál szintén átírással kezdünk, a haladási
irányokat megnevezve, pl. ferdén, jobbra fel, egyenesen le,
ferdén jobbra fel, ferdén jobbra le. 

- diktálás után készített egyszerű rajzok:
Írólapra készülnek. Utasítás szerint kell rajzolni. Rajzolj egy

házikót a lap közepére, fölötte süssön a Nap! Tőle jobbra legyen
egy felhő, a ház alatt pedig egy keskeny járda legyen! A házikó
bal oldalán egy lombos fa áll, a jobboldalán kerítés. (A gyerek
szereti a humort, már olyan rajzot is csináltattam, ahol az égen
balra Nap, jobbra Hold volt.) 

A biztonságos téri tájékozódás térben és síkban egyaránt az
iskolaérettség alapfeltétele. Fontos feladat hárul a szülőkre ennek
nyomon követésében és fejlesztésében egyaránt. 

Az írásban látható feladatlapok forrása a NEBULÓ 1.
Képességfejlesztő feladatgyűjtemény
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50 éVEs éVFolYAm TAlálkozÓ

A fotón balról jobbra az első sor: Pádár József, Rádai Erzsébet, Papp Piroska, Szőllősi Anica, Gyárfás Katalin, 
Szigeti Gizella tanító, Zimándi Mária tanár, Koncz Katalin, előtte guggol Ferenczi László, Lévai Mária, Márkus Erzsébet. 

Második sor: Daragó Ilona, Csörgő Miklós, Őzse Erzsébet, Jenei Ilona, Kovács Ibolya, Eszteró Magdolna, Csonka Miklós,
Csízi Mária, Németh Erzsébet, Balázs Géza, Ferenczi Margit, Kovács Piroska, Bóta Zsuzsa, Cselő István. 

Felső sor: Pádár János, Balogh István, Molnár László, Andrási Tibor, Péter József, Fazekas Edit. 
Uliczki Mária, Sajtos József és Berta Mihály a fotón nem szerepelnek, de a találkozón ott voltak.

Az ilyenkor szokásos osztályfőnöki órán meghívott tanár volt Dobi Dénesné Zimándi Mária és Szautner Jánosné Szigeti
Gizella. Eredetileg 79 fő végzett ebben az évfolyamban, közülünk sajnos már 22-en elhunytak. Most 32 fő jelent meg a
találkozón, amely nagyon jó hangulatban telt. Az elszármazottak szép emlékekkel érkeztek vissza Kenderesre, ahol
gyermekkoruk boldog éveit töltötték. 2. osztályos tanítónk, Szigeti Gizella szavain mindannyian meghatódtunk: „Hálás vagyok
a sorsnak, hogy titeket kaptalak első osztályomként, mert jól lehetett veletek együtt dolgozni, és a szülőkkel is tudtuk „egyfelé
húzni a szekeret.” Tőletek kaptam a tanítás szeretetét! Köszönöm nektek!” 5 év múlva újra Veletek, ugyanitt!

2021. augusztus 28-án összegyűltek az általános iskolában 1971-ben végzett egykori diákok.

„osztálykép” 
sok hiányzóval, 

56 év után
(1965 -2. /A)

Erdei gyuláné kovács Piroska



A magyar népmese napja alkalmából egy „7 próbás mese kvíz” játékra
hívunk minden mesekedvelő gyermeket és felnőttet!

Aki helyesen válaszol az alábbi 7 kérdésre, sorsoláson vesz részt, „mesés”
nyereményekért.

Határidő: 2021. szeptember 30.
A válaszokat az alábbi elérhetőségekre kérjük: Városi Könyvtár Kenderes, Szent

István út 35. (postaláda) vagy a konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu e-mail címre.
A megfejtés mellé kérjük feltüntetni a megfejő nevét és életkorát!
A nyertesek nevét a Krónika októberi számában közöljük.
A könyvtár Facebook oldalán további „mesés meglepetések” találhatók: szókereső

és memóriajáték. Jó szórakozást kívánunk!
könyvtárosok
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kultúra

A házasodni indult királyfitól mit
kérdez az óriás?
1) Ki vagy te?
2) Mi bajod, tán beteg vagy?
3) Mit keresel te emberféreg?

mit Csinált Erős János 20 éves koráig?
1) szántott, vetett
2) hamut őrölt a sutban
3) puszta kézzel fákat csavart ki az

erdőben

mi került a kőlevesbe, hogy ízletesebb
legyen?
1) szalonnabőr
2) oldalas
3) kolbász

„Hamm, titeket is bekaplak!” melyik
meséből idéztünk?
1) A loncsos medve
2) Erős János
3) A kis gömböc

ki volt a testvére nyakiglábnak és
málészájnak?
1) Óriáskéz
2) Csupaháj
3) Hosszúhaj

milyen állat volt kacor király?
1) medve
2) róka
3) macska

mi a neve a magyar népmesék
csodalovának?
1) Párka
2) Unikornis
3) Táltos.

móricz zsigmond művelődési Ház

Süti verSeny
A Búcsú-napi Horthy lepény sütő verseny résztvevői mind első helyezett lehetett volna, mert mindenki finom sütikkel

ajándékozott meg bennünket. A zsűrinek nehéz dolga volt. Büszkék lehetünk rá, hogy a fiatalok is kedvet kaptak a finomságok
elkészítéséhez. 

1. helyezett királyné kocsmár Judit (a recept olvasható a „gasztronómia” rovatban), 
2. helyezett Fazekas nikoletta, 
3. helyezett Ferencziné Török Teodóra. 
különdíj: krokaveczné kovács mónika.
Nagyon finom volt a további személyek sütije is:Adamecz Mihályné, Antaliné Ladányi Krisztina, Gál Mária, Vince Rita
Szeretném elárulni, hogy a karcagi Senor együttes és az Érzés zenekar mind elfogyasztotta, az igazi zsűriként megállapították,

hogy nagyon finom, ilyet még nem ettek. Hírét vitték reméljük, hogy Kenderesen milyen finom Horthy lepényt sütnek a helyi
asszonyok.

Tóthné molnár ágnes főszervező

Magyar Népmese Napja
2021. szeptember 30.

Hétfő: 8.00-16.30
kedd: 8.00-16.30

szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-16.30
Elérhetőségeink: 328-366

konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu

7 próbás

mese

kvíz

nYitVa tartÁS
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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.
Továbbra is elérhető a CoVId
elleni védőoltáshoz szükséges

nyilatkozat nyomtatvány.

Augusztus 17-én köszöntötte
somodi károlyt 

90. születésnapja alkalmából 
az Önkormányzat nevében 

Bogdán Péter polgármester és
Farkasné Nyika Mónika

anyakönyvvezető.
kívánunk további jó erőt,

egészséget 
kedves családja körében!

Szültésnapi
köszöntő

ÍrÓ olVAsÓ TAlálkozÓ 
és kÖnYVBEmuTATÓ 

A VárosI kÖnYVTárBAn

Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt 
2021. október 2-án (szombat) 14.00 órára 

a Városi könyvtárba 
Ványiné rózsa Anna: 

A kEndErEsI FArkAsok 
című könyv bemutatójára.

Az írónő ajánlása a könyvről:
„Többféle módját próbáltam az általam elért kutatási eredmények

rögzítésének, végül is a papír, a könyv mellett döntöttem. Ennek első hírnöke
a most megjelent kötet.

Családi történelemkönyv

A könyv az anyai ágam (Farkas) családkutatási eredményeit dolgozza fel.
Reményeim szerint ez a kötet egy sorozat kezdő kötete lesz "Családi

történelemkönyv" sorozat címmel.

A könyvben több, mint 100 kép, dokumentum igazolja a családtagok
múltját. Ugyanakkor igyekeztem a kapcsolódó családokat is bemutatni,
valamint azokat a helyeket, ahol az elmúlt 300 évben megfordultak. Nem
pusztán a kutatási eredmények felsorolására törekedtem, hanem igyekeztem
azt a történelmi, földrajzi, társadalmi környezetet is felrajzolni, ami
meghatározta életüket. Ezzel szeretném felkelteni nem csak a szűkebb család,
hanem a családfakutatás iránt érdeklődők figyelmét. A szigorú tudományos
kutatási kritériumok betartása mellett egy olyan történelemkönyvet kívánok a
kedves olvasó kezébe adni, amely megmutatja, hogy a történelmet a
hétköznapi emberek hogyan élték meg. Hiszen valójában a történelem nem
más, mint a családok története.”



kenDereS VároS krÓnikáJa2021. szeptember 19. oldal

A Bánhalma történetével foglalkozó írások
megemlítik, hogy már az 1200-as években Ó-
bánhalmán katolikus templom, illetve
plébánia állt. Az évszázadok viharai ezen
épületeket megsemmisítették, ezért a
későbbiekben egy ideig a kastélyban
kialakított kápolnában nyílt lehetőség
szentmisék bemutatására.

Az elmúlt évtizedekben felmerült a
gondolat, milyen jó lenne, ha Bánhalmának
ismét lenne temploma. Igazi temploma,
toronnyal, haranggal.

A Kenderesi Önkormányzat 2018-ban, a
Tisza-tavi templomok útján II. pályázaton 29
millió forintot nyert egy Bánhalmán építendő
imaházra. Ez az összeg azonban – hamarosan
kiderült – ezen cél megvalósításához nem volt
elegendő. Ezért az akkori polgármester
asszonnyal, Pádár Lászlónéval felkerestük Dr.
Ternyák Csaba egri érsek urat, aki 15 millió
forinttal kiegészítette a pályázat összegét.
Ezen támogatásnak köszönhetően az
építkezés elkezdődhetett.

Az Érsek úr különösen is szívügyének
tekintette a bánhalmi templomot, emiatt úgy
döntött, hogy az új épületben ne régi, használt
bútorokat helyezzünk el, hanem vásároljunk
újakat. Az Egri Főegyházmegye ezért újabb,
több mint 10 millió forintos támogatást
nyújtott a kápolna berendezésére: ebből
kerültek beszerzésre az Olaszországban
készült padok, az oltár, illetve a felolvasó
állvány, az úgynevezett ambó; a
zeneeszközök és egyéb templomi
felszerelések; illetve ebből valósult meg az
ajándékba kapott harang toronyba való
felhelyezése és elektromos vezérlésének
kiépítése.

Hogy ez a templom elkészülhetett, ahhoz
sok jó szándékra és segítségre volt szükség: a
Magyar Állam részéről, hogy kiírta a
pályázatot; az Egri Főegyházmegye részéről,

amivel a pályázati támogatás összegét
kiegészítette; Pádár Lászlóné volt
polgármester asszony részéről, aki ezen
templom építését megálmodta és
kezdeményezte; Bogdán Péter jelenlegi
polgármester úr részéről, aki az épület
építését és eszközeinek beszerzését – például
a harang településünkre szállítását –
támogatta, segítette; a tervezők, a kivitelezők
részéről és mindazon kenderesi és bánhalmi
testvérektől, akik akár az imáikkal, akár a
kétkezi munkájukkal segédkeztek és
segédkeznek az épület építésében,
szépítésében, hiszen a templom berendezési
tárgyainak elhelyezése, felszerelése mind a
mai napig tart.

Bánhalmán már áll egy szép, új épület. Azt
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy bár
egy templom esetében természetesen a külső
szépségre is oda kell figyelni, de nem ez a
legfontosabb. Hanem az, hogy legyenek
emberek, akik rendszeresen odajárnak
imádkozni. Mert a templom az Isten háza, egy
megszentelt hely, ahol találkozhatunk
Mennyei Atyánkkal; ahol együtt lehetünk
Jézus Krisztussal, aki ott lakozik a kenyér, a

Szentostya, vagyis az Eucharisztia
formájában. A templomban tarthatunk majd
keresztelőket, egyházi esküvőket, és ami
legfontosabb, a mi vallásos életünk csúcsát és
forrását jelentő szentmiséket is fogunk ott
végezni.

Az elkövetkezendő hónapokban sor fog
kerülni az épület felszentelésére. Dr. Ternyák
Csaba érsek úr ezt nagyon szeretné
személyesen végezni. Ennek pontos időpontja
még nem ismert, de természetesen mihelyst
megtudjuk, értesítjük róla Bánhalma lakóit. 

Ez a szentelés lesz majd a templomban
bemutatott első szentmise, s onnantól kezdve
terveink szerint minden hétvégén, szombat
délutánonként – a nyári időszámítás idején 5,
a téli idején pedig 4 órakor – tartunk majd
misét.

De addig is, míg ez az ünnepélyes szentelés
megtörténik, a fent említett, szombat délutáni
időpontokban felnőtteknek szóló hittanórákat,
Biblia-órákat tartunk a templomban. Még
nem misézünk, hanem ezeken az
összejöveteleken átbeszélgetjük a keresztlény
tanítás alapigazságait. Így alkalom nyílik arra,
hogy megismerkedjünk a keresztény,
katolikus hittel és alkalom arra, hogy ha
valakit gyermekkorában nem kereszteltek
meg, vagy nem volt elsőáldozó, bérmálkozó,
akkor most felkészülhessen ezen szentségek
vételére. 

Minden kedves bánhalmi lakost szeretettel
várunk az új templomba. A Jóisten adja, hogy
ezen épület is hozzásegítsen bennünket
ahhoz, hogy Krisztust még jobban meg tudjuk
ismerni, hogy neki még több ajándékában
részesülhessünk, és hogy egy olyan
közösségre találjunk, amelyben együtt
segíthetjük egymást egy Teremtőnk
elgondolása szerinti boldog, Istenben
újjászületett életre.

koltavári Attila plébános

egyházi hírek 

katolikus Egyház – A bánhalmi templom 
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Az előttünk álló hónap vasárnapjain (szeptember 19-én, 26-án, valamint október 3-án, 10-én és 17-én) a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni a plébánia
közösségi termében. 
Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus
életének fontos állomásait elmélkedjük végig.
A hónap első csütörtökén (október 7-én) 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

Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy

lódi Bálint
városunk köztiszteletben álló, a helyi Kenderes 2006 Kft. 

nyugalmazott növénytermesztési fő-ágazatvezetője elhunyt.
1980-ban a szarvasmarha állattenyésztés ágazatvezetőjeként kezdett dolgozni 

a helyi termelőszövetkezetben, majd a növénytermesztésben kamatoztatta tudását, 
mint fő-ágazatvezető. 

2020-ban központi koordinációs menedzserként ment nyugdíjba.
Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen, precízen végezte.

kenderes Város Önkormányzata és magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki, és
vígasztalódást kívánok a családnak.

Bogdán Péter polgármester

A kenderesi római katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai

VÖrÖSKErESZt HÍrEi

Használtruha börzét tart 
a Magyar Vöröskereszt 

Helyi Szervezete 

szeptember 25-én 
10.00 - 12.00 óráig, 

valamint 14.00-16 óra között. 

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

HaSZnÁLtruHa BÖrZE
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Nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz megszervezni,
végigcsinálni, ott lenni, kérni! Jó volt: szervezni a
segítőkkel, ott lenni azokkal, akik jó szívvel jönni, kérni,
kapni nagyon-nagyon sok szeretetet, bátor emberekkel
találkozni, régi-új ismerősökkel találkozni, barátságokat
elmélyíteni, barátokat szerezni. Jó volt!!! Kaptunk
lehetőséget, éltünk vele! Kaptunk jó időt, lesültünk az ég
alatt! Kaptunk színvonalas vásározókat, akiktől vásárolni
érdemes volt! Kaptunk előadókat, akik szívüket-lelküket
adták műsorukba, nekünk csak élni kellett! Kaptunk
lelkesen főzőktől ételt, nekünk csak ennünk kellett! Jöttek
olyanok, akiket nem vártunk, nem jöttek, akiket vártunk.
Nem baj! Csak az bánhatja, aki nem volt ott! Tényleg,
miért? Mi az oka annak, ha Kenderesen van rendezvény,
nem mozdul ki az odújából az örök sopánkodó? Mi tartja
vissza az örökké elégedetlenkedőt, a szőrszálhasogatót?
Netán saját kicsinyessége? Vessen magára!

Én már régóta tudom, tanulja meg más is: amit kapok,
fogadjam el jó szívvel! Jót és rosszat is egyaránt, mert az
élet ilyen!

Köszönöm a sok-sok segítőnek, a sok-sok együtt-
gondolkodónak, együtt-érző szívű embernek a 2 napot!

És amit még kaptam, azt szeretném megosztani
mindenkivel: 2021. szeptember 6-án, hajnalban írtam ezt
a pár sort:

Ha még eddig nem tudtam volna, most megtanultam
újra! Hol van a kegyelem? Egy régi barát újra helyt-
állásában, az új ismerős fél-mosolyában, a szálló por
hangulatában, a kicsi lány kacajában, a bátor ember
kiállásában, a gyáva elfutásában, a leváló részek
fájdalmában, az újra kiegészülésben, az együtt-
éneklésben, a kis legény hangulatában, a korosztály együtt
táncolásban, a becsmérlők felcsillanó szemében, a
csillagos ég útmutatásában, a bátrak kiállásában, az
egymás hiányosságainak észrevételében, a gördülő szavak
görgésében, az Akarat előtti meghajlásban, a távolról jött
ismerős segítségében. A lányok szoknyájának pörgésében,
a fiúk férfiasságában. Az együtt imádkozásban, az együtt-
létben. Hol a kegyelem? Ahol hagyjuk egymást élni! Ahol
merünk élni! Ahol az Isten zenél! Ott kegyelem van! Mert
lehet tisztelni!

Cseh Judit lelkész

Minden kedves fiatal és középkorú
férfit szeretettel várunk Kenderes és
vonzáskörzetében egy tanfolyam
keretében Kenderesen a Start
Mintaprogram Telephelyén (Vasút út
3), aki szeretné megtanulni,
elsajátítani ezt a gyönyörű szép
szakmát, ami a mai világban teljesen
kihalófélben van, azaz a luxus
nádtető készítést. Egy pár hónapos
(5-6) tanfolyam keretében,
későbbiekben pedig külföldi
munkavégzés és hosszú távú
szerződéssel nagyon jó pénzkereseti
lehetőség. További információ a
következő elérhetőségeken kapható.
Telefon:06-30/2961676

Munkát keresők
figyelmébe!

V. magyarok Vására és 
a Horthy-család kenderesi temetésének 

28. évfordulója után

ciVil SzerVezetek



2021. augusztus 28-án ünnepeltük az évfordulót. 1991-
ben alakult meg a kenderesi Mozgássérült Csoport
Eperjesi Lászlóné Kati néni vezetésével. Kati néni sajnos
nagyon hamar súlyos beteg lett, és meghalt. Emlékét még
ma is szívünkben őrizzük. A csoport vezetését 2004-ben
Bodor Andrásné vette át. Ez a feladat önkéntes és nehéz is.
Hál’ Istennek sikerült megünnepelni az évfordulót, még
ha nehezen is, ugyanis önkormányzati támogatást már
évek óta nem kaptunk. Vendégekkel, a csoport tagjaival és
kistérségi csoportokkal ünnepeltünk. 30 év nem kevés egy
szervezet életében. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a
megyei szervezetekkel, és helyi szervezetekkel. Évente
három rendezvényünk volt, nőnap, rokkant nap, és a
karácsonyi rendezvénnyel zártuk az évet.
Tevékenységeinkről szeretnék egy kicsit bővebben
beszámolni. 

Minden évben ortopéd rendelést szerveztünk itt,
helyben. Kirándulni jártunk. legtöbbször Cserkeszőlőre a
gyógyfürdőbe mentünk, de voltunk az Országházban,

dunai hajókiránduláson, és még sok más helyen. 2008-ban
alakult meg a tagjainkból a néptánc csoport. Nevünk
„Topogók.” Első években itthon táncoltunk. A táncokat
Berta Zsófi tanította be. A későbbiekben már nagyon sok
helyen táncoltunk. A tánccsoport 14 főből állt. 2016 és
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30 éve alakult meg a kenderesi mozgássérült Csoport

„Ott lehetsz a legértékesebb, ahol az élet a legtöbb akadályt állítja eléd.

A nehézségek tanítanak meg arra, hogy van benned valaki, akinek ez nem nehéz.”



2017-ben úgy gondoltuk, megmérettetjük tánctudásunkat.
Jelentkeztünk az országos Ki mit tud?-ra. Sikerült mind a
két évben arany minősítést nyerni. Nagyon büszke voltam
a tánccsoport tagjaira. 11 évig működtünk, és nagyon sok
szép élményben volt részünk. Köszönöm azoknak a
segítségét, akik akkor hozzájárultak anyagiakkal. 2015-
ben megszerveztük a „Fogyatékkal élők találkozóját.” Ez
a rendezvény lehetőséget teremtett a mozgásában
korlátozottak bemutatkozására. Rendezvényünkkel
szerettük volna bizonyítani a fogyatékossággal élők
kitartását és képességét. Megrendítő, felemelő és
elgondolkodtató pillanatok szem-és fültanúi voltunk.

Az intézmények lakói és dolgozói is nagyon várták az
ismerősökkel való találkozást. Sajnos 2019-ben már nem
tudtuk megtartani a találkozót a Covid miatt. 

2018-ban pályáztam az Emberi Erőforrások
Minisztériumába egy erdélyi kirándulásra. Sok szép
helyen jártunk. 45 emberrel 4 napig felejthetetlen

élményekben volt részünk. A Csíksomlyói Búcsún is részt
vettünk. A vírus miatt nagyon sok minden megváltozott,
csak reménykedni tudok, hogy többet tudunk találkozni az
elkövetkező időkben. Itt szeretném megköszönni a
csoporttagoknak a sok segítséget. Köszönök mindennemű
adományt a kenderesi vállalkozóknak Az évfordulóra
kaptunk egy szép nagy, és nagyon finom tortát. Az
adományozó két pártoló tag Menyhárt Zoltánné és Tóth
Edina volt. Köszönjük!

Szeretném a férjemnek és a családomnak a sok
segítséget és megértést megköszönni.

Röviden ennyit szerettem volna leírni. Kívánok további
jó egészséget mindenkinek!

Bodor Andrásné
csoportvezető

(fotók: Tóth Edina)
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