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Magyarországon május utolsó vasárnapján a háborúkban
elesett katonákra emlékezünk. Ez a nap a Hősök Napja. A hősök
emlékünnepének eredete az 1917. évi VIII-as törvényre vezet-
hető vissza. Akkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi

halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifeje-

zésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni”.Azt
is kezdeményezték, hogy minden település kőemléket állítson
az elesettek nevével: „őrizze meg a késő utókor hálás kegye-

lettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszély-

ben forgó haza védelmében. Minden község, város, anyagi

erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazok

nevét, akik lakói közül a hazáért életüket áldozták fel.”

Eleget tett Kenderes közössége mindkét rendelkezésnek, mert
az I. világháborús emlékművünk méltó módon emlékezik meg
azokról a hőseinkről, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a
hazáért.

1924-ben már a „Hősök emlékünnepé”-ről rendelkezett tör-
vény, amely már nemzeti ünnepként határozta meg a hősök em-
lékünnepét, és az is maradt egészen 1945-ig.

A második világháborúban újabb nevekkel szaporodott a
hősök sora, de megemlékezni róluk nem volt szabad nemzeti
ünnep szintjén a rendszerváltozásig. Évtizedeken át tilos volt az
országnak, így Kenderesnek is hőseit elsiratni. Apák és anyák,
testvérek, feleségek, gyerekek csak otthon emlékezhettek rájuk.

Kenderesen 1992-ben avatták fel a II. világháborús emlék-
művet.

Az Országgyűlés 2001-ben iktatta – ismét – törvénybe a Magyar
Hősök Emlékünnepét.

Május 29-én, a Hősök Napján mindenek előtt népünk és tele-
pülésünk, Kenderes hőseire emlékezzünk tisztelettel és hálával.
Hiszen erkölcsi kötelességünk, hogy a magyar hősök emlék-
ünnepén, méltó módon rójuk le hálánkat a nemzet és városunk
hősei előtt. A magyar hősök emlékének megörökítése az utó-
kornak olyan kötelessége, amely önbecsülésünk, nemzeti azo-
nosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele. Hősi halot-
taink és hazatért hőseink tisztelete megköveteli, hogy mi is
becsülettel helyt álljunk. Helyt álljunk a hazáért. Nem fegyver-
rel a kézben, lövészárkokban, gránátok robbanása mellett kell
harcolnunk, a haza ma ekkora áldozatot szerencsére nem köve-
tel meg tőlünk. A ma élő generációk többsége számára szeren-
csére már messze került minden háborús borzalom élménye. De
emlékeznünk nemcsak az utókor parancsa, hanem kötelessé-
günk is a jövővel szemben.

Hiszen tudjuk: „csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek!”

Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke jelentő-
ségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberének,
becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól mentes korban és
helyen élhet. Különösen fontos ez a gyermekek és fiatalok ese-
tében, akiket az erőszak, az agresszió nap, mint nap megkör-
nyékez.

Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel a hősök, s vala-
mennyi, az I.. és II. világháborúban katonaként szolgáló emléke
előtt, akik nem térhettek vissza övéikhez, távol hazájuktól, távol
szeretett szülő falujuktól, családjuktól estek el és pihennek
jeltelen sírokban.

Bogdán Péter polgármester

ÜNNEP

Május 29. – HŐSÖK NAPJA

EMLÉKEZZÜNK RÁJUK KEGYELETTEL!



Tisztelt Lakosság!

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése megtörtént településünkön. Kérem, aki még eddig nem élt a rákötési lehetőséggel,
minél hamarabb tegye meg! Ha nem köt rá a szennyvízcsatorna-hálózatra, talajterhelési díjfizetést von maga után az elfogyasztott
vízmennyiség. A különbség:

csatornadíj:  304,-Ft/m³
talajterhelési díj: 1.800,-Ft/m³

A Kenderes Városgazdálkodás (tel: 59/328-206) vállal csatornabekötési munkát 6.500,-Ft/fm áron, mely tartalmazza az
anyagköltséget és a munkadíjat. 4 havi részletfizetést is biztosítanak, amennyiben igényt tartanak rá. 

Dr. Záhonyi Ferenc jegyző

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeik (5 hónapos kortól 18 éves
korig) a nyári tanítási szünet idejére ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak, amennyiben Önök megigénylik az
ellátást.

Az étkeztetés időtartama:
a nyár szünet idejére eső 55 munkanap  
2022. június 16. (csütörtök) - 2022. augusztus 31. (szerda)

Az étkeztetés helye: 
Központi Konyha 5331 Kenderes, Szent István út 52. 

Étkeztetés módja: 
déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel

Igénybevétel módja: 
a kiküldött nyilatkozat kitöltésével, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjához
(5331 Kenderes, Szent István út 56.) történő visszajuttatásával. 

Nyilatkozatok visszajuttatásának határideje: 2022. május 27.  

Amennyiben a megadott határidőre nem juttatja vissza a nyilatkozatot, nem tudjuk
biztosítani az étkezést. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést!                              

Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoport

Tisztelt Lakosság!

Ebben az évben is elérkezett a fűnyírás és a közutakra, a járdákra benyúló faágak lemetszésének, eltávolításának az ideje. Mint
minden évszakban, most is szükséges, hogy mindenki elvégezze a portája körüli aktuális feladatokat.

A 2021-es évben több lakossági bejelentés, panasz érkezett, hogy a kötelezettségeinek nem mindenki tett eleget. Többségben
voltak, akik felszólításunkra a szükséges munkákat haladéktalanul elvégezték. Elvárható, hogy ez figyelmeztetés nélkül is
megtörténjen. A köztisztaság fenntartásáról, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartására vonatkozó előírásokat a
2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza városunkban. Az elmúlt évben nem került sor e rendeletben rögzített 150.000.-
Ft-os közigazgatási bírság kiszabására, mint lehetőségre. Továbbra sem cél ez a szabály alkalmazása. Ezért kérjük, hogy mindenki
végezze el a portája előtti rendszeres fűnyírást, a szemét összegyűjtését, a gyalogjárdára és a közutakra kinyúló faágak
metszését, eltávolítását!

Műszaki csoport
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tegyünk közösen közterületeink tisztaságáért!



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2022. május 3. oldal

KÖZÜGY  



Tisztelt Lakosság!

Március végén kiégett a háza Nagy István Kenderes, Szent I. út 110. alatti lakosnak, a kár
meghaladja a 10 millió Ft-ot. Egy élet munkája veszett oda rövid idő alatt. Istvánt a közelmúltban
magánéleti csapás is érte, nemrég elhunyt a fia. Önkormányzatunk gyűjtést indít Nagy István
megsegítésére. Kérem Önöket segítsük közösen bajba jutott embertársunkat.

Az alábbi adománygyűjtő számlára adakozhatunk:

10404522 - 00032919 - 00000004 K&H

Tisztelettel:  Bogdán Péter polgármester

A Gondozási Központ Napközi Klubban 2022. május
6-án pénteken megrendezésre került a bűnmegelőzési
előadás, melyet a jelenlévők nagy figyelemmel,
érdeklődéssel hallgattak. 

Az előadást Juhász Sándor főtörzszászlós, bűnügyi
helyszínelő, bűnmegelőzési előadó, a Karcagi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Helyszínelő
Alosztály bűnügyi technikusa tartotta. Megtisztelte a
rendezvényt Boda Andor rendőr őrnagy, őrsparancsnok úr
és Nász Miklós zászlós úr is.

Sok érdekes dolgot hallhattunk. Többek között szó volt
a besurranásos lopások megelőzéséről, a személy és
vagyonbiztonságról, a trükkös lopások megelőzéséről, a
trükkös tűzifa árusokról, a trükkös elkövetőkről, a
közlekedésbiztonságról, és sok hasonló eseményről,
amely sajnos a mai világban előfordulhat a kreatív csalók
miatt. Kellemes, baráti beszélgetés alakult ki a több mint
egy óra alatt. 

A jelenlévők meséltek a velük történtekről,
meghallgattuk a rendőrök személyes történeteit is. Az
előadáson jelen voltak az intézmény gondozottai,
valamint Bogdán Péter polgármester úr, Tóthné Molnár
Ágnes a művelődési ház vezetője és Ladányiné Zabolai
Anna a Városgazdálkozás intézményvezető helyettese,
Kuczeráné Sipos Judit a Kenderesi Gondozási Központ,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője és
munkatársaim.

Tájékoztatásul megemlítem, hogy az interneten
bővebben is olvashatnak az fentebb említettekről a
www.police.hu/ ELBIR internetes felületen.

Ígéretet kaptunk, hogy az ősszel újra eljönnek hozzánk
az aktuális dolgokkal kapcsolatban egy újabb előadásra!

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt!
Vigyázzanak magukra és egymásra!

Ökrös Istvánné  idősgondozó
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Fizikoterápiás asszisztens-masszőr (Berekfürdő),
Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
Könyvelő (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 (Berekfürdő),
Pultfeltöltő, árufeltöltő (Kisújszállás),

Konyhai kisegítő (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozás-
épület/ól mosása, állat (pulyka) pakolása (Kunmadaras),
Egyszerű ipari foglalkozású (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású-vasaló, kézi csomagoló (Kisújszállás),
Postaforgalmi helyettes, ügyintéző (Karcag),
Betanított kézbesítő (Karcag),
Postavezető (Karcag),
Postai ügyfélszolgálati ügyintéző (Kunmadaras).

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

Rendőrségi tájékoztató a bűnmegelőzésről
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A Kenderesi Gondozási Központ Nappali Idősek Klubjának húsvéti előkészületei

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltáma-
dására, az emberiség megváltására emlékezünk. Kereszthalálával nem
szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 

A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is,
amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak. A húsvét ünnepéhez többek között a tojás festés, tojás díszítés,
locsolás népszokások kapcsolódnak.

A Kenderesi Gondozási Központ dolgozói, és a nappali klub tagok
húsvéti készülődéssel várták a húsvétot. A résztvevők tojásfa állítással,
nyuszi díszítéssel, valamint néhány locsoló vers elmondásával töltötték
a kellemes napot.

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő.
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére,
Istentol azt kérem, piros tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?

A képek magukért beszélnek!

Néhány további program, ami a szépkorúak időtöltését, megsegítését,
jólétét szem előtt tartva szervezünk.

2022. június 5-6. 
Pünkösd ünnepe, amire szintén várakozással teli készülődéssel és

a megelőző napokban már kézműves foglalkozásokkal készülünk.  

Tisztelt Lakosság, kedves Szépkorúak!  
Nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kenderesi

Gondozási Központ Nappali Klubjába, aki otthoni magányát szívesen
oldaná vidám társasággal, nagy beszélgetésekkel, mesélésekkel,
alkalmakhoz kötődő foglalkozásokkal.  

Ökrös Istvánné idősgondozó
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A húsvéti lelki napon a szentmise után közösen idéztük fel Jézus
keresztútjának állomásait. A gyerekek felolvasták a stációkhoz
kapcsolódó elmélkedéseket. A 14 stáció végig járása segítette az átélést
és az azonosulást a szenvedő Jézussal. A délelőtt második részében
nagyböjti hittanos vetélkedőre hívtuk az osztályokat, majd az udvaron
álló egyik fát – a gyerekek közreműködésével – húsvéti tojásfává
változtattuk. A fára felkerült tojásokat iskolánk tanulói az áprilisi
egyéni kihívás keretében készítették.

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, hogy a költészet napja
alkalmából ismét versmondóversenyre hívták tanulóinkat és legjobb
versmondóinkat könyvekkel jutalmazták. Gratulálunk az ügyes
versmondóknak és a felkészítő nevelőknek.

A 3-4. osztályos gyerekeknek az egészséges életmód jegyében
szerveztünk játékos vetélkedőt.

A Fenntarthatósági Témahéten „Minden csepp vízre szükségünk
van!” mottóhoz kapcsolódóan tartottunk foglalkozásokat, újra
gondoltuk a háztartási alapanyagokat és kapcsolatot kerestünk a Biblia
és a fenntarthatóság között. A témahéthez kapcsolódóan az e havi
osztály kihívás eredményeként tanulóink nagy mennyiségű kupakot
gyűjtöttek össze.

Az Ismerkedjünk a Bibliával! program során a felsősök bibliai
történeteket olvastak fel, az alsósok pedig illusztrációt készítettek a
hallottakhoz.

Alsósaink anyák napján műsorral és ajándékkal köszöntötték az
anyukákat és a nagymamákat.

Végezetül köszönjük azoknak a kenderesi szülőknek a bizalmat,
akik hozzánk íratták be gyermeküket. Nagy-nagy szeretettel várjuk a
leendő elsősöket szeptemberben iskolánkba.

Nagyné Lenge Margit

Áprilisi események az iskolában
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Alleluja Jézus feltámadt!

A tavasz legjelentősebb ünnepe a
húsvét. Április 13-án kicsik és nagyok
átvonultak a katolikus templomba, ahol a
tehetségműhelyekbe járó gyermekek,
pedagógusaik és Koltavári Attila atya
irányításával közös imával, énekkel,
húsvéti fogadalmakkal emlékeztek meg
Jézus keresztútjáról, kereszthaláláról és
feltámadásáról.

A víz Isten ajándéka

A víz napján az éltető vízzel, a vizek
élővilágával, a víz fontosságával ismer-
kedtek meg a gyerekek. Beszélgettünk
arról, hogy minden élőlénynek szüksége
van vízre, és hogy miként kell vigyázni
erre a kincsre.

Isten a világot gyönyörűnek
teremtette

Isten ránk bízta a világot minden te-
remtményével együtt. A Föld napján
megtanulták a gyerekek, hogyan tudják
óvni a Földet. Ültess fát, virágot, ne sze-
metelj, vigyázz minden élőlényre, hiszen
velük együtt kerek a világ!

„Hála neked nő, aki édesanya vagy..”
Nagy szeretettel készültek a gyerekek

az anyák napi ünnepségre. Saját készítésű
ajándékkal, versekkel, dalokkal, meseje-
lenetekkel, tánccal köszöntötték az anyu-
kákat, nagymamákat. Az ünnepség végén
az óvodában kialakított szelfi-ponton
közös fényképet is készíthettek. A Tulip
Garden Tisza-tó-nak hála, még egy cso-
kor tulipán is jutott minden anyukának.
Köszönjük!

Isten mindennap ad lehetőséget, hogy
segíts másoknak

Május első hetében az óvodában OVI-
TURI-t rendeztünk. Sok gyermekruha,
játék között válogathattak az óvodába
járó gyerekek és szüleik. A turkáló teljes
tartalmát a Vitézi Rend Csongrád-
Csanád, Békés Megyei Törzskapitány-
sága és a Tisza-tavi Keresztyén Polgári
Kör ajánlotta fel óvodánknak. Köszönet
érte!

Tavasz a Liliom óvodában
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KulTúRA

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

GYERMEKNAPI PROGRAM KAVALKÁD 
A HORTHY LIGETBEN!

Kenderes Város Önkormányzata, 
a Vöröskereszt és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház

szeretettel meghívja a gyerekeket, 
a családokat és minden kedves érdeklődőt

2022. május 29-én vasárnap.

Programok:
Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti

Iskola évzáró vizsga bemutatója.  A nap zenéjére FLASHMOB, rendőrségi bemutató,
ZUMBA a Dalma Dance Klub táncosaival, uzsonna a Bögrecsárdában, ingyenes
légvár, retro kocsikázás, ügyességi játékok, állatsimogató, családi futóverseny és
egyéb sportversenyek, egészségügyi sátor, kirakodó vásár, zenés vigasság Szabó
Csabával és sok meglepetés!

„Trianon árnyékában élve feledjünk el 

minden személyi sérelmet, pártoskodást és

nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, 

aki szívében és szándékában magyar még, 

még akkor is, ha nézeteink sok mindenben

nem egyeznek.”

(Wass Albert)

Tisztelettel meghívjuk Önt

2022. június 4-én 18.00 órára 
a kenderesi Horthy-ligetbe,

hogy együtt emlékezzünk
az 1920. június 4-én aláírt

Trianoni-békediktátum
tragikus következményeire!

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

MEGHÍVÓ

A Kenderesi Református
Egyházközösség szeretettel hívja

Önt és kedves családját 

2022. május 27-én
16.00 órakor kezdődő 

jótékonysági koncertre, 
melynek helyszíne a kenderesi

református templom. 

Ezen az alkalmon igét hirdet 
Nagytiszteletű Koncz Tibor
a Nagykunsági Református

Egyházmegye esperese. 
Köszöntőt mond F. Kovács Sándor

országgyűlési képviselő, 
Hubai Imre a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei közgyűlés elnöke, 
Bogdán Péter polgármester.

Műsorral szolgálnak 
a környékbeli kórusok. 

A belépés díjtalan. 
A jótékonysági koncert

perselyadományát kárpátaljai
gyülekezeteknek ajánljuk fel.

Váradi László lelkész, Lukács Józsefné
főgondnok

Református
Egyház

Részletes program később a Facebookon és a plakátokon.
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2022. április 27.
Szavalóverseny eredmények

Több évtizedes hagyomány, hogy az általános iskolával
közösen emlékezünk meg a Magyar Költészet Napjáról
melyet 1964 óta ünnepelünk József Attila születésnapján,
április 11-én.

Az alsó tagozatos diákok szavalatait már hallhattuk, április
27-én a felső tagozatos tanulók szavalóversenyét rendeztük
meg.

5.-6. osztályos korcsoport:
1. hely Ladányi Jázmin 5.b
2. hely Sánta Bence 5.a
3. hely: Lakatos Natália 5.b
Különdíj: Hangyási Botond 5.a

7.-8. osztályos korcsoport:
1. hely Gaszparjan Ruben 8.b
2. hely: Jelen Jázmin 7.b és 

Rabi Fanni 8.b
Különdíj: Molnár Norina 7.a

FELHÍVÁS

Kérjük a lakosságot, intézményeket,
vállalkozásokat, civil szervezeteket,

hogy legyenek a segítségünkre!
Szívesen fogadunk

BÁRMINEMŰ
TÁRGYAT, FOTÓT,

EGYÉB KIADVÁNYT,

amely valamilyen módon kapcsolódnak
városunk történelméhez.

A fölajánlott anyagokat átvételi
elismervény ellenében 

a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
fogadja, rendszerezi.

(Az anyagok a tulajdonoshoz kérésére
bármikor visszakerülhetnek!)

Segítő közreműködésüket 
előre is köszönjük!

művelődési ház dolgozói

Városi Könyvtár  Vigyázz...kész…rajt!

Újra indul a Baba Mama Klub a könyvtárban! 
Édesanyák, kismamák figyelem!
2022. május 24-én (kedden) 10.00 órakor szeretettel

várjuk a babákat (0-3 éves korig) édesanyjukkal,
nagymamájukkal. Az első foglalkozást Farkas Györgyné
Éva óvónéni tartja. 

A havi rendszerességgel szervezett találkozók célja, hogy
lehetőséget teremtsen a kismamák és kisgyermekes
édesanyák, édesapák, valamint nagymamák részére az
interaktív ismeretszerzésre, valamint közösségi élményt nyújtson. A program
célcsoportja a leendő édesanyák és 0-3 éves gyermekek és szüleik. A foglalkozások
ingyenesen látogathatók. Bababiztos, kulturált környezetben tartjuk a foglalkozásokat
az emeleti klubteremben. Játékos mozgásfejlesztő foglalkozások, anyanyelvi
beszédindító, ringató, mondókázó, „picurka torna”, babamasszázs, hogyan éljük túl a
dackorszakot, betegségek megelőzése, tudnivalók a védőoltásokról, fogápolás,
vitaminok és táplálék kiegészítők, napi étrend, kötetlen beszélgetés szakemberekkel,
kiegyensúlyozott táplálkozás, az anyatejes táplálás – mind olyan téma, amely érdekli
az édesanyákat.

Itt a helyed, ha:
- a kisbabáddal kimozdulnál egy kicsit,
- ha közösségbe szoktatnád kisgyermeked,
- ha szívesen beszélgetsz és cserélsz tapasztalatot más anyukákkal.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

„Játsszunk és okosodjunk együtt!”
könyvtárosok

Városi Könyvtár
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A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai
KENDERESEN A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain 

(május 15-én, 22-én és 29-én Urunk Mennybemenetelének ünnepén, valamint 
június 5-én Pünkösd vasárnapján, 12-én a Szentháromság vasárnapján, illetve 19-én Úrnapján) 
a szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni. 

Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk, utána pedig 
május hónapban a Lorettói litániát.

A hónap második csütörtökén (június 9-én) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk a plébánián.
BÁNHALMÁN A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN minden szombaton délután 5 órakor tartunk szentmisét.

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 hosszan elhúzódó pandémia miatt az emberek
nem tudtak rendezvényeket szervezni, azokon részt
venni. A Mozgássérültek helyi csoportja is két év
után, most próbálkozott először belevágni egy
rendezvény megszervezésébe. A térség csoportjait
hívtuk meg, hogy ünnepeljenek velünk, akik
szívesen vették a meghívást, és szép számmal meg is
tisztelték rendezvényünket.

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Varga
Mihály miniszter úr, F. Kovács Sándor országgyűlési
képviselő úr, Hubai Imre a J-N-SZ Megyei
közgyűlés elnöke, Pádár Lászlóné polgármester
asszony, Koltavári Attila plébános úr. Kenderes
Város Önkormányzatát Barabásné Forgács Edit
képviselő asszony és Bodor Tamás képviselő úr
képviselte. A megyei egyesület elnöke betegség
miatt nem tudott jelen lenni rendezvényünkön, de
egy lelkesítő, szívhez szóló levelet küldött, amely
felolvasásra került a sorstársaknak.

Köszönjük a megható műsort a Liliom Óvodának
és Lukácsné Németh Edit tagintézményvezető
asszonynak, a gyerekek koordinálásáért és a műsor
betanításáért!

Köszönjük Makai Kálmánnénak, Esztikének és
unokáinak a táncot és a verset! Igazán felemelő volt!

Köszönjük a Fenyves Otthon dolgozóinak és
lakóinak, hogy meglátogatták rendezvényünket és
Magyar Magdikának a szívhez szóló szavalatot!

Rendezvényünk sikeréhez nagymértékben
hozzájárult Barabásné Forgács Edit képviselő
asszony, aki nem csak a pékárut és a süteményt adta
nekünk, hanem megörvendeztetett Karcagi Nagy
Zoltán előadásával is!

Nem feledkezhetünk meg az ebédről sem, amit
Tanka Sándor és lelkes csapata biztosított, a jó
hangulatról, amit Molnár Istvánnak köszönhettünk,
valamint a művelődési ház vezetőjéről és dolgozóiról
sem!

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a
tagtársaimnak a sok segítséget és támogatást, hiszen
ez csak együtt, csapatként sikerülhet.

Jó egészséget
kívánva, Bodor Andrásné csoportvezető

Nőnapi és Anyák napi
rendezvény a Mozgássérültek

csoportjánál
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Második alkalommal került megren-
dezésre a május elsejei mezőgazdasági
felvonulás.

Az alkalmat megragadva elhívtam
újdonsült egyetemista barátaim, hogy
tapasztalják meg, milyen ez az életér-
zés. Mondanom sem kell, egy olyan
világ tárult eléjük, amelyhez még nem
volt szerencséjük. Nagyon sok vicces
és kellemes élménnyel gazdagodtak.
Ezen élmények szolgáltatásában szeret-
nék köszönetet mondani elsősorban a
saját családomnak, akik tárt karokkal
várták a srácokat. Továbbá a Szél csa-
ládnak, akik már másodjára látták ven-
dégül a barátaim, valamint a kenderesi
Önkormányzatnak, amiért szállást biz-
tosítottak számunkra. Végül szeretném
megköszönni a kenderesi lakosságnak,
amiért ennyire kedvesen fogadták őket.
Most következzen a srácok beszámo-
lója arról, hogyan is érezték magukat.

(a 12. oldalon)

Csató Bence
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Élménybeszámolók...

Kedves kenderesiek!
„A felvonulás során rengeteg vidám arcot láttam a platóról, ahonnan ismét meggyőződtem, milyen jó, és összetartó közösség
található ezen a településen. Amerre csak jártunk, csakis segítőkész és boldog embereket láttunk, amivel hamar a közösség
részeseként érezhettük magunkat. Külön köszönetet szeretnék mondani a Szél családnak, amiért a felvonulás után étellel és itallal
vendégeltek meg minket, és Bence szüleinek, amiért ilyen kedvesek voltak hozzánk. Kicsit búsan, mégis lelkesen hagytam el a
várost, mivel tudom, hogy a közeljövőben újra tárt karokkal várnak itt.”

Tisztelettel Dávid Krisztián Békéscsabáról 

„Röviden összefoglalva, ismételten hozta azt az érzést, melyet már egyszer disznóvágáson átéltem: az emberek kedvessége,
jóindulatúsága, és vendégszeretete. Jó volt látni, hogy ennyi fiatal nevelkedik Kenderesen, ez a jövő szempontjából nagyon fontos.
Észrevettem, hogy az itt elő emberek hűek maradtak hagyományaikhoz, nem félnek véleményük kinyilvánítására, és számos fiatal
mezőgazdasági pályára kíván lépni, mint elődjeik. Így tovább Kenderes!”

Tisztelettel Kánya Flórián Keszthelyről 

„Számomra teljesen pozitív élmény volt ez a kis kiruccanás Bencéékhez. Mindenki nagyon kedvesen fogadott minket. A legjobb
program nekem a felvonulás volt, szerintem ez egy olyan élmény volt, amit nem fogok elfelejteni, főleg ahogyan fel volt vezetve
az egész, és bemutatták nekünk a csodajárgányokat.”

Tisztelettel Mészáros Bence Budapestről

„Először is nagyon örülök, hogy meghívtak a majálisra, mert még sosem voltam ilyenen. Nagyon tetszett a sok mezőgazdasági gép,
volt szerencsém az egyik traktorra kötött pótkocsin is utazni, ami felejthetetlen volt. Nagyon nagyra értékelem a Szél családot, akik
az egész fiú bandát bográcsos ebéddel várták, a pörkölt mesés volt és maga a hangulat remek. Bence nagymamája pedig zseniális
történetekkel szórakoztatott minket azzal kapcsolatban, hogy milyen is volt régen itt az élet. Nagyszerű hely ez a Kenderes, meg
fogom győzni a szüleim, hogy jöjjünk ide egyszer.”

Tisztelettel Tolnai Alex Egerből

„A hétvégére lementünk a srácokkal a Kenderesi Mezőgazdasági felvonulásra. Ezt a programot igen közel éreztem magamhoz,
mert mindig is odavoltam a mezőgazdaságban használt gépekért, és sokat farming szimulátoroztam, ami hazai pályát teremtett. A
Csató család szívélyes fogadtatása, és a kényelmes szállás mellett talán a töltött káposzta és permetezőgép volt a legnagyobb
élményem. A kezelője elvitt egy privát körre, és megtapasztalhattam milyen egy ilyet kezelni mozgás közben. Egy iszogatós vidéki
este után, amit a Dreher sörözőben töltöttünk el, vissza kellett térni a hangos és sosem nyugvó Pestre.”

Tisztelettel Pecze Áron Budapestről 

„Mivel életem nagy részét Pesten töltöm, nem nagyon mozdulok ki onnan, hogy az ország más részeit és szokásait megismerjem.
Őszintén nem is hallottam eddig a kenderesi felvonulásról, és sajnálhatom is, hogy eddig nem voltam, mert olyan élmény volt, amit
kihagyni nem érdemes. Az elején kicsit kívülállónak éreztem magam, de aztán az ottaniak nyitottsága és kedvessége eloszlatta
bennem eme kételyeket. A profi szervezés miatt minden könnyedén ment, és mindenki élvezhette ezt az ünnepet, amit a helyiek
nagy becsben tartanak. Ki is próbálhattuk milyen érzés hatalmas munkagépekben lenni, a felvonulást magát meg egy pótkocsiról
élhettük át. Pestiként erre nincs sok lehetőség, mi több kellhet még?”

Tisztelettel Balogh András Budapestről 

Támogatóink, segítőink: 
Tóth Imre és családja, Farkasné Tóth Erika, Királyné Kocsmár Judit, Ferencziné Török Dóri, Ferencziné Milike néni, Balázsiné
Hubai Ildikó, Juhászné Rapi Editke, Kunné Komendát Andrea, Knochné Detti, Vrbovszki Berta Beatrix, Városgazdálkodás,
Barabásné Forgács Edit, Kenderesi Gazdakör, Szél Sándor és családja, Rendőrség (Boda Andor és Nász Miklós), Tóth Edina, Fodor
Irén, Virág Balázs, Kis Zoltán, Czakó István.

Felvonulók:
Bíró Károly, ifj. Bíró Károly, Nagy Imre, ifj. Farkas István és Farkas Róbert, Kocsmár József, ifj. Kocsmár József és családja, Márta
János, Márta Péter, Emődi Viktor, Kiss István, Andrási Sándor, Kun Sándor, Kun András, Kovács Ambrus, Pádár József, Deák
Róbert, Vitális József, Barabásné Vitális Eszter, Bárdos László, Szél Zsófia, Horváth Tibor, Mészáros Attila, Ferenczi László,
Halász János, Ábrahám János, Szűcs Lóránd, Takács Tamás. Hálásan köszönjük mindenkinek!


