
Tisztelettel köszöntöm városunk lakosságát az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulója alkalmá-
ból.

Amikor 1956 hőseire gondolunk, először fiatalokat látunk ma-
gunk előtt. Pesti srácokat és leányokat, akik mindent elsöprő bátor-
sággal emeltek szót és fegyvert a megszállók és helytartóik ellen.
Felidézzük sugárzó arcukat, ahogy kart karba öltve meneteltek Bu-
dapest utcáin az októberi tavaszban. Vitte őket fiatalságuk, vitte őket
a hit, hogy fordíthatnak hazájuk sorsán. 

Ők tudták, de legalábbis érezték: ha folytatódik a szovjet világ,
akkor a magyar életből semmi sem marad. Ezer év történelme foszlik
semmivé és mindent elvisz, felmar és felemészt a vörös iszap: hitet,
kultúrát, családot, barátokat. Mindent felforgat és szétdobál, ami az
életnek értelmet ad és amiből otthont, házat és hazát építhet az ember. 

11 évvel a II. világháború után már minden józan magyar ember
tudta, hogy a kommunizmus maga a nagy szétdobáló. Tenniük kellett
valamit. Fegyvert fogtak hát, mert úgy látták, hogy nem lesz más
kiút. Tűzben, rongyokban, árván és boldogan. Annak az embernek az
elszántságával, akit kiszorítottak a szakadék szélére és tudja, hogy
onnan már nincs hová hátrálnia. Csak egyetlen út maradt: harcolni a
talpalatnyi földért, ami még az övé. 

A villámcsapás fényességével hasított a magyarok elméjébe, hogy
nekünk, magyaroknak csak ez az egy hazánk van. Nincs másik. Nincs
máshol helyünk a nap alatt, a földgolyónak csak ez a szeglete a
miénk. A mi álmaink csak itt születhetnek meg és csak itt, a Kárpát-
medencében hozhatjuk létre azt a nagy közös alkotást, amit Magyar-
országnak és magyar kultúrának hívunk. 

Márai Sándor azt írta, hogy a haza nemcsak föld és hegy, halott
hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben. Nem, a haza mi va-
gyunk, testi és lelki mivoltunkban; ő szült, ő temet el, őt éljük és fe-
jezzük ki mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillana-
tokban, melyek összessége életünket alkotja. S életünk a haza életé-
nek egy pillanata is. Jól mondta Márai Sándor, így van ez. 

A haza mi vagyunk mind. Ez a törvény. És törvény az is, hogy
haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. Haza csak addig van,
amíg van, aki áldozatot hozzon érte. Törvény, hogy haza csak ott
van, ahol hazafiak is vannak. És haza csak addig van, amíg a haza-
fiak többen vannak, mint az idegen zsoldban állók, a mindenkori
nemzetközi brigádok magyar tagjai együttvéve. A hitványság min-
dig összeadódik, a kérdés csak az, hogy a hazafiak hajlandóak-e
összeadódni. 

Ahogy József Attila tanította: 

„Vegyetek erőt magatokon. És legelőször is. A legegyszerűbb do-
loghoz lássatok – Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnöve-
kedvén, az Istent is, aki végtelenség, valahogy megközelítsétek.”

És mi 1956 októberében összeadódtunk. S ha már összeadódtunk,
hát csodát is tettünk. Csodát tettünk és soha nem látott magasságokba
emelkedtünk.

Ma is ebből a csodából élünk. Igaz, nagy árat fizettünk érte, de
hát a magyar csodát nem adják olcsón. Mintegy 3000 halott a harcok
alatt, 228 kivégzett, 20.000 bebörtönzött és 170.000 menekült. Az
’56-os szabadságharcosok a legszebbet, a legtöbbet és a legdrágáb-
bat adták, amit egy ember a hazájáért áldozhat. Adták az életüket,
adták a szabadságukat, vállalták a száműzetést: az otthontól elszaka-
dás keserű kenyerét.

1956. október 23-án a magyar nemzet ősi jussát követelte vissza,
szabadon akart dönteni arról, miként éljen. És mi akkor is magyar,
vagyis európai életformát akartunk magunknak.

Szabad és független Magyarországot a nemzetek Európájában. És
ebben nem is volt ellentmondás, mivel Európa nyugati fele akkor
még valóban a szabad nemzetek közös hazája volt. Régi intelem,
hogy egyetlen ország, város és ház sem maradhat meg, amely meg-
hasonlik önmagával. Se Európa, se Magyarország nem maradhat
meg, ha önmaga ellen fordul és szembemegy mindazzal, ami élteti.
Nem maradhat meg, ha saját múltja és hősei ellen fordul, ha szakít
a szabadság, függetlenség és keresztény testvériség hármas funda-
mentumán létrejött, tiszteletre méltó életformával, amely Európát és
benne Magyarországot a világtörténelem legsikeresebb földrészévé
tette. 

A magyar nemzet ’56 őszén felsőbb osztályba lépett egy olyan
történelmi teljesítménnyel, amelynek erkölcsi kisugárzása érezhető
volt az egész földgolyón. Tudjuk, hogy a kommunizmus rideg való-
sága lassan felőrli az emberi méltóságot. Ezért a megszállás után
üresség, önfeladás és kisszerűség szokott maradni. De mi, magyarok
ez alól is kivételek vagyunk. 

Az ’56-osoknak köszönhetjük, hogy a történelem sötét óráiban, a
szovjet megszállás hosszú évei alatt is megőrizhettük a tartásunkat,
felemelhettük a fejünket, mert ha titokban is, de volt mire és volt
kikre büszkének lenni. 

Az ’56-osok győztek, mert ránk, utódaikra nem az emberi gyen-
geséget, nem a meghasonlást, hanem a bátorság és a hősiesség
nagyságát hagyták örökül.

A forradalomnak két kenderesi születésű áldozata is volt:
KNIPFEL FERENC, aki 19 évesen a fegyveres harcok közben
esett el a Corvin közben. RAPI JÓZSEF, aki 18 évesen az októ-
ber 25-i budapesti Kossuth téri sortűz áldozata lett.

A tengerész tudja, hogy akkor kormányozhatja kikötőbe a hajóját,
ha nemcsak a vizet kémleli, de a csillagokra is figyel. Mi, magyarok
ezer év alatt nyertük el a tudást, hogy a hömpölygő időben ne a vál-
tozóra, ne a tünékenyre, hanem mindig az állandóra és a maradan-
dóra tekintsünk. 

Istenre, hazára, családra. Ma sem választhatunk ennél jobb vezér-
csillagot. 

„Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad.”

Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Bogdán Péter polgármester

XXX. évfolyam 10. szám – 2022. október
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Bursa Hungarica 2022

A társadalom, és azon belül egy közösség értéke abban mérhető le, hogyan
viszonyul az idős emberekhez, hogyan becsüli meg és milyen szinten segíti őket.

Mozgalmas, viharos évek vannak mögöttünk. Annyi minden történt az elmúlt
időszakban, hogy szinte fel sem dolgoztunk egy változást, már itt az új. Nehéz
eligazodni, hogy mi mit jelent. 

Az én meglátásom, hogy az idősek útmutatására, bölcsességére napjainkban is
nagy szükség lenne. Fordítsunk több időt beszélgetésre, közös programokra!
Legyünk hálásak mindazért, amit tőlük kaptunk: törődést, szeretetet, jó példát.

Gondolva a hétvégi nagyi sütötte sütikre, a titokban odacsent zsebpénz pótlásra,
ahol az unokáknak nincs korlát szabva, mert a nagyinál mindent szabad. A
nagyszülők sokszor maguktól megvonva gyűjtenek ajándékra, hogy az unokát köszönthessék születésnapján.

Ha néhány száz kilométerre lakik az unoka, alkalmanként hazalátogatnak a nagyszülőkhöz, megtelik a ház gyermekzsivajjal, és
minden probléma feledésbe merül – ez a leghatékonyabb gyógyszer az idősek számára.

Az idős embereknek az okozza a legnagyobb örömet, amikor érzik, hogy fontosak a családnak, hasznosak, ők is számítanak. 
Sajnos vannak olyanok is, akik nem csak hétköznap, hanem hétvégén is magányosan, a négy fal között töltik mindennapjaikat.
„Nem hallani, de sírok. A szemem könnyes csupán. Jó hogy most nem lát senki…- Hát ilyen a magány?” (Kardos István)

Szívből kívánom, hogy az idézett vers gondolatait ne tapasztalja meg soha senki.
Kívánom az idős és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, szeretetben,

egészségben! 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselő

Kenderes Város Önkormányzata - az idei évben is - csatlakozott a
felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
fordulójához

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. őszén már nem áll fenn, úgy
a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik
a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú
pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben
ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve,

onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani
személyesen vagy postai úton. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 

2022. november 3. 

Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (5331 Kenderes, Szent István út
56.) egy példányban - a kötelező mellékletekkel együtt - kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázathoz – a szociális rászorultság megítéléséhez szükséges
– kötelezően kitöltendő nyilatkozatok (jövedelem- és vagyonnyilat-
kozat) letölthetők az EPER-BURSA rendszerből.

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalakon
található:

https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/
https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/
www.kenderes.hu

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kenderes és Bánhalma
időseit az Idősek világnapja alkalmából!



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA2022. október 3. oldal

TÁJÉKOZTATÓ – Szociális célú tűzifa támogatásról

Október 3-án átvettük
Jegyző Úrral a Magyar Falu Program 

– MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése” 
című nyertes projekt keretében 

megérkezett fűnyíró traktort 
hótoló lap kiegészítővel 999 900 Ft,

valamint 184 458,- Ft értékben.

Bogdán Péter polgármester

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján őszi
szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki.

E rendelkezés értelmében az őszi szünidei gyermekétkeztetés megszer-
vezése elmarad!

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási csoport

NYUGDÍJBA VONULÁSA alkalmából elbúcsúztattuk Túri Jánosné
Farkas Ildikó munkatársunkat, 40 év munkaviszony után. Hivatalunkban
több, mint 3 évtizedet dolgozott az adócsoportunknál, megköszöntem a
lelkiismeretes, precíz, mindenkor magas szakmai színvonalon végzett munkáját
és kívántam neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket, évtizedeket.

Köszönjük városunk és az itt lakók érdekében végzett szolgálatát!

Bogdán Péter polgármester

Tisztelt Lakosság!

A szociális célú tűzifa iránti kérelmüket 2022. október 24-től
2022. november 15-ig ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál (5331
Kenderes, Szent István út 56.).

A szociális célú tűzifa támogatás adható annak a személynek,
aki lakása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át (85.500.-Ft), egyedül élő esetében a 400%-át
(114.000.-Ft).

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. 

Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érkezik, az elbírálás a
kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.
Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, akinek a

Kenderes Városi Önkormányzat felé adótartozása van.

Megkérjük Önöket, hogy figyeljenek oda a határidő betartására,
mert 2022. november 15. után nem áll módunkban kérelmet fogadni!

A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEJELENTETT LAKÓ-
VAGY TARTÓZKÓDÁSI HELLYEL, ÉS EZEN LAKCÍMEN
ÉLETVITELSZERŰEN ÉLŐ SZEMÉLYEKNEK IGÉNYELHETŐ
A TÁMOGATÁS. LAKCÍMKÁRTYÁT SZÍVESKEDJENEK
MAGUKKAL HOZNI!

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

- Rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és a vele közös
háztartásban élő személyek munkáltatója által kiállított a
kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem
igazolása.

- Álláskeresési támogatásban részesülőknél (hatósági
bizonyítvány, határozat), a kérelem benyújtását megelőző havi
nettó támogatás összegének igazolása.

- Munkaviszony megszűnése esetén annak megszűnését igazoló
dokumentum.

- Nyugdíjas esetében Nyugdíjfolyósítási igazgatási szervtől
kapott éves összesítő.

- Lakcímkártya.

Bogdán Péter Szabolcs
polgármester
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Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai
kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett
családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne
tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig
felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések,
kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A
jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik.
Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a
megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy
szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

KÖZÜgY

Egyéb szakképzett oktató, nevelő-
fejlesztőpedagógus (Kisújszállás), 
Járőrvezető, iskolaőr (JNSZ Megye területe),
Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás), 
Bérelszámoló (TB és Bérügyintéző),
Sertésgondozó (Karcag),
Szabó, varró-varrodai szalagvezető (Kisújszállás), 
Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője-
élelmiszeripari gépkezelő (Kisújszállás),
Textilipari kikészítő-vasaló (Kisújszállás),
Egyszerű ipari foglalkozású- zöldség-gyümölcs

feldolgozása (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású 
(Karcag, Kisújszállás).

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

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Kenderesi Helyi Választási Bizottság 2022. október 17-én (hétfő) délután 17:00 órakor a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tartandó ülésére.

Napirend:
1. A bejelentett polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása.
2. A bejelentett egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása.

Kenderes, 2022. október 11.
Szűcs Anita elnök      

Helyi Választási Bizottság

2022.

október 1-jétől 

új védőnője
van városunknak

Báhiczki Anita

személyében.

Telefonszám:

06-20-422-6525
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Szeptemberben történt

Az iskolai papírgyűjtéssel a környezettuda-
tosságra neveltük diákjainkat. Köszönjük a
segítő szülők, nagyszülők közreműködését.

A szegedi Mandula Színház művészei az
alsósokhoz fergeteges interaktív zenés
mesejátékkal érkeztek, a felsősöknek pedig a
tavaly látott Evolúció című előadás folytatását
hozták el.

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP  - Szent Imre Katolikus Általános Iskola

A Magyar Diáksport Napján a kissé borongós időben az alsósok a tornaszobában fogócskáztak, kidobóztak, a felsősök pedig egy vidám
bemelegítés után a tornateremben sorversenyeztek.

A magyar népmese napján Víziné Ica tanító néni és Szekeres Anna mesélt a napközis gyerekeknek.

A zenei világnapon – immár hagyományosan – Attila atyával és hitoktatónkkal énekeltünk együtt a hitről, a szeretetről, teremtett világunkról,
dalokkal köszöntöttük mennyei Atyánkat.            Nagyné Lenge Margit
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Tóth Péter 1. helyezést ért el az
augusztusi 1. Erőfeszten. 

17éves kora óta edz, és folyamatosan
próbára teszi az erejét. Régi álma vált
valóra, amikor feleségével, Judittal idén
megrendezték az 1. Kenderesi Erőfesztet
9 versenyzővel. 

A megmérettetésre kor-és súlyhatár
nélkül lehetett jelentkezni több kategó-
riában: kamionhúzás (9 tonna), koffer-
cipelés (2x120 kg), rönknyomás (110 kg),
lengőcipelés (320kg), kőgolyó (122 kg). 

A rendezvény nagy sikert aratott,
sokan szurkoltak a versenyzőknek. 

A helyi vállalkozók közül többen
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szín-
vonalas rendezvény megvalósulhasson. 

Az érmek és serlegek sokasága mu-
tatja, hogy számos eredményt ért már el,
pl. könnyűsúlyú kamionhúzó országos
bajnok lett, valamint a 85.5 tonnás
mozdonytoló országos bajnokságon 3.
helyezést ért el. 

Kedvenc versenyszámai a kamionhú-
zás ülve, a gumiforgatás, és a koffer-
cipelés. Felesége mindenben támogatja,
óvodás kisfia Kornél példaképként tekint
édesapjára. 

A versenyzésnek köszönhetően a család
sok helyre eljutott, sok élménnyel is
gazdagodott. 

Mikola Istvánné

INTERJú

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Kedves Színházbérletesek!

Barabás Botond igazgató köszöntője
úgy hangzott, hogy ha Önök és mi kézen
fogjuk egymást, akkor kívül maradhat a
színház épületén minden, ami nehéz,
rossz, amit el szeretnénk felejteni.

Örülök és hálás vagyok azért, hogy
nem engedtük el egymás kezét a nehéz
idők után, pandémián túl, a játszási hely-
szín is eltért a megszokottól, de újra
indulunk a kitartó és új színházkedvelők-
kel együtt.

A Szolnoki Szigliget Színházba szóló,
Madách Imre bérlettel rendelkezők
követ-kező előadása:

2022. október 19. szerda

Szigligeti Ede: LILIOMFI
– vígjáték két részben –

A Szolnoki Szigligeti Színház meg-
újult, gyönyörű épülete a névadó Szigli-
geti Ede leghíresebb remekművével,
Liliomfi című komédiájával várja bérlőit.
Ez a megunhatatlan vígjáték a szerelem,
és a színjátszás örök hatalmáról szól. A
félreértések kacagtató helyzetkomikumán
keresztül játékosan és derűsen tesz hitet
a színház és a színjátszás múlhatatlan
erejéről.

Indulás: 18 órakor a művelődési háztól.
Útiköltség: 2500 Ft/fő

Ismét 
JÓGA

tanfolyam 

indult
2022. 

október 11-től 

keddenként 

18 órától

a művelődési

házban.

Gyerekek! 
Márton-napi liba bál 

kicsiknek és nagyoknak
2022. november 10-én 

csütörtökön 16 – 18 óráig
a művelődési házban.
Liba bütykölde, táncház 

Körmös Enikő néptánc pedagógus
vezetésével,

libalegelő és bögrecsárda 
vár benneteket!

MEGHÍVÓ

Kenderes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2022. október 21-én 11 órakor az
'56-os Forradalom- és Szabadságharc

hőseire emlékező rendezvényre,
az ’56-os emlékműhöz.

Ünnepi beszédet mond Bogdán Péter polgármester
Az emlékező műsorban közreműködnek a

Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai.
Rendezvényünk végén koszorúzásra kerül sor.

KulTúRA
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Katolikus Egyház

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia
imaalkalmai, programjai

KENDERESEN A NAGYBOLDOGASSZONY
TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain: október
16-án, 23-án és 30-án; valamint november 6-án és 13-án a
szentmisék délelőtt negyed 10-kor; csütörtökönként pedig
délután 5 órakor (október 30-a, az óraátállítás után délután 4
órakor) fognak kezdődni. 

Csütörtökönként a délutáni szentmise előtt félórával a
rózsafüzért imádkozzuk. Ebben az imában Jézus életének fontos
állomásait elmélkedjük végig.

A hónap második csütörtökén (november 10-én) pedig a mise
után felnőtt hittant tartunk. 

November 1-jén kedden, mindenszentek ünnepén és november
2-án szerdán, halottak napján délelőtt negyed 10-kor tartunk
szentmisét. 

November 1-jén mindenszentek délutánján a temetői
kápolnában 16 órakor fog kezdődni a szertartásunk.

BÁNHALMÁN A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN minden
szombaton délután 17 órakor; október 30-a, az óraátállítás után
délután 16 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

KATOLIKUS TEMETŐI FELHÍVÁS

A temetői utak gondozását a temető fenntartója végzi. Viszont
mind a sírok, mind a közvetlenül egymás mellett fekvő sírok
közti területek gondozása a sírhelyet megváltók, illetve a
hozzátartozók feladata. Kérjük ezen helyeken a fűnyírásról, a
gaz eltakarításról gondoskodni szíveskedjenek.

Az utoljára 1997-ben és az azelőtt megváltott sírhelyek
érvényességi ideje lejárt, ezeket – mivel így újra kiadhatók –
szíveskedjenek újra megváltani.

Kérjük, hogy a katolikus temetőben keletkezett hulladékot –
koszorúkat, mécseseket, virágokat – a temető szemétgyűjtő
konténereiben szíveskedjenek elhelyezni. 

Viszont kérjük, hogy az építési hulladékokat – kő, beton,
stb. – ne tegyék be a konténerekbe, mert az azok sérüléséhez
vezethet. 

A sírtujákat, nagyobb gallyakat, faágakat kérjük, hogy
maximum 1 méter hosszúságúra összevágva és összekötve,
az Arany János út felőli bejárók mellé szíveskedjenek
elhelyezni és ne a konténerekbe. 

Arra is szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a temető nem szemétlerakó hely, vagyis a nem ott
keletkezett – például háztartási – hulladékot ne ott rakják le.

Továbbá azt is kérjük, hogy a síremlékek állapotát a
hozzátartozók szíveskedjenek ellenőrizni, mert azok nem
megfelelően rögzített fejkövei balesetet okozhatnak, amiért a
felelősség a síremlék tulajdonosait terheli.

Református Egyház

A Kenderesi Református Egyházközség hírei

- A Nagykunsági Református Egyházmegye lelkésztestületi értekezletét tartotta Kenderesen, a Református Templomban
nagytiszteletű Koncz Tibor Esperes Úr vezetésével. Köszönöm gyülekezetünk tagjainak a sütemények készítésében, a
szeretetvendégség előkészítésében, a vendéglátás szervezésében és lebonyolításában végzett fáradságos munkájukat, erejük és
idejük odaszánását, Barabásné Forgács Edit felajánlását, támogatását, Tóthné Molnár Ágnesnek, a Művelődési Ház vezetőjének
segítő támogatását!

- Vasárnap délelőtt fél 10-kor kezdődnek istentiszteleteink, októberben még a templomban, november 1-jétől kezdődően a
fűthető gyülekezeti teremben.

- Bibliaóráink szerdánként délután 5 órától kezdődnek októberben, november 1-jétől kezdődően pedig délután 3 órától lesznek
megtartva, szintén a gyülekezeti teremben.

- Gyermek- és ifjúsági alkalmak vasárnap délutánonként 3 órakor kezdődnek. Szeretettel ajánljuk azon családok figyelmébe ezt
a lehetőséget, akik gyermekeiket a református egyházközségben kereszteltették meg, akkor is, ha a gyermekek most más
településen tanulnak, de életvitelszerűen családjaikban, Kenderesen élnek.

- Október 31-én, a Reformáció Ünnepén istentisztelet lesz templomunkban délután 3 órakor.
- November 1-jén, délután 3 órakor a Református Temető Kútjánál, az aszfaltozott közlekedő úton emlékezünk elhunyt

szeretteinkre! Rossz idő esetén a megemlékezést és közös imát a ravatalozóban tartjuk meg. Különösen együttérző részvéttel és
szeretettel hívjuk azokat a kedves emlékező testvéreinket, akik közeli hozzátartozóik közül az elmúlt egy éven belül veszítettek el
valakit!

- Kérem azokat, akik elhunyt szeretteik nyughelyét, sírhelyét 1997-ben, vagy azt megelőzően váltották meg, a temetőkről és
temetkezésről szóló törvénynek eleget téve váltsák újra szeretteik sírhelyét 2022. november 30-ig! Az utolsó betemetéstől számított
25 év elteltével válik erre kötelezetté a rendelkezési jogot gyakorló személy, vagy legközelebbi hozzátartozó.

Isten áldása legyen Kenderes és Bánhalma lakóin! 
Tisztelettel: Répási  István  református lelkipásztor

EgYHÁZI HÍREK
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A megyei I. osztályú bajnokság 4.
fordulójában jó hangulatban, az első
győzelmünk után utaztunk Jánoshidára.
Ellenfelünk egy nagyon rutinos játékosokból
álló gárda, amely kiválóan szerepelt eddig. A
megye egyik (ha nem a legjobb) pályáján
vívtunk egy olyan mérkőzést, ahol sok
örömünk nem volt, viszont fesztivált
rendeztünk a hazaiaknak. Tulajdonképpen az
egész találkozón a hidaiak akarata
érvényesült, és semmilyen esélyünk nem volt
még az egyik pontra sem. Már a mérkőzés
elején hamar kétgólos hátrányba kerültünk, s
nem is volt visszaút csapatunknak.
Súlytalanok, elképzelés nélküliek, és
motiválatlanok voltunk, ezt a sokkal jobb és
tapasztaltabb ellenfelünk maximálisan
kihasználta, s a játék minden elemében
„agyonvert” bennünket. A félidő végéig még
kaptunk egy gólt, így 0:3-as állással
vonulhattunk a nem megérdemelt pihenőre.

Nem változott a játékban semmi, bármivel
is próbálkoztunk. Erőlködtünk egy keveset, de
ma elégtelenre vizsgáztunk. A második
játékrészben is megterhelték 3 találattal a
kapunkat, így a vége 6:0-s kiütés lett. 

Szégyenletes, és klubunkhoz méltatlan
teljesítményt nyújtottunk, s a nyakunkon volt
egy szerdai kupameccs is.

Jánoshida – Kenderes 
6:0 (3:0)                    Gsz.: -
Joggal gondolhattuk, hogy megyei II-es

ellenfelünkön túljutunk a kupában, bár nem
állt jól a szénánk. A hétvégi kiütéses vereség,
és fél csapatunk hiánya nem vetített jót előre.
Ennek ellenére jól kezdtük a kupameccset, 3
ordító helyzetet is kihagytunk. Aztán jött az,
amitől a legmélyebbre kerültünk. Az első
valamirevaló támadását góllal fejezte be az
ellenfél. Innen pedig minősíthetetlen játék
vette kezdetét. Nem szeretném a nyilvánosság
elé tárni, mindenesetre megérkezett az a pont,
ahol döntenünk kellett, hogy milyen úton
haladunk tovább!

Túrkeve – Kenderes 3:1 (2:0)
kupamérkőzés             Gsz.: Farkas N.

Ebben az állapotban érkeztünk a
Jászberény elleni hazai bajnoki
mérkőzésünkhöz. Tudtuk, hogy ki kell
másznunk a gödörből, s ennek megfelelően
tevékenykedtünk az edzésen is. Végre minden
játékosunk a rendelkezésünkre állt, így a
lehetőség szerinti legerősebb összeállításban
tudtunk pályára lépni.

Amit láttunk, és amit tettünk, végre örömre
adott okot, mert 180 fokos fordulat
következett be. Futballoztunk, küzdöttünk,
védekeztünk, és gólokat lőttünk. Megnyertük
a mérkőzést. Olyan mentalitással, ahogy egy
megyei I. osztályú csapatnak kell.

Azonnal magunkhoz ragadtuk a
kezdeményezést, és érződött, hogy ma nincs
gyenge pont. 16. percben Farkas N. rúgott be
egy 25 m-es szabadrúgást 1:0, majd a 31.

percben ugyanő közelebbről, 22 m-ről
kopírozta le a pontrúgását 2:0. 8 perccel
később Baktai B. rúgott gólt lendületes
támadás végén, s máris 3:0 volt ide. A
félidőben elégedetten, de nem megelégedetten
érkeztünk.

A második játékrész rosszul kezdődött,
hiszen egy hibát kihasználva szépített a
vendégcsapat 3:1. Viszont ma nem rogytunk
meg, hanem tovább uraltuk a meccset, ami a
75. percben Németh E. góljával visszaállt a
rendes kerékvágásba 4:1. A berényieké volt az
utolsó szó,  a végeredmény 4:2 lett.

Jó volt látni a megalkuvás nélküli
hozzáállást, a nyerni akarást. meg lett az
eredménye.

Kenderes – Jászberény 4:2 (3:0)
Gsz.: Farkas N. (2), Baktai B., Németh E.

Elérkezett egy rangadó Mezőtúron,
méghozzá idegenben. Ha megnézzük eddig
idegenbeli teljesítményünket, akkor
elkezdhettünk volna megijedni, majd félni, de
a Jászberény elleni győzelem hitet adott a
csapat játékosainak. Arcokon, testbeszéden
lehetett látni, érezni, ma nem kikapni, vagy a
vereséget megúszni jött csapatunk idegenbe. 

A találkozó elején azonnal próbálták ránk
erőltetni akaratukat a hazaiak, akik hosszú
előre rúgott labdákkal operáltak, és
igyekeztek mögénk futni. Az első 15 perc után
kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és futball
zajlott a pályán. Nagy küzdelem, taktikai harc,
és ami szembetűnő volt, az átlagnál magasabb
iram. Csapatunkat az iramtól biztosan nem
kell féltenünk, becsülettel álltak bele a
meccsbe. Az első félidőben voltak helyzetek,
de nem sikerült gólt szerezni egyik csapatnak
sem. A félidei eredmény jogos volt. 

A következő játékrész elején Baktai B.
adott fantasztikus labdát Puporka A-nak,
gólfelelősünk kiváló megoldásából
megérkezett vezető találatunk 0:1. A meccs
képe ennek ellenére nem változott. Nem
lettünk nagyobb nyomásnak kitéve, bár
érezhetően feljebb merészkedtek a hazaiak.
Így azonban terület nyílt mögöttük, ezeket
próbáltuk kihasználni. A 65. percben egy
olyan hiba történt, amelyet joggal
gondolhatunk meccset befolyásoló
tényezőnek. Puporka A. egy remek cselt
követően került helyzetbe a büntető területen
belül, ahol is a mögötte érkező védő két kézzel
átkarolta. Csatárunk nem elesni akart, hanem
gólt szerezni, viszont a billentés hatására nem
találta el megfelelően a labdát…a síp viszont
néma maradt. Egy teljesen jogos 11-estől
fosztottak meg bennünket, hiszen a
szabálytalanság tényét mindenki elismerte, és
nem kell elesni ahhoz, hogy valaki a sípjába
fújjon!

Erre érkezett a 72. percben egy hazai gól,
támadásaikat siker koronázta 1:1. Ezután
mind a két oldalon akadtak helyzetek, és
hatalmas lehetőségek is. Puporka A. betörését

védte a hazai portás óriási bravúrral.
Maradt a döntetlen, ami egyébként egy

nagyon nagy iramú mérkőzésen megfelelt a
játék képének.

Idegenből, egy hosszú idő óta jól teljesítő
csapat otthonából sikerült jó játékkal pontot
szereznünk.

Mezőtúr – Kenderes 1:1 (0:0)
Gsz.: Puporka A.

Kimásztunk a gödörből, s következett egy
hazai meccs, ahol talán egy árnyalattal mi
voltunk az esélyesebbek a szajoli csapatnál.
Na nem azért, mert a vendégeknél nem
játszanának egykoron magasabb szinten is
futballozó, vagy akár megyei bajnok
játékosok, hanem inkább az aktuális forma
alapján gondolhattuk ezt. Mindenesetre jól
felkészültünk a találkozóra, s a hangulatunk is
sokkal pozitívabb volt, mint 2 héttel ezelőtt.
Megérkeztünk a legmagasabb osztályba!

A meccs eleje – mondjuk ki bátran – nem a
mienk volt. A szajoli csapat megpróbálta
megfogni azt, amiben talán jobb a többieknél,
a rutint. 10-12 perc elteltével „ébredtünk”, s
innentől kezdve akaratunk szerint folyt a
mérkőzés. A 17. percben egy gyors támadás
végén Puporka A. centerezését Farkas N.
pörgette a hálóba 1:0. 2 perccel később
Puporka A. bombázott a kapuba kb. 22 m-ről
2:0. Majd ismét 2 perccel később Baktai B. is
betalált 3:0. Ezután talán kicsit túlságosan is
megnyugodtunk, s átadtuk a területet a
vendégeknek, akik igyekeztek is ezzel élni. A
39. percben egy ártatlan szituáció végén
kotorta a labdát a kapunkba a vendégek
csatára 3:1. Kicsit fel kellett rázni magunkat a
szünetben.

A 2. félidőt góllal nyitottuk, s talán ekkor el
is dőlt minden, Puporka A. állította vissza a 3
gólos különbséget 4:1. Majd kb 20 perc
csordogálás után ismét Puporka A. volt
eredményes 5:1. A 72. percben Farkas N. lőtt
szép góét 6:1. Majd egy koncentrációs hibát
kihasználva szépítettek a vendégek 6:2. A
csattanó viszont középső védőnké, Sipos B-é
volt, aki végigkísérve egy támadást szerzett
gólt a 16-oson belülről 7:2.

Remek volt látni, hogy motiváltan, gólra
törően és egymást segítve futballozott a
csapat. Végre!

Kenderes – Szajol 7:2 (3:1)  Gsz.: Puporka
A. (3), Farkas N. (2), Baktai B., Sipos B.

Következő találkozónk Rákóczifalván lesz.
Két hasonló képességű csapat csap majd
össze, reméljük, pontosan tudunk majd
távozni.

Ami az összképet illeti, jelenleg jól állunk,
de borzasztóan sok van még hátra, és nagyon,
de nagyon sokat kell tennünk azért, hogy az
ellenfelek azt mondják…” A kenderesi
csapatot nem szabad lebecsülni”! 

Hajrá Kenderes!!!

Újfalvi Erik

CIVIl SZERVEZETEK  – Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2022/23.Őszi szezon



KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA10. oldal 2022. október

Kenderes Város Helyi Vöröskereszt Alapszervezete

RUHABÖRZÉT TART
2022. október 24-én és 25-én 15.00-18.00 óráig

október 30-án 9.00-12.00 és 14.00-17.00 óráig.

Helyszín: Termelői Piac területe (a focipálya mellett).

Szatyrot, (kukás zsákot) az elvitelhez mindenki hozzon magával!

Vöröskereszt Kenderes

Név

Születési név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Lakóhely

Tartózkodási hely

Telefonszám 

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, bérlő, rokon, szívességi használó, haszonélvező, egyéb 
(megfelelő rész aláhúzandó)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.
(megfelelő rész aláhúzandó)

Tűzifa támogatás iránti kérelem 2022

I. Kérelmező személyes adatai:
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1 Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

2 Társas és egyéni
vállalkozásból, 
őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3 Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4 Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5 Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások

6 Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

IV. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele közös háztartásban élők havi nettó jövedelme:

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám Rokoni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:      …...........................................……......………….. fő

III. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyes adatai:

kapcsolat

A jövedelem típusa Havi nettó jövedelem összege (Ft)
Kérelmező Házastárs Háztartás egyéb tagjai

(élettárs)
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(Ügyintéző tölti ki!)

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem
beérkezésének sorrendjében történik!

A támogatás igény elbírálása során előnyt élvez:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak

járadékára jogosultak,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) a 70 évet betöltött egyedül élő 

(a megfelelő sor aláhúzandó)

Nyilatkozat

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
A háztartásomban tűzifa tüzelésére alkalmas fűtőberendezést használok, és a kérelmemnek helyt adó döntés esetén a
részemre biztosított szociális tűzifát más részére át nem adom, nem idegenítem el.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő személyes adataim szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához,
jogszabály szerinti nyilvántartásban kezeléséhez.

A számomra kedvező elbírálás esetén a fellebbezési jogomról lemondok: igen / nem
(a megfelelő aláhúzandó)

Kenderes, 2022. ……………………………….

….......................…………………………………                                                                                                                                            
kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

– Rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek munkáltatója által
kiállított a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása.

– Álláskeresési támogatásban részesülőknél (hatósági bizonyítvány, határozat), a kérelem benyújtását megelőző
havi nettó támogatás összegének igazolása.

– Munkaviszony megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum.

– Nyugdíjas esetében Nyugdíjfolyósítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő.

– Lakcímkártya.


