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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tisztelt Érintettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. november 4-e utáni lejárati idővel megállapított rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetre jogosító határozatok lejárati ideje tovább nem
hosszabbodik, veszélyhelyzettel összefüggő átmenetei szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) szerint

2022. augusztus 31-ével lejárnak.

A lejáratot megelőzően 3 hónappal már befogadhatók új kérelmek, ennek értelmében 2022. június 1-jétől az új kérelmek
beadhatók a hivatalban, melyek 2022. szeptember 1. napjával fognak megállapításra kerülni.

A jogosultsági idő lejártáról érdeklődhetnek az 59/328-214-es telefonszámon, illetve a Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási csoportjánál ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság továbbra is jövedelemfüggő.
A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell a kérelmező és családtagjai előző havi jövedelmeiről szóló igazolásokat (pl.:

munkabér, táppénz, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, gyermekek után kapott ellátások igazolásait) és a személyes iratok
bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártya) is szükséges. 18 éven felüli gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
csatolása kell. További szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonatok, válási/különélési jegyzőkönyvek,
gyámkirendelő határozatok Emellett felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes
képviselőjének figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti
(jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcímének változása, a gyermek(ek) tanulói jogviszonyában bekövetkezett változás, a
gyermek(ek) nagykorúvá válása, házasságkötése) köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni. 

Igazgatási csoport

Időszakos gyermekfelügyelet
Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2022.(VII.28.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései szerint a mini bölcsőde

az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet biztosít nyitvatartási napokon 7:00 és 17:00 óra
között. Az időszakos gyermekfelügyelet a mini bölcsődében nem részesülő, 4 éven aluli, egészségi állapotát tekintve
közösségbe vihető gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását jelenti.

A szolgáltatás szeptember 1-jétől vehető igénybe, díja óránként nettó 790,- Ft.

Dr. Záhonyi Ferenc jegyző

Július 28-án részt vettünk 
Jegyző Úrral Karcagon 

a Városházán 
F. Kovács Sándor Képviselő Úr

meghívására azon a rendezvényen,
amelyen 

Gyopáros Alpár Kormánybiztos Úr
tájékoztatta a válsztókerület

kistelepüléseinek polgármestereit 
a Magyar Falu Program 
eddigi eredményeiről és 

a további pályázati lehetőségekről.

Bodág Péter polgármester

Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejártáról  
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Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy városunkban 

a 2022. évi veszettség elleni szervezett eboltásra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

szeptember 12. (hétfő) 16.00 – 18.00 óráig
szeptember 13. (kedd) 16.00 – 18.00 óráig
szeptember 14. (szerda) 16.00 – 18.00 óráig.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara. Bejárat a rákóczi út felől.

BáNHAlmA: 
szeptember 15. (csütörtök) 17.00 – 18.00 óráig.

Helyszín: CBA bolt mellett.

Az oltás díja 4.500,- Ft/eb + a féreghajtó tabletta 150
Ft/testsúlytömeg/10kg.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. 01. 01-től az ebek
mikrochipes megjelölése kötelező. Veszettség elleni védőoltást csak az ilyen
módon megjelölt eb kaphat. Amennyiben mikrochippel megjelölt eb nem
várakozik oltásra, lehetőség van az oltást megelőzően a helyszínen is chipezés
elvégzésére. (3.500,- Ft/eb)

Az ebek oltási könyvét hozzák magukkal! Új oltási könyv kiállítása 200,-Ft/db.

Kenderes, 2022. augusztus 10.     
Dr. Tóth István hatósági állatorvos

sertréstartók 
figyelmébe!

Értesítem a város sertéstartó gazdáit, hogy
a NÉBIH elrendelte a sertést tartó
gazdaságok nyilvántartásba vételét.

A későbbiekben járványvédelmi okból
esetlegesen aktuálissá váló állami kártalanítást
csak azok az állat tulajdonosok fogják
megkapni, akik a nyilvántartásban szerepelnek.

Az összeírást Dr. Tóth István
magánállatorvos végzi a kisújszállási
állatorvosi rendelőben, rendelési időben.

Személyes kapcsolatfelvétel után egyéb
megoldás is lehetséges.

Dr. Tóth István
magánállatorvos

A sZEmÉTgyűjTÉs 
sZABályAIról

Tisztelt bánhalmai lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Bánhalmán kihelyzett
szelektív hulladékgyűjtő szigeten csak a konténeren megjelölt
hulladékot helyezzenek el! 

Ez nem szemétlerakó hely! 
Egyéb hulladék (háztartási, kerti, veszélyes hulladék, stb.)

elhelyezése szigorúan tilos! A hőségben bomlásnak indult
szerves hulladék az egészségre ártalmas! Vigyázzunk
egymásra, a saját érdekünkben tartsuk be a szemétgyűjtés
szabályait!

Polgármesteri Hivatal 
műszaki Csoport

Ebek veszettség elleni védőoltása

Pótoltás:
Kenderes:  
szeptember 19. (hétfő)  
16.00 – 18.00 óráig.

Bánhalma:
szeptember 22. (csütörtök)   
16.30 - 17.00 óráig.
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INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

szent Imre Katolikus általános Iskola

Júliusban az Egyházi közösségi célú programok támogatása
pályázat keretében budapesti kirándulásra indultunk iskolánk
diákjaival és a kenderesi plébániához tartozó települések
hittanosaival. Programunk három részből állt, voltunk az
Aeroparkban, reptérlátogatáson, majd a Szent István
Bazilikában.

Az Aeroparkban kis időutazásra hívtak bennünket a
repülőmúzeum tárlatvezetői, ugyanis nyugdíjas pilóták, reptéri
alkalmazottak kalauzoltak minket a kiállított öreg gépek
között. A repülőket nemcsak kívülről csodáltuk meg, hanem be
is szálltunk a gépek utasterébe, sőt a pilótafülkéket is
kipróbáltuk.

Rengeteg élményt és információt kaptunk a reptérlátogatás
során. A biztonsági ellenőrzés után a repülőtér területének
izgalmas részeit tekintettük meg közvetlen közelről,
karnyújtásnyira gurultak tőlünk a leszálló gépek. A 3 órás program részeként többször is kiszálltunk a buszból a repülőtér
egy-egy pontján, bekapcsolták nekünk a futópályák fényeit és látogatást tettünk a központi tűzoltóbázison is.

Délután országunk egyik legnagyobb és legszebb templomában, a Szent István Bazilikában jártunk. Megtekintettük egyik
legféltettebb egyházi szent ereklyénket, a Szent Jobbot, majd a kincstárat, végül néhányan lifttel, legtöbben viszont a 364
lépcső megmászásával jutottunk fel a kupolakilátóba és gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában.

Hazaindulás előtt mindenkinek jólesett egy hűsítő fagyi a nagy kánikulában.
Nagyné lenge margit
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Kenderesi gondozási Központ Család és gyermekjóléti szolgálat
Napközi Erzsébet-Tábor 2022

Az első nap ismerkedéssel kezdődött, csapatneveket választottunk, MENTÁK, TACSKÓK, KÖRTE és VILLÁM csapatok
alakultak. Kiosztásra kerültek az Erzsébet tábor logójával ellátott baseball sapkák is. Ezt mindig viselték, ezzel is mutatva,
milyen csapat vagyunk, valamint az egységet is kifejezte. Délután pedig környezetünk megismerése, játék a ligetben,
fagyizás. Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés volt napi feladatunk. Hatalmasat sétáltunk a
településen, gyönyörködtünk a főúton lévő gesztenyesorban. Majd a Horthy Ligetben játszottunk egy nagyot.

második nap az egészségről szólt. Délelőtt sorversenyeken mutatták meg tehetségüket a gyermekek. Feladatok között volt
a kanálba tett paradicsomot célba vitték, vigyázni kellett, ne essen ki a kanálból. Volt célbadobós, labdavezetés, zsákba
mászás, zsákba ugrálás. A gyermekek a zsákba futást imádták. Estek-buktak a zsákokban, hatalmasokat nevettünk. 

Délután tablót készítettek a csapatok, újságból kivágott egészséges és egészségtelen ételekből/italokból. Gyümölcskirakó,
majd egy keresztrejtvény az egészséggel kapcsolatban.

Nap zárásaként kollégáim palacsintával kedveskedtek a gyermekek. Mi is a palacsinta? Egészséges, talán egészségtelen?
Mindegy, mi mindannyian szerettük.

szerdán kirándulást szerveztünk Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba. 50 perces kishajós túrán vettünk részt a Tisza-
tavon. A Főépületben Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere található, amit nagyon élveztek a gyermekek. A
játszószobába bementünk kicsit „pihenni”, nagyon meleg volt. Nagyon élvezték a labdák közötti „fürdést”. Megtekintettük a
Makrovilág termet, kilátótorony és  szabadidőpark területén minden bemutatót és látnivalót, beleértve a Tájházat is,
játszóteret, Tutajos-tavat, sövénylabirintus is kipróbáltuk. Nagyon elfáradtunk, hazafele jövet sokat elaludtak a buszon. 

Csütörtökön reggel még nagyon fáradtan érkeztek a gyermekek. Az élményeket nem győzték hallgatni kollégáink. Aznap
a kirándulás élményeit rajzoltuk le, ebből tablót készítettünk. A kiránduláson megfigyeltekből kvíz kérdéssort állítottunk
össze, ami megfejtése hatalmas szórakozássá kerekedett. 

Pénteken volt a búcsúnap. Sajnos az időjárás megtréfált bennünket, így nem tudtunk vízi bombázni, amit nagyon vártak a
gyermekek, lehűlt az idő, esett az eső. De nem adtuk fel, társasjátékoztunk, kártyáztunk, csocsóversenyt rendeztünk a
társalgóba. Dinnyét és pizzát ettünk. A tábor nagyon jól sikerült. 

Köszönjük szépen a Vibrátor Kft. vezetőjének, Barabásné Forgács Edit önkormányzati képviselő asszonynak, hogy a tábor
teljes ideje alatt adományként biztosította a résztvevő gyermekek reggelijét és uzsonnáját, mellyel intézményünknek sokat
segített. 

Köszönöm a család- és gyermekjóléti szolgálat minden dolgozójának az egész heti munkáját, amit a tábor zavartalan
lefolytatása érdekében tettek, ami miatt rengeteg plusz feladatot kellett ellátniuk az egyébként sem könnyű munkavégzésük
során. 

Összegezve elmondhatjuk, ismét egy sikeresen tábort tudhatunk magunk mögött.
Kovács miklósné és Ökrös Istvánné táboroztatók

Idén immáron harmadik alkalommal szervezte meg szolgálatunk a Napközis Erzsébet tábort, melyre a támogatást pályázat
útján nyertük. A tábor 2022.07.11.-07.15-ig tartott a Kenderesi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál,
20 fő 9-12 év közötti gyermeket fogadtunk.



Július utolsó hetében került megrendezésre városunkban a „Harcos Honvédelmi Tábor.”
Ez egy fizikai kihívásokkal teli, de ugyanakkor élményszerű 5 napos programsorozat, ahol a résztvevők játékosan, csapatban,

tapasztalt katonáktól tanulhatnak túlélési, egészségügyi és önvédelmi technikákat. Az egészség megőrzésére kora reggeli
testnevelés foglalkozásokon játékos formában fejlesztették a fizikai állóképességet.

A 68. TVZ parancsnokával, Pálinkás Tibor alezredes úrral beszélgetve megtudtam, hogy a Magyar Honvédség 2016-ban
szervezett először nyári Honvédelmi Tábort önálló katonai szervezetek szervezésében. Mára már központilag szervezetten,
összehangolva és különböző tematikákra lebontva valósulnak meg ezek a táborok. Ezen a nyáron 66 turnusban több, mint 35
helyszínen több ezer 12 és 18 év közötti gyermek táboroztatását biztosítják. Az érdeklődő fiatalok válogathatnak angol nyelvű
harcos, búvár, erdei, infokommunikációs, felderítő, hagyományőrző, harcos, harcos-logisztikus, honvédelmi sport, légierős, lovas,
német nyelvű harcos, önvédelmi, túlélő, vitorlás és vizes témában indított táborok között.

A cél, hogy a Honvédség iránt érdeklődő fiatalok valósághű körülmények között bepillantást nyerjenek a katonák
mindennapjaiba. A táborozás során átéljék a katonák alapfelkészítésének kihívásait, megismerjék az egyé tartozás örömét, valamint
a csapatmunka hatékonyságát, és egyben nehézségeit.

A katonás napirend mellett változatos programok segítették a táborozók egyéni fejlődését, a csapatszellem kialakulását, továbbá
játékosan elsajátíthatták a lövészet alapjait is. Lehetőség nyílt a régmúlt idők történelmébe is visszatekinteni: hagyományőrző
egyesület bevonásával megismerhették katona elődeink hagyományait. A repülőgép szimulátor nagy sikert aratott a táborlakók
körében.

A katonai élet egyik legfontosabb alappillére a rend és a fegyelem. Ezekre épülve megtanulták mit jelent a korai ébresztő, a
reggeli torna, tisztálkodás, körletrend kialakítás, sorakozó, jelentések, és az alakzatban történő mozgás. Az 5 nap alatt a táborlakók
megtapasztalhatták saját határaikat, fejleszthették képességeiket, megtanulhatták mi az önuralom, de nem utolsó sorban életre szóló
barátságokat is kötöttek.

A tábort felkészült és tapasztalt hivatásos és tartalékos katonák vezették: a 68. Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj
állományának áldozatos, precíz munkájának köszönhetően a táborlakók sok-sok élménnyel gazdagodva, új barátságokat kötve
tértek haza.

mikola Istvánné

INTERJú
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Honvédelmi tábor Kenderesen
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Kovács Tamás (13 éves) 
Nagyon jó volt a táborban, 
önfegyelemre tanított, és 
új barátokat szereztem. 

A fegyverek és a szimulátor 
tetszett a legjobban.

Varga Ferenc (11 éves) 
A tábor után eldöntöttem, hogy
szeretnék katonai pályára lépni. 

Az airsoft lövészet 
tetszett a legjobban. 

gondos Norbert Béla (14 éves) 
A táborban önfegyelmet 

és kitartást tanultunk. 
Nagyon hamar kialakult

a csapatszellem, tetszett, ahogy 
a felettes katonák fegyelmeztek minket.

Jó volt, hogy nem az interneten, 
hanem a valóságban töltöttük el 

a napokat. Jövőre is megyek!

(rendezvénytér)

Tisztelt Alezredes Úr! Tisztelt Előljárók! Kedves Táborozó fiatalok! Kedves szülők!

Kenderes Város Önkormányzata és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket itt Kenderesen, a Magyar Honvédség
2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 68. Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj által szervezett harcos honvédelmi
tábor záró rendezvényén.

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra és városunk számára, hogy helyt adhattunk ennek a tábornak a lebonyolítására.
Meggyőződésem, hogy igen mozgalmas, sokszínű, érdekes új ismeretekkel és élményekkel teli hét zárul ma le.

Amikor a tábor megrendezésének gondolatával megkerestek a Magyar Honvédség előljárói, én azonnal igent mondtam,
mert már akkor tudtam, hogy ez csakis hasznára válhat a táborban résztvevő fiataloknak.

A gondolatot azután tettek követték, és elkezdődött a lelkes szervezés.
Önkormányzatunk és jómagam is személyesen igyekeztünk minden feltételt biztosítani, és a tőlünk telhető segítséget

megadni a tábor sikeres lebonyolításához. Adtuk a rendezvényterünket – ahol most vagyunk – adtuk a tisztálkodási
lehetőséget és raktározást is biztosító volt iskola épületünket, amelyben most szálláshelyek vannak kialakítva, és adtuk az
élelmezést biztosító önkormányzati konyhánkat.

Tisztelt Előljárók! Köszönöm Önöknek, hogy fiataljainkat, a jövő nemzedékét fegyelemre, kötelességtudatra, hazafiságra,
magyarságtudatra nevelik és olyan emberi normák betartására, melyeket később felnőtt korban, a nagybetűs életben is
alkalmazni és hasznosítani tudnak.

Kedves Szülők! Köszönöm Önöknek, hogy biztosították gyermekeiknek ebben a táborban való részvételüket, bíztak
bennük, hogy végig tudják csinálni. Köszönöm a féltő gondoskodást, az önzetlen szeretetet, a támogatást, a biztos családi
hátteret.

És végül hozzátok fordulok Kedves Fiatalok! Köszönöm nektek, hogy jelentkeztetek ebbe a táborba, hogy volt
bátorságotok belevágni, hogy volt kitartásotok sikeresen végigcsinálni. Higgyétek el, nagy hasznát fogjátok venni a
későbbiekben. Bővültek honvédelmi ismereteitek és bízom benne, hogy minél többen választjátok a katonai pályát
hívatásotoknak.

Biztos vagyok benne, hogy jól éreztétek magatokat, és tartalmasan telt ez a hét.
Végül megköszönöm a munkatársaimnak a segítő munkájukat, a Központi Konyhánk vezetőjének és munkatársainak

pedig hogy a táborozók fogadásáról, ellátásáról, étkeztetéséről gondoskodtak.
Bogdán Péter polgármester

Honvédelmi tábor zárása 2022. július 29.
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TURISZTIKA

Minden gyűjtő szolgálatot tesz a történelemtudománynak és a jövő századnak, mivel
megment egyes történelmi és kulturális emléket az elkallódástól vagy a megsemmisüléstől.

Eddig még mindenki dicsérte a Horthy-család korábbi és új tisztelői, valamint a gyűjtők
által létrehozott helyi kiállítást, mely a korszak vonatkozásában szélesebb áttekintésre nyújt
lehetőséget.

Látogatóink érdeklődése és a bemutatott anyag azt is bizonyítja, hogy Kenderes történelmi
és kulturális múltja fontos része a magyar történelemnek.

Minden tudásunkkal és igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy ne csak a múltunk, hanem
a jelenünk is elismerést érdemeljen. Egy külön asztalon az alkotásaik révén tudjuk bemutatni
településünk híres szülötteit, hogy ne tűnjenek el a feledés homályában. A más településről
érkezők Kenderes jó hírét terjesztik, ezért is indokolt a kiállítás folyamatos fejlesztése és
bővítése, valamint a külső környezetének igényes kialakítása.

Látogatóink bejegyzéseiből:
„Köszönjük az élményt, nagyon gyönyörű a kiállítás.”
„Köszönjük a szépen összeállított kiállítás megtekintésének lehetőségét.”
„Köszönjük a szakszerű és szívből jövő tárlatvezetést. Gratulálunk a gyűjteményhez.”
„Nagyon szépen köszönjük, egy élmény volt.”
„Köszönöm, hogy élővé teszik a múltat.”
minden látogató 5 db ajándék bélyeget kap, és a nemzeti emléknapokon,

évfordulókon forgalomból kivont régi pénzek közül választhat.
minden kenderesi és bánhalmi lakost ingyenesen várunk szeretettel.

művelődési Ház dolgozói

Megújult a szolnoki Szigligeti Színház, és várjuk azok jelentkezését, akik bérletet szeretnének vásárolni, vagy igényelhetik újra
megszokott helyeiket, Madách Imre bérlet néven szerdánként 19.0 órakor kezdődő előadásokra. 

Újra a szépen felújított színházba térhetünk vissza a 2022/23-as színházi évadra.
A bérletek ára:      I. kategória:  17.000.-

II. kategória: 15.000.-
A bérletek megvásárlása és befizetési határideje augusztus 22.

Bővebb információ és a befizetés a Művelődési Ház irodájában!

2022. augusztus 27-én 
szombaton

rOKKANT-NAP
a művelődési házban.

Vitéz nagybányai 
HOrTHy mIKlós

újratemetésének 29.
évfordulójára emlékezünk
2022. szeptember 4-én vasárnap.

ÚjrA INDUl 
A gyógyTOrNA!

2022. szeptember 4-én kedden
10.45 órakor

a művelődési házban.

KULTúRA
móricz Zsigmond művelődési Ház

színházkedvelők figyelem!

A kultúra szolgálatában 
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EGYHÁZI HÍREK        – Katolikus Egyház

A 2022 szeptemberében kezdődő tanév végén újra lehetőség
nyílik arra, hogy a településünkön élő gyermekek, fiatalok
legkorábban általános iskola harmadik osztályában elsőáldozók,
hetedik osztályos korukban pedig bérmálkozók lehessenek. 

A szentáldozást és a bérmálkozást – a keresztséggel együtt –
beavató szentségeknek nevezzük. A szentségek olyan isteni
ajándékcsomagok, amelyekben Teremtőnktől kapunk erőt,
támogatást életünk különböző pontjain. 

Az áldozás és a bérmálkozás a kezdetektől jelen van az
Egyház életében. A legelső elsőáldozás az utolsó vacsora volt,
amikor Jézus a kenyeret és a bort saját szent testévé és vérévé
változtatta át, s adta táplálékul apostolainak; majd megbízta
őket, hogy ők is ezt cselekedjék az összejöveteleiken, a
szentmiséken, elismételve Krisztus szavait a kenyér és a bor
fölött, így mindenki előtt megnyíljon a lehetőség arra, hogy
Vele, az emberré lett Fiúistennel találkozhassanak,
táplálkozhassanak, hogy az Ő ereje éltesse őket.

Az elsőáldozás az első alkalom az ember életében, hogy ezzel
a nagy ajándékkal élhessen, vagyis hogy megáldozzon.
Életében ekkor először, majd onnantól kezdve akár minden nap.

A bérmálkozás régi gyakorlatáról szintúgy a Bibliában
olvashatunk: az Apostolok Cselekedeteinek 8. fejezetében
találjuk leírva, hogy a Szamáriában élő, már megkeresztelt
hívekhez elmentek az apostolok – Péter és János – rájuk tették
a kezüket és lehívták rájuk a Szentlelket. Ezek az emberek
ekkor megkapták a Szentlélek keresztségét, a nagykorú
kereszténység szentségét, hogy az Úr Lelkének bölcsessége
vezesse Őket. 

Az Egyház kétezer éves történetében tehát ezen
szentségeknek is mindvégig töretlen hagyománya, folyamata
volt. 

Érdekességképp jegyzem le, hogy a jelenleg használatban
lévő kenderesi bérmáltak anyakönyvében a legkorábbi
bejegyzés 1878-ból való. Abban az esztendőben 515-en
részesültek a keresztény nagykorúság szentségében. A
legtöbben pedig (951-en) 1910 szeptemberében bérmálkoztak

meg. Ezekben és a köztük lévő években, illetve a korábbi
évszázadokban és azóta is – utoljára 2017-ben – amikor
ellátogatott hozzánk egy püspök, mint apostol utód, vagy az Ő
megbízásából egy kanonok, akkor lehívta a Szentlelket az itt élő
fiatalokra, s így Ők is megkaphatták a nagy pünkösdi ajándékot,
Isten Lelkét.

Elsőáldozó és bérmálkozó természetesen felnőttként is lehet
valaki – sőt, akár meg is keresztelkedhet – ha korábban,
gyermekkorában bármily okból erre nem volt lehetősége. 

Jelentkezni az elsőáldozásra és a bérmálkozásra akár a
plébánián, akár az iskolában tartott szülői értekezleteken, akár a
hittanórákon is lehet. 

Szeretettel hívjuk tehát az ifjakat, a gyerekeket és a
felnőtteket a vasárnapi szentmisékre; a tanév második felében
pedig a plébánián is tartunk majd külön hittanórákat, amelyeken
ezen szentségek lényegét és a krisztusi tanítás legfontosabb
kérdéseit beszélgetjük át.

Koltavári Attila plébános

KENDErEsEN A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN augusztus 20-án, szent István király ünnepén és az
előttünk álló hónap vasárnapjain (augusztus 21-én, 28-án; valamint szeptember 4-én, 11-én és 18-án) a szentmisék délelőtt
negyed 10-kor; csütörtökönként pedig délután 5 órakor fognak kezdődni. 

Csütörtökön a délutáni szentmisék előtt fél 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig.

A hónap második csütörtökén (szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén) a mise után felnőtt hittant tartunk a
plébánián. 

BáNHAlmáN A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN minden szombaton (így augusztus 20-án, Szent István király
ünnepén is) 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

meghívó elsőáldozásra és bérmálkozásra

A Kenderesi római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA10. oldal 2022. augusztus

Hálaadó istentiszteletet tartott a kenderesi református
egyházközség a templom és a parókia felújítása alkalmából
2022. július 2-án 

Több hétig tartó szervezés, egyeztetések, készülődés,
próbák és talán néhány álmatlan éjszaka után azon a
szombaton kora reggel beindult az élet a templomkertben,
szorgos emberek tették a dolgukat. 

A harangszó délelőtt 10 órakor jelezte a rendezvény
kezdetét. Nagytiszteletű Koncz Tibor, a Nagykunsági
Egyházmegye esperese köszöntötte a megjelenteket az apostol
szavaival, majd a kunhegyesi kórus műsora után igét hirdetett.

A helyi óvodásoktól egy szívhez szóló, szemünkbe
könnyeket csaló előadást láthattunk, amit Lukácsné Németh
Edit és Katona Beatrix óvodapedagógusok vezetésével adtak
elő.

Dr. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter
többek között az alábbi gondolatot osztotta meg a
jelenlévőkkel: „Ha meg akarunk maradni, ha közösségként és
nemzetként túl akarjuk élni az előttünk álló időket, ha egy
gyarapodó országot akarunk építeni, meg kell őriznünk a
templomainkat és az azokat megerősítő közösségeket.”

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr, országgyűlési képviselő és
F. Kovács Sándor, térségünk országgyűlési képviselőjének
ünnepi gondolatai után díjátadóra került sor. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés idén vitéz dr.
nagybányai Horthy Szabolcs, Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegye hősi halált halt főispánja, a 13. Jász-Kun
Huszárezred főhadnagya, református egyházmegyei gondnoka
részére ítélte oda posztumusz a legrangosabb megyei
elismerést, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Díszpolgára díjat.
A család részéről Horthy István és Horthy Éva vette át a
kitüntetést Hubai Imre elnök úrtól és Borbás Zoltán alelnök
úrtól.

Nagytiszteletű Váradi László helyettes lelkész adott
tájékoztatást a parókia és a templom felújítási munkálatairól.
Arról a több hónapig tartó folyamatról, aminek eredménye már
egy ideje láthatóvá vált bárki számára, aki a településen él,
vagy átutazóban jár erre. 

A kivitelező részéről Hayde Tibor Ervin úr szólt az
egybegyűltekhez, valamint lovag Vida Sándor osztotta meg
gondolatait. 

Igazán felemelő élményben lehetett része azoknak, akik
részt vettek az istentiszteleten. Az egyházközség vezetése és a
szervezők nevében szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen formában segíteni tudott. 

Isten áldja meg fáradozásukat, munkájukat és adjon erőt,
békességet további életükben. 

Tóth-szabó márta egyháztag

református Egyház

Hálaadó Istentisztelet a megújított templomért és parókiáért

(Fotók: Ábri Imre)
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek a 2022. május 27-i Jótékonysági Koncerten, valamint
a 2022. július 2-án tartott Ünnepi Hálaadó Istentiszteleten, adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez!

Isten áldását kívánva testvéri köszöntéssel:

Váradi lászló helyettes lelkész
Kenderesi református Egyházközség Presbitériuma

2022. július 31-én a Kenderesi Református
Egyházközség új lelkészt választott. Nt. Cseh Judit
egészségi okok miatt lemondott lelkészi állásáról.
Július 31-én a református egyházközség egyhangú
szavazással Nt. Répási Istvánt választotta meg az
egyházközség lelkészének. A választó közgyűlést Nt.
Koncz Tibor Esperes úr megbízásából Nt. Muzsik
Tamás tiszaföldvári lelkipásztor vezette le.

ábri Imre

2022. augusztus 20. 10.00 óra ünnepi Istentisztelet.

2022. augusztus 21. 10.00 óra Istentisztelet Úrvacsora osztással.

Az elkövetkezendő vasárnapokon 10.00 órakor kezdődnek az Istentiszteletek.

répási István lelkész

Tisztelt kenderesi lakosok, kedves Testvérek!

lelkészválasztás

A református Egyházközség Istentiszteleti alkalmai

(Fotók: Ábri Imre)
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CIVIL SZERVEZETEK

FUTBAll mECCsEK - ŐsZI sZEZON

megyei I. osztály

augusztus 21. 17.00 Kenderes – Tószeg
augusztus 27. 17.00 Kisújszállás – Kenderes
szeptember 4. 16.00 Kenderes – Jászárokszállás
szeptember 10. 16.00 Jánoshida – Kenderes
szeptember 17. 15.30 Kenderes – Jászberény II.
szeptember 25. 15.30 Mezőtúr – Kenderes
október 1. 14.30 Kenderes – Szajol
október 8. 14.30 Rákóczifalva – Kenderes
október 16. 14.00 Kenderes – Tiszaföldvár
október 30. 14.00 Kunszentmárton – Kenderes
november 5. 14.00 Kenderes – Jászfényszaru
november 12. 13.30 Martfű – Kenderes
november 20. 13.30 Kenderes – Kunhegyes
november 26. 13.00 Törökszentmiklós – Kenderes
december 3. 13.00 Kenderes – Cserkeszőlő

Hajrá Kenderesi VsE!

Fizikoterápiás asszisztens (Berekfürdő),
Egyéb ügyintéző (Karcag),
Bérelszámoló- TB- és bérügyintéző (Karcag),
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozás (Kunmadaras),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás (Karcag),
Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
Járőrvezető és iskolaőr (JNSZ Megye területe),
Sertésgondozó (Karcag),
Sertéstenyésztő -inszeminátor (Kenderes),
Szabó, varró-varrodai szalagvezető (Kisújszállás),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója-
villanyszerelő- elektronikai- műszerész karbantartó-
(Kisújszállás),
Kőműves (JN Szolnok-, Békés-, Csongrád-, Megyék területei
és Budapest),
Csomagoló-, palackozó-és címkéző gép kezelője
(Kisújszállás), 

Intézményi takarító és kisegítő (Kisújszállás,),
Egyéb takarító és kisegítő-raktári kisegítő munkás (Karcag),
Konyhai kisegítő (Kunmadaras),
Mezőgazdasági, erdőgazdaság, növényvédő gép kezelője-
motor-fűrészkezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási
foglalkozás- épület/ól mosása ,- állat (pulyka) pakolása
(Kunmadaras),
Egyszerű ipari foglalkozású (JN Szolnok-, Békés-, Csongrád-,
Megyék területei és Budapest, Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású- zöldség-gyümölcs feldolgozása
(Karcag),
Egyszerű építőipari foglalkozású- építőipari segédmunkás
(Karcag).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon, személyesen,
telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

A jász-Nagykun-szolnok megyei Kormányhivatal 
Karcagi járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai


