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JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAP alkalmából
önkormányzatunk nevében köszöntöm városunk
egészségügyi dolgozóit. Köszönöm lelkiismeretes,
áldozatos, példaértékű, magas színvonalon végzett
munkájukat. Hozzáértésükkel, emberszeretetükkel, az
élet védelmére felesküdve gyógyítanak, őrködnek
felettünk. Köszönöm, hogy áldozatos munkájukkal,
hivatástudatukkal, emberségükkel hozzásegítenek
minket az egészségesebb, emberhez méltóbb élethez.

Tisztelettel: Bogdán Péter polgármester

Nagyné Lenge Margit Igazgató Asszony és
Koltavári Attila Plébános Úr meghívására június
végén részt vettem az Általános Iskola tanévzáró
ünnepségén. Önkormányzatunk nevében megkö-
szöntem a pedagógusoknak az elmúlt tanévben
végzett oktató-nevelő munkáját, a szülőknek
pedig a féltő gondoskodást, az önzetlen szeretetet,
a támogatást, a családi hátteret.

A végzős tanulóktól Juhász Gyula soraival
búcsúztam:

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet,
hogy léptünk még bizonytalan, de indulunk: a
szépet, jót akarjuk, s érezzük, hogy hitünknek
szárnya van!”

Bogdán Péter polgármester

JÚNIUS 18-án MEGEMLÉKEZTÜNK vitéz nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó Úr, a Vitézi Rend alapítója és első
főkapitánya, Kenderes Díszpolgára 154. szüle-tésnapjáról a
kastély előtti mellszobornál. Jelen volt a Vitézi Rend Csongrád-

Csanád-Békés megyei
törzskapitánysága és
más megyék képvi-
selői. 

Köszönöm a ren-
dezvény főszervező-
jének v. Juhász Péter
vitézi hadnagy, karita-
tív tiszt munkáját.

ÜNNEP

Isten áldja meg Kormányzó Úr emlékét!
Bogdán Péter polgármester



Kenderesi Polgármesteri Hivatal                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

TITKárNő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 56.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Titkársági feladatok. Jegyző munkájának támogatása. Képviselő-testületi ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Meghívók küldése.
Határidők nyilvántartása. Nyilvántartások vezetése. Posta teljeskörű intézése, telefonkezelés, fénymásolás, szkennelés. E-mailek
megválaszolása vagy továbbítása. Vendégek fogadása és kiszolgálása. Találkozók és tárgyalások szervezése, koordinálása.
Írásbeli és szóbeli kapcsolattartás az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel, külső partnerekkel. Iroda
üzemeltetésével kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, irodaszerek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.

Pályázati feltételek:
– Érettségi bizonyítvány,
– Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Felsőfokú végzettség,
– Tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– Igény a folyamatos tanulásra,
– Problémamegoldó képesség,
– Szakmai igényesség,
– Precizitás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen a pályázatnak a Kenderesi Polgármesteri Hivatal címére történő benyújtásával (5331 Kenderes, Szent István út 56.
I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEN/2590/2022, valamint a
munkakör megnevezését: Titkárnő.
vagy
Elektronikus úton dr. Záhonyi Ferenc részére a jegyzo@kenderes.hu e-mail címen keresztül.                                                         

Dr. Záhonyi Ferenc jegyző
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Június 22-én átvettük Dr. Záhonyi
Ferenc Jegyző Úrral Kisújszálláson a
Sándor Service Kft.-től azt a 7,4 millió Ft
értékű FORD Transit Courier típusú
kisteherautót, melyet a Magyar Falu
Program - Kommunális eszköz beszer-
zése elnevezésű nyertes pályázata útján
szereztünk be. 

A járművet a jövőben a Városgazdál-
kodás fogja használni. Ezúton köszönöm
meg Jegyző Úr munkáját a pályázat-
írással kapcsolatban.

Bogdán Péter polgármester



HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2022. július 23-24. 

Dr. Varga Mihály  06-30/9250-556
2022. július 30-31. 

Dr. Tatár Gábor  06-30/3303-745
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HULLADÉKSZáLLÍTáSI IDőPONTOK 

GYáSZHÍr
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 

Kupai Dániel Ferenc rendőr őrmester 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitányság

terézvárosi körzeti megbízottja 22. életévében tragikus körülmények között elhunyt.

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

Bogdán Péter polgármester
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INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

Szent Imre Katolikus általános Iskola

Tanévzáró Te Deum Jászapátiban

Ternyák Csaba érsek atya a főegyházmegyei tanévzáró ünnepség végén oklevél és könyvjutalomban részesítette a tanévben
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. Iskolánkból Gaszparjan Ruben 8.b osztályos tanuló kapott elismerést. Ruben társai közül
tanulmányi eredményével, az iskolában és a hitéleti programok során végzett kimagasló, aktív, sokoldalú munkájával emelkedett
ki.

DÖK nap
A tanév utolsó napját közös zenés tornával kezdtük, majd – mivel a gyerekek mindig vevők egy kis versengésre – mókás

sorversennyel folytattuk. Ezután következett a „csoda”, Valeri Pushkash bűvész kápráztatott el bennünket hihetetlen
bűvészmutatványaival.

Novembertől indítottuk kihívásainkat, melyeket havonta teljesítettek diákjaink, többek között készítettek plakátot Szent Imre
hercegről, karácsonyi üdvözlőlapot, betlehemet, álarcot, tavaszi dekorációt, gyűjtöttek kupakot, egészséges ételek receptjeit,
farsangi jelmezt öltöttek, lerajzolták templomunkat, állítottak tojásfát. A délelőtt utolsó részében hirdettünk eredményt és adtuk át
a jutalmakat. Az osztálykihívásokhoz minden osztály csatlakozott, az egyéni kihívásokban összesen 182 tanuló vett részt, közülük
13 tanuló mindet teljesítette.
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Tanévzáró, ballagás

A tanévzáró szentmise után elbúcsúztunk nyolcadikosainktól, majd visszatekintettünk a 2021/22. tanév programjaira,
eredményeire, versenyeire. Hálát adtunk a Jóistennek, hogy mindkét épületünk megújulhatott, vadonatújak és korosztálynak
megfelelőek bútoraink, újak és modernek informatikai, oktatási és sporteszközeink, így ebben a tanévben a környék legszebb
iskolájába járhattunk, gyerekek, pedagógusok.

Sok-sok programot megvalósítottunk az idén is, láttunk színházi és bábelőadásokat, jártunk koncerteken, szerveztünk
vetélkedőket, versenyeket, közösen sportoltunk, játszottunk, kézműveskedtünk, jártak nálunk bűvészek és egy szuper napot
töltöttünk a Bűvösvölgyben. Fontosnak tartottuk, hogy alkalmat adjunk a gyerekeknek, hogy átéljék Isten szeretetét a lelki napokon,
az adventi gyertyagyújtások alkalmával vagy éppen a bibliai történetekkel való ismerkedés során. Teremtésvédelmi
programjainkkal arra neveltük a diákjainkat, hogy felelősen kell bánni Isten teremtett világával.

Gratuláltunk és jutalomkönyveket adtunk át azoknak a tanulóknak, akikre tanulmányi munkájukkal, magatartásukkal,
versenyeken elért eredményeikkel büszkék lehetünk. 

Kitűnő és jeles tanulóink:
1.a Száraz Bence, Veres Vivien, Vékony Nóra
2.a Gaszparjan Narine Kinga, Ladányi Lilla
3.a Krokavecz Márton Tamás, Fülöp Dominik, Farkas Attila
4.a Ari Noémi, Kiss Csenge, Szabó Bence Noel
5.a Sánta Bence
5.b Bucsi Krisztina
6.a Bende Henrietta, Nagy Jázmin
7.a Szabó Lili Hanna
7.b Jelen Jázmin Tamara
8.b Gaszparjan Ruben Bálint
Természetesen azokat is megdicsértük, akik szorgalmasan
tanultak, aktívak voltak, sok programba bekapcsolódtak ebben
a tanévben.
Végül lezártuk a 2021/22. tanévet, és elkezdődött a vakáció.

Nagyné Lenge Margit



Tábor Telkibányán 
június 25-30.

17 kenderesi tanuló, 3 pedagógus Vargáné Borók Ilona, Gyányi Tímea,
Oros-Rázsó Katalin, és egy szülő, Ladányiné Zabolai Anna indult útnak,
hogy megismerkedjen a Zempléni-hegységben Telkibánya és környéke
nevezetességeivel. 

Útközben Lillafüreden pihentünk, és megnéztük a vízesést.  A nagy
hőség nem gátolt bennünket abban, hogy meglátogassuk a hét folyamán a
helyi múzeumot. A kiállításon megtudhattuk, hogy arany-és
ezüstbányászattal foglalkoztak itt régen az emberek. Megnéztük a perlit
folyást, ami egy érdekes természeti jelenség. A helyi ásványkiállítás
megtekintése után moshattunk „aranyat”. Ellátogattunk Füzérradványra, a
Károlyi kastélyba, megnéztük Vizsolyban a Bibliát, valamint egy puccos
cukrászdában kézműves fagyival hűsítettük magunkat…közel 40 fok volt.
Kisvasúttal utazhattunk Pálházáról Rostallóig, majd gyalogosan érkeztünk
Kőkapura.

Táborhelyünkön vetélkedtünk, készültünk a záró est Ki mit tud-jára,
kézműves foglalkozáson Telkibánya nevezetességeit készítettük el 3D-ben.
Drámafoglalkozáson feldolgoztuk Tompa Mihály Verespatak című
balladáját, ami a helyi bányaomlásnak állít emléket.

Utolsó este a táborzárás meghatóra sikerült, mint általában. Kis
csoportokban előadtuk jeleneteinket. Értékes könyvekkel, ajándékokkal
jutalmaztuk a versenyek résztvevőit. Az egész hetes változatos
programokkal teli együttlétünket nézhettük újra képekben. És! Retro
diszkózhattunk Csáthy Zoltán jóvoltából!

Voltak közöttünk gyakorlott és első táborozók, kicsik és nagyok. A közel egy hét igazi közösséggé kovácsolta a gyerekeket.
Mindenütt dicséretet kaptak, mi pedagógusok elismerést: ritka, jól nevelt társaság! Élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették gyermekük táborozását! 
Külön köszönet támogatóinknak, akik anyagi vagy egyéb hozzájárulással segítették táborozásunk sikerét!
Kenderes Városi Önkormányzat, Bogdán Péter polgármester, Csáthy Zoltán, Barabásné Forgács Edit, Komendát Ildikó,Tóth

Bálint, Rabi Zoltán, Szabó László, Ladányi János, Csíki Endre, Földi Henrietta, Kerék István, Lukács Károly, Majzik Péter,
Hetrovicz Diána, Gaszparjan Szilvia.

Oros-rázsó Katalin
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A T.Ö.B.B. Egyesület szervezésében a Bánhalmai Pikniken
idén először megrendezésre került az I. Bánhalmai Olimpia,
mely során 4 kategóriában indulhattak a versenyzők.

Az olimpia hagyományos megnyitója nálunk sem maradt el,
habár Bánhalmára nem a megszokott módon érkezett meg az
olimpiai láng.

Nagy meglepetés volt számunkra, hogy a gyermekeknél
végül 23-an versengtek a győzelemért. Természetesen a nők,
férfiak és csapatok is összemérték erejüket, gyorsaságukat.  

Az olimpiai játékok mellett szokás szerint kispályás futball
bajnoksággal készült a Bánhalmai SE, amelyből szintén nem
maradhattak ki a gyerekek.

Összességében úgy gondoljuk, hogy vidám és hangulatos
napot tudhatunk magunk mögött és reméljük, hogy a Falusi
Olimpia kis településünk hagyományává válik!  

A szervezés és lebonyolítás során egyesületük rengeteg
segítséget, felajánlást és tombolatárgyat kapott, melyeket
ezúton is szeretnénk megköszönni!

Köszönjük nekik:
(a teljesség igénye nélkül) Középtiszai Mg. Zrt.,Tóth Ivett és

családja, Jakab Sándor és családja, Szabóné Bóta Henrietta,
Barabásné Forgács Edit, Bodor Tamás, Csáthy Zoltán, Zabolai
Tibor, Tóth Zoltán és családja, Micsinai József, Szatmári
Zoltán, Fenyves Otthon Bánhalma, ifj. Maróti Imre és családja,
Sinka Éva, Maróti Viktor, Lipcsei Péter, Fehér Edina, Farkasné
Kota Ilona, Hornyákné Bakó Melinda, Kovácsné Zabolai Éva,
Bóta-Havancsák Henrietta, Pici Bolt Bánhalma, ifj, Kerék
István, Betyár csárda Kunhegyes, Spar Kunhegyes, Kunvirág
Műszaki Kisáruház Kunhegyes, Kunhegyesi virágboltok,
Kenderes óvoda, Lovas Baráti Kör Kenderes, Vöröskereszt
Kenderes, Lukács kertészet, Krokavecz kertészet, Gál kertészet,
Kenderes gyógyszertár, Popeye Pizzéria Kenderes és minden
további magánszemélynek, cégnek és vállalkozónak, akik
bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény
megvalósuljon!  

Találkozzunk jövőre!                                                  
T.Ö.B.B. Egyesület

BÁNHALMA HÍREI  – Az I. Bánhalmai Olimpia

Jàsz-Nagykun- Szolnok megyét képviselve a területünkről Kisújszàllásról a Móricz
Zsigmond Református Gimnázium Arany János Àltalànos Iskola Tagintézmény 7. b.
osztályos tanulói Vrbovszki Csilla Tamara, Dàvid-Kiss Jázmin és Gàl Géza Gergő
vettek részt a Magyar Vöröskereszt àltal szervezett XXVI. Országos Csecsemő és
Kisdedgondozási Versenyen Kalocsàn, ahol a 13. helyen végeztek. A felkészülésükért
köszönet a helyi Védőnői Szolgálattól Flóra és Dolly néninek! A gyermekek
becsülettel helyt álltak a felnőtt, gyakorló szülőknek is problémát jelentő
helyzetekben, szituációs gyakorlati, elméleti és kreatív feladatok megoldásában. Elért
eredményükhöz, ezúton is szívből gratulálunk!

2022. június 11-én a Kunhegyesen
megrendezett Városi Szertorna
Tornabajnokság 3. fordulóján 

2. helyezést ért el 
Vrbovszki Mihály Tamás.

Gratulálunk!
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A célok közös elfogadása és a „hogyan” kérdésre adott helyes válasz az eredményesség egyik feltétele. A szorgalom és a
megfelelő szintű szakmai ismeret, természetes elvárás. A Kiállítóterem munkatársai a három megüresedett helyiséget az előztől
eltérő tartalmú emléktárgyakkal és dokumentumokkal esztétikusan berendezték. Az alábbiakban az elmúlt két hónap látogatói
bejegyzéseiből idézünk:

„Kabai Őszirózsa Egyesület nevében gratulálunk. Nagyon szép!”
„Köszönjük a tárlatvezetést. Nagyon tetszett a kiállítás.”
„Köszönjük szépen! Jó volt és örülök, hogy lehetett bélyeget választani.”
„Átutazóban tekintettük meg a múzeumot. Felejthetetlen élmény. Minden elismerésem a létrehozóknak, alkotóknak és

fenntartóknak.”
„Nagyon szép kiállítás! Mindenképpen el fogunk jönni még egyszer!”
„Egyedülálló és megkerülhetetlen a Tengerészeti Kiállítás Kenderesen. Fontos lenne a közeljövőben hivatalos múzeummá való

nyilvánítása, amely rangjában és példátlan magángyűjteménye már a múzeumok minőségébe emelte.”
Munkánkat szerényen, de magabiztosan és elhivatottan folytatjuk.
Szeretettel várunk minden kenderesi és bánhalmai lakost, belépés számukra ingyenes!

Kiállítóterem dolgozói

A közös munka eredménye a Tengerészeti és Néprajzi kiállítóteremben

CIVIL SZERVEZETEK II. Kenderesi Zenefesztivál

Hét nap, 34 fellépő, 470 néző…Aki ott volt, remélhetőleg jól
érezte magát…Aki otthon maradt, mert az egy hét kínálatában
nem talált az ízlésének megfelelő zenét, sajnáljuk és köszönettel
vesszük a jövőbe mutató észrevételeket, kritikákat. Akiben
netán a szervezők iránt érzett ellenszenve nagyobb, mint a zene
szeretete, távolmaradásukat tekintsük „igazoltnak”. Csak túl
kéne már lépni sok mindenen, és elkezdeni Kenderesen is
lakosságból közösséget építeni. Három évtizede erre várunk.

Köszönet a támogatóknak: 
F. Kovács Sándor, Bogdán Péter, Szabóné Bóta Henrietta,

Barabásné Forgács Edit, Lángos Büfé, Varga Péter, Kurucz
Szabolcs, Koszta Kálmán, D. Nagy Ernő, Földi Henrietta,
Juhász Attila, Krokavecz család, Túri Jánosné Ildi, Maróti Imre,
Farkasné Koma Éva, Adameczné Szerencsi Mária, Bartusekné

Ica Néni, Nagy Imréné Irmuska, Andrásiné Marika Néni,
Magyar Lászlóné Julika, óvoda dolgozói. Köszönet a nevüket
titokban tartani kívánó adományozóknak is. Köszönjük a
Művelődési Ház, a Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, a
Városgazdálkodás, az Általános Iskola, a Szakiskola és
mindenki közreműködését.

Szervezők

Utóirat: Üröm az örömben, hogy a saját tulajdonú pavilon
sátrunkat valaki még vasárnap délután, mialatt a Horthy-
ligetben szólt a zene, a Rendezvénytérről ellopta. Minden jó, ha
vége jó, a sátor másnap megkerült.

Krokavecz László
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EGYHÁZI HÍREK  – KATOLIKUS EGYHáZ HÍrEI

A Kenderesi római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai

KENDErESEN A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain (július
17-én, 24-én és 31-én, valamint augusztus 7-én) a szentmisék délelőtt negyed 10-kor, csütörtökönként pedig
délután 5 órakor fognak kezdődni.

Csütörtökön a szentmise előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig. A hónap második csütörtökén (augusztus 11-én) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk
a plébánián.

Augusztus 14-én, vasárnap délután 17 órakor lesz szentmisénk, ekkor tartjuk templomunk búcsúját
Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén. Ennek főcelebránsa Gulyás Zsolt karcagi plébános lesz, aki ezüstmisés
áldásában fog minket részesíteni, hiszen az idén 25 éve, hogy pappá szentelték.

A TEMETőI KáPOLNA búcsúja július 26-án kedden, Szent Anna és Szent Joachim ünnepén, délután 17 órakor fog
kezdődni.

BáNHALMáN A SZENT CSALáD TEMPLOMBAN minden szombaton délután 17 órakor kezdődik a
szentmise.

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


