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Tisztelt kenderesi és bánhalmai lakosok!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket az új esztendő elején.
Elérkezett végre az a pillanat, amikor – azt hiszem mind-

annyiónk nevében fogalmazhatok – örülünk, hogy a hátunk
mögött hagyjuk a 2021-es évet.

Egy rendkívül nehéz esztendőt zártunk le, amit örömmel
teszünk.

Ha 2021-re egyszer majd visszatekintünk, és valami pozití-
vumot kell mondani, akkor egyet mindenképpen kiemelhetek:
ez pedig a szolidaritás.

2021 legnehezebb első hónapjaiban, amikor minden zárva
volt, amikor nem működtek a vendéglátó helyek, amikor nem
lehetett rendezvényeket tartani, szinte semmit nem lehetett meg-
rendezni. Akkor egy olyan példátlan összefogás valósult meg
városunkban, amelyet nehéz egyszerű szavakkal megköszönni.

Ha ki kellene emelnem valakit vagy valakiket, akkor min-
denképpen ki kell emelnem a kenderesi egészségügyi dolgozó-
kat és a szociális szféra dolgozóit.

Minden család sérült a járványhelyzetben. Nincs olyan ház-
tartás, amely akár gazdaságilag vagy valamilyen rokon, barát,
szomszéd vagy családtag elvesztésével ne nézett volna szembe,
ne szembesült volna.

Ennek ellenére jó volt látni, hogy ahogyan fokozatosan szorult

vissza a járvány, szinte egy családként, egy közösségként moz-
dult meg a város.

Az év második felére visszakaptuk az életünket. Újra pezsgő,
újra színes, újra tartalommal megtöltött hétköznapok zajlottak.
Számos színvonalas kulturális rendezvényt, ünnepséget sikerült
ismét megrendezni.

Így év elején egyet kívánhatok: még egy ilyen év ne legyen,
szabaduljunk meg végre a járványhelyzettől és megerősödve
lépjünk ki az elmúlt esztendőből.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek az elmúlt évben végzett
munkáját, az áldozatát, az energiáját, akik tettek a közösségért.

Azt kívánom, hogy ebben az évben is kísérje személyes,
családi életüket a szeretet és megértés, pályafutásukat és céljaik
megvalósítását pedig sok siker.

Eredményekben gazdag boldog új évet kívánok magam és
önkormányzatunk nevében minden kenderesinek és bánhal-
mainak! 

Bogdán Péter  polgármester

1943. január 12-én kezdődött meg a Don-kanyarban a
szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg támadása - 40 fokos
hidegben indult meg. A 2. magyar hadsereg vitéz Jány
Gusztáv parancsnok vezetésével szívósan ellenállt, azonban

az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszerítette katonáinkat.
A kilátástalan helyzet ellenére a magyar honvédek az
iszonyatos körülmények között több napon át keményen
védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre.
Végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti
Front védvonalát.

Mély főhajtással emlékezzünk a Magyar Hősökre, akik
bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették
feladatukat!

És esküjüket: 
„A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!”

Bogdán Péter polgármester
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BIZOTTSÁGI ÉS TESTÜLETI DÖNTÉSEK, HATÁROZATOK

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság döntései:

Napirend elfogadása 12/2021.(XI.17.) N
az 5331 Kenderes 3070/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 13/2021.(XI.17.)
a Kenderes 026/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó 
kérelem elbírálása 14/2021.(XI.17.)

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései:

1. 2021. október 20-i ülés napirendjének elfogadása módosítással 74/2021.(X.20.) 
2. Az 5331 Kenderes 0571/2 és 0571/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesíthetősége
1. Határozati javaslat nem elfogadása 75/2021.(X.20.)
2. Határozati javaslat nem elfogadása 76/2021.(X.20.)
3. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása
1. Módosító indítvány nem elfogadása 77/2021.(X.20.)
2. Rendelet elfogadása 11/2021.(X.20.)
4. Krónika újság 16 oldalra maximalizálása 78/2021.(X.20.)
5. 2021. október 28-i ülés napirendjének elfogadása 79/2021.(X.28.) 
6. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 12/2021.(X.28.)
7. 2021. november 10-i ülés napirendjének elfogadása 80/2021.(XI.10.)
2. Az Önkormányzat 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásának igényléséhez 81/2021.(XI.10.)
8. 2021. november 17-i ülés sürgősségi indítvány napirendi pont 
felvételének elfogadása 82/2021.(XI.17.)
9. 2021. november 17-i ülésének napirendjének elfogadása 83/2021.(XI.17.)
10. A Kenderes 026/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó 
kérelem elbírálása 84/2021.(XI.17.)
11. Élelmiszer átadási szerződés feltételeinek elfogadása 85/2021.(XI.17.)
12. Az 5331 Kenderes 3070/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 86/2021.(XI.17.)
13. Az 5331 Kenderes 0571/2 helyrajzi számú ingatlan bérbe adhatósága, 
vagy értékesíthetősége
1. Határozati javaslat elfogadása 87/2021.(XI.17.)
2. Határozati javaslat nem elfogadása 88/2021.(XI.17.)
14. Az 5331 Kenderes 0571/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
haszonbérleti szerződés megköthetősége 89/2021.(XI.17.)
15. A Kenderesi Városi Sportegyesület (5331 Kenderes, Szent István út 56.) 
költségeit nem vállalja át az Önkormányzat 90/2021.(XI.17.)
16. 2021. napirendi pont módosításának elfogadása 91/2021.(XII.15.)
17. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása   92/2021.(XII.15.)
18. Gépjárművekkel kapcsolatos rendelkezés 3. és 4. határozati javaslat levétele 93/2021.(XII.15.)
1. Határozati javaslat 93/2021.(XII.15.)
19. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása 94/2021.(XII.15.)
20. Kerékpárforgalmi útvonal kialakítására pályázat benyújtása 95/2021.(XII.15.)
21. A 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban részvételi szándék 96/2021.(XII.15.)

Knoch Szandra titkárság
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ÖnKORMÁnYZAT HÍReI



A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX.
törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló
647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése értelmében az Átmeneti
törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró
jogosultság és hatály a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

Fentiek alapján a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok időtartama,
valamint a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának
időtartama meghosszabbodik 2022.07.31. napjáig.

Igazgatási csoport                                                                                                            

Szociális tűzifa kiosztás

December elején megkezdtük a szociális célú tűzifa kiosztását, házhoz szállítását.
Mintegy 400 rászoruló részére fejenként 8 mázsa fát tudunk így eljuttatni a
családokhoz. A felrakási munkákba bekapcsolódott Dr. Lukács László térségünk
országgyűlési képviselője is, jómagam pedig Baktai Kálmán képviselő társammal
álltunk be egy kis időre.

Köszönöm a Városgazdálkodás dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak a
folyamatos munkáját.

A kiosztás januárban is folytatódik.
Bogdán Péter polgármester

A jó tanulók elismerése

Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy
önkormányzatunk december 16-án kifizette a
jó tanulóknak járó támogatást.
Önkormányzatunk döntése értelmében
támogatjuk a helyben tanuló ált. iskolás
gyermekeket, akik félévkor jó vagy kiválóan
megfelelt értékelést kaptak, ill. a tanulmányi
átlaguk elérte a 4,5-öt.

Gratulálok nekik és további sok sikert
kívánok!

Adomány osztás

A karácsonyi ünnepek előtt adomány
osztásra került sor városunkban. Dr. Lukács
László térségünk és választókerületünk
országgyűlési képviselője 20 fő részére
karácsonyi csomagot hozott, melyeknek
kiosztásába besegítettünk Baktai Kálmán és
Csáthy Zoltán képviselő társaimmal.

Köszönjük Képviselő Úr segítségét!

TISZTELT LAKOSSÁG! 

December utolsó napjaiban városunkban is
megnehezítette a közlekedést a lehullott ónos
eső, sőt veszélyessé tette azt. Ahogy eddig is
minden évben, az ilyen várható események
azonnali kezelése, az önkormányzati utak
síkosság mentesítése a Városgazdálkodás
feladata, melyhez az én külön utasításomra
nincs szükség. A készenlét megszervezése, a
szükséges anyagok és gépek mozgósítása az
intézményvezető feladata. Akkor sokan
jelezték felém az utak csúszósságát és a
szórás elmaradását, én minden esetben
azonnal intézkedtem. A járdákat a
közmunkások szórták Baktai Kálmán
irányításával. 

Köszönet mindenkinek, akik a munkában
részt vettek.

Bogdán Péter polgármester

KenDeReS VÁROS KRÓnIKÁJA2021. december 3. oldal

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságok, valamint a

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet további
hosszabbodásáról
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„Dr. Dobozi József Tábornok Úr
Szakmai Főtanácsadó részére

Tisztelt Tábornok Úr!

Alulírott Baktai Kálmán önkormányzati képviselő kéréssel
fordulok Önhöz.

A Star- munkaprogram ellenőrzése kapcsán a közmunkások
egyik munkavezetőjeként több alkalommal volt szerencsém
személyesen is találkozni Önnel Kenderesen.

A Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály határozata
alapján Kenderes Város Start-munkaprogram hiányosságai alapján
visszafizetési kötelezettség címen közel 15 millió forint, büntetés
címen 5,5 millió forintot kellene fizetnünk. Ennek egy része jogos
követelés, amit szeretnénk visszafizetni. Viszont az anyagi
helyzetünk nem teszi lehetővé, mivel az önkormányzat és a hozzá
tartozó intézmények dolgozóinak munkabér kifizetése is problémát
okoz a hónap elején.

2021. november 17-én kelt levelében Domonkos Gyula
Osztályvezető tudomásunkra hozta, hogy a 2022. évi járási Start-
munkaprogram indítása a határozatokkal elrendelt visszafizetési
kötelezettség teljesítésétől függ.

Bármennyire is szeretnénk visszafizetni, nincs rá lehetőségünk.
Vannak olyan tételek, melyeket nem tartunk jogosnak, és

túlzóak. Tudomásom szerint a Karcagi Kirendeltséghez tartozó
települések egyikén sem történt büntetés kiszabása a program
fennállása óta.

A vizsgált időszakban 4 különböző személy koordinálta a Start-
munkaprogramot. Munkájukat az is nehezítette, hogy az előző
koordinátor nem adta át a munkaprogramban megszerzett
tapasztalatát (egyik napról a másikra távozott). A jelentős
adminisztrációs hiányosságok nem szándékokosságra vezethetők
vissza. Ebből kifolyólag halmozódtak fel az ellenőrzés során észlelt
hiányosságok. 

Mindezek ellenére a gazdálkodásunk a számadatokkal is
bizonyíthatóan (bevétel, kiadás) eredményesnek mutatkoznak,
melyet az alábbiakban szemléltetek:

dátum év végi záró egyenleg
2016. 12. 31. 8.100.258,-Ft
2017. 12. 31. 9.607.265,-FT
2018. 12. 31. 6.995.541,-Ft
2019. 12. 31. 6.926.316,-Ft
2020. 12.31. 12.487.648,-Ft
2021. 12. 15. 12.698.537,-Ft *

*A 2021. évi bevételi tétel még növekedni fog, ha értékesítjük
a közmunkások által gyártott térkövet, amely közel kétmillió
forint.

A táblázatban felsorolt egyenlegek alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a 2019. októberi önkormányzati
választást követően mi eredményesebben gazdálkodtunk a
Start-munkaprogram kapcsán: szinte duplázódott az éves
bevétel. Nem csak a bevétel növekedett, hanem mi minden
esetben adtunk nyugtát és számlát az értékesített termékekről.
Nem volt ez mindig így, hiszen az előző városvezetés idején
évekig számla-és nyugta adása nélkül értékesítették a Start-
munkaprogram keretében tenyésztett állatállomány, valamint

zöldségtermesztés javait. A jó gazdálkodói szemlélettel
igyekeztünk azonosulni, bár nem volt, akitől ezt megtanuljuk. Az
utat magunk tapostuk ki, a hibáinkat elismerjük, de ugyanakkor
kérjük, hogy az eredményeinket is vegyék figyelembe a
mérlegeléskor. Sajnálatos módon a büntetés visszafizetésének
kiszabásánál vélhetően az elért eredmények elkerülték a
figyelmüket. 

A 2022. évi Start-munkaprogram pályázatunk veszélyben van,
amely közel 100 család megélhetését fenyegeti. 

Ezek az emberek a közmunka programba szocializálódtak, így
kevés esélyt látok arra, hogy a versenyszférában el tudnának
helyezkedni. Többségük egészségi állapota az átlagnál rosszabb.

Ők az „ország napszámosai,” 55.000,-forintért dolgoznak, és
nem tehetnek róla, hogy elszámolási vita alakult ki az
Önkormányzat és a Járási Hivatal között. A közmunkások
elvégezték a pályázatban vállalt feladatokat, eleget tettek
kötelezettségüknek, viszont a kiszabott büntetés mégis őket sújtja
oly formában, hogy a közmunka program indítása 2022. évben
veszélybe került.

Ezek az emberek kilátástalanul várják a Karácsonyt, félnek,
hogy az új évben nem lesz munkájuk, sorsuk még rosszabbra
fordul. Ezúton kérem Önt, hogy - annak ellenére, hogy nem
tudtuk határidőre kifizetni a büntetést- tegye lehetővé, hogy
Kenderesen 2022. évben is folytatódjon a közmunka program.

Segítsen ezeken a kiszolgáltatott, elkeseredett embereken!
Pozitív döntése estén nagy örömet, és megnyugvást okozna közel
100 családnak.

Kenderes, 2021. december 17.
Tisztelettel: Baktai Kálmán önkormányzati képviselő”                                                                                                                                                          

Elkezdődött a használt sütőolaj
begyűjtése Kenderesen!

Tisztelt Lakosság!

Kenderes Város Önkormányzata környezetünk megóvása,
védelme érdekében szerződést kötött a használt sütőolaj,
sütőzsír begyűjtésére. Ez alapján 2022. január 01-től a
lakosság ingyenesen veheti igénybe ezt a szolgáltatást. 

A gyűjtőpont helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal
udvara.

A gyűjtőpont nyitvatartása: a Hivatal mindenkori
munkarendjének megfelelően.

A használt sütőolaj, sütőzsír a szolgáltató által erre a célra
telepített 240 literes, sárga színű, műanyag gyűjtőedénybe
helyezhető el gondosan lezárt edényben (pl. műanyag
palackban, vagy befőttesüvegben).

Figyelem! Kizárólag a háztartásban keletkezett
sütőolaj, zsír helyezhető el, egyéb hulladék elhelyezése
tilos!

Kenderes Városi Önkormányzat Műszaki csoport

Reménykedünk a közmunka program folytatásában

Sajnos veszélybe került a 2022. évi közmunka program városunkban, ezért levélben fordultam Dr.
Dobozi József Tábornok Úrhoz segítségért. Lapzártáig még nem érkezett válasz.
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KÖZügY

Egyéb funkcionális részegység vezető- műszakvezető
(Kisújszállás),
Informatikus rendszergazda (Kisújszállás),
Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
Bolti eladó (Kisújszállás),
Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Kisújszállás), 

Traktorvezető (Berekfürdő),
Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás), 
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



Az adventi készülődés időszakában közösen gyújtottunk
gyertyákat, minden alkalommal eggyel többet, így a szünet előtti
utolsó hétfőn már mind a négy gyertya égett adventi koszorúinkon.

December második hetében osztályprogramokra hívtuk a
gyerekeket, az alsósok játékdélutánt szerveztek, a felsősök
betlehemi jászol készítésébe és karácsonyi dekorálásba kezdtek. Az
ünnepek előtt a tanulók és a pedagógusok megpróbálták átalakítani
az iskola folyosóit, a tantermeket, hogy valamennyien érezzük a
legjobban várt ünnep közeledtét. A gyerekek megmutathatták
tehetségüket, szívesen végeztek kreatív munkát.

Nagy sikert aratott ötödikeseink körében a Szigligeti Színház
zenés mesejátéka, a Lúdas Matyi.

A szombati tanítási napon nem tanultunk, pályaorientációs napot
tartottunk. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység
ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem minden életkorban az
annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a
továbbtanulásra. Köszönet Andrásiné Ildikónak és Csatóné
Irénkének, akik a műkörmös és a fodrász szakmákkal ismertették
meg a felsős lányokat.

December 13-án Bősze Ádám bűvész kiszakított bennünket a
hétköznapokból, trükkjei segítségével átéltünk néhány „csodát”. Az
előadás Barabásné Forgács Edit képviselő asszony és
képviselőtársa felajánlásával valósulhatott meg, köszönjük.

Az alsós gyerekek szépolvasási versenyre készültek, először egy
saját maguk által választott, majd egy, a versenyen kapott szöveget
olvastak fel. Az első három helyezett Kiss Csenge (4.a), Szabó
Bence (4.a) és Gaszparjan Narine (2.a) tanulók lettek. Köszönet a
tanító néniknek a felkészítésért.

Iskolánk csapata – 23 induló csapat közül – harmadik helyezést
ért el a katolikus iskolák számára hirdetett hittanversenyen. A
gyerekeket Csörögi Gábor tanár úr készítette fel, a csapat tagjai
Jelen Jázmin, Szabó Lili és Gaszparjan Ruben. Gratulálunk a szép
eredményhez.

Izgalmas történet részesei lehettünk, amikor a Pom-pom
együttes a Mikulás ajándék gyárába invitálta a gyerekeket.
Köszönjük a művelődési ház ünnepi ajándékát.

A 2021. évet – immár hagyományosan – lelki nappal zártuk. A
napot szentmisével kezdtük, melyet Attila atya celebrált a
gyönyörűen felújított templomunkban. A mise után iskolánk tanulói
pásztorjátékot adtak elő, ezzel is segítve a diákok és tanárok
ráhangolódását karácsony ünnepére. Bízunk abban, hogy ezzel is
sikerült bensőségesebbé tennünk diákjaink számára Jézus
születésének ünnepét. Köszönjük minden tanulónknak, akik
szereplésükkel hozzájárultak ünneplésünkhöz, illetve a felkészítők,
Attila atya, Bozsó Györgyné tanító néni és Csörögi Gábor tanár úr
munkáját. A délelőttöt közös énekléssel, majd ajándékosztással
folytattuk. Barabásné Forgács Edit képviselő asszony ünnepi
ajándéka egy füzet és egy ceruza volt, mi pedig szaloncukorral
kedveskedtünk a gyerekeknek. A nap végén a diákok által készített
díszek is felkerültek karácsonyfáinkra.

Nagyné Lenge Margit
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InTÉZMÉnYI KÖRKÉp

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2021 decembere iskolánkban

Hittanverseny

Bűvész

Pásztorjáték Betlehem készítés



„Nem azok adják a legtöbbet másoknak, akinek a legtöbbjük van. Hanem azok, akik legjobban tudják, hogy mit jelent az, amikor

valakinek semmije sincs.”

A Kenderesi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai boldog új évet kíván kis városunk minden
lakójának!

Képességeink és lehetőségeink szerint az év végi ünnepkör alkalmából meg akartuk vendégelni Kenderesen és Bánhalmán az
idős ellátottjainkat, akik házi gondozásban részesülnek általunk, és akik az idősek klubjának tagjai, 61 főt.

Elképzeléseink megvalósításban segítettek minket Lukács Kertészet, Barabásné Forgács Edit, Kovács Nikolasz, Ulveczkiné
Margitka, Jámborné Gyolcsos Brigitta, valamint Mészáros Ildikó és Oláh Erzsébet
zöldségesek.

És mi dolgozók sütöttünk, vásároltunk, csomagoltunk, hogy mosolyt lássunk
ellátottjaink arcán.

Mivel nehéz éven vagyunk mi is túl, ezért kicsit megünnepeltük magunkat a „magunk
kenyerével”, egymás megajándékozásával és közösen főzött ebéddel hagyjuk magunk
mögött az Ó évet, és készülünk az új kihívásokra.

Kolléganőnk Farkas Erika kisgyermeknevelő az új évet már más településen folytatja.
Reméljük sok emléket, boldog perceket visz az útra, örülünk, hogy ismerhettük.
Munkájához, új életéhez jó egészséget, szerencsét, boldogságot kívánunk, a Kenderesi
Gondozási Központ.

„Merj elindulni a legrögösebb utakon is, amerre a szíved vezet, s a jutalom nem marad

el. 

Bízz magadban és merd megtenni azt a lépést, amiről tudod, hogy meg kell tenned!”
Az intézmény dolgozói (képek és szöveg: Kovács Miklósné)
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Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat
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A technika vívmánya, avagy ördöge?

Mindannyian észrevettük, hogy a világunk felgyorsult, hogy kevéske szabadidőnkben keressük a kényelmet, a
kényelmes megoldásokat. Ha csak lehet, szeretünk mindent az interneten intézni. Ilyenek pl. a közüzemi és egyéb
számlák. Sokszor a szolgáltatók is kedvezménnyel illetik azokat, akik lemondanak a havi papíralapú számlákról, és
inkább beregisztrálnak az általuk fejlesztett online ügyfélszolgálat oldalára, mellette e-mailben, PDF formátumban is
megkapják a számlákat. 

Napestig lehetne sorolni az előnyöket. Ha gyorsan kell egy „májusi számla” csak felmegyünk a szolgáltató oldalára,
bejelentkezünk, és rákeresünk az adott számlára, nem órákig kutatunk a papírhalmok között. Nagyon hasznos azért is,
mert sokszor pl. áruhitel felvétele esetén is kéri a bank többek között a legutolsó 3 havi közüzemi számlát, ilyenkor sem
kell hosszas kutatásba kezdeni, hanem az interneten pillanatok alatt megtalálhatjuk, és kinyomtathatjuk. (Megjegyzés:
ha valakinek nincs otthon nyomtatója, indokolt esetben (pl. hitelfelvétel előtt) kérhetünk segítséget a helyi könyvtárban,
papírboltban stb.).

A teljesség igénye nélkül az alábbi oldalakkal érdemes megismerkedni, beregisztrálni:
„Villanyszámla”: www.mvmnext.hu/aram
Gázszámla: www.mvmnext.hu/foldgaz
Internet, vezetékes telefon: https://www.telekom.hu/lakossagi
Több szolgáltató egy helyen: www.dijnet.hu

Természetesen amennyi előnye van az internetes világnak, annyi veszély leselkedik ránk. De ez ne tántorítson el
senkit, mint ahogyan a sok autóbaleset ellenére is beülünk az autóba, remélve, ha a szabályokat betartjuk, akkor
élvezhetjük az autózás kényelmét. Itt sem az a megoldás, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, hanem felkészülünk a
felmerülő veszélyekre, felismerjük a csalókat és védekezünk ellenük.

Sajnos az internet világában nem kevés csaló működik, akik a pénzünkre vadásznak. Ennek a „pénzvadászatnak”
egyik formája, hogy ismert bankok, szolgáltatók nevében írnak nekünk e-mailt, lemásolva az adott szolgáltató
megszokott levelének designját, formavilágát, és akár befizetetlen számlára hivatkoznak, akár másra. Általában
bankkártyás fizetésre próbálnak ösztönözni bennünket, és ami még becsapós lehet, legtöbbször nem is nagy

ÉleTMÓD                    

ÚJ VEZETŐJE VAN A KENDERESI GONDOZÁSI KÖZPONTNAK

Képviselő-testületünk a december 15-i ülésén döntött a Kenderesi Gondozási Központ új vezetőjének személyéről.
A döntés értelmében 2022. január 1-től a Képviselő-testület megbízta 

KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDITOT az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
Sikeres és eredményes munkát kívánok az új vezetőnek és munkatársainak!



összeget kérnek, ezzel is eloszlatva a gyanakvásunkat. Mégis figyelnünk kell, mert ha befizetjük akár a pár ezer forintot
egy úgynevezett „fake” oldalon, azzal máris megadtuk a bankkártyánk összes adatát, a bankszámlaszámunkat, a lejárati
időt, és a CVV számot is. Ezen adatok birtokában ezek a csalók további tranzakciókat tudnak végrehajtani, ami adott
esetben már nem pár ezer forint lesz.

Mire figyeljünk, mikor gyanakodjunk?
1.Az első és legszembetűnőbb, ha a kapott levélben helyesírási hiba,

félregépelés van. Tovább gyanúsak lehetnek „magyartalan” idegenül
hangzó mondatok még akkor is, ha magyar szavak vannak egymás mellé
írva. 

2.Minden kapott e-mailnél ellenőrizzük a feladót. Ezt minden e-
mailnél megtehetjük, én a gmail esetén mutatom meg:

a címzett mellett van egy „v” jel. Arra rápöccintve a „v” jel „fejreáll”,
és kapott e-mail összes adat, köztük a feladó is láthatóvá válik, és
ellenőrizhetjük, hogy a feladó helyes-e. 

Ismét a teljesség igénye nélkül a helyes feladók:
„Villanyszámla”: onlineugyfelszolgalat@mvmee.hu
Gázszámla: ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu
Internet, vezetékes telefon: info@telekom.hu, vagy 
telekom@telekom.hu
Több szolgáltató egy helyen: ugyfelszolgalat@dijnet.hu
Természetesen a fenti szolgáltatók mellett a többi szolgáltató is tart fent

hivatalos e-mail címet, ezeket vagy az általuk küldött e-mailekből
tudhatjuk meg, vagy az adott szolgáltató oldalán találhatjuk meg. 

Ha gyanúnk támad, semmiképpen ne kattintsunk a bankkártyás
fizetésre, hanem akár a szolgáltatót is felhívhatjuk, megkérdezni, hogy az
adott számla valós-e.

3.Még a legszabályosabbnak tűnő e-mail is lehet hamis. Ha minden
stimmel, akkor, ha rákattintunk a bankkártyás fizetésre, ellenőrizzük a
böngésző címsorát! 

Amennyiben a webcímnek a végződése, .ru, vagy egyéb idegen
végződés, máris gyanakodhatunk. 

Mint fentebb írtam, ez senkit ne tántorítson el attól, hogy áthelyezze
számlaforgalmát az online térbe, de mindig észnél kell lenni.
Természetesen a valódi szolgáltatói oldalakon bátran fizethetünk a
bankkártyánkkal, hiszen komoly banki háttér áll mögöttük. 

Elek Márta
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Védőnői Szolgálat

Figyelem! Változás!
2022. január 10-től Sárközi Szimonetta helyett új védőnő látja el a feladatokat.

A Krónika falinaptárán közölt telefonszám már nem él.
Az új védőnő elérhetősége: Borbásné Juhász Mária 06-20/22-49-678

Védőnők
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KARÁCSONYVÁRÓ NAPOK 2021 

polgármesteri köszöntő Mindenki Karácsonya a gyerekek örömmel fogadták az adomány játékokat

a Központi konyha vezetője és dolgozói meleg étel
adományt osztanak

Koltavári Attila plébános és Bogdán Péter polgármester
szétosztja a Betlehemi lángot

Koltavári Attila plébános 
köszöntőt mond

Baloghné Oláh Ildikó szaval Kurucz Dániel és gyermeke 
ünnepi koncertet ad
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Köszönet a Karácsonyváró Napokon nyújtott sikeres munkájáért a kulturális műsorban fellépőknek: Kurucz Dánielnek és
kisfiának ifj. Kurucz Dánielnek felemelő, gyönyörű hangversenyét, Baloghné Oláh Ildikónak ünnephez méltó szavalatát, Szabó
Mártának csodás hangját, a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak, a Makai testvéreknek és a Dalma Dance Klub
táncosainak, valamint Veres Emesének színvonalas táncát, és Kovács Józsefné szavalatát Bánhalmán.

A rendezvénysorozat nem jött volna létre, ha segítőink nem állnak készen a lebonyolításhoz: Bogdán Péter polgármester úr
elhozta Gödöllőről a Betlehemi lángot, Baktai Kálmán képviselő úr évek óta a Mindenki Karácsonya rendezvény főszervezője,
Csáthy Zoltán képviselő úr a rendezvény technikai munkáját biztosította, Koltavári Attila plébános úr, a Központi Konyha dolgozói
több száz adag hurkát és kolbászt készített és osztott ki,  Orvos Anett és a Magyar Vöröskereszt helyi önkéntesei rengeteg
ajándékkal, mikuláscsomagokkal örvendeztette meg a bánhalmi és kenderesi vendégeket..

Karácsonyi ajándékgyár a Pom-pom zenekarral
A Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” című pályázaton nyert

összegből megérkezett hozzánk a POM-POM ZENEKAR : Karácsonyi ajándékgyár koncertje. A fellegekbe repítették a kenderesi
Szent Imre Általános Iskola és Liliom Óvodába járó kisgyermekeket. Hatalmas élmény volt számukra megélni a csodát, egy igazi
koncertet műhóval, és az  interaktív előadáson közel 170 gyerek táncolt, örült együtt. 

Képek és szöveg: Tóthné Molnár Ágnes művelődési ház igazgató

Szabó Márta 
karácsonyi dalokat énekel

„hull a hó…” Orvos Anetta 
vöröskeresztes adományt oszt

a Pom-pom zenekar lelkes közönsége



Új könyveinkből ajánljuk
3-5-8 perces téli mesék
Amanda Swaine: Időszakos böjt kezdőknek: teljes körű
útmutató a böjtölő életmódhoz
Balla Piroska: Hópihe álom
Bartos Erika: Bogyó és Babóca alszik
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: csengettyűk
Bethany Webster: Anyaseb
Borsa Brown: Az Arab öröksége
Borsa Brown: Jesus Herrera
Bródy János: Saját hangon 75+1 dalszöveg az önálló
albumokról, 1980-2021
Földes Jolán: Arany fülbevaló
Geronimo Stilton: A Csokoládé-dombság óriásai

Jennifer Teege: Nagyapám engem
agyonlőtt volna: egy fekete nő
szembenéz családja náci múltjával
Jo Nesbo: The kingdom
Karády Anna: A füredi földesúr
Ken Follett: Soha
Lőrincz L. László: A jakfarkas zászló
Mezei Elmira: Immunerősítő ételek 2.
Müller Péter: Anyám titkos könyve
Presser Gábor: Presser könyve
Vujity Tvrtko: Aloha: túl minden határon
Willow Winters: Érted küzdök: Kat & Evan 1.
Zsindely Ferenc: Sánta bika

Katolikus Egyház
A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai

Az előttünk álló hónap vasárnapjain (január 16-án, 23-án, 30-án, valamint február 6-án és 13-án) a szentmisék
délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 4 órakor fognak kezdődni a felújított Kenderesi
Nagyboldogasszony Templomban. 

Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 4-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig.

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

oldalon is.
Koltavári Attila plébános

GYÁSZHÍR

Mély megrendüléssel értesítem a lakosságot, hogy 

Pozsonyi Imre 
városunk köztiszteletben álló vállalkozója elhunyt. 

Munkáját becsületesen, lelkiismeretesen végezte, mindenkihez 
volt egy-egy jó szava. 

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

Bogdán Péter polgármester
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Városi Könyvtár 

egYHÁZI HÍReK



A II. osztályú bajnokság következő, őszi befejező
szakaszában három olyan találkozó következett, amelyeken
bármelyiken „lehetőségünk” volt elveszteni veretlenségünket. A
Tiszaföldvár, a Cserkeszőlő és a Lurkó Szolnok elleni
összecsapásban is benne volt a vereség ténye. Persze minket
nem olyan fából faragtak, hogy mindez nehézséget állított volna
elénk, hanem inkább a motivációnk emelkedett magasabb
szintre.

Hozzá kell tennem, hogy nem hiába gondolkodtunk nagy
létszámú keretben, mert elég sok sérülést kellett elviselnünk. A
szezon végére 6-7 sérült játékosunk sem tudott játszani, ami
sajnos a csapatunk forgatási lehetőségét csökkentette.

A Tiszaföldvár elleni találkozó sem ígérkezett könnyűnek, de
tudtuk, hogy a hazai pálya minket segít majd. Jó eredményeket
értek el eddig a vendégek, nem mehettünk biztosra ezen a
meccsen sem. Igyekeztünk is ennek megfelelően kezdeni, és
beszorítottuk az ellenfelünket, ahogy azt hazai pályán „illik”.
Ám látszott, hogy a földvári csapat felkészült erre, és nagyon
stabil védekezéssel és szórványos kontratámadásokkal
igyekeztek érvényre juttatni akaratukat. Rettenetesen nehéz
félidő volt ez, hiszen nehezen tudtunk a kapu elé kerülni, ha
pedig sikerült, akkor nem sikerült jó döntést hozni adott
esetben.

A II. félidő aztán áttörést hozott szinte azonnal, Kovács Máté
távolról bombázott a kapuba 1:0. Igyekeztünk jó szokásunkhoz
híven azonnal rátenni egy lapáttal, de ez nem hozott eredményt,
Jól szűrt a vendég védelem, így a második és meccset lezáró
gólunkat csak a 78. percben szerezte meg Puporka A. 2:0. 

Nem forgott veszélyben győzelmünk, de a lelkes, odaadó és
nagyon sportszerű vendégcsapat megnehezítette a dolgunkat.

Kenderes – Tiszaföldvár II. 2:0 (0:0)
Gsz: Kovács M., Puporka A.

Ami ezután, az őszi szezon utolsó előtti fordulójában
következett, az felért egy olyan rangadóval, amely valóban az
első helyet hivatott eldönteni. Ha nem is a bajnokság
végkimenetelét illetően, de a bajnokság felének első helyét
biztosan.

Cserkeszőlőre utaztunk, ahol nagyon kevesen nyertek az
elmúlt másfél évben. Ha itt győzünk, nagy eséllyel sok pont
előnnyel zárhatjuk az őszt riválisaink előtt. Ennek tudatában
indultunk útnak!

Nos, ezen az összecsapáson valóban összecsapásnak
lehettünk tanúi, méghozzá testközelből. A hazaiak nem adták
könnyen a 3 pontot, iszonyatos módon meg kellett érte
szenvednünk. Mindent elárulhat, ha kapusunk, Belukács T.
legjobb formáját hozva bravúrok sorozatát mutatta be, hogy
kapunkat megóvja  a góltól.

Gólunkig mezőnyfölényben játszottunk, ez a 31. percben
realizálódott, Suszter F. egy formás támadás végén talált a
kapuba Puporka A. belőtt labdáját követően. 0:1.

Innentől kezdve egy olyan meccs alakult ki 60 percen

keresztül, ahol minden volt, ami belefér egy érzelmes
találkozóba. Heves viták, reklamálások, közönségi
bekiabálások, helyzetek, gólvonalról kimaradt helyzet és
sorolhatnám…Meg kell jegyeznem, hogy a játékvezető remekül
helyt állt ezen a mérkőzésen. Akkor is ezt írnám, ha kikaptunk
volna, mert ez az igazság!

A védekezésünk, kapusunk bravúrjai és bizony valljuk meg,
néha a szerencse is a mi oldalunkon állt, hogy ez a találkozó
1:0-s győzelmünkkel ért véget. Iszonyatosan sokat tettünk érte,
hogy ez így legyen. De akkor is bravúrnak számít ez az
idegenbeli 3 pont…tavasszal kiderül!

Cserkeszőlő – Kenderes 0:1 (0:1)
Gsz: Suszter F.

Utolsó fordulóban azt a Lurkó Focimániát fogadtuk, amely
csapat az elöl lévőknek már sok borsot tört az orra alá. Arra
készültünk, hogy most is hasonlóra készülnek és próbálnak
meglepni bennünket valamivel.

Megleptek bennünket valóban, de azzal, hogy szinte csak a
védekezéssel voltak elfoglalva. Nem állítom, hogy nem
szerettek volna támadni, és nem vonom kétségbe csapatom
ellenfél térfelén végrehajtott védekezését, labdaszerzéseit, de
ennél azért többre számítottunk az ellenféltől. 

Mondom ezt úgy, hogy Fekete Gy. 6. percben eleresztett
lövése a jobb felsőben landolt 1:0.  Majd helyzetecskék
alakultak, amely kb 1 óráig tartott, amikor a 63. percben Pádár
N. jól eltalált  lövése talált utat a kapuba 2:0. Majd a
fennmaradó idő – mondjuk szépen – elcsordogált addig, amíg a
játékvezető le nem fújta a meccset. Megérdemelt győzelem, de
nagyon alacsony színvonalú találkozón.

Kenderes – Lurkó Focimánia Szolnok 2:0 (1:0)
Gsz: Fekete Gy., Pádár N.

Őszi bajnokok vagyunk, méghozzá imponáló veretlenségi
sorozattal! Ez nagyon nagy dolog! Ám nagyon – nagyon messze
a vége. Minden csapattal újra meg kell küzdenünk, most már
abban a tudatban, hogy ismernek, tudják az erősségeinket,
ahogy ellenben mi is. 

Nem lesz egyszerű, mert újra fel kell készülnünk, újra
formába kell lendülnünk, és újra el kell kapnunk azt a fonalat,
ami egyszer, itt az ősszel már olyan jól a kezünkben volt.

Sok mindent lehetne írni, dicsérni önmagunkat, éljenezni,
hogy már csak egy szezon…de ahhoz, hogy bajnokságot
nyerjünk és feljussunk az első osztályba, nagyon-nagyon
alázatosnak kell lennünk, és ugyanígy, mint eddig, egyfelé kell
húznunk a szekeret!

Kenderesen régóta áhítják a magasabb osztályt…Itt a
lehetőség! Élni kell vele!

Hajrá Kenderes!

Újfalvi Erik
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