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Ady Endre: Karácsonyi rege c. versének utolsó soraival tisztelettel köszöntöm településünk valamennyi lakóját
városunk önkormányzata nevében az adventi várakozás, a Karácsonyra való készülődés időszakában.

Ilyenkor év vége felé közeledve, számvetést készítünk a mögöttünk hagyott esztendőről, mit végeztünk, mire
jutottunk. Összegzésképpen, röviden igyekszem ezt most itt megtenni, szigorúan a tényekre hagyatkozva.

Intézményeink működését az idén is tudtuk biztosítani, kötelező feladatainkat el tudtuk látni. A veszélyhelyzet miatt
nem tudtunk tartani közmeghallgatást a közel 1 milliárd Ft-os költségvetésünk elfogadása előtt.

Januárban levezényeltük a szociális célú tűzifa kiosztását is, ezáltal 440 fő jutott személyenként közel 8 mázsa fához.
Ez a korábbi évekhez képest jóval nagyobb mennyiség volt. Most decemberben pedig már az idei, hasonló mennyiségű
tűzifa kiszállítását végezzük.

Februárban elkészült a Művelődési Ház mellett a térkövezett piac területe, ezzel visszakerült a régi, a lakosság által
jól megszokott helyére a piacunk.

Márciusban a biztonságos közlekedés érdekében kihelyezésre került egy közlekedési tükör a Deák F. út és a 4-es főút
találkozásánál, a transzformátornál.

Áprilisban állt munkába Dr. Szabó Zoltán háziorvosunk felesége Dr. Nagy Erika, aki ellátja a II.-es vegyes háziorvosi
körzetet.

Tehát ismét orvos házaspár látja el városunkban a háziorvosi teendőket.
A koronavírus elleni védőoltások beadása egész évben folyamatos volt.
Folyamatosan működtettük az ultrahangos vizsgálatot az orvosi rendelőben.
Önkormányzatunk is csatlakozott a jeruzsálemi tánckihíváshoz, amellyel tiszteletünket és köszönetünket fejeztük ki

az egészségügyi dolgozóknak az elvégzett munkájukért.
A vészhelyzet feloldása után, júniustól számos színvonalas kulturális rendezvényt, ünnepséget sikerült megtartani, és

az idén újra sor került a Kenderesért Emlékérmek és a Díszpolgári Cím adományozására.
Kifizetésre került az iskolakezdési és a jó tanulóknak járó támogatás.
Rendszeresen felköszöntöttük településünk 90 éves lakóit.
A közfoglalkoztatási programban az idén 73 fővel vettünk részt.
Küzdelmes, emberpróbáló időszak van mögöttünk, de a váratlan kiadások és a központi elvonások, megszorítások

ellenére is talpon vagyunk, működünk, fejlődünk, és tervezhetjük a jövő évet.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal segítették településünk fejlődését. Köszönöm

mindenkinek az elmúlt időszakban végzett munkáját, az áldozatát, az energiáját, akik valamilyen formában tettek a
közösségért.

Ezúton kívánok Kenderes és Bánhalma minden lakosának Áldott Karácsonyt és békés, boldog új esztendőt a 2022-es
évben!

Bogdán Péter polgármester



Településünk egészségügyi dolgozói ebben az évben megfeszített, erőn felüli, lelkiismeretes, odaadó
munkát végeztek és magas színvonalon szolgálták városunk egészségügyi ellátását. Önkormányzatunk a
szűkös anyagi helyzetének ellenére is egy szerény ajándékcsomaggal köszönte meg az idei esztendőben
végzett munkájukat, melyet Baktai Kálmán és Csáthy Zoltán képviselő társaimmal adtunk át részükre.

Köszönet érte a lakosság és az önkormányzat nevében!
Bogdán Péter polgármester
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Köszönet az egészségügyi dolgozóknak
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TÁJÉKOZTATOM
A LAKOSSÁGOT, 

hogy a Magyar Falu Program
keretében benyújtott 
pályázatunk támogatása

következtében 
több házi kedvenc is ingyenes

állatorvosi szolgáltatásban részesült.
A képen látható 

Egyed-Kun Mihály 
két kutyáját ivartalanítja, 

veszettség ellen oltja 
és mikrochippel megjelöli 
dr. Terjék Imre állatorvos. 

Ezen esemény kapcsán jelen voltunk
a pályázatíró 

Dr. Záhonyi Ferenc Jegyző Úrral.

Bogdán Péter polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 

2021. december 27 és 
december 31 között zárva tart!

A fenti napokon az ügyfélfogadás szünetel!

Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Szociális ügyek: 06 59/328-214
December 27. (08:00-12:00)
December 29. (13:00-16:30)
December 30. (08:00-12:00)

Pénzügy/Pénztár: 06 59/328-109 
Dec. 29. (08:00-16:00)

Munkaügy: 06 59/ 328-109 
Dec. 27. (08:00-16:00)

Adó: Túri Jánosné 06 59/328-225 
Dec. 27-28. (08:00-16:00)

Anyakönyvvezetés -  kizárólag halálesettel és születéssel
kapcsolatos ügyintézés miatt:
Dr. Farkasné Nyika Mónika - 06/30-716-3295

Ipar- és kereskedelem – kizárólag hirdetménnyel
kapcsolatos ügyintézés miatt: 
Tóthné Kis Csilla - 06/30-304-6780

Megértésüket, és türelmüket köszönjük!

KÖZÜGY

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket,

és boldog új évet
kíván mindenkinek

Kenderes város
hivatalos honlapja:

a kenderes.hu

Egyéb funkcionális részegység vezető- műszakvezető
(Kisújszállás),
Informatikus rendszergazda (Kisújszállás),
Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású-operatőr
asszisztens, operatőr technikus, filmforgatás során fellépő
asszisztensi feladatok ellátása (Kunmadaras külterülete).
Hírlap értékesítő (Kunmadaras),
Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Kisújszállás), 
Hegesztő (Kisújszállás),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozású (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
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November elején az egészségtudatos életmód népszerűsítése
jegyében szerveztünk délutáni foglalkozást a gyerekeknek. A
sorversenyen hét feladatot kellett teljesíteni az alsós csapatoknak,
melyekhez elsősorban ügyességre és gyorsaságra volt szükségük. A
felsős osztályok egy vidám közös zenés torna után összedugták a
fejüket és rejtvényes feladatokat oldottak meg, melyek az
egészséghez és híres magyar olimpikonokhoz, közöttük megyénkhez,
városunkhoz köthető olimpikonokhoz kapcsolódtak. Köszönjük
Gaszparjan Szilvia tanárnőnek, hogy a nap végén a résztvevők
egészséges aszalt gyümölcsöt kóstolhattak.

Arra kértük a gyerekeket, hogy segítsenek énekesmadarainknak
átvészelni a telet, építsenek madáretetőt újrahasznosított anyagokból.
Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet madarainkról való gon-
doskodásra, rajtuk keresztül a teremtett világért való felelősségünkre.

Az ünnepre hangolódó kézműves foglalkozáson a felsősök
közösen készítették el az osztály adventi koszorúját. Az alsósok
adventi készülődésén öröm volt nézni az ügyes kis kezeket,
melyekkel kétféle hóembert is készítettek. Az 1. és 2. osztályosok a
könyvtárban találkoztak a Hópihe álom könyv szerzőjével, Balla
Piroska óvónénivel.

Az alsósok Suli-Guru versenyfeladatokat oldottak meg. Háromfős
csapatunk – Jelen Jázmin, Szabó Lili és Gaszparjan Ruben – Csörögi
Gábor tanár úr támogatásával hittanversenyre készült, előzetesen
rajzot és videót készítettek, majd online feladatsort oldottak meg.
Várjuk a verseny eredményét. Nyolcadikosaink – Erdei Éva, Kiss
Balázs, Rabi Fanni és Gaszparjan Ruben – első helyezést értek el a
Tamási Áron vetélkedőre benyújtott pályamunkájukkal, melynek
elkészítésében Oros-Rázsó Katalin tanárnő volt a segítségükre.

A Lázár Ervin Program keretében a harmadikosok Szolnokon a
Lúdas Matyi című előadást tekintették meg. Szép környezetben
maradandó élményt nyújtott a színészek játéka, emellett a zene, a tánc
és a helyzetkomikumok is nagyon tetszettek a gyerekeknek. Azt
mondták, hogy jó lenne újra színházba menni.

Novembertől minden hónapban egy egyéni és egy osztálykihívást
teljesíthetnek tanulóink, majd a tanév végére kiderül, hogy melyik
osztály lesz az iskola kihívásainak bajnoka. Ebben a hónapban az
osztályoknak Szent Imre hercegről kellett plakátot vagy osztályde-
korációt készíteniük, az egyéni feladat pedig egészséges ételreceptek

gyűjtése volt. Szinte minden osztály és sok diák csatlakozott a kihí-
vást teljesítőkhöz és kapott egy-egy pecsétet a „kihívásgyűjtő”
kártyába.

November 29-én iskolánkban is fellobbant az adventi koszorú első
gyertyájának lángja, mellyel elkezdődött a karácsony eljöveteléig,
Megváltónk érkezéséig tartó szent várakozás időszaka. A második
gyertyagyújtás után Szent Miklós püspökről is megemlékeztünk és
minden gyermeket csokimikulással ajándékoztuk meg. Ez a nap
egyébként is a Mikulásról szólt iskolánkban, az alsósok részt vettek
az óvónénik műsorán, a szülők segítségével csomagok érkeztek a
gyerekekhez, és tanórákon is igyekeztünk egy-egy feladatot Szent
Miklós legendájához kapcsolni.

A közelgő ünnepek alkalmából Juhász Gyula soraival kívánok
intézményünk tanulói és dolgozói nevében áldott, békés karácsonyt
és szeretetben gazdag új évet!

Nagyné Lenge Margit

INtéZméNYI KÖRKép – Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.
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Már a hetedik filmszemle?
A Fenyves Otthon 2015-ben lépett be a Magyar Speciális Mozgókép

Egyesület tagjainak sorába, amelyet Fábián Gábor alapított 2014
őszén. Így 2015 tavaszán hat lakóval egy filmes csoport alakult az
otthon azon lakóiból, akik kedvet éreztek ehhez a művészeti
tevékenységhez.

Azóta már voltak lemorzsolódások, de a csoport magja három fővel
megmaradt: Tóth Mária, Nyíri László, Ivánfi Tibor tagokkal. Ők
szívvel-lélekkel dolgoznak minden évben azon, hogy újabb és újabb
alkotásokat hozzon létre a csoport, és minden egyes MSMKE
programon új ötletekkel tudjunk részt venni.

Szinte hihetetlennek tűnik számomra is, hogy már a VII. Magyar
Speciális Független Filmszemlén vettünk részt ebben az évben. Filmes
csoportunkat kisebb és nagyobb sikerek kísérték ebben a hét évben. A
nyereményeket minden évben vissza tudtuk forgatni a filmezéshez
szükséges eszközök megvásárlására. A legfontosabb mégis az, hogy már
20 fölötti speciális filmes alkotással gazdagodhattunk, amelyek elérhetőek
www.sfa.hu oldalon a településnél Bánhalmát választva.

Nagyon fontos számunkra is, és a Magyar Speciális Mozgókép
Egyesületnek is a küldetése, hogy ezeket a filmeket be tudjuk mutatni,
ezzel is bizonyítva azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek is
képesek értéket teremteni. Ennek a törekvésnek a nyomán rendezte
meg a Fenyves Otthon, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület és a
Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány 2019 őszén első
alkalommal a Tiszántúli Speciális Filmszemlét Kisújszálláson a
Vigadóban. Ezen a filmszemlén ajándékként filmezést segítő képes
könyveket is kaptak a nyertes csoportok, így mi is. Az egyik könyv az
animációról szólt. Nyíri László, a filmes csoport egyik tagja ezt
többször is végiglapozta, és azt mondta, hogy ő szeretné megpróbálni
az animációt. Filmes táborban már láttunk ilyen technikával készült
filmet, de azt nem tudtuk, hogyan készíthetjük el. Így a forgatókönyvet
és a háttérképeket elkészítettük itthon. A nyári szolnoki speciális filmes
táborban pedig az ott lévő fotós, vágó, színész, gyógypedagógus
szakemberek iránymutatásával, segítségével elkészült első animációnk,
amellyel „Szemle Nagydíjasok” lettünk a VI. Magyar Speciális
Független Filmszemlén. A covid járvány miatt azonban csak online
eredményhirdetés volt, amit nehezen éltek meg a csoporttagok. A
sikeres alkotás után ebben az évben is elterveztük, hogy folytatjuk új
történettel. Januártól augusztusig egy újabb filmet készítettünk úgy,
hogy a táborban elsajátított tudást alkalmazva nagyon ügyesen tudtak
együttműködni a csoport tagjai. Mivel ebben az évben sokkal
komplexebb, bonyolultabb történetet talált ki a forgatókönyvíró, így
több háttérre volt szükségünk. Az egyik új lakónkat - aki szépen rajzol
- próbáltuk bevonni a csoportba, és megtalálni a neki megfelelő
tevékenységet.

Év közben még egy felkérést is kapott a csoport a Magyar Speciális
Mozgókép Egyesület elnökétől Fábián Gábortól: készítsük el gyurma
animációval a VII. Magyar Speciális Független Filmszemle
beharangozó videóját. Ez is nagyon jó gyakorlási lehetőség volt az
előtt, amikor is augusztus elején elkezdtük lefotózni a „Találkozások”
című animáció képkockáit. A fotókat Ivánfi Tibor készítette, a bábokat
Tóth Mária és Nyíri László mozgatták, Berki Annamária pedig a hátte-
reket rendezte sorba. Ezután animációs programmal összeállítottuk a
képeket, majd zenét és hangokat kerestünk hozzá, így lett kész az alko-
tásunk. Ezzel az alkotással először a Tiszántúli Speciális Filmszemlén
második helyezést értünk el, most pedig november közepén a VII.
Magyar Speciális Független Filmszemlén „A Szemle Nagydíját” kaptuk,
amely nagy boldogsággal töltötte el a filmes csoporttagokat, ezzel
további motivációt biztosítva a jövőben is.

Végül szeretném megköszönni a Fenyves Otthon minden dolgozó-
jának, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek, a Segítő Kézzel a
Fogyatékosokért Alapítványnak, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének, és az
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének, hogy ebben az évben
támogatta a Bánhalmai Filmes Csoport munkáját.

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog újévet
kívánva minden olvasónak!

Tóthné Nagy Ágnes
a Fenyves Otthon filmes csoportjának vezetője

INtERJú  Túl a hetedik Magyar Speciális Független Filmszemlén

Zárókép 
a VII. Magyar Speciális 
Független Filmszemlén

A képen balról jobbra: Ivánfi Tibor, Nyíri László, 
Tóth Mária, Berki Annamária, Rácz József 
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KultúRA Móricz Zsigmond Művelődési Ház
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A könyvtár 
ünnepi nyitva tartása: 

december 23. csütörtök: zárva
december 24. péntek: zárva
december 27. hétfő: 8.00-16.30
december 28. kedd: 8.00-16.30
december 29. szerda: 8.00-16.30
december 30. csütörtök: 8.00-12.00
december 31. péntek: zárva

Agatha Christie: Adventi krimik
Aurélia Beaupommier: Varázslatos sütemények és más
fantasztikus desszertek
Bridget Collins: A könyvkötő
Bruce D. Perry: Mi történt veled? Életünk újraalkotásának
kulcsa, a múlt traumáinak elengedése
Czank Nelli: Menekülés, New York, szerelem: egy parti,
egy nagy találkozás, egy bűnös játszma. Ki ússza meg élve?
Danielle Steel: A sötét oldal
David Attenborough: Egy élet a bolygónkon: a szemtanú
vallomása- és látomás a Föld jövőjéről
Fieldy: Korn: függőség, hit, gyógyulás
Franceska Nielk: Dermesztő hideg; Üdv újra itthon,
édesem!
Guiness World Records 2022
Heather Dune Macadam: 999fogoly: az első auschwitzi női
transzport története
Irina Georgescu: Kárpátok ízei: a legfinomabb ételek a
zakuszkától a kürtőskalácsig
Janikovszky Éva: Van egy jó hírem! Válogatott írások
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: a harmadik kerék (7. rész)
Jo Nesbo: A féltékenység-szakértő és más történetek
Kiss Judit Ágnes: Babaróka karácsonya
Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám: a valóságos
regény folytatódik
Nora Roberts: A pihenőlak
Roger Lancelyn Green: Arthur király és a kerekasztal
lovagjai
Stephen King: Borzalmak városa
Veszprémi László Bernát: 1921: a Horthy-rendszer
megszilárdulásának története
Vízvári Cecília: Csiga Pali és a pitypang; Mimóza és a
páratlan papucs

Segítünk a védőoltáshoz szükséges ügyintézésben!

A Városi Könyvtárban elérhetőek a COVID elleni védőoltáshoz szükséges nyilatkozatok: 
- Hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz (minden oltáshoz szükséges).

- Jelentkezési lap COVID-19 elleni védőoltás igénybevételéhez (tanulóknak).
- Szülői hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz 12 és 18 év közötti személyek részére.
- Szülői hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz 16 és 18 év közötti személyek részére.

- Hozzájáruló nyilatkozat a 3. oltáshoz.
Az előre kitöltött nyomtatványok gördülékenyebbé teszik az oltási pontokon történő ügyintézést. 

Kedves kenderesi lakosok! 
Kedves Horthy Kormányzó Úr Tisztelői!

Abból kell nekünk, a fiatalabb generációnak gazdálkod-
nunk, annak a fának a gyümölcsét, a termését kell leszüre-
telnünk, amit a mi szüleink, a mi nagyszüleink és a mi
dédszüleink elültettek.

Keressük azokat, akik bármiféle információval tudnak
szolgálni, vagy egy  történetet elmesélni, vagy egy fényké-
pet, egy írásos dokumentumot, egy emléktárgyat mutatni
abból a korból, amikor a Főméltóságos Úr és családja élt itt,
a mi kis városunkban.

Ha Ön magára ismer, vagy tudja, hogy a rokona, ismerőse,
barátja vagy a szomszédja rendelkezik ilyen információval,
akkor kérjük, jelezze ezt felénk!

Ezt megtehetik a Kiállítóteremben (Szent István út 41.)
személyesen, vagy telefonon az alábbi számon:  +36 59/528-
044, +36 30/455-3485 nyitvatartási időn belül, vagy e- mailben
a kendereskincsei@gmail.com email címre.

Nagyon örülünk, és várjuk a jelentkezéseket!

Áldott, Békés Ünnepeket kívánunk!

A Kiállítóterem munkatársai

Városi Könyvtár 

Turisztika

Új könyveink
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Karácsony, december 25-e egy olyan nap, amikor
négyféle, egymást követő szentmisét lehet bemutatni.
Mindegyikben más-más szentírási olvasmányokat olva-
sunk fel. Ezeken keresztül elénk tárul Jézus Krisztus
születésének, az Üdvözítő eljövetelének egész története,
egész íve. 

Az előesti szentmisén az evangéliumban (Mt 1, 1-25)
arról értesülünk, hogy volt egy lány, Mária, aki jegyese volt
egy József nevű férfinak, de mielőtt összeházasodtak,
egybekeltek volna, kiderült, hogy a lánynak kisbabája lesz.
Isten pedig elküldte Józsefhez az angyalát és álmában
elmondta neki, hogy „József ne fél attól, hogy magadhoz
vedd Máriát, mert – Ő nem megcsalt téged, hanem – a benne
fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert Ő váltja meg népét bűneitől”. 

Aztán a következő, az éjféli mise evangéliumában (Lk
2, 1-14) már magának a betlehemi születésnek a története
tárul elénk. Máriának és Józsefnek az otthonukból,
Názáretből egy népszámlálásra el kellett menniük
Betlehembe, József szülőföldjére. Itt elérkezett Mária
órája és megszülte gyermekét. Illetve ebből a szentírási
részletből értesülünk arról is, hogy az angyalok még ezen
éjjel felkeresték a pásztorokat és hírül adták nekik, hogy
Betlehemben megszületett a világ megváltója.

A következő – a 25-én, korán reggel bemutatott
szentmise – a pásztorok miséjének evangéliuma (Lk 2, 15-
20) már a pásztorok útnak indulásáról szól. Az angyalok
hírhozatala után felkerekedtek, elindultak, elmentek
Betlehembe, ahol megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő kisdedet.

EGYhÁZI híREK

Katolikus Egyház

Karácsonyi találkozás Jézussal



Végül az utolsó, az ünnepi szentmisén János evangé-
liumának bevezetőjét, prológusát olvassuk fel (Jn 1, 1-18),
amelyben a szent szerző már arról ír, hogy ez a
Betlehemben megszületett kisded igazából az Isten Igéje.
Aki öröktől fogva, az időn kívül létezik, az Atya egyszü-
löttje, aki nem teremtmény, akiben az egész világ létrejött,
akinek az egész világ köszönheti a létét, akiben az Atya
kimondta önmagát, akin keresztül meg tudjuk Őt mi is
ismerni, s aki karácsony éjjelén emberré lett. Jézus Krisztus.

Mindezen szentírási részleteken keresztül itt áll előttünk
a karácsony története, melynek segítségével
rácsodálkozhatunk Isten csodálatos működésére. Isten az,
aki életbe hívott minket. Ő az, aki miután az ember az
ősbűn elkövetésével elfordult tőle, megígérte nekünk a
Megváltót, aki visszaszerzi nekünk a boldogságot, az örök
életet. Isten az – a Szentháromság – akinek köszönhetjük,
hogy ez az Üdvözítő eljöhetett hozzánk: az Atya küldte el
a Fiút, aki emberré lett, méghozzá úgy, hogy a Szentlélek
szállt le Máriára, s Őtőle fogant. Isten volt az, aki az
angyalon keresztül figyelmeztette Józsefet, hogy ne féljen
maga mellé venni Máriát. Isten volt az, aki megszólította
a pásztorokat, vagyis aki figyelmeztette az ószövetségi
választott nép tagjait, hogy elérkezett a Megváltó,
induljatok el feléje, adjatok neki helyet az életetekben. És
Isten az, aki azt az érdekes bolygó együttállást a természet
törvényein keresztül létrehozta, amely égi jelenést
elkezdik követni a napkeleti bölcsek, akik messze földről
érkezve jutnak el így Krisztushoz. Vagyis Isten az, aki már
nem csak az Ő ószövetségi választott népét, akikhez a
pásztorok is tartoztak, hanem a világ minden nemzetét is
meghívja magához a Fián keresztül, aki minden népet,
minden embert meghív az istengyermeki életre. 

A betlehemi történetben szereplő emberek között
vannak, akik hallgatnak Istenre, de ott van például
Heródes király, aki annyira el van foglalva magával, a
saját nagyságával, hogy nem is akarja megnyitni az Úr
előtt az életét. Aki ahelyett, hogy örült volna annak, hogy
végre megszületett a Megváltó, csak a saját hatalmát
féltette. Illetve az elmúlt századok történelmét is ha
megnézzük, bár már meg vagyunk váltva, bár már elhozta
hozzánk Isten csodálatos ajándékát Jézus Krisztus, mégis
hányan voltak és vannak, akik nem kérnek belőle, akik
nem kérnek a megváltásból. 

A karácsonyi esemény tehát arra is felhívja a
figyelmünket, hogy mennyre fontos, hogy mi azok közé
akarjunk tartozni, akik Jézust örömmel és szeretettel
várják és köszöntik. A pásztorokban és a napkeleti
bölcsekben is a maguk szintjén volt egyfajta bölcsesség. A
pásztorok a szívükre, az angyalra hallgatva indultak el
Jézus felé; a napkeleti bölcsek pedig csillagtudósokhoz,
csillagászok módjára az értelmüket követve.

Jézushoz nagyon sok út vezet. Mi emberek különfélék
vagyunk, de ebből a történetből is látszik, akármilyen is az
érdeklődési körünk; akármerről: közelről, vagy távolról
indulunk el az Úrhoz, de eljuthatunk hozzá. És ha
megtesszük az út ránk eső részét, ha hajlandóak vagyunk
köszönteni a világunkban, a mi saját, személyes kis
világukban Jézust és hajlandóak vagyunk Őt elfogadni
megváltónknak, életünk vezetőjének, akkor Ő, Isten
karácsonykor e világba érkező fénye a mi életünket is be
tudja ragyogni.                                            

Koltavári Attila plébános
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A Kenderesi Római Katolikus Plébánia
imaalkalmai, programjai

Az előttünk álló hónap vasárnapjain: december 19-én és 26-án (a Szent Család vasárnapján); valamint január
2-án, 9-én (Urunk megkeresztelkedésének ünnepén) és 16-án, a szentmisék délelőtt negyed 10-kor fognak
kezdődni.

Karácsony első napján, december 25-én, illetve újév napján, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, január
1-jén szintúgy délelőtt negyed 10-kor kezdődnek majd a szertartásaink.

Csütörtökönként adventben a roráte szentmiséket reggel fél 7-kor tartjuk, amikor a reggeli zsolozsmát is
elimádkozzuk.

Advent elmúltával, a karácsonyi időben a csütörtöki szentmisék – így január 6-án, vízkereszt ünnepén is –
délután 16 órakor kezdődnek, előttük félórával a rózsafüzért imádkozzuk.

Szenteste, a december 24-ről, 25-re virradó éjjel – a tervek szerint – 22 órakor veszi kezdetét az ünnepi
szentmisénk. 

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt meg kellene változni a szertartások kezdési időpontjait, akkor arról
a plébánia előtti hirdetőtáblán, illetve a plébánia honlapján (kenderesiplebania.eoldal.hu) értesíteni fogjuk a
Kedves Testvéreket.

Koltavári Attila plébános
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Véradás

2021. december 16-án 
csütörtök 13.00 – 16.00 óráig 

a művelődési házban.

VÖRÖSKERESZT HÍREI

A Magyar Vöröskereszt elismerő Oklevélben köszönte meg
Komendát Zsuzsanna és Őzséné Juhász Erzsébet a koronavírus-
válaszadásban végzett önkéntes szerepvállalásukat. Gratulálunk az
elismeréshez, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget
kívánunk!

KEDVES OLVASÓ!

Az alábbi írással kívánok meghitt, szép karácsonyt!
Mikola Istvánné főszerkesztő 

Fekete István: Betlehem (részlet)

„Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék felett
és a völgyek hajlásaiban fenyegetően kék volt a köd. Azután Király bácsival
találkoztunk, a kanász-számadóval.

– Hová mentek, gyerekek?
– Csak ide, a szomszédba...
Az öreg felnézett az égre...
– Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan idő gyün, hogy megemlegetitek...
– Sietünk, Károly bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak (ne

mondják a szomszéd faluban, hogy nem látják szívesen a gyerekeiket), és főleg úgy tömték a perselyt, hogy se láttunk,
se hallottunk.

Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket, és szitálni kezdte a havat a fekete éjszakába. Ezt azonban a házak
között alig lehetett érezni, de amikor kiértünk a szabad mezőkre, belénk mart, és engem, aki a betlehemet vittem, majd
belelökött a patakba.

– Egyenest! – vezényelt Jancsi, aki nagy lókötő volt, de a szíve helyén. – Ha a nyárfás utat elértük, nincs semmi baj.
– Nem kellene visszafordulni?
– Nem! – üvöltött Jancsi. – Engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén.
Az idő és a tér elveszett. A nagy subákat majd földre nyomta a szél, a hó vágott, mint a jeges vessző, és reszketve

izzadtunk, ijedt kis erőnk utolsó megfeszítésével.
Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél, és kísértetiesen csapkodta a papírt, miközben a toronyban

a kis bádogcsengő néha megkondult, mint a lélekharang. Nem tudtuk, hol vagyunk, és szívünk körül halálos hidegen
bujkált a félelem.

– Megfagyunk – mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett, de sírását elkapkodta a sikoltó
szél.

És csak álltunk. Összebújtunk Gábris körül, a betlehem lecsúszott a kezemből a hóra, és nem hittünk már semmiben,
csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk.

– Imádkozzunk! – mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a
csendben alig hallhatóan, mégis világosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó.

– Harangoznak – ordított Jancsi –, most már tudom az utat.
– Imádkozzunk – mondta Péter, és imádkoztunk.
És az éjféli misén otthon voltunk.
És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a betlehem, azt az imát mondom és azt a harangszót hallom még ma

is.”

CIVIl SZERVEZEtEK
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szakrendelés
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szemész főorvos

Kisújszállás, Nagy I. út 6/a
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Kedves Olvasó!
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alábbi elérhetőségeket. 

Mikola Istvánné főszerkesztő
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