
XXX. évfolyam 2. szám – 2022. február

Január 21-én Karcagon a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán Dr. Záhonyi Ferenc Jegyző Úrral
személyes egyeztetésen vettünk részt, ahol tájékoztattak minket a Hivatalvezető és Osztályvezető által,
hogy a JNK-Szolnok megyei Kormánymegbízott szakmailag megalapozottnak találta, és felterjesztette a
Belügyminisztérium számára elfogadásra a Kenderesi Közmunkaprogram helyi sajátosságra épülő és a
szociális programelemet. Ennek ellenére a Belügyminisztérium elutasította. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben
a Közfoglalkoztatási Programban résztvevők száma több mint 70 fő volt, viszont 2022-ben 20 fő alá
csökkentették. Felvettem a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, és hamarosan személyes tárgyalásra
kerül sor Budapesten.

Átérezve a kiszolgáltatott és kilátástalan helyzetbe került családokat, kerestem a lehetőséget, hogyan
tudnék rajtuk segíteni. Napok óta tartó tárgyalás és egyeztetés után megkerestük Baktai Kálmán
Képviselő társammal a Teljes Életért Nonprofit Kft. fegyverneki Kinder üzemét, ahol 50-60 fő
részére ajánlanak munkalehetőséget azonnali kezdéssel, amely anyagi szempontból kedvezőbb a
közfoglalkoztatási bérnél, és még kiszámíthatóbb is a közfoglalkoztatási programnál.

Az alábbi lehetőséget kínálja a fent említett cég:
A Teljes Életért Nonprofit Kft. fegyverneki Kinder üzemébe megváltozott munkaképességű, valamint
egészséges női-férfi munkavállalók jelentkezését várja 8 órás munkarendbe, összeszerelői
munkakörbe, szalagmunkára.

Munkaidő: 6.00-14.20 óráig tart.
Az egészséges munkavállalókat határozatlan idejű szerződéssel alkalmazzák a HD Jobs munkaerő-
kölcsönzőn keresztül.

Bejárás: Céges buszokkal történik.
Munkabér: A törvényben meghatározott minimálbéren felül havi jutalom, plusz időszakos jutalom.
Ezen felül lehetőség van havonta egy-két szombati napon túlórára is.
Az üzem állandó fejlesztés alatt áll, így a jövőben lehetőség nyílik délutáni munkavégzésre. Ebben a
munkaidőben még magasabb lesz a kereseti lehetőség.

Jelentkezni lehet: Fegyvernek, Kun Farkas út 5. szám alatt, vagy a 06/30-748-7353 telefonszámon.
A további tárgyalások eredményeiről folyamatosan tájékoztatni fogom Önöket. Kenderes Város
Polgármestereként nem adom és a jövőben sem fogom feladni semmilyen nyomásgyakorlás hatására,
végig célom marad, hogy megvédjem Kenderes és Bánhalma lakosságának érdekeit.

Kenderes, 2022. február 4.  
Bogdán Péter  polgármester

Tisztelt Lakosság!



Tisztelt Lakosság!

Király Barnabás levélben tájékoztatott
arról, hogy az 1990. évtől betöltött Helyi
Választási Bizottság elnöki megbízatásáról
2022. január 31-i hatállyal lemond.

Ezen elhatározását elsősorban az egé-
ségi állapotában bekövetkezett változá-
sokkal indokolta.

Döntését tiszteletben tartva, elfogadtam.
Király Barnabás 31 éven keresztül

kiválóan elvégezte az ezzel kapcsolatos
teendőit. Munkáját mindenkor nagy odafi-
gyeléssel, precízen, a jogszabályokat mesz-
szemenően figyelembe véve, azokat be-
tartva végezte.

Ezen időszak alatt számtalan ország-
gyűlési és helyhatósági választást bonyolí-
tott le, azok minden esetben a Választási
Törvényben foglaltak alapján valósultak
meg.

Kedves Barna!
Sajnálom, hogy a továbbiakban már nem

fogunk együtt dolgozni, de természetesen
megértem az indoklásodat. 

Önkormányzatunk és a magam nevében
ezúton köszönöm meg, hogy tisztességgel,
becsülettel, legjobb tudásod szerint végez-
ted ezt a munkát 31 éven át. Nehéz lesz a
helyedre találnunk megfelelő embert erre a
posztra.

A továbbiakban is számítunk tanácsa-
idra, tapasztalatodra, bölcsességedre, tudá-
sodra. Jó egészséget és jó pihenést kívá-
nok!

Bogdán Péter  polgármester

A kérelmet azoknak kell kitölteni, akik a munkahelyük, állandó tartózkodásuk, vagy
más okból nem tudnak a lakóhelyükön kijelölt szavazókörzetben szavazni. A
kitöltött nyomtatványt személyesen, vagy ügyfélkapun keresztül kell leadni a
lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodánál. Ez Kenderesen és Bánhalmán a
Polgármesteri Hivatal Titkársága.
A dokumentum letölthető a Kenderes honlapjáról:
https://kenderes.hu/egyeb-nyomtatvanyok/
További információ a választással kapcsolatban: https://vtr.valasztas.hu/
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közügy kérelem

átjelentkezéssel történő

szavazáshoz

GYÁSZHÍR
A januári lapzárta után érkezett a szomorú hír, hogy 

Balogh Ernő zenész,
a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat egykori elnöke

2022. január 17-én elhunyt. 
Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki, 

és vígasztalódást kívánok a családnak.

Bogdán Péter polgármester



Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján színvonalas rendezvényen vettem részt a volt Ref. Iskolában. Ez az esemény is alkalmat
adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk történelmünknek, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Ezúton köszönöm meg Turi János helytörténésznek az igen részletes, precíz, magas szintű előadását, melyben a II. világháború
helyi eseményeit mutatta be. Köszönöm a kiállítóknak, hogy gyűjteményüket elhozták és közszemlére tették. Köszönöm
Krokavecz László főszervező és családja munkáját.

Bogdán Péter polgármester

A szociális tűzifa osztásról

Január 16-án befejeződött a szociális célú tűzifa kiszállítása városunkban.
413 fő jogosult kapott fejenként 8 mázsa fát. Soha ilyen nagy mennyiséget még nem kaptak eddig a rászorulók, és soha

ilyen korán még nem tudtuk kihordani, mint a mostani lebonyolítás során. 
Ezúton köszönöm meg a Városgazdálkodás dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak a munkáját.

Bogdán Péter polgármester

Január 19-én részt vettem a Horthy-
kastély tetőfelújítási munkáinak kezdetéhez
kapcsolódó munkaterület átadásán. A
kivitelező a Hegyesi Szabó KFT.
(Kunhegyes) hamarosan elkezdi a felújítást,
amihez a forrást a Kormány biztosítja,
mintegy 450 M Ft-ot. Ez év végéig kell
befejezni a munkát, de ha jó ütemben halad,
akkor az új tanév kezdetére már el is készül
a felújított tető.

Reményeim szerint lesz folytatás, ami az
egész kastély teljes felújítására terjed majd
ki.

Bogdán Péter 
polgármester
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Magyar Kultúra Napja 2022

Elkezdődik a Horthy-kastély tetőfelújítása



A II. világháborús
emlékműről

Talán kevesen tudják, hogy 
a II. világháborús emlékmű felállítását 

Tapasztó Szabolcs, 
városunk korábbi alpolgármestere

kezdeményezte
30 évvel ezelőtt.

Ezt most már egy kis tábla hirdeti
az emlékmű talapzatán.

Kenderes lakossága nevében 
ezúton köszönöm meg neki

az akkori munkáját.

Bogdán Péter  polgármester

közügy

Egyéb funkcionális részegység vezető- műszakvezető (Kisújszállás),
Informatikus rendszergazda (Kisújszállás),
Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
Bolti eladó (Kisújszállás),
Gyermekfelügyelő (Kunmadaras),
Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
Forgácsoló (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Kisújszállás), 
Tetőfedő (Karcag),
Traktorvezető (Berekfürdő),
Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás), 
Egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag),
Postaforgalmi helyettes (Karcag),
Betanított kézbesítő (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/

2021. évben született
kenderesi és bánhalmai

gyermekek

Szabó Laura Csenge 2021.01.15.
Kéki Medárd 2021.02.01.
Koczó Dorottya 2021.02.03.
Juhász Imre Dominik 2021.02.26.
Penti Ottó Mirán 2021.03.30.
Czifra Zoé 2021.03.31.
Lakatos Dália Aida 2021.04.02.
Kazinczi Sándor Máté 2021.04.13.
Rácz Dominik 2021.04.26.
Bajusz Olivér 2021.05.08.
Vadász Kevin 2021.05.09.
Szöllősi Emília Róza 2021.05.18.
Kis Zente 2021.05.16.
Göncző Inez 2021.05.25.
Farkas Károly Máriusz 2021.06.02.
Lengyel-Eszteró Fülöp 2021.06.07.
Víg Máté Imre 2021.06.16.
Csízi Noélia Petra 2021.06.20.
Balázs Noel 2021.06.23.
Jónás Nolen 2021.06.30.
Kodák Adél Judit 2021.07.12.
Sánta Albert 2021.07.13.
Suki Adrián Armandó 2021.07.17.
Lipcsei Luca Anna 2021.08.02.
Kertai Zsófi Zara 2021.08.06.
Andrási Ákos 2021.08.08.
Szentesi Rebeka 2021.08.23.
Lukács Luca 2021.08.25.
Túró Lívia 2021.09.19.
Deák Imre 2021.09.22.
Kozák Csenge 2021.09.26.
Kovács Alen 2021.10.03.
Csótó Regina 2021.10.23.
Andrási Csenge Elinor 2021.11.22.
Kovács Dávid Zalán 2021.11.24.
Váradi Diána 2021.12.06.
Mányi Vanessza Erzsébet 2021.12.08.
Kovács Laurent Dávid 2021.12.30.
Horváth Zalán 2021.12.31.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
aktuális állásajánlatai
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Januárban történt

Vízkereszt ünnepén Attila atya
szenteltvízzel hintette meg az iskola
helyiségeit, oltalmat kérve Istentől az itt
tanulók és dolgozók számára. A termek
ajtajára felkerült a “20+C+M+B+22” jel,
mely rövidítés jelentése Christus Mansionem
Benedicat, azaz “Krisztus áldja meg e
hajlékot!”

Január második szerdáján – szokás szerint
– osztályprogramokat szerveztünk,
előkerültek az iskolai és otthonról hozott
játékok, nyolcadikosaink hócsaládot építettek,
és természetesen az online játékok sem
maradhattak el.

Történelmi ismereteiket bővíthették
felsőseink és a napközisek a II. világháborús
kiállításon. Köszönjük a szervezőknek az érdekes tájékoztatót, és azt, hogy nemcsak megtekinthették, hanem kézbe is vehettek a gyerekek
egy-egy kiállított tárgyat.

Januárban folytatódtak kihívásaink. Az osztályoknak ebben a hónapban különösen ügyelniük kellett a tisztaságra, melyet a takarító
nénik ellenőriztek. Minden osztály maximálisan eleget tett az elvárásoknak, tiszták, rendezettek voltak a tantermek, különösen
megdicsérhetjük a 7.a osztály tanulóit. Az alsósok és a felsősök is egy-egy rajzfilmet tekintettek meg, ezekhez kapcsolódott az egyéni
kihívás, az alsósok rajzot készítettek, a felsősök a látottakhoz kapcsolódó kérdésekre válaszoltak. Sok tanuló és szinte mindegyik osztály
bekapcsolódott a kihívásokba, lelkesen csinálják és várják az újabb feladatokat.

A Lázár Ervin Program kínálta lehetőséggel élve indultak felsőseink Budapestre, a Nemzeti Színházba, Petőfi János vitézének
előadására, melyről Oros-Rázsó Katalin tanárnő a következőképpen számolt be: „Valóban egy mesevilágba csöppentünk… a színház
impozáns épülete, parkja a Duna-parton a ragyogó napsütésben sétára csalt bennünket. Majd a színház elegáns belseje az igazi
„színházillattal”! És a magával ragadó előadás a sok színésszel, fergeteges előadásukkal, monumentális díszletekkel, rengeteg jelmezzel…
ott voltunk a mese közepén. A gyerekek szerint is 10 pontos nap volt!”

Befejeződött a 2021/2022. tanév első féléve, melyet a következő tanulók zártak a legeredményesebben:
1.a Száraz Bence, Vékony Nóra, Veres Vivien
2.a Gaszparjan Narine Kinga, Ladányi Lilla
3.a Fülöp Dominik, Krokavecz Márton Tamás, Baktai Viktor
4.a Kiss Csenge, Szabó Bence Noel
5.a Sánta Bence
6.a Bende Henrietta, Nagy Jázmin
8.b Gaszparjan Ruben Bálint
Büszkék vagyunk kitűnő és jeles tanulóinkra, és természetesen azokra is, akiknek a neve most nem szerepel a felsorolásban, de

szorgalmasan tanultak ebben a félévben.
Nagyné Lenge Margit

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
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Szépolvasási verseny

Kiállításon Hócsalád építés



– Honnan jött az ötlet a nevezésre?
– Kolléganőim Pádár-Nánási Ivett és Veressné Czudor

Mária hívták fel a figyelmem a versenyre. Először azt gon-
doltam, esélytelen vagyok, mert fondanttal még nem
dolgoztam. De a gondolat ott motoszkált a fejemben, és a
családom is biztatott. Felhívtam telefonon egykori
tanáromat, Tóth Tiborné Zsuzsát, kértem a véleményét és a
tanácsát: milyen tortával készüljek? Ő azonnal rávágta: ha
Kenderes, akkor vadgesztenye!

– Mesélj a tervezésről és a kivitelezésről!
– Megterveztem az alapokat: piskóta, természetesen

gesztenyés krémmel töltve (gesztenyemassza, mascarpone,
tejszín és rum). Aztán egyik hétvégén nekiláttam a sütésnek.
Szépen alakult a forma, a fondant is jól sikerült, viszont a
végeredmény inkább egy szép nagy fej káposzta lett,
mintsem vadgesztenye – mondja nevetve Andrea. A kezdeti
lelkesedésem felváltotta volna a kétségbeesés, ha a fiaim,
Misi és Robi nem biztatnak „Anya ennél nehezebb feladatot
is megoldottál már!” mondatukkal. Így aztán beadtam a
nevezésem a versenyre, hiszen nagyon szeretek sütni, nekem
ez a hobbim.

– A tortád igazi műalkotás lett sünikkel, barna gesz-
tenyékkel…

– Egy lepottyant zöld vadgesztenyét próbáltam megfor-
mázni, és a hozzá illő környezetet. A zöld fondant burok sok-
sok gesztenyekrémes piskótatekercset rejt. A gesztenye
tüskéit éjjel helyeztem fel, ez 3 órányi munka volt. És más-
nap, január 31-én a verseny napján izgatottan, de örömmel

indultunk a szolnoki Megyeházára. Én már annak is örültem,
hogy a tortám úgy sikerült, ahogy megterveztem, és hogy
részt vehetek ezen a neves eseményen.

A versenyre összesen 75 torta érkezett, én az „amatőr,
normál” kategóriába neveztem. Amikor az eredményhirde-
tésnél meghallottam a nevem, nagyon boldog voltam! Alig
hittem el, hogy én is nyertem … nehéz szavakat találnom
arra az érzésre, hiszen egy igen rangos zsűri bírálta a
benevezett tortákat, köztük Mautner Zsófia, gasztroblogger,
az „Alföld Szíve” térségének gasztronagykövete, az Ország
Tortája verseny zsűritagja, Hubai Imre a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, a kezdeményezés
házigazdája, Erdős Hanna, 4-szeres olimpiai és világbajnok
mestercukrász, Pálszabó Mihály, aranykoszorús mester-
szakács, tanár.

– Kik fogyasztották el a sok finomságot?
– Külön öröm számomra, hogy a tortám (és a többi is)

jótékony célra lett felhasználva. Szolnok különböző intéze-
teiben élő gyerekek és idősek között osztották szét a
tortaszeleteket.

– Gratulálok az elért eredményhez, és további sok sikert
kívánok!

– Köszönöm! És külön köszönet Ivettnek, Marcsikának,
Zsuzsának, Andrási Vikinek, a fiaimnak, Tifaninak és a szü-
leimnek, hogy hittek bennem, és támogattak!

Mikola Istvánné

kENDERES VÁROS kRÓNIkÁJA6. oldal 2022. február

INtERJú

Gesztenye, ahogyan Andrea megálmodta
Megyénkben első alkalommal hirdették meg a „Keressük Jász-Nagykun Szolnok megye tortáját!”

felhívást. Czakó Andrea különdíjat kapott a „Gesztenye, ahogy megálmodtam” elnevezésű tortájára. 



A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti
és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei félévzárójával egybekötött közös farsangi
mulatságot szerveztünk a művelődési házban. A
kézműves foglalkozáson szemüveget, álarcot ké-
szítettünk, majd a vizsgaelőadás vette kezdetét,
ahol igazi színvonalas előadást láthattunk, tehet-
séges gyerekekkel.

Az uzsonna sem maradt el: Makai Kálmánné
Szabó Eszter nagymama készített nekünk házi
szalagos fánkot, és a Központi Konyha ízletes teát.

A farsangi totót mellékeljük, és kérjük kitöltve
február 25-ig visszajuttatni a Művelődési Házba
vagy Facebookon! Minden helyesen kitöltött totót
ajándékkal jutalmazunk!

Tóthné Molnár Ágnes igazgató

1. Mikor veszi kezdetét a farsangi
időszak?

A Sardó vasárnap.
B Farsanghétfőn.
C Vízkeresztkor.
2. Honnan ered a farsang szó?
A Bajor-osztrák jövevényszó.
B Finnugor eredetű szó.
C Oszmán-török eredetű jövevényszó.
3. Mikor alakultak ki a szokásai

Magyarországon?
A A 9-10. századi pogány szokások

hatására.
B A falvakban és királyi udvarokban

egyaránt a középkorban.
C A 16. századi protestáns mozgalom

hatására.
4. Melyik nem farsangi dramatikus

játék?
A Mókaházasság.
B Betyárjáték.
C Bakkuszjárás.
5. Hol látható a mai napig hazánkban

látványos alakoskodó felvonulás?
A Bugacon.
B Mohácson.
C Pákozdon.

6. Mikor szerepel a szokások között
rönkhúzás is?

A Amikor a községben abban az évben
nem volt lakodalom.

B Amikor a községben
asszonyfarsangot is tartanak.

C Amikor a legényeknek és
fiúgyermekeknek ügyességpróbákat
is rendeznek.

7. Ki volt Cibere vajda?
A A húsételek megszemélyesítője.
B A böjti ételek megszemélyesítője.
C A farsangi bál ceremóniamestere.
8. Mi a borica?
A A Borbála becézett alakja.
B A farsangi gyermekbál elnevezése.
C Hagyományos csángó férfitánc.
9. Mit neveztek batyus bálnak?
A Azt a felvidéki eredetű mulatságot,

ahová a vendégek maguk viszik az
ennivalót.

B A palócföldi háromnapos farsangi
ivót.

C Elsősorban a Dunántúlra jellemző
zártkörű farsangi mulatságot.

10. Melyik a farsangi időszak
legzajosabb napja?

A Farsangvasárnap.
B Húshagyókedd.
C Kövércsütörtök.
11. Mit takar a kongózás kifejezés?
A Vénlány csúfolást.
B Farsangi ügyességi játékot.
C Adománygyűjtő szokást.
12. Miért szórnak kukoricát a

farsangolók lába alá a köszöntők
során?

A Hogy sok csirkéjük keljen ki.
B Hogy sok termésük legyen.
C Hogy megóvják a ház népét a

rontásoktól.
13. Mikor fogyasztják el az ünnepi

maradékokat?
A Hamvarzószerdán.
B Torkoscsütörtökön.
C Virágvasárnapon.

13+1. Mit neveznek farsang
farkának?

A A farsangtemető szokásokat.
B A farsangvasárnaptól

hamvazószerdáig tartó időszakot.
C A farsangvasárnaptól

húshagyókeddig tartó időszakot.
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház

ITT A FARSANG,
ÁLL A BÁL!

FARSANGI 13+1 TOTÓ
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Új könyveinkből ajánljuk:
Anthony William: Gyógyító médium: a krónikus és gyógyíthatatlan
betegségek mögött rejlő titok
Barát József: Vírusvadászat
Baráth Viktória: A napfény földje
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: a százlábú zsúrja
Bartos Erika: Mesék a pöttyös házból
Bauer Barbara: Most élsz: Máté Péter és egy igaz szerelem regénye
Carlos Ruiz Zafón: Szeptemberi fények
Chris Welch: Iron Maiden: történelem a dalok mögött
Dani Attkins: A legfényesebb csillag az égen
Danielle Steel: Gyerekjáték
David John: Beépülve Észak-Koreában 
Fekete István: Emberek vagyunk: az Utolsó Karácsony és más
elbeszélések
Frank Herbert: Dűne

Frank Herbert: A Dűne 2. A Dűne messiása
Hugh Fielder: Pink Floyd – Behind The
Wall
Hornyán Anna: Konfliktuskezelés: 
Az óvodában alkalmazható hatékony
konfliktuskezelési módszerek szubjektív ötlettára
Ilosvay Ferenc: Tizenkét ösvény: egy vadászév regénye: eredeti
fényképfelvételekkel 
Irene Solá: Énekelek, s táncot jár a hegy
Maggie O’Farrel: Ahol a Hóangyalok laknak
Majtényi György: Egyetértés vadásztársaság: Horthy, Rákosi, Kádár
és napjaink vadászai
Mary Berry: Életem receptjei
Maurice Leblanc: Arséne Lupin, az úri betörő
Tove Alsterdal: Gyökerestül kitépve

Városi Könyvtár 

MEGHÍVÓ

Kenderes Város
Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és családját

az 1848/49-es Forradalom
és Szabadságharc

hőseinek tiszteletére
rendezett megemlékezéseire.

Bánhalmán 
2022. március 11-én 

pénteken 9.00 órakor
koszorúzás 

a Kopjafánál.

Kenderesen 
2022. március 11-én 

pénteken 10.00 órakor
koszorúzás 

a Városházánál lévő 
1848-as emléktáblánál.

A megemlékezéseken
ünnepi beszédet mond 

Szabóné Bóta Henrietta
alpolgármester.



EgyhÁzI híREk – Katolikus Egyház
Templomszentelések és iskola megáldás
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2022. március 22-én, kedden Dr. Ternyák Csaba érsek úr a
délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében fogja újraszentelni
a felújított Kenderesi Nagyboldogasszony templomot, majd
azt követően a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
épületeit áldja meg. Délután 14 órakor pedig Bánhalmán az
új, a Szent Család tiszteltére épített templom felszentelésére
kerül sor. 

A Szent Imre iskola két épületének, illetve a Nagyboldog-
asszony templomnak a felújítása Magyarország Kormányának
Kenderes város részére adott támogatásából valósult meg,
összesen csaknem 1,5 milliárd forintból. Ekkora óriási ado-
mányban az elmúlt évtizedekben, sőt több emberöltőre vissza-
tekintve sem volt részünk. Ennek megfelelően az épületeken
elvégzett felújítások is nagyon nagy hatásúak voltak.

A templomon az alábbi munkálatok kerültek kivitelezésre:
statikai megerősítés; a teljes homlokzat felújítása; a homlokzati
díszítések (vakolat, kő/műkő, fém) helyreállítása, restaurálása;
falszigetelés, padlószigetelés; a tetőszerkezet felújítása, tetőhé-
jalás felújítása/cseréje; bádogos/díszmű bádogos szerkezetek
felújítása, cseréje; külső-belső nyílászárók felújítása/restaurá-
lása/cseréje; belső terek felújítása, helyreállítása; teljes gépészeti
rendszer felújítása; liturgikus berendezési tárgyak restaurálása,
felújítása. Ezeken túl a templom előtti tér, az utcafront felőli
kerítés és a templom udvara is teljesen megújult.

Az iskola két épületén is komoly munkálatokat végeztek.
Ennek részét képezte a teljes építészeti belső felújítás; a teljes
gépészeti rendszer felújítása; a teljes homlokzat felújítása, a
homlokzati díszítések helyreállítása; nyílászárók felújítása/resta-
urálása/cseréje; a tető felújítása; bádogos/díszmű bádogos szer-
kezetek felújítása, cseréje; pince és falszigetelés; régi, elhasz-
nálódott eszközök cseréje (iskolabútorok, oktatási és informatikai
eszközök); valamint az udvar rendezése, kültéri sport- és
játszóeszközök telepítése és a kültéri sportpálya felújítása is.

A bánhalmi templomra Kenderes Város Önkormányzata 2016-
ban, a Tisza tavi templomok útján II. pályázaton nyert 29 millió
forintot. Majd – miután kiderült, hogy ez az összeg önmagában
nem elegendő a tervezett munkálatok megvalósítására – ezt
kiegészítette Dr. Ternyák Csaba érsek úr az Egri Főegyházmegye
részéről 15 millió, az Önkormányzat pedig 3 millió forinttal, így

az építkezés elkezdődhetett. Végül az imaházból igazi, toronnyal
rendelkező templom lett. Sőt, az Egri Főegyházmegye újabb,
több mint 10 millió forintos támogatást nyújtott a berendezésére
is: ebből kerültek beszerzésre – ahogy már a tavaly szeptemberi
írásomban is említettem – az Olaszországban készült padok, az
oltár, illetve a felolvasó állvány, az úgynevezett ambó; a zene-
eszközök és egyéb templomi felszerelések; valamint ebből való-
sult meg az ajándékba kapott harang toronyba való felhelyezése
és elektromos vezérlésének kiépítése is.

Egy település meghatározó, fontos pontjai a templom és az
iskola. Az iskolában az emberi civilizáció sok évezredes öröksé-
gét ismerhetik meg a következő generáció tagjai, illetve elsajá-
títhatják az önálló gondolkodás képességét is, hogy ezt az
örökséget majd Ők maguk is bővíteni tudják, így az emberiség
nekik köszönhetően is többé válhasson. Az iskola helyszíne az
oktatásnak és a nevelésnek. Vagyis a tudományok megismerésén
túl egyfajta értékszemléletet is kapnak az ott tanulók, útmutatást
ahhoz, hogy hogyan kell a 21. században embernek lenni, egy
értékes emberi életet élni.

A templom pedig az Istennel való találkozás helye. Teremtőnk
mindenhol jelen van, hiszen az egész világ Őbenne létezik.
Mégis, már a régi időkben is emeltek épületeket, amelyekben az
ember a világ forgatagából kilépve, az Úrral különleges módon
találkozhatott, bepillantást nyerve, belépve Mennyei Atyánk
szférájába. A templomban az Istennel, az Ő üzenetével, az Ő
embereket, világot boldogító jó hírével ismerkedhetünk meg.
Egy épület, mely az imádság háza, ahol ott lakozik Krisztus az
Oltáriszentségben, az Eucharisztiában, vagyis a szentmisén az Ő
szent testévé átváltozott kenyér formájában. 

Nagyon nagy szeretettel várjuk a meghívott vendégeket és
a kenderesi, illetve bánhalmi híveket is március 22-én,
délelőtt 10 órára a kenderesi katolikus templomba, majd az
iskolába, annak megáldására, ezt követően a művelődési
házba egy szeretetlakomára. Délután 14 órára pedig Bánhal-
mára, az ottani új templom felszentelésére, majd ugyancsak
egy szeretetlakomára a közösségi házba, a régi iskola épüle-
tébe. 

Koltavári Attila plébános



CIVIL SzERVEzEtEk

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai
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Az előttünk álló hónap vasárnapjain (február 13-án, 20-án, 27-én, valamint március 6-án, 13-án és 20-án) a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 16 órakor fognak kezdődni a felújított
Kenderesi Nagyboldogasszony Templomban. 

Csütörtökön a délutáni szentmise előtt 15.30-tól a rózsafüzért imádkozzuk. 
Március 2-án, hamvazószerdán kezdetét veszi a húsvétot megelőző nagyböjti idő. Ezen a napon is délelőtt negyed

10-kor tartunk szentmisét. 
Nagyböjt péntekjein délután 16 órától a keresztúti ájtatosságot imádkozzuk, amelyben a nagypénteki eseményeket,

Jézus szenvedéstörténetét elmélkedjük végig. 
Március 22-én, kedden Dr. Ternyák Csaba érsek úr 
– délelőtt 10 órakor a felújított Kenderesi Nagyboldogasszony Templomot,
– délután 14 órakor pedig Bánhalmán, az új Szent Család Templomot fogja felszentelni egy-egy ünnepi

szentmise keretében.

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

II. Világháborús 
Hadtörténeti 

kiállítás

Két hét, 352 látogató, remek előadás a
háború Kenderesi eseményiről Turi Jánostól. 

A kiállított tárgyak gyűjtői: Albert
Krisztián (a rendezvény motorja, Karcag),
Csatári Lajos (Kenderes), Lengyel Attila
(Karcag), Galgóczi Attila (Püspökladány) és
még sokan mások. 

Nagyon fontos, hogy minden gyűjtő,
történelmi kutatást végző, civil munkája
mellett, időt, pénzt, fáradtságot nem sajnálva
érte el, hogy itt lehessen. Köszönjük! És
köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte a
rendezvényt.

Szervezők 
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