
AUGUSZTUS 20-ÁN megemlékezést
tartottunk Horthy István kormányzó
helyettes halálának 80. évfordulója
alkalmából a Horthy-kastély kertjében
levő mellszobornál.

Emlékező beszédemben kiemeltem: „80
évvel ezelőtt, 1942. augusztus 20-án vitéz
nagybányai Horthy István repülő
főhadnagy, Magyarország Kormányzó
helyettese repülőgépével lezuhant és hősi
halált halt az orosz fronton. Nem volt náci
vagy fasiszta, a hazájáért és a
kommunizmus ellenes meggyőződéséért
adta ifjú életét. 
ISTEN ÁLDJA EMLÉKÉT!”

Emlékeztek és koszorúztak - többek között - az alábbi személyek: 
Dorogi György a Csongrád megyei közgyűlés tagja,

vitéz Kovács Pál vezérőrnagy és Lövey Zoltán főtörzszászlós 1956 Magyar
Nemzetőrség és Kiskunfélegyháza város nevében.

Bogdán Péter polgármester

XXX. évfolyam 9. szám – 2022. szeptember

AUGUSZTUS 20. – ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE

Bordás Réka válogatott kézilabdázó,
olimpikon 2022. augusztus 18-án vette
át Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat Testnevelés és
Sport díját. Gratulálunk, és további
sok sikert kívánunk! Hajrá Réka!

Önkormányzatunk is megtartotta Szent
István királyunk ünnepét, melyen az új
kenyeret megáldotta Répási István ref.
lelkész, megszentelte Törőcsik János r.
kat. akolitus. Ünnepi beszédemben az
ezeréves magyar államra emlékezve
hangsúlyoztam a keresztény és független
állam jelentőségét. 
„A haza örök, s nem csak aziránt
tartozunk kötelességgel, amely van,
hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” –
Kossuth Lajos.
Isten éltesse a magyar hazát, óvja a
magyar államot!

Bogdán Péter polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

KENDERES VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
2/2022. (IX.8.) HATÁROZATA

SZEPTEMBER 4-ÉN MEGEMLÉKEZÉST tartottunk Horthy Miklós Kormányzó Úr és családtagjai újratemetésének
29. évfordulója alkalmából. A református templomban Répási István lelkész úr tartott istentiszteletet, majd a Horthy-kriptánál
folytatódott a rendezvény. Emlékező beszédemben kiemeltem: "Horthy Miklós halála után 36 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
teljesüljön végakarata, amely szerint itthon, hazai földben, a kenderesi temetőben levő családi kriptában szeretne megpihenni akkor,
amikor az ország területén már nem tartózkodnak idegen, megszálló szovjet csapatok."

A család képviseletében Horthy Csaba, Tiszajenő korábbi polgármestere volt jelen, aki beszédet is mondott.
Köszönöm a jelenlévő szervezeteknek (Vitézi Rend, Tengerészek Egyesülete, Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület) a részvételüke

Bogdán Péter polgármester

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, hogy Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.
augusztus 23-án tartott rendkívüli, nyílt ülésén név szerinti szavazással, minősített többséggel (4 igen, 2 nem és
1 tartózkodás) kimondta a testület feloszlását. A törvény szerint időközi választást kell tartani. A képviselő-
testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja
feladatát, gyakorolja hatáskörét.

Az időközi választás időpontját a Helyi Választási Bizottság tűzi ki. 
Kenderes, 2022. szeptember 8.

Bogdán Péter polgármester

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. §-
ában biztosított hatáskörében eljárva időközi választás
időpontjának kitűzése tárgyában az alábbi határozatot hozta:

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság 
a települési önkormányzati képviselők és 

a polgármester időközi választást 
2022. november 20. napjára (vasárnap) tűzi ki.

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság az 1. melléklet
szerint állapítja meg az időközi választás határidőit és
határnapjait.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat
megváltoztatása iránt. A fellebbezést a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Választási Bizottság (5000 Szolnok, Kossuth
Lajos u. 2.) részére címezve, de a Kenderesi Helyi Választási
Bizottságnál személyesen vagy levélben (5331 Kenderes, Szent
István út 56.), elektronikus levélben (jegyzo@kenderes.hu) úgy
kell benyújtani, hogy legkésőbb a határozat meghozatalától
számított harmadik nap 16:00 óráig megérkezzen. A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő! A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.
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INDOKOLÁS

Kenderes Városi Önkormányzat 116/2022. (VIII.23.) számú
határozatával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 55. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerint – minősített többséggel,
név szerinti szavazással – kimondta feloszlását.

Az Mötv. 29. § (1) bekezdés h) pontja alapján az
önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő-
testület feloszlása esetén.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) bekezdése
szerint ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták
vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.

A Ve. 6. §-a értelmében a választást úgy kell kitűzni, hogy a

magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő
hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást
vasárnap kell megtartani. A szavazás napja nem eshet a munka
törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét-
vagy pünkösdvasárnapra.

A Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a
mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell
kitűzni.

A Kenderesi Helyi Választási Bizottság határozata a fenti
jogszabályhelyeken alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jog  a 221. §-án,
valamint 223-225. §-ain, a 307/P. §-án alapul.

Kenderes, 2022. szeptember 8.  
Szűcs Anita

Kenderesi Helyi Választási Bizottság Elnöke

1. melléklet a 2/2022.(IX.8.) HVB határozathoz

Kenderes 2022. november 20. napjára (vasárnap) kitűzött önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásának naptár
szerinti határidői és határnapjai

I. választási bizottságok

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. november 11. 16:00 óráig lehet bejelenteni (Ve. 30. § (2) bekezdés).
2. A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb 2022. november 17. napjáig osztja be a megválasztott tagokat az

adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba (Ve. 24. § (2) bekezdés).
3. A szavazatszámláló bizottság tagjai a választást követő napon, 2022. november 21-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési

kötelezettség alól (Ve. 15. § (1) bekezdés).
4. A munkáltató a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. november 21-

től 2022. november 25. 16:00 óráig igényelheti a helyi választási irodától (Ve. 15. § (2) bekezdés).

II. Szavazókörök

5. 2022. szeptember 8-tól 2022. november 20-ig nem lehet a szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását
megváltoztatni, továbbá a település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jellegének
megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni (Ve. 79. § (2) bekezdés).

III. A szavazóköri névjegyzék

6. Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint legkésőbb 2022. november 16-án 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a
lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező
szavazókör névjegyzékébe teszi át (Ve. 102. § (3) bekezdés).

7. Azt a választópolgárt, aki 2022. szeptember 14-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről (Ve. 115. § (1) bekezdés).

8. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. szeptember 30-ig küldi meg a Nemzeti Választási Iroda
(Ve. 115. § (2).

9. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a
választópolgárt, aki 2022. szeptember 14. követően került a település szavazóköri névjegyzékébe (Ve. 116. § (1) bekezdés).

10. A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2022. szeptember 13. 16:00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással
készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda (Ve. 117. § (1) bekezdés).

11. A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerint, legkésőbb 2022. szeptember 13. 16:00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített
tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda (Ve. 117. § (2) bekezdés).

12. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. szeptember 15-től lehet benyújtani (Ve. 110. § (2) bekezdés).
13. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. november 16. 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (Ve. 307/A.

§ (2) bekezdés).
14. Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. november 16. 16:00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. november 18. 16:00 óráig visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét (Ve. 307/A. § (4) bekezdés).
15. A választópolgárt vissza kell tenni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2022. november 18-án a tartózkodási helyét

megszünteti (Ve. 307/B. § (2) bekezdés).
16. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. november 16. 16:00 óráig,
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ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. november 18. 16:00 óráig,
ac) 2022. november 18-án 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. november 20-án 12:00 óráig
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével

2022. november 20-án 12:00 óráig nyújthat be (Ve. 103. § (2) bekezdés).
17. A 16. a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2022. november 18-án, míg a 16. a)

pont a) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet beérkezéskor haladéktalanul bírálja el (Ve. 106. § (1) bekezdés).
18. A 2022. november 18. 16:00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és

a mozgóurnát igénylő választópolgárok névjegyzékét lezárja (Ve. 106. § (1) bekezdés).
19. A helyi választási iroda – vagy megbízás alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő

választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. november 19-én kinyomtatja (Ve. 106. § (2) bekezdés).

IV. A jelöltállítás

20. A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. október 1-jén adja át az igénylő, vagy a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet (Ve. 121. § (2) bekezdés).

21. Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg
2022. szeptember 15-én (Ve. 307/E. § (1) bekezdés).

22. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. szeptember 14-i adatai
alapján kell megállapítani (Ve. 307. § (2) bekezdés).

23. Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2022. október 17-én 16:00 óráig kell bejelenteni (Ve. 307/G. § (1) bekezdés).
24. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. október 18. 16:00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után (Ve. 124. § (3)

bekezdés).
25. A helyi választási bizottság a Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírság kiszabásáról legkésőbb 2022. október 25-én dönt (Ve. 124. § (4)

bekezdés).

V. A választási kampány

26. A választási kampányidőszak 2022. október 1-től 2022. november 20-án 19:00 óráig tart (Ve. 139. § (1) bekezdés).
27. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2022. szeptember 15. 16:00 óráig juttatja el az

Állami Számvevőszékhez (Ve. 148. § (3) bekezdés).
28. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszékhez 2022. december 5. 16:00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai

hirdetésekről (Ve. 148. § (5) bekezdés).
29. 2022. november 20-án nem folytatható kampánytevékenység
a) szavazóhelyiségben és a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon

belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas

módon (Ve. 143. § (1) bekezdés).
30. A 2022. november 20-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti

tilalom sérelmét (Ve. 143. § (2) bekezdés).
31. 2022. november 20-án választási gyűlés nem tartható (Ve. 145. § (2) bekezdés).
32. 2022. november 20-án politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147. § (4a) bekezdés).
33. 2022. november 20-án a közvélemény kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az

épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2022. november 20-án 19:00 óra után szabad
nyilvánosságra hozni (Ve. 150. §).

34. A plakátot, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. december 20-án 16:00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek
elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni (Ve. 144. § (7) bekezdés).

VI. A szavazás előkészítése

35. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek a nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították
– sorrendjének sorsolását 2022. október 17-én 16:00 óra után végzi el (Ve. 160. § (2) bekezdés).

36. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz
szükséges egyéb kellékeket 2022. november 19-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének (Ve. 164. § (1) bekezdés).

37. Az iratok és kellékek őrzését 2022. november 20-ig a helyi választási iroda biztosítja (Ve. 164. § (2) bekezdés).
38. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2022. november 11.

16:00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani (Ve. 167. § (5) bekezdés).

VII. A szavazás

39. A szavazóhelyiségben szavazni 2022. november 20-án 6:00 órától 19:00 óráig lehet (Ve. 169. §).

VIII. Az eredmény megállapítása

40. A jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2022. november 23-án 16:00 óráig tekinthető meg (Ve. 204. §).
41. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2023. február 20-án kell megsemmisíteni (Ve. 13/C. §). A jegyzőkönyvek első

példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2023. február 18-át követően át kell adni (Ve. 205. § (2) bekezdés).
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Sertéstartók 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

Pótoltás:
Kenderes: szeptember 19. (hétfő) 16.00 – 18.00 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara. 

Bejárat a Rákóczi út felől.
Bánhalma: Szeptember 22. (Csütörtök) 16.30 - 17.00 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. szeptember 12.
Dr. Tóth István hatósági állatorvos

Ebek veszettség elleni védőoltása

KÖZügY

Egyéb ügyintéző-gyermekvédelmi (Kisújszállás),
Egyéb ügyintéző (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás), 
Bérelszámoló (TB és Bérügyintéző)
Járőrvezető és iskolaőr (JNSZ Megye területe),
Sertéstenyésztő -inszeminátor (Kenderes),
Szabó, varró-varrodai szalagvezető (Kisújszállás),
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója-
villanyszerelő- elektronikai- műszerész karbantartó-
(Kisújszállás), 
Textilipari kikészítő-vasaló (Kisújszállás,),
Egyszerű ipari foglalkozású (Kisújszállás,),
Kőműves (JN Szolnok-, Békés-, Csongrád-, Megyék
területei és Budapest),
Intézményi takarító és kisegítő (Kisújszállás,),

Mezőgazdasági, erdőgazdaság, növényvédő gép kezelője-
motor-fűrészkezelő (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású (JNSz-, 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.

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
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2022. augusztus 24-én a sárospataki
bazilikában tartották az Egri Főegyház-
megye tanévnyitó ünnepségét, melyen
Nagyné Lenge Margit igazgató asszony a
katolikus közoktatásban végzett kiemel-
kedő munkájáért kitüntetésben részesült. A
Szent Gellért díj arany fokozatát Dr.
Ternyák Csaba egri érsek adományozta
igazgatónőnek. 

A Szent Gellért díjat a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia alapította azzal a
céllal, hogy lehetőséget teremtsen a kato-
likus közoktatásban végzett kiemelkedő
munka elismerésére.

A díj elkötelezett hitvalló élet, követke-
zetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató
munkáért adható olyan személynek, aki
szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával
kivívta a tanulók, szülők, munkatársak
egyöntetű elismerését.

Nagyné Lenge Margit magyar-orosz
szakos tanár, német szakos nyelvtanár,
közoktatási vezető.

Első diplomáját 1988-ban szerezte meg
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolán, majd ugyanitt 1994-ben német sza-
kos nyelvtanárként végzett.

2008-ban közoktatási vezető szakvizsgát
tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Karán.

Tanári hivatását 1988-ban kezdte a
kenderesi általános iskolában, ahol 34 éve
dolgozik. 2004-től 2009-ig a felsős szak-
mai igazgatóhelyettesi feladatokat látta el,
2009-től az intézmény igazgatója lett.  

A pedagógus életpálya modell indulá-
sakor 2014-ben Pedagógus II., majd 2015-
ben Mesterpedagógus fokozatot szerzett.
Azóta pedagógusi és vezetői munkája
mellett szakértőként is tevékenykedik.

Oktató-nevelő és vezetői munkájára a
folyamatos megújulás igénye jellemző.
Nyitott az új módszerek elsajátítására,
szakmai tudását különböző továbbkép-

zéseken való részvétellel gyarapítja és kol-
légáit is erre ösztönzi. Szaktárgyi, módszer-
tani, pedagógiai felkészültsége kiemel-
kedő. Önmagával és kollegáival szemben
is igényes pedagógus és vezető. Munkatár-
saival olyan kollegiális viszony jellemzi,
amely pozitív hatást gyakorol a munka-
helyi légkörre.

Jó és szoros kapcsolatot ápol a szülők-
kel, akikre együttműködő partnerként te-
kint. 

Példamutató a hit gyakorlásában, neve-
lőmunkájában azon fáradozik, hogy diákjai
katolikus értékrendű személyiséggé vál-
janak. Rendszeresen jár szentmisére, a
Kenderesi Nagyboldogasszony Plébánia
egyháztanácsának aktív, a plébánia közös-
ségének építő tagja. Mind szellemi, mind
fizikai munkájával sokat tesz településének
a krisztusi szellemben történő megújítá-
sáért.

Tanítványai szeretik és tisztelik, példa-
mutatása és következetessége mintát ad az
iskola közösségének. 

Magas színvonalú szaktárgyi tudásával,
a gyermekekért végzett kimagaslóan ön-
zetlen és értékteremtő nevelőmunkájával, a
pedagógus pálya iránti elkötelezettségével
méltán vívta ki a tantestület, a tanulók és a
szülők elismerését.

Az intézmény dolgozói és tanulói nevé-
ben gratulálunk!

Kis-Vénné Smányi Margit és 
Koltavári Attila

Akire büszkék vagyunk… 

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Szeptember 1-jén tanévnyitó 

Veni Sanctével kezdődött iskolánkban a 2022/2023. tanév.



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2022. szeptember 7. oldal

Tisztelt lakosság, kedves szülők!

A gyermekek legnagyobb bánatára véget ért a nyári szünidő
és újra becsengettek a tanintézményekben, újra megkezdődött a
gyermekek és szüleik számára a bölcsődei, óvodai, iskolai
időszak. Reggelente ismét iskolába igyekvő diákok népesítik be
az utcákat, utakat. Ebben az időszakban mindig megnövekszik
a gyermekbalesetek kockázata, hiszen a nyári pihenés után a
gyermekeknek vissza kell rázódni a tanév ritmusába.  

Az alábbi tanácsokkal a biztonságos és nyugodt
tanévkezdéshez szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek.

Szabályos közúti közlekedés:
Mielőtt együtt útnak indulnak, beszéljék, illetve ismételjék át

az alapvető közlekedési szabályokat! Hívják fel a gyermekeik
figyelmét a gyalogjárdán való közlekedésre, az úttesten történő
szabálytalan közlekedés helyett!

Tervezzék meg, járják be közösen a legbiztonságosabb
útvonalat – ami nem biztos, hogy a legrövidebb – és
menetközben hívják fel a figyelmet a lehetséges
veszélyforrásokra!

Kérem a szülőket, hogy ha tehetik, kisebb gyermekeiket
néhány hétig kísérjék el az iskolába!

Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény közelében
vezessenek még körültekintőbben és számítsanak az úttesten
figyelmetlenül áthaladó diákokra!

Értékek védelme:

Ragaszkodjanak hozzá, hogy gyermekeik csak a tanításhoz
nélkülözhetetlen eszközöket vigyék magukkal az iskolába!

Ne hordjanak drága ékszereket, ne vigyenek nagyobb
mennyiségű készpénzt, okostelefont, táblagépet az iskolába, de
ha már megtették, ne kérkedjenek vele, és ne hagyják azt
őrizetlenül!

Személyes biztonság:
Hívják fel gyermekük figyelmét, hogy útközben ne álljanak

szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába és ne
fogadjanak el tőlük semmit!

Alakítsanak ki őszinte kapcsolatot gyermekeikkel, hogy baj
esetén bizalommal fordulhasson a gyermek a szüleihez,
tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vagy akár az iskola rendőréhez!

Amennyiben mégis bekövetkezik nem várt esemény:
Jó, ha már az egészen kicsik is tisztában vannak vele, hogy

probléma esetén bátran fordulhatnak az egyenruhás rendőrhöz
és fontos, hogy ismerjék az ingyenes 112-es segélyhívó
telefonszámot.

Mi az, amit a szülőknek is tudnia kell?  
Amennyiben gyermeke sérelmet szenved, és azt elmondja, a

sérelem mértékét figyelembe véve tájékoztassa osztályfőnökét
és/vagy a rendőrséget! 

Mindig beszéljék meg, hogy gyermeke hová, kivel megy,
mikor ér haza! 

Ismerje a barátait és az ő szüleik nevét, lakcímét,
telefonszámát!

Vigyázat, kábítószer!
Abban az esetben, ha az utcán, az iskolában, vagy annak

közvetlen közelében valakinek ismeretlen eredetű, alakú,
formájú tablettát, port, gyanús édességet, vagy cigarettát
ajánlanak kipróbálásra, azt haladéktalanul jelezze egy ismerős
felnőttnek (szülő, pedagógus, rendőr)! És ne fogadja el! A
dílerek (akik gyerekeknek kábítószert ajánlanak kipróbálásra)
elsődleges célja az, hogy a gyerekeket a kábítószer fogyasztásra
rászoktassák. Ezért a rendőrségnek őket a lehető leghamarabb el
kell fognia, amihez a lakosok bejelentése nagy segítséget adhat. 

Tisztelettel: Boda Andor r. őrnagy
Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka

Az első kenyérszentelés a bánhalmai Szent Család templomban 2022. 08. 20. Fotó: Dr. Török János

bÁNHAlMA HÍREI

Rendőrségi hírek
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2022. szeptember 23. péntek
művelődési ház melletti parkoló

KUlTÚRA
Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Tornázni 
vágyók figyelem!

A „Mozgás-klub”
foglalkozásai

minden kedden 
10 órától – 11 óráig 

a művelődési házban.

Őszi 
utcabál

A Kenderesi Kossuth Lajos
Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub

IDŐSEK
VILÁGNAPJA

alkalmából 
szerevezett rendezvénye 

2022. október 1-jén 
a művelődési házban.

18.00 – 20.00 

Molnár István zenész – mulatós slágerek

20.00 – 22.00 

Csáthy Zoltán – legjobb diszkó zenék

Szeretettel várjuk Önöket egy közös bulira!
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BABA MAMA KLUB A KÖNYVTÁRBAN 
2022. szeptember 21-én 10.00 órakor!

Szeretettel várjuk az édesanyákat és a 0-3 éves gyermekeket! 

Katolikus Egyház

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia imaalkalmai, programjai

KENDERESEN A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain
(szeptember 18-án és 25-én, valamint október 2-án és 9-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 (október 13-án) pedig a mise után felnőtt hittant tartunk a plébánián.
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

Városi Könyvtár

EgYHÁZI HÍREK
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A megyei II. osztályból való feljutás után a nyári fel-
készülés az I. osztályú bajnokságra való felkészülés jegyé-
ben telt. Tudtuk és tudjuk, hogy amit eddig nyújtottunk az
nem lesz elég, ezért mindenféle módon igyekeztünk
megerősíteni magunkat… edzés intenzitásban, létszám-
ban, játékos erősítésekben, edzőmeccsek színvonalában és
minden másban.

2008/2009-es bajnokság után, tehát 13 évvel később,
2022. 08. 21-én újra megyei I. osztályú mérkőzésnek adott
otthont Kenderes. 

Kenderes – Tószeg 1:2 (1:0)
Gsz.: Lólé F.
Játékosaink izgatottan, némelyek kevés első osztályú

tapasztalattal, de felkészülve és felvértezve álltak készen
az első bajnoki fordulóra, amelyen az előző évi 4.
helyezett Tószeg érkezett hozzánk. 

Utólag elmondható, hogy egy nagyszerű találkozót ját-
szottunk, amelyen – meg kell jegyeznünk – nem mi domi-
náltunk, de taktikailag remekül helyt álltunk. A tószegi
csapat rutinos játékosai uralták a labdát, és bizony az első
félidő nagy részében az történt, amit akartak. Védeke-

zésben kiválót nyújtott a csapat, de ellentámadásokra
kevésbé futotta még ekkor. Kb. a 35. percig, amikor is
kezdtünk kiszabadulni a szorításból, s már előre is tudtunk
játszani. Olyannyira, hogy a vendégek abszolút meddő
mezőnyfölénye nem társult eredménnyel a mi ellentáma-
dásunk a 45. percben viszont tökéletesen. A bal oldalon
Baktai B. futott fel, a megkapott labdát az ötösre tálalta
Lólé F. elé, aki futtából a kapuba vágta a játékszert. 1:0.

Fantasztikusan zárult a játékrész. A második félidőben
ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Már olyan támadásokra
futotta, hogy az volt a kérdés, hogy sikerül e betalálnunk.
A tószegiek próbáltak építkezni, csapatunk pedig remekül
használta a szabad területeket. Csak rajtunk múlt, ami
ezután következett. Előbb Kovács M. kapott remek labdát,
a 16-osról eleresztett lövése a jobb kapufa mellé ment.
Később Baktai B. iramodott meg Puporka A. labdájával,
de ballal a bal kapufa mellé csavart. Ezek óriási ziccerek
voltak. Itt lezárhattuk volna a meccset az elmúlt év 4.
helyezett csapata ellen. Ezután megérkezett a rutintalan-
ságunk. Előbb Baktai B-t állították ki – teljesen jogosan –
a 73. percben, mert egy ellene elkövetett szabálytalanság

CIVIl SZERVEZETEK

A Kenderesei Református Egyházközség istentisz-
teleti alkalmai és időpontjai

a következő hetekben:
- minden szerdán délután 5 órakor Bibliaóra a temp-

lomban.
- A vasárnapi istentiszteletek időpontja: délelőtt fél

10-re változik, az oka az, hogy esperes úr kirendelése kö-
vetkeztében helyettesíteni kell az egyházmegyén belül
Bucsán is.

- Bánhalmán minden héten csütörtökön délután 5
órakor lesz istentisztelet. Az első alkalom, amikor talál-
kozhatunk szeptember 15-én lesz  a kápolnában. Várjuk
szeretettel a református testvéreket!

- A 6-11 év közötti református gyermekek részére
áhítat, bibliai foglalkozás és gyermekistentisztelet lesz
kéthetente, vasárnap délután 3 órakor. Az eziránt
érdeklődő gyermekeket szüleikkel együtt várom az első
ilyen alkalomra, amely még inkább csak megbeszélés
jellegű, szeptember 25-én délután 3 órára a református
templomba!

- A 12-16 év közötti korosztálynak ifjúsági bibliaórát
illetve konfirmációi felkészítést tartunk. Természetesen a
felső „korhatárban” nyitottak és rugalmasak vagyunk, idő-
sebbek is elkezdhetik. Az első ilyen közösségi alkalmunk
október 2-án délután 3 órakor lesz. Ez a közösségi alka-
lom is kéthetente kerül terveink szerint megtartásra a
templomban.

- Szeptember 4-én tartott presbiteri gyűlésünk alkal-
mával a harangozás/harangoztatás díjszabása, rendje
változott, a változásról a lelkészi hivatalban és a templom
előtti hirdetőtáblán tájékozódhatnak.

Éljenek az istentiszteleti- és egyéb közösségi alkal-
maink lehetőségével! Az aktuális, időszerű tájékozta-
tást, közösségünket érintő fontosabb eseményeket
nyomon követhetik és olvashatják a templom előtti
hirdetőtáblán is. Isten kegyelme legyen velünk a min-
dennapokban is!

Kenderes, 2022. szeptember   
Tisztelettel: Répási  István

református lelkipásztor  

Református Egyház

A Kenderesi Református Egyházközség Hírei

Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2022/23.
Őszi szezon

Tisztelt Kenderesi és Bánhalmai Lakosok! 
Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
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után törlesztett. Ez azért volt érdekes,
mert ha az első szabálytalanságot
lefújják, nem történik a kiállítás.
Véleményem szerint ekkor már a
játékvezető több esetben is a kárunkra
hibázott, de ez egy mérkőzés kimenetelét
befolyásoló hiba volt. Mert bizony a 77.
percben (és nem a 74-ben, ahogy a
jegyzőkönyvben szerepel), egy szöglet
után gólt kaptunk. Játékosaink megálltak,
hiszen a balról beívelt labdát ballal az ötös sarkára
csavarták be, majd onnan fejelték a kapuba. Fizikailag is
lehetetlen szinte onnan oda csavarni azt a labdát úgy, hogy
ne menjen ki teljes terjedelmével az alapvonalon túl.
Természetesen nem lehet ezt úgy látni, hogy valaki nem
megfelelően helyezkedik, akinek valójában ez lenne a
dolga 1:1. Tovább folytatódott a játékvezetői hibák sora,
mert Lólé F. ellen lefújt tettet minősítette szabálytalannak,
holott tulajdonképpen egy egyenlő testtartásból történő
párharc történt. Ekkor játékosunk nem megfelelő módon
bele akart rúgni a labdába, s ekkor belépett elé az ellenfél
játékosa, akit ezért valóban megrúgott. Szándékosság
semmilyen módon nem volt tapasztalható, ahogyan az
megint csak rosszindulatúan, a jegyzőkönyvben szerepel.
Elfogadjuk a piros kártyát, mert valóban jogos, csakhogy
megint egy olyan előzménye volt ennek a szankciónak,
amely ismét rosszul megítélt jelenség volt. Majd
megérkezett egy hiba a 90. percben, s a vendégtámadó
szerencsés módon átjutva kapusunkon a halóba juttatta a
labdát. 1:2.

Kiválóan játszottunk ezen a találkozón, s azt kell
mondanom, hogy többet érdemeltünk. Kikaptunk, mert
rutintalanok voltunk. Ezen és persze még sok mindenen
javítanunk kell! Meg fogjuk tenni!

Kisújszállás – Kenderes 5:1 (2:1)
Gsz.: Puporka A.
Vereség után érkeztünk a szomszédvári rangadóra. Az

előző év 6. helyezettje – sajnos – esélyt sem adott
tartalékos csapatunknak.

Természetesen nincs kifogás, mert az eredmény
önmagáért beszél, sajnos negatív értelemben. El kell
fogadjuk az eredményt, a vereséget, de a módja volt
nagyon fájó, mert az az igazság, hogy nem volt esélyünk
a mérkőzés semelyik szakaszában.

A hazaiak azonnal nekünk estek, na persze nem buta
módon, s keresték rajtunk a fogást úgy, hogy
képességeiket igyekeztek kihasználni. Sajnos hat
játékosunk hiányában a változtatás is többé-kevésbé
lehetetlennek bizonyult. Sajnos a középpályánk nem tudta
megfelelően összekötni a támadóinkat a védekezésünkkel,
és olyan hibákat vétettünk, amilyeneket még az
építkezésünk elején a második vonalban. Látható,
érezhető, hogy ezek itt már nem férnek bele, mert az
ellenfél büntet.

A mérkőzés első fél órájában még próbáltunk ellenállni,
amíg az eredmény is 0:0 volt. Az első kapott gólnál végig

kísértük a hazaiak egyik gólkirály
jelöltjét 1:0. Majd egy lövés és a
kipattanó labdát nem mi találtuk meg 2:0.
Ezután egy valamire való támadásunk
végén Puporka A. sarkazott a hazai
kapuba. 2:1.

A félidőben próbáltunk másik
játékrendszerre átállni, de a végeredmény
tükrözi, hogy ez teljesen eredménytelen
volt. Valójában sorsunk már az 52.

percben eldőlt, amikor egy büntetőt váltott gólra a hazai
csapat 3:1. Teljesen erőtlennek bizonyultunk, s ez sajnos
maximálisan átjött a „játékunkon”. 10 perc múlva újra
megzördült a hálónk 4:1. A végeredmény a 89. percben
állítódott be 5:1.

Gratulálunk a Kisújszállásnak, mert teljesen
megérdemelten győzött ilyen arányban is! 

Amit látnunk kell, hogy ennyi játékosunk hiányát nem
bírjuk el. A másik pedig, hogy ebben az osztályban
minden hétvégén ilyen iramban és módon kell
teljesítenünk, és ezt meg kell szoknunk!

Kenderes – Jászárokszállás 2:0 (0:0)
Gsz.: Puporka A. (2)
A 3. fordulóban valamin változtatnunk kellett, hogy

eredményesek legyünk. 6 hiányzónkból 1 játékosunk
Dáné Sz. visszatért a védelem tengelyébe, s láthatóan ez
előnyünkre vált. Na persze ezzel egyetemben az a
felfogás, amit egyébként is képviselünk is megjelent a
pályán végre.

A jászságiak teljesen megszervezett csapat benyomását
keltették, és nagyon jól szűrték a támadásokat, főleg az
első félidőben. Az elejétől kezdve támadólag léptünk fel,
s mindez – mint látható a végeredményből – kifizetődött.

Tulajdonképpen végig azt történt a mérkőzésen, amit mi
szerettünk volna, és megérdemelten nyertünk. Valójában
már az első félidőben dűlőre vihettük volna a dolgot,
hiszen öt 100%-os ziccert hagytunk kihasználatlanul.
Ekkor még nem ment be. Rakkoltunk határozottan és
keményen s tevékenységünket a 69. percben siker
koronázta végre. Sipos B. adott be szögletet, amit
kifejeltek a vendégek. A labdára Németh E. csapott le és
jobbról élesen belőtt labdáját az érkező Puporka A.
továbbította a kapuba. 1:0. Egy percen belül
megdupláztuk az előnyünket. Puporka A. lőtt újabb gólt
2:0. Azt hiszem, hogy ekkor eldőlt a találkozó, mert
nagyon jól védekeztünk, s a kontráink pedig egészen jól
ültek. Az, hogy nem sikerült betalálnunk, csak magunknak
köszönhetjük, így maradt a 2:0. 

Megszereztük első győzelmünket az I. osztályú
bajnokságban, s remélem ezeket több is követi. Határozott
célunk, hogy ne a kiesés elkerüléséért játszunk, hanem
annál nemesebb eredményért. Ahhoz viszont győzelmek
kellenek!!!

Hajrá Kenderes!!!   

Újfalvi Erik
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2022. szeptember 6. napjától minden KEDDEN 16.30 órától 
ügyfélfogadást tart Kenderesen a Polgármesteri Hivatalban. 
Helyszín: Kenderes Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem. 

Bejelentkezés az alábbi telefonszámokon: 30/3456256, 20/2639137.

BAJNOK CSAPAT 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei labdarúgó 2. osztály.

GRATULÁLUNK!


