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Tisztelt Érsek Úr! Miniszter Úr! Képviselő Urak! Polgár-
mester Asszony! Igazgató Asszony! Plébános Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében tiszte-
lettel köszöntöm Önöket Kenderesen, vitéz nagybányai Horthy
Miklós Magyarország volt kormányzója, településünk díszpol-
gára szülővárosában, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
felújított épületeinek megáldása alkalmából tartott ünnepségün-
kön. Köszöntöm Dr. Ternyák Csaba érsek urat, iskolánk fenn-
tartójának, az Egri Főegyházmegyének képviseletében. Köszön-
töm Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő urat. Tisztelt Jelenlévők!

Nagy nap ez a mai városunk életében. Nagy, és felemelő nap.
Hiszen ma került sor a felújított kenderesi katolikus templom
felszentelésére, itt pedig most a felújított iskola épületek meg-
áldására, és délután Bánhalmán, az ottani templom felszente-
lésére. Meggyőződésem, hogy aki iskolát épít, az a jövőt építi,
amikor tégla téglára kerül, az érték megsokszorozódik. Az okta-
tás itt a hitre épül, mert a hit erős alap, amely megsokszorozza
a rárakott téglák értékét, és erőssé teszi a jövőnket is. Az iskola
épületeinek tulajdonosa az önkormányzat, fenntartója 2015 óta,
immár 7 éve az Egri Főegyházmegye. Böjte Csaba gondolatát
idézem miszerint „Ha az emberre valaki szeretettel néz, az

olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből...” 

Tisztelt Jelenlévők!
Én hiszem, hogy minden gyermek egy-egy virágszál: min-

denki másmilyen virág, egyedi, van amelyik később bont virá-
got, van amelyik korábban, de mindegyikük csodálatos. Az
örömteli pedagógiai munkát csak erősíti, ha erős, hívő, támo-
gató szülői közösség áll a gyermek, az iskola mögött.

Meggyőződésem, hogy itt, a kenderesi iskolában ez bizonyo-
san így van.

Az erős szülői háttér az iskola mögött, az igény a katolikus
iskolára, Kenderesen a tökéletes visszaigazolás: az iskolában hit
van, meggyőződés, amiért érdemes dolgozni. Köszönjük, hogy
a Magyar Kormány biztosítani tudta ennek az iskolafejlesztés-
nek a megvalósulását. Én hiszek ebben az intézményben, ennek
vezetőiben, oktatóiban, és a szülőkben, akik rájuk bízták legfél-
tettebb kincseiket, a gyermekeiket. Lehet, hogy ebben az iskolá-
ban több a kötelezettség, mint másutt, de ezáltal egy olyan több-
lettel gazdagodnak az itt tanulók, ami talán majd későbbi életük-
ben segíti át őket a nehéz helyzeteken.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola két épületének, illetve
a katolikus templomnak a felújítása Magyarország Kormányá-
nak Kenderes város részére adott támogatásából valósult meg,
összesen csaknem 1,5 milliárd forintból. Az iskola felújítási
munkák 2019 nyarán kezdődtek meg, így szeptembertől a taní-
tás a telephelyen folyt, valamennyi kisebb és nagyobb termet,
helyiséget kihasználva. A helyzetet nehezítette a 2020. március
16-tól jogszabállyal elrendelt tantermen kívüli digitális oktatás
bevezetése.

Önkormányzatunk is segítséget nyújtott a felújítási munkák
miatt helyszűkében levő iskolának, ingyenesen biztosítottuk és
átadtuk az oktatás céljára a volt református iskola földszinti ter-
meit, ezzel is segítve a helyi oktató-nevelő munkát. Az iskola
két épületén komoly munkálatokat végeztek. Ennek részét képezte
a teljes építészeti belső felújítás, a teljes gépészeti rendszer fel-
újítása, a teljes homlokzat felújítása, a homlokzati díszítések
helyreállítása, nyílászárók  felújítása/restaurálása/cseréje, a tető
felújítása, bádogos/díszmű bádogos szerkezetek felújítása,
cseréje, pince és falszigetelés, régi, elhasználódott eszközök cse-
réje (iskolabútorok, oktatási és informatikai eszközök), vala-
mint az udvar rendezése, kültéri sport- és játszóeszközök tele-
pítése és a kültéri sportpálya felújítása is.

Amikor városunk közoktatásáról beszélünk, nem feledkez-
hetünk meg megemlíteni Horthy Miklós kormányzósága idején
felépült iskoláinkat. 1926-ban épült a barokk stílusú „Zárda”
iskola, a mai I. számú épület, ahol most jelen vagyunk. 1928-ban
épült meg a református iskola, a volt III. számú épület. 1929-ben a
település keleti részén, a mai Hunyadi úton, egy Klebelsberg-
típusú iskola épült egy tanteremmel. 1941-ben épült a Szent
Imre fiúiskola, a mai II. számú épület, itt a szomszédos plébánia
mellett, ami szintén fel lett újítva és megáldásra kerül. A kende-
resi általános iskolában számtalan kiváló pedagógus megfordult
a hosszú évtizedek során. Édesapám, Bogdán Kálmán biológia-
rajz szakos tanár 33 éven keresztül volt az iskola pedagógusa.
Az iskola a különböző korok igényei szerint átalakulva mindig
magas szinten felelt meg a követelményeknek. Pedagógusai
mindenkor magas színvonalon végezték, és végzik jelenleg is
oktató-nevelő munkájukat. Önkormányzatunk – ugyan már nem
látja el a fenntartói feladatokat – azonban a jövőben is igyekszik
mindent megtenni annak érdekében, hogy e magas színvonalú
munka elvégzését a magunk eszközeivel és lehetőségeivel segí-
teni tudjuk. Ezúton köszönöm meg a fenntartónak, az Egri Fő-
egyházmegyének, Dr. Ternyák Csaba Érsek Úrnak, Juhász Ferenc

ÜNNEP

A felújított iskola megáldása
(Elhangzott a Zárda iskola udvarán 2022. március 22-én)



EMLÉKEZTÜNK
1848. március 15-re, a márciusi ifjakra, a Nemzeti Dalra Kenderesen a

Városházánál, Bánhalmán a kopjafánál. Ünnepi beszédet mondott Szabóné Bóta
Henrietta alpolgármester.

ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!

NYERTES PÁLYÁZAT KERÉKPÁRÚTRA
ÖRÖMMEL ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT, hogy az „Élhető települések” című felhívásra benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-JN1-2022-00032 azonosító számú pályázatunkat a Pénzügyminisztérium 112. 518. 232 Ft összegű támogatásra érdemesnek
ítélte, így megvalósulhat a kerékpárút Bánhalmán az Imaház és a Fenyves Otthon között.

A támogatási szerződést napokon belül aláírom.
Bogdán Péter polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Elnök Úrnak, Dr. Németh Zoltán Oktatási Osztályvezető Úrnak
az eddigi munkáját,  és természetesen a jövőben is számíthatnak
önkormányzatunk együttműködésére. Megköszönöm a Magyar
Kormánynak, Miniszter Úrnak, Képviselő Uraknak, Polgármes-
ter Asszonynak, Igazgató Asszonynak és a tantestületnek, Plé-
bános Úrnak a munkáját és a segítő közreműködését. Megkö-
szönöm a kivitelező cég, a Kreatív Energy Kft. részéről Sedlák
Gábor ügyvezetőnek és Vincze Zsolt építésvezetőnek és munka-
társainak, valamint a Műemlékvédelmi Hivatal műemléki felü-
gyelőjének, Sisa Béla úrnak a munkáját. És mindenkinek, aki-

nek valamilyen része volt a felújítások megvalósulásában és
elvégzésében. Végül engedjék meg nekem, mint az iskola egy-
kori diákjának, hogy köszöntőmet Ady Endre: Üzenet egykori
iskolámba c. csodálatos versének utolsó soraival zárjam:

„Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami

volt: nemes, küzdő, szabadlelkű diák!”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Isten áldjon valamennyiőnket!

Bogdán Péter polgármester



Tájékoztatom a lakosságot, hogy a már-
cius végén Dr. Szabó Zoltán háziorvos
számára átadtam a Magyar Falu Program
keretében benyújtott „Háziorvosi ellátás-
hoz eszközbeszerzés Kenderesen” című
projekt során beszerzett orvosi eszközöket.
Összesen 42 db orvosi műszerrel és egyéb
eszközzel gazdagodott a Szent István út 59.
szám alatti orvosi rendelő, melyek együttes
értéke 1,8 millió Ft. A sikeres pályázatban
történő részvételért köszönöm a JNSZ
Megyei Területfejlesztési Ügynökség NKft.,
valamint Dr. Záhonyi Ferenc jegyző közre-
működését.

Bízunk benne, hogy a rendelőknek helyt
adó épület felújítására benyújtott pályá-
zatunk is támogatásban részesül.

Tisztelettel: 
Bogdán Péter polgármester

Illegális szemétlerakó hely
felszámolása

Március 21-én Kenderes külterületén,
a Szerencsi-bejárónál illegális szemét-
lerakó helyet számoltak fel a közmun-
kások Baktai Kálmán Képviselő Úr ve-
zetésével, 4 nagy konténer lett tele.

Felháborító, hogy egyes emberek így
szabadulnak meg az összegyűjtött sze-
méttől, szennyezve környezetüket.

Bogdán Péter polgármester

Tisztelet Lakosság!

Megváltozott a rendelésekre történő bejelentkezések
rendje, mivel a Covid járvány csendesült.

ANTSZ jelzés szerint a telefonos rendelés megszűnt, és
ezentúl minden beteg a rendelési időben jelenjen meg
előjegyzés alapján.

Az előjegyzést az asszisztensekkel telefonos kapcsolat-
felvétellel kérjék a betegek, vagy ha nem érik el, akkor
személyes kapcsolatfelvételben egyeztessenek!

A rendszeres gyógyszeríratás rendje az eddigiek szerint
történik: papíron feljegyzést készít kéréséről, és postaládába
helyezi el a gyógyszer elfogyásának időpontja előtt 3 nappal.

Táppénzre vétel csak személyes megjelenés esetén, vizs-
gálattal egybekötve.

A szájmaszk viselése továbbra is kötelező a rendelőben és
a váró helyiségben! 

Ennek beszerzése mindenkinek
saját feladata. 

A szájmaszk viselésére felszólítást
kérem, vegyék közös betegségmeg-
előzési ügyünknek!

Háziorvos telefonja csak sürgős ellátást igénylő megbe-
tegedés esetén szolgál elérhetőségre.

A rendelési időkben történő telefonos elérhetőséget a
betegvizsgálat korlátozza, és ilyen időszakban lehet, hogy
nem fogják elérni az asszisztenst.

Tisztelettel:
Dr. Szabó Zoltán,                  Dr. Nagy Erika
háziorvos                              gyermek háziorvos
Kenderes                              Kenderes
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NYERTES PÁLYÁZAT ORVOSI ESZKÖZÖKRE 

KÖZÜGY  
HÁZIORVOSI

TÁJÉKOZTATÁS



Tisztelt Lakosság!

Értesítem, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997 NM. rendelet alapján Kenderes és
Bánhalma lakossága részére 2022. május 17-től 2022. május
27-ig tüdőszűrő vizsgálat lesz. 

Helye: Művelődési Ház Kenderes, 
Szent István út 33.

Szűrési időpontok:
hétfő: 11.30-16.00
kedd: 8.30-13.30
szerda: 11.30-16.00
csütörtök: 8.30-13.30
péntek: 8.30-13.30

Kérjük, hogy a Társadalombiztosítási Azonosító jelet
(TAJ-számot) tartalmazó kártyát, valamint a személyi
igazolványt és lakcímkártyát a szűrésre hozza magával!
Figyelem! A 40 évnél fiatalabb lakosok részére a szűrés nem
kötelező, 40 év feletti lakosok részére a szűrés ajánlott. 40 év
alatti lakosok szűrése térítés-és beutaló köteles. A szűrés díja:
1700,-Ft. Ebben az esetben csekket a tüdőszűrés helyszínén kell
kérni, melyet befizet a postán, majd bemutat a szűrés előtt.
Továbbá szükséges a szűréshez üzemorvosi vagy háziorvosi
beutaló. Csak a beutaló felmutatása ellenében kap csekket! 18
év alatti lakosok részére az orvosi beutaló mellett szülői
beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges. A tavalyi évről
megmaradt csekk érvénytelen! Lehetőség van arra, hogy
felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton megküldik a
szűrés eredményét.

Várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolságtartásra
kérjük, figyeljenek! Arcmaszk használata kötelező!

Fizikoterápiás asszisztens-masszőr (Berekfürdő),
Biztosítási ügynök, ügyintéző (Karcag), 
Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
Könyvelő (Berekfürdő),
Recepciós (Berekfürdő),
Szállodai recepciós (Berekfürdő),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás (Karcag),
Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
Pincér (Berekfürdő),
Szakács (Berekfürdő),
Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
Ablakgyártó (Kisújszállás),
Tetőfedő (Karcag),
Varrónő, varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
Traktorvezető (Karcag),
Intézményi takarító és kisegítő-szobaasszony (Berekfürdő),
Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás),
Konyhai kisegítő (Berekfürdő, Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozás-
épület/ól mosása ,- állat (pulyka) pakolása (Kunmadaras),
Egyszerű ipari foglalkozású (Karcag, Kisújszállás),
Vasalás, kézi csomagolás (Kisújszállás),
Postaforgalmi helyettes, ügyintéző (Karcag),
Betanított kézbesítő (Karcag),
Postavezető (Karcag).
Kenderesi Polgármesteri Hivatal keres humánpolitikai ügyintézőt.
Érdeklődni személyesen, vagy az 59/328-251-es telefonszámon.
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

A Krónika 2022. márciusi számának címoldalán nyomdai 
szedési hiba történt. A hibáért elnézést kérünk! KIS-ÚJ-LAP Kft.HELYREIGAZÍTÁS
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TÜDŐSZŰRÉS

90. születésnap

Március 28-án köszöntötte 
Bogdán Zoltánné Jusztika nénit 

90. születésnapja alkalmából 
az Önkormányzat nevében Bogdán Péter
polgármester és Farkasné Nyika Mónika

anyakönyvvezető.
Kívánunk további jó erőt, egészséget 

kedves családja körében!

INTERJú



Tavaszi események iskolánkban
Március 22. jelentős nap volt intézményünk életében, hiszen ekkor

került sor a felújított iskolánk megáldására. Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy még egyszer a köszönet és a hála szavait tolmácsoljam és a
Jóisten áldását kérjem mindenkire, akik bármilyen módon hozzájá-
rultak iskolánk felújításához, szépítéséhez.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepén az alsósok kéz-
műveskedtek, filmet néztek, a felsősök pedig egy vidám hangulatú ve-
télkedőn oldottak meg feladatokat, melyek mindegyike az élmény-
szerzésre, a tapasztalati tanulásra és a csapatmunkára épült.

Az Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napon az iskola és a plébánia
udvarát szépítettük.

Az elsősök Törökszentmiklóson a Jaj de jó mindenütt! című bábelő-
adását tekintették meg. A 3. és 4. osztályosoknak két foglalkozást tar-
tottunk az egészséges életmód jegyében. Az első foglalkozáson sor-
versenyen mozgattuk meg a gyerekeket, a második foglalkozáson pedig
játékos formában – rajzzal, interaktív feladatokkal – hívtuk fel figyel-
müket az egészséges életmód fontosságára.

Márciusban minden osztály tartott osztályprogramot, voltak, akik
közösen játszottak, voltak, akik az osztálykihívást teljesítették, tavaszi
hangulatot varázsoltak a tantermükbe. Sokan teljesítették az egyéni ki-
hívást is, lerajzolták templomunkat.

A Simonyi helyesírási verseny első online fordulójából továbbjutott
a második fordulóba Bende Henrietta 6. osztályos tanulónk, Berdéné
Hákli Annamária tanárnő tanítványa.

Kedves Szülők!
Már megismerkedtek a leendő elsős tanító nénivel, Gyányi Tímeával,

ő is ismerkedett a gyerekekkel. Örülünk, hogy a gyerekek szívesen
játszanak a Timi néni által küldött online feladatokkal és jól érezték
magukat iskolánkban. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk egy kötetlen
beszélgetésre, melynek során megtekinthették felújított épületeinket is.
Most már a beiratkozás következik, melyre szintén nagyon várjuk
Önöket és gyermeküket.

A 2022/2023. tanévi általános iskolai beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óra között
2022. április 22. (péntek) 8.00 – 17.00 óra között
Helye: I. számú épület, tárgyaló
A beiratkozás online módon is történhet, a kenderessuli@gmail.com

e-mail címen vagy a Kréta rendszer felületén (a https://eugyintezes.e-
kreta.hu oldalon történő regisztráció után).

Szeretettel várunk minden kenderesi kisgyermeket 
a kenderesi iskolába!

Nagyné Lenge Margit

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

5. oldal2022. április KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Szent Imre Katolikus Általános Iskola



Intézményünkben a vírus miatt a tavalyi évben, vala-
mint az év elején is korlátozottak voltak a lehetőségeink.

Leginkább a külső programjaink hiúsultak meg, de
belső rendezvényeinkre is hatással voltak. Látogatási
tilalom, egészségügyi problémák nehezítették meg
életünket.

Az év eleje is hasonló nehézséggel indult, így hagyo-
mányos farsangi ünnepségünket nem tudtuk megtartani.
Mindez igen negatívan hat lakóink mentális egészségi
állapotára.

Éppen ezért álmodtunk egy merészet, s a fenti címmel
2022. március 9-én egy egész napos szabadidős progra-
mot szerveztünk.

Igyekeztünk színes, sokrétű, játékos feladatokat kínálni,
ahol mindenki egyénileg tehette próbára tehetségét,
tudását. Tréfás kuponokat gyűjthettek a délelőtt folyamán,
melyet beválthattak üdítőre, édességekre.

A feladatsor az alábbi volt:
1. Lufi kosárlabda
2. Bohóckép készítés
3. Bohóc etetése
4. Karikadobálás
5. Poharas célbadobó 
6. Activity rajz
Mindezzel párhuzamosan rajzpályázatot hirdettünk:

tavaszi képet kellett készíteni, melynek eredményhir-
detése a délután folyamán megtörtént.

Igen sok szép, színes rajz született.
A finom ebéd elfogyasztása, és rövid kis pihenő után

egy fergeteges buli következett, ami közben még érdekes
versenyeket tartottunk. 

Sokan próbálkoztak a lekváros fánk evéssel hátratett
kézzel, valamint a lufis páros tánc is sok lakónkat moz-
gatott meg.

Óriási lelkesedéssel biztatták éppen versenyző társaikat,
s bizony igen sok tréfás pillanatot éltünk át.

Egy szép, tartalmas napot töltöttünk el, mely pozitív
hatással van lakóink hangulatára.

Egy-egy ilyen rendezvény legfontosabb eredménye,
hogy oldja a feszültséget, csökkenti a bezártság, elszige-
teltség érzését, valamint közösségteremtő hatással van
lakó és dolgozó számára egyaránt.

Kollégáimnak ezúton is köszönöm munkáját, mellyel a
nap jó hangulatát elősegítette. 

Külön köszönöm, a JNSZ megyei ÉFOÉSZ anyagi tá-
mogatását, melyet kellékek és jutalmak vásárlására for-
díthattunk, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.

Tóth Julianna 
mentálhigiénés munkatárs

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA6. oldal 2022. április

BÁNHALMA HÍREI

„Tréfás-Bélás” – „Fényűző-Télűző” rendezvény 
a Fenyves Otthonban



Köszönjük Futóné Fodor Editke tanító néninek,
hogy újra elkészítette a város gyermekeinek ezt a
csodát!

Támogatásával hozzájárult a meseudvar átadásához
Balázsiné Hubai Ildikó, Barabásné Forgács Edit, Körmös
Enikő, Dalma Dance Klub táncosai, Lukácsné Németh
Edit, Központi Konyha dolgozói, Városgazdálkodás
szakemberei, Csáthy Zoltán, Baktai Kálmán és munkásai.

Összefogással örömöt szereztünk a gyerekeknek!

Művelődési Ház dolgozói
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Móricz Zsigmond Művelődési Ház

HÚSVÉTI MESEUDVAR KÉPEKBEN 
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Városi Könyvtár 

Versíró pályázat

Versíró pályázatunkra ketten küldtek saját
költeményt: Mészáros Endréné és Jámborné
Gyolcsos Brigitta. 

Gratulálunk! 
Nyereményüket átvehetik a könyvtárban.

Mészáros Endréné: 

Köszöntő

Tavaszt hozó édes május
olyan drága nevet tárolsz.
Gondolkodom, hogy köszöntsem?
Virágcsokrot miből kössek?

Elküldöm a derűs napot, 
Álmot hozó esti alkonyt,
Imádságos hajnali fényt,
Szívem, lelkem szeretetét.

Jámborné Gyolcsos Brigitta: 

Fiamnak

Nincs vagyonom, se palotám,
se országom, se koronám,
mit egyszer rád hagyhatok!
Annál többet adhatok!

Ha majd egyszer már nem vagyok,
Emlékezz arra, mit mondhatok:
jól csak a szíveddel láss,
Szeretet kell, semmi más!

Lehet majd vagyonod, palotád,
lehet országod, s koronád,
de tiszta szív kell, és józan ész,
s a Nagyvilágban sokra mész!

Türelem, elszántság, bizalom
Több ez, mint bármilyen hatalom.
Küzdj, merj az álmaidért,
és elérhetsz bármilyen célt!

A Költészet napja alkalmából szavalóversenyt hirdettunk az
iskolásoknak. Az alsó tagozatosokkal április 11-én délután a könyvtár
emeleti klubtermében töltöttünk el egy szép délutánt. Minden résztvevőnek
gratulálunk! Köszönjük Lukácsné Németh Edit óvodavezető nagylelkű
felajánlását. 

Szavalóverseny eredmények
1-2. osztályos korcsoport:
1. hely Turi Ferenc Dominik 2.a
2. hely Ladányi Lilla 2.a
3. hely Kristóf Kornélia 1.a
Különdíj: Nyíri Mirella Kira 1.a
3-4. osztályos korcsoport
1. hely Kiss Csenge 4.a
2. hely Kun Imre 3.a
3. hely Farkas Attila 3.a
Különdíjasok: 

Horváth Ramóna 3.a, 
Lipták Tamás 3.a,
Szekeres Dorka 4.a

2022. április 11.
Költészet Napja
szavalóverseny

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, hogy március 17-én a hivatalban
Jegyző Úrral fogadtuk a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
tanácsadóját és egy német tulajdonú autóipari beszállító vállalat
képviselőjét. A cég alkatrészeket gyártó üzemcsarnokot kíván felépíteni,
ehhez keresnek a 4-es főút mellett elhelyezkedő területet. 95 fős
munkahelyet terveznek létrehozni. A termékek elszállítása Debrecenbe és
Kecskemétre történne.

A volt pedagógus földet tudtuk ajánlani nekik, amit a valóságban is
megtekintettek.

Több települést is felkeresnek és megnézik a lehetséges, szóba jöhető
területeket, ezután hozzák meg a végső döntést.

Bogdán Péter polgármester



EGYHÁZI HÍREK – Katolikus Egyház
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2022. március 22-én a délelőtt 10 órakor kezdődő
ünnepi szentmise keretében Dr. Ternyák Csaba érsek úr
megáldotta a felújított Kenderesi Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomot és megszentelte annak új
oltárát.

2022. március 22-én a délután 14 órakor kezdődő
szentmisében Dr. Ternyák Csaba érsek úr felszentelte az új
Bánhalmai Szent Család Templomot.

Április 10-én virágvasárnap kezdetét vesz a Nagyhét, a húsvéti ünnep közvetlen előkészülete.
Április 14-e nagycsütörtök. Jézus Krisztus az elfogása előtt apostolai társaságában elfogyasztotta az utolsó

vacsoráját, ekkor változtatta át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé. Ezen a napon az ünnepi szentmisénk
délután 16.30-kor kezdődik. Ekkor elhallgatnak a harangok, hisz kezdetét veszi Urunk szenvedéstörténete.

Másnap, 15-én nagypénteken emlékezünk Jézus keresztútjára és halálára. Ez egy szigorú böjti nap, tehát a
hústilalmon túl, csak háromszor szabad enni és abból egyszer jóllakni. Ez alól persze kivételek a kisgyermekek,
vagy a nagyon idős emberek, illetve azok, akik valamilyen betegség miatt nem tarthatják be ezt a böjtöt.

Ezen a napon nem lehet szentmisét bemutatni, hanem helyette 16 órától a keresztúti ájtatosságot fogjuk
imádkozni, 16.30-kor pedig a nagypénteki szertartást végezzük el, amelyben felolvassuk Krisztus
szenvedéstörténetét és kifejezzük hódolatunkat a kereszt előtt.

Jézus a szombatról vasárnapra virradó éjjel támadt fel. Mi itt Kenderesen a feltámadási szentmisénket 16-án,
szombat este 20 órakor fogjuk elkezdeni. Ez a legnagyobb, legünnepélyesebb szentmise az egész esztendőben.
Ekkor szertartásunkat a tűzszenteléssel kezdjük, megújítjuk majd a keresztségi fogadalmunkat és a feltámadási
körmenettel zárjuk.

Húsvét vasárnapján és hétfőjén pedig a szokásos vasárnapi miserend szerint délelőtt negyed 10-kor lesz
szentmise.

A húsvétot követő vasárnapokon: április 24-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, valamint május 1-jén,
8-án és 15-én a szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 17 órakor fognak
kezdődni a Kenderesi Nagyboldogasszony Templomban.

Csütörtökön a délutáni szentmise előtt fél órával a rózsafüzért imádkozzuk.

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

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai



CIVIL SZERVEZETEK
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Kedves Kenderes és Bánhalma lakói! Idén május 1-jén újra megrendezzük a tavaly nagy sikert aratott
traktoros felvonulást. Kenderesen és Bánhalmán is láthatjátok majd a traktorok, gépek sorát. 

Az útvonal még tervezés alatt, kérjük figyeljétek a KenderMag Facebook oldalát a további információkért. Ha
szerettek süteményt sütni, szívesen elfogadnánk 1-1 tányérral. A felvonulókat látnánk el egy kis útravalóval. És persze
május elseje reggelén a zenés ébresztő is újra útnak indul. Most a törökszentmiklósi Belami zenekarral. Ebben az évben
az egyik legszebb ünnepünk, az Anyák napja is erre a napra esik. Arra gondoltunk, ha valaki szeretné egy dallal, nótával
köszönteni anyukáját a Belami együttessel, arra is lesz lehetőség. Ebben az esetben előre egyeztetnünk kell! 

Ha szeretnétek, írjatok nekünk privát üzenetet, vagy hívjatok az alábbi telefonszámokon:
Ildikó: 30/ 975-11-06 Irénke: 70/ 395-40-60 
Addig is kívánunk Kellemes Húsvéti ünnepeket mindenkinek!

- KenderMagok -

A fesztivál néhány napján élő zene szóljon min-

denütt! Szóljon a zene a történelmi helyszíneken,

a vasútállomáson, a parkolókban, a forgalmasabb

utcasarkokon, piacon és akár egy népesebb mun-

kahely tízórai szünetében is. 

A fesztivál végét neves előadó fellépésével sze-

retnénk zárni. 

Tervezett időpont: 

2022. június 29. – július 3. 
Terveink között szerepel, hogy minden esemé-

nyen legyen egy kis harapni való is: zsíros kenyér,

bográcsolás, tárcsás sütögetés, palacsinta, nyársa-

lás, pogácsa, stb.  

Pártoló jegyek (1000 Ft) kaphatók a Művelődési

Házban, Csatóné Barabás Irénkénél, Szabóné Bóta

Henriettánál.

Köszönettel fogadjuk nagyobb összegű támoga-

tást és természetbeni felajánlást is.

Információ: Krokavecz László

(Telefon: 30/517-0291)

Szervezők

MAJÁLIS 2022
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A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola kenderesi társastánc
tanszakán nagy szeretettel várjuk a tánc iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket az iskola nyílt órájára. Az érdeklődők
betekintést nyerhetnek a művészeti órák menetébe, és ízelítőt kaphatnak az intézményben folyó művészeti nevelésről.
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A Helyi Választási Iroda tagjait – Knoch Szandrát, Tóthné
Kis Csillát, Marosi Andreát, Király Krisztiánt – a választás elő-
készítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáért,
a jegyzőkönyvvezetőket – Szelekovszkyné Rózsa Máriát, dr.
Farkasné Nyika Mónikát, Herczeg Évát, Bartucsek Kartalint,
Zsindely Nikolettet –  alapos munkájukért illeti elismerés.

A szavazatszámláló bizottságok biztosították a választások
tisztaságát, törvényességét, valamint megállapították a válasz-
tási eredményeket, melyek szavazókörönként a következők:

1. szavazókör (5331 Kenderes, Szent István út 56.):
F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) 334 szavazat (66,53%)
Dr. Lukács László György (DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 119 szavazat (23,71%)
Somlay Róbert (Mi Hazánk) 47 szavazat (9,36%)
Halmi Bálint Ferenc (MEMO) 2 szavazat (0,40%)
Nagy József (Munkáspárt-ISZOMM) 0 szavazat (0,00%)
Országos listás eredmények:
Fidesz-KDNP 332 szavazat (65,48%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-Párbeszéd 

105 szavazat (20,71%)
Mi Hazánk 61 szavazat (12,03%)
Normális Párt 4 szavazat (0,79%)
MKKP 4 szavazat (0,79%)
MEMO 1 szavazat (0,20%)

2. szavazókör (5331 Kenderes, Szent István út 60.):
F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) 320 szavazat (70,33%)
Dr. Lukács László György (DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 104 szavazat (22,86%)
Somlay Róbert (Mi Hazánk) 25 szavazat (5,49%)
Halmi Bálint Ferenc (MEMO) 5 szavazat (1,10%)
Nagy József (Munkáspárt-ISZOMM) 1 szavazat (0,22%)
Országos listás eredmények:
Fidesz-KDNP 327 szavazat (70,78%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-Párbeszéd

97 szavazat (21,00%)
Mi Hazánk 24 szavazat (5,19%)
Normális Párt 0 szavazat (0,00%)
MKKP 9 szavazat (1,95%)
MEMO 5 szavazat (1,08%)

3. szavazókör (5331 Kenderes, Szent István út 40.):
F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) 286 szavazat (70,44%)
Dr. Lukács László György (DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 100 szavazat (24,63%)
Somlay Róbert (Mi Hazánk) 14 szavazat (3,45%)
Halmi Bálint Ferenc (MEMO) 2 szavazat (0,49%)
Nagy József (Munkáspárt-ISZOMM) 4 szavazat (0,99%)

Országos listás eredmények:
Fidesz-KDNP 290 szavazat (71,25%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-Párbeszéd

90 szavazat (22,11%)
Mi Hazánk 21 szavazat (5,16%)
Normális Párt 1 szavazat (0,25%)
MKKP 4 szavazat (0,98%)
MEMO 1 szavazat (0,25%)

4. szavazókör (5331 Kenderes, Szent István út 35.):
F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) 319 szavazat (82,64%)
Dr. Lukács László György (DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 58 szavazat (15,03%)
Somlay Róbert (Mi Hazánk) 7 szavazat (1,81%)
Halmi Bálint Ferenc (MEMO) 1 szavazat (0,26%)
Nagy József (Munkáspárt-ISZOMM) 1 szavazat (0,26%)
Országos listás eredmények:
Fidesz-KDNP 325 szavazat (83,55%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-Párbeszéd

50 szavazat (12,85%)
Mi Hazánk 10 szavazat (2,57%)
Normális Párt 2 szavazat (0,51%)
MKKP 2 szavazat (0,51%)
MEMO 0 szavazat (0,00%)

5. szavazókör (5349 Kenderes, Akácos út 66.):
F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) 183 szavazat (73,20%)
Dr. Lukács László György (DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 46 szavazat (18,40%)
Somlay Róbert (Mi Hazánk) 20 szavazat (8,00%)
Halmi Bálint Ferenc (MEMO) 1 szavazat (0,40%)
Nagy József (Munkáspárt-ISZOMM) 0 szavazat (0,00%)
Országos listás eredmények:
Fidesz-KDNP 179 szavazat (71,89%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-Párbeszéd

47 szavazat (18,88%)
Mi Hazánk 16 szavazat (6,43%)
Normális Párt 0 szavazat (0,00%)
MKKP 6 szavazat (2,41%)
MEMO 1 szavazat (0,40%)

Végezetül gratulálunk F. Kovács Sándor Képviselő Úrnak
egyéni választókerületi sikeréhez, valamint dr. Lukács László
György Képviselő Úrnak az országos listán történő mandátum-
szerzéséhez. Eredményes parlamenti munkát kívánunk számuk-
ra, és bízunk benne, Kenderes is előnyét fogja élvezni tevékeny-
ségüknek.

dr. Záhonyi Ferenc

Kenderesen a 2022. április 3-i országgyűlési választáson és országos népszavazáson a választópolgárok 60 %-a járult az
urnák elé, akiknek részvételét, valamint az eseményhez illő viselkedését szeretném megköszönni, mint a Helyi Választási
Iroda vezetője. 

Tisztelt Választópolgárok!


