
Hálás szívvel mondok köszönetet azért,
hogy a 2022. november 20-án megtartott
időközi választáson bizalmat szavaztak a
FIDESZ-KDNP valamennyi jelöltjének. Ez a
döntés megmutatta, hogy a település válasz-
tópolgárai békés, hiteles és  együttműködő
városvezetéssel látják biztosítva Kenderes és
Bánhalma jövőjét. A város azonban csak
akkor haladhat a fejlődés útján, ha ezért
együtt, közösen dolgozunk, és lépésről lépésre
haladva teremtjük meg az ehhez szükséges
szilárd alapokat.

A választópolgárok ilyen arányú támoga-
tása óriási megtiszteltetés, egyben hatalmas
felelősség is számunkra. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a választói bizalom kötelez
bennünket.

Képviselőtársaimmal arra vállalkozunk,
hogy minél hamarabb megteremtjük az önkor-
mányzat pénzügyi és gazdasági stabilitását
úgy, hogy közben a városban valódi közös-
séget is teremtünk.

A feladat embertpróbáló, amelyet csak
Önökkel, Kenderes és Bánhalma valamennyi
polgárával együtt tudunk megvalósítani. A
munkában mindenkire számítok! Én Kenderes
és Bánhalma minden lakójának polgármestere
szeretnék lenni.

A 2019 évi önkormányzati választáson bi-
zalmat kaptam Kenderes és Bánhalma válasz-
tópolgáraitól képviselői feladatok ellátására.
Munkámat a legjobb tudásommal, a város ér-
dekeit szem előtt tartva végeztem. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság elnökeként
rálátásom volt az önkormányzat gazdálko-
dására. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés külsős bizottsági tagjaként sok se-

gítséget kapok városunk érdekeinek képvise-
letéhez, amit a jövőben is kamatoztatni tudok.

Felelőtlen ígéreteket sem a választási kam-
pányban, sem most nem szeretnék tenni, de
határozottan szándékom megteremteni egy
békés, élhető, gazdaságilag stabil várost.
Célom vonzóvá és kiegyensúlyozottá, fejlődő
és szépülő várossá tenni Kenderest és Bán-
halmát. Városvezetőként minden olyan kínál-
kozó lehetőséget ki fogok használni, amely a
település fejlődését szolgálja.

Továbbra is számítok Képviselő úr és Elnök
úr támogatására.

Egy nehéz gazdasági helyzetben lévő város
vezetésére kaptam felhatalmazást. Tisztában
vagyok a felelősséggel épp úgy, mint képvise-
lőtársaim, de hiszem azt, hogy szakértelmünk,
lelkesedésünk, fiatalos lendületünk, elhiva-
tottságunk átsegít minket a nehézségeken.

Valamennyiünk összefogására, a város
nyugalmának megteremtésére lesz szükség
ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitást egy békés
környezetben, szakértő munkatársak segítsé-
gével helyre tudjuk állítani.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy ehhez fáj-
dalmas döntéseket is kell hoznunk, vissza kell
fordítanunk azt a folyamatot, ami a város eladó-
sodottságához vezetett.

Fejlődő, épülő és szépülő, stabil gazdasági
környezettel, élénk közélettel és programok-
kal teli várost tervezek, amelyben számítok az
egyházak, az intézmények és a civil szerve-
zetek együttműködésére és támogatására.

Határozott célom a település közrendjének
és közbiztonságának javítása, megerősítése.
Ennek érdekében szoros munkakapcsolatot fo-
gok kialakítani a rendőrséggel, továbbá mindent

segítséget meg kívánok adni a polgárőrség mű-
ködésének még hatékonyabbá tételében. Bí-
zom a helyi vállalkozók, gazdák segítő támo-
gatásában is.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy
az egészségügyi alapellátás zökkenőmentes
legyen.

Képviselőtársaimmal együtt kiemelt felada-
tunknak tekintjük az idősellátást, a szociális
ellátó rendszer színvonalas működtetését.

A közmunkaprogram tervszerű, hatékony
működését nagyon fontosnak ítélem meg. A
lehető legnagyobb létszám biztosításáért fo-
gok lobbizni.

A pályázati források maximális felhaszná-
lására törekszem.

A polgármesteri programom hangsúlyos
részeit ismertettem. Terveim ennél sokkal rész-
letesebbek, szerteágazóbbak. De tudom, a fej-
lődés útjára csak az anyagi és társadalmi biz-
tonság megteremtése után léphetünk.

Képviselőtársaimmal együtt a legjobb tudá-
sunk és lelkiismeretünk szerint fogunk dol-
gozni, mert nekünk Kenderes és Bánhalma az
első!

(Elhangzott 2022. december 5-én)

Barabásné Forgács Edit
polgármester

XXX. évfolyam 12. szám – 2022. december

2022. december 5-én megalakult az új Képviselő-testület

Polgármesteri köszöntő
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Időközi választás 2022. november 20.

Kenderes város történetében először fordult elő, hogy időközi polgármester és települési önkormányzati képviselő választást
kelljen tartani.

A kenderesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi 36. törvény 302. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva a 2022. szeptember 8-án megtartott bizottsági ülésén a választás napját 2022. november 20-ára tűzte ki.

A választás napját megelőzően a helyi választási bizottság 7 alkalommal ülésezett.
Két pártot vett nyilvántartásba: a Megoldás Mozgalmat, akik nem indított jelöltet, és a Fidesz-KDNP-t, aki 1 polgármester jelöltet

és 6 önkormányzati képviselő jelöltet indított.
A HVB 4 polgármester jelöltet vett nyilvántartásba és 24 képviselőjelöltet, amelyből 3 jelöltnek elutasító határozatot kellett

hozni.
A 2022. november 20-án megtartott időközi választáson rendkívüli esemény nem történt.
A választási eredményekkel kapcsolatban nem érkezett jogorvoslati kérelem, így a 2022. november 20-án megtartott időközi

választás eredményei 2022. november 23-án 16.00 órakor jogerőre emelkedtek.
Kenderesen a választásra jogosult állampolgárok száma, akik a 2022. szeptember 14-ei névjegyzékben szerepeltek: 3456 fő.
Ebből megjelent: 1625 fő, ami 47,02%-ot jelent.
Az urnában lévő, bélyegző lenyomat nélküli szavazó lapok száma: 1db.
Érvénytelen, de lebélyegzett szavazólapok száma: 35 db.
Érvényes szavazó lapok száma: 1588 db.

Az érvényesen leadott szavazatok megszámolása után 
Kenderes város polgármestere Barabásné Forgács Edit lett, 

aki a Fidesz-KDNP jelöltje. 1104 szavazattal, 69,13%-kal megnyerte a választást.

Bogdán Péter Szabolcs 318 szavazat.
Horváth Ferenc József 165 szavazat.
Szabó Csaba 10 szavazat.

Kenderes város települési önkormányzati képviselői szavazatszámlás után

1. Bordás József Fidesz-KDNP 937 szavazat.
2. Dr. Vinczer Péter Géza Fidesz-KDNP 928 szavazat.
3. Kissné Körmös Piroska Fidesz-KDNP 843 szavazat.
4. Kerekes Zsolt Fidesz-KDNP 640 szavazat.
5. Balogh Károly Józsefné Fidesz-KDNP 612 szavazat.
6. Veresné Nagy Margit Fidesz-KDNP 598 szavazat.
7. BAKTAI KÁLMÁN Független 476 szavazat.
8. CSATÓNÉ BARABÁS IRÉN Független 391 szavazat.
9. FÖLDI HENRIETT Független 369 szavazat.
10. NAGY GABRIELLA Független 333 szavazat.
11. KNOCH FERENCNÉ Független 304 szavazat.
12. CSÁTHY ZOLTÁN Független 231 szavazat.
13. BARANYINÉ FARAGÓ EDIT-Független 225 szavazat.
14. DEMETER ISTVÁN Független 218 szavazat.
15. KOSZTA FERENC Független 198 szavazat.
16. HORVÁTH ZSOLT Független 195 szavazat.
17. CSATÓ SÁNDOR Független 169 szavazat.
18. LIPCSEI FERENC Független 156 szavazat.
19. SZERENCSE MIHÁLYNÉ Független 125 szavazat.
20. TAPASZTÓ SZABOLCS DÉNES Független 92 szavazat.
21. SZABÓ CSABA Független 37 szavazat.

Kenderes, 2022. december 05.
Szűcs Anita

Helyi Választási Bizottság elnöke



November elején iskolánk védőszentjére, Szent Imre hercegre
emlékeztünk imával, mécsesekkel, liliommal.

A Diákönkormányzat ötlete alapján és a MÁV illetékeseinek
engedélyével felsőseink megtekinthették a műemléki védettség
alatt álló csodálatosan felújított vasútállomás épületét.

A családi sorversennyel az volt a célunk, hogy egy kellemes,
jó hangulatú délutánt töltsünk el együtt a gyerekekkel és
szüleikkel. Köszönjük a szülők részvételét, azt, hogy a
sportdélutánt a gyermekeik öröméért az iskolánkban töltötték.
Az alsósok totót is töltöttek ki az egészséges életmódhoz
kapcsolódóan.
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KÖZügY

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális
állásajánlatai:

Sertésgondozó (Karcag),
Gépjármű- és motorkarbantartó-javító autószerelő (Karcag),
Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője-élelmiszeripari
gépkezelő (Kisújszállás),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője-
motorfűrész-kezelő (Karcag),

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
(Karcag),
Konyhai kisegítő (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozású (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

INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
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Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Éremhullás volt a Kenderesi Szakképzőben

A kreatív kézműves délutánon Mikulás fejet készíthettek az
érdeklődő kisdiákok. A felsősök osztályprogramokat szerveztek,
közösen játszottak, szépítették tantermüket, pályaorientációs
foglalkozást tartottak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy két év után ismét
megrendezhettük a nyílt tanítási hetet, és meghívhattuk a
szülőket hozzánk, vendégségbe.

Nyolcadikosaink idén is első helyezést értek el a Móricz gimi
vetélkedőjén. A nyertes csapat tagjai Jelen Jázmin, Szabó Lili és
Szekeres Anna, a pályamunka elkészítésében Oros-Rázsó
Katalin tanárnő segített a gyerekeknek.

Hétfő reggelenként közös imával és énekléssel gyújtottuk
meg iskolánk adventi koszorúin a gyertyákat, hogy együtt éljük

meg a várakozás és a karácsonyra készülődés varázsát.
December 6. iskolánkban is a Mikulásról szólt. Plébános úrral

minden gyermeket csokimikulással ajándékoztuk meg, az
alsósok részt vettek az óvó nénik műsorán, a szülők csomagot
készíttettek a gyerekeknek. Köszönet Penti Attila szülőnek és
családjának, hogy alsósainkat mikuláscsomaggal lepték meg. A
felsősök a Mikulás diszkóban táncolhattak. Köszönjük Csáthy
Zoltán segítségét.

A közelgő ünnepek alkalmából intézményünk tanulói és
dolgozói nevében áldott, szeretetben megélt, örömteli
karácsonyt és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánok.

Nagyné Lenge Margit

A kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskolában immáron hagyománnyá
vált IlléssyGasztro Kupa verseny 2022. 12. 9-én újból megrendezésre került, ahol
iskolánk 10.-11. évfolyamos szakács tanulói is megmérettették magukat. A
színvonalasan megrendezett versenyen nagyon szép sikereket értek el diákjaink.

A 10. évfolyamon:
- Makai Nikolett aranyérem,
- Baktai Viktória ezüstérem.
Felkészítő oktatójuk: Kerepesi Pál.

A 11. évfolyamon:
- Kónya Sándor ezüstérem,
- Csökmei Norbert bronzérem,
- Fülöp Anikó Csenge diploma.
Felkészítő oktatójuk: Szabó Ilona.
Oktatóinknak és tanulóinknak szívből gratulálok a versenyen elért eredményekhez!

Jakab Mária mb. igazgató
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40 évi szolgálat a tudásért a nevelésért,
ifjúkori álom, ami megvalósult.  Gyer-
mekeket nevelni, tanítani, együtt játszani,
szórakozni, kikapcsolódni, életre nevelni.

A legcsodálatosabb dolog a világon, ha
valaki azt csinálhatja, az a munkája, amit
szeret, így válik hivatássá. A pedagógusi,
tanítónői munka nagyon nehéz, fáradt-
ságos és főleg nagy felelősségű munka. A
gyermek kikerül a családi mindenna-
pokból és az ideje nagy részét az iskolai
közösségben tölti el. Fontos, hogy a
gyerek szeretve legyen ott. Azt, hogy a
gyerek szeressen tanulni, jól érezze magát
a közösségben, nagyban befolyásolja a
pedagógusi háttér.

Baranyiné Molnár Erika tanítónő
nyugdíjba vonult decemberben. Ebből
az alkalomból kértem, hogy meséljen az
emlékeiről, erről a szép hivatásról. 

– Számomra a nagybetűs ÉLET 1982.
augusztus 16-án kezdődött, akkor kezd-
tem dolgozni a Kenderesi Általános Isko-
lában. Barna Gyuláné tanítónővel
tantárgy-csoportos 4. osztályt kaptam.
Két osztály volt, az egyiknek Irénke néni,
a másiknak én lettem az osztályfőnöke.

Időközben 1983-ban megszereztem a
diplomát a Jászberényi Tanítóképző Főis-
kolán. A két utolsó évben ugyanis levele-
zőre jártam munka mellett.

1985-ben már kaptam egy első osztályt,
ami az első nagy mérföldkő volt, hiszen
őket tanítottam meg először írni, olvasni.
Ezt az osztályt 3 évig vittem. 

A következő mérföldkő 1988-ban volt,
hiszen ekkor Bánhalmán megüresedett a
tanítónői állás, és ott kaptam lehetőséget.
Kis falumban kedves tanítónőimmel dol-
goztam: Nánássyné Ilonka nénivel és
Kulcsárné Marika nénivel.

Bizony ez nagy dolog volt, hiszen tőlük
tanultam írni, olvasni, és immár ők is
kaptak egy visszaigazolást, hogy jó mun-
kát végeztek, megszerettették velem ezt a
hivatást.

Bánhalmán összevont osztályok voltak.
Szinkronban kellett tanítani a kicsiket és a
nagyokat úgy, hogy mind a két osztály
haladjon, de egymást mégse zavarják.
Nagyon ott kellett lenni fejben, jól kellett
összeállítani az órai munkát, feladatot.

Nagyon összetartóak, és segítőkészek
voltak a szülők. Mindenben támogatták a
munkánkat. 

Közben a régi tanítónénik nyugdíjba
vonultak. Eleinte még a napközit vitték,
de később már végleg nyugalomba vonul-
tak. Sokat tanultam tőlük, hálásan gon-
dolok rájuk a mai napig.

Viszont új tanítónénit kapott az isko-
lánk. Szabóné Bóta Henrietta lett a kollé-
ganőm.

Heni, mint fiatal tanítónő hatalmas
energiával kapcsolódott be a kisiskola
életébe. Együtt nagyon mozgalmas és
tartalmas évek következtek. A gyerekeket
nagy sikerrel vittük megyei, sőt országos
tanulmányi versenyekre. 

Iskolai ünnepségeket szerveztük, melyek
az egész falu egyetlen kulturális esemé-
nyei voltak. A vers és prózamondás, a
színdarabok, a néptánc, a bábszínház nem
maradt el soha.

Karácsonyi, anyáknapi ünnepségeket
tartottunk, és nemzeti ünnepekre, koszo-
rúzásra készültünk. Az alsó tagozatos
gyerekekből igyekeztünk kihozni a maxi-
mumot. Az eredményre nagyon büszkék
voltunk.

Nagy elismerés volt számunkra, hogy
szinte az egész falu apraja - nagyja, fiatal,
és idős ember eljött az általunk szervezett
iskolai ünnepségre.

A szülők is nagyon büszkék voltak,
hiszen ezek az apró gyerekek elvitték a
vállukon az egész műsort, úgy tartalom-
ban, mint színvonalban.

Szerveztünk jótékonysági bálokat,
megpróbáltunk bevételekre szert tenni, pl.
hulladék gyűjtés és ajándéktárgyak ké-
szítése. Ilyen alkalmakkor szendvicseket,
házi sütiket készítettek a szülők, melyek-
ből bevételt produkáltunk. Sok-sok segít-
séggel, a munka eredményéből eljutot-
tunk minden évben iskolai táborokba,
kirándulásra. Sok gyermek egyetlen lehe-
tősége volt a nyaralásra, kirándulásra
akkoriban.

Nagyon hálásak voltunk a Középtiszai
Állami Gazdaságnak, majd később a
jogutód Zrt.-nek, mert éveken keresztül
temérdek vashulladékkal segítették a kis
iskolánkat. A kirándulásokhoz biztosítot-
ták a buszt is. Gyakorlatilag a legnagyobb
támogatónk volt.

Sajnos a gyermeklétszám drasztikusan
lecsökkent, és ezért 2015-ben bezárt az
Általános Iskola.

Kevesebb gyermek is született, és
akkoriban már lehetőség volt arra, hogy a

gyerekeket a szülő döntése alapján nem a
területileg illetékes iskolába írassa be.
Egy városi iskolában lehetőség volt nyelv,
zene, sport és egyéb képzésre is, ezért is
sok gyermek kezdett máshol.

Ekkor újabb mérföldkő volt az életem-
ben, hiszen visszakerültem a kenderesi
anyaiskolába, ahol kezdtem a tanítást. Innen
búcsúzom el az iskolától, itt kezdtem és
innen megyek el. Egész aktív életemben
egy munkáltatóm volt, a Kenderesi Álta-
lános Iskola. 

Eljött az idő, élek a lehetőséggel és 40
év szolgálati idővel, a nők kedvezmé-
nyével nyugdíjazásomat kértem. 

Időközben 2 gyermekünk felnőtt, sőt
mi több, már 3 csodálatos unokánk is szü-
letett legnagyobb boldogságunkra. 

A legidősebb unokánk Lilike első osz-
tályos,és boldogan foglalkozom vele, így
nem teljesen szakadok el a tanítástól. 

Nagyon büszke vagyok a sok száz gyer-
mekre, akiket a 40 év alatt tanítottam.
Többségüket figyelem, szemmel követem,
hogy milyen szépen megállják a helyüket
az életben! További sok sikert kívánok
nekik!

Szeretettel búcsúzom az összes kollé-
gától, jó egészséget és sok sikert kívánok
a pedagógusi pályán! 

Köszönöm szépen az interjút Erika!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
munkádért, bánhalmi, kenderesi gyerekek
tanításáért. Boldog, nyugodt, hosszú életet
kívánok, sok szeretettel.

Balogh Károlyné

INTERJúVéget ért egy pálya, 
egy csodálatos hivatás
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Valamikor régen, vagyis egész pontosan 1969 őszén
harmincegynéhány megszeppent kisgyerek ült be a mozi
melletti iskola földszinti első termébe, hogy megkezdje a
tanulmányait. Mi voltunk azok!

Jó csapat volt! Ismertük és szerettük egymást, mert
legtöbben már az óvodában is ugyanabba a csoportba
jártunk. 

Az általános iskolás nyolc év gyorsan elszállt és 1977
júniusában már ballagó öregdiákokként álltunk a „Zárda”
udvarán és komolykodva köszöntünk el egymástól, mert
ki-ki ment a maga választotta úton továbbtanulni, szakmát
szerezni. Viszont utána sem felejtettük el egymást! A kicsi
korban kötődött barátságok kitartottak, sőt kitartanak még
ma is, pedig azóta is eltelt már kemény 45 esztendő!
Negyvenöt év! Majd´fél évszázad, több, mint amit egy
emberöltőnek szokás nevezni! Mennyi minden lepergett
ez alatt az idő alatt! Tulajdonképpen megtörtént minden,
ami az életben igazán lényegesnek mondható:
megházasodtunk, megszülettek majd felnőttek a
gyermekeink, sőt a szerencsésebbek már az unokáik
mosolyában gyönyörködhetnek! Éltük az életünket és
mára majdnem megöregedünk… Sajnos sokan már nem
lehetnek közöttünk, néhai osztálytársaink, barátaink,

Daragó István, Földi Mária, Nagy Ferenc, Nagy János,
Sebők Miklós, Szpisják István, Veres Mihály emlékét
kegyelettel őrizzük! 

Ötévente mindig találkozunk, ahogy annak már
kialakult rendje van. Bodó Maresz, Nagy Zsuzsa,
köszönjük, hogy megszervezitek!  

Mindig nagy öröm a találkozás! Jó kezet szorítani a
barátokkal, megölelni a rég látottakat, hallgatni egymás
szavát és meglátni a szemekben a régi csillogást!
Özönlenek ilyenkor az emlékek, előjönnek a réges régi
történetek. Végtelen sora van a hajdani csibészségeknek,
amiknek a felidézésekor mindig könnyesre nevetjük
magunkat.

Sokféle úton jártunk, járunk, sok minden történt velünk
az elmúlt hosszú évtizedekben, de valahol benn, talán a
szívünkben, talán a lelkünkben alig változtunk. Igen, mert
kezdettől fogva ismerjük és ma is szeretjük egymást és
bármikor számíthatunk a másikra, mivel még most is
ugyanolyan jó csapat vagyunk, mint voltunk valamikor
régen!

Turi János

A képen balról az első sorban: Eperjesi László, Gál Attila, Tóth Mária, Nagy Zsuzsa, Tóth Julianna, 
Serege Éva, Kovács Ibolya, dr. Fazekas Sándor

A második sorban: Juhász Lajos, Rapi Edit, Bodó Mária, Nagy Gábor, Fábián Sándor
A harmadik sorban: Őzse Sándor, Bordás József, Turi János  

Negyvenöt éves osztálytalálkozó
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2022. október 21-én volt ez a szép nap. A Covid miatt elmaradt a 65-ik, ezért késtünk 1 évet. Ez idáig 5
évenként találkoztunk. Szép számmal vettünk részt az ünnepségen: 11 fő osztálytárs és 3 házaspár. Sajnos
voltak többen, akik betegség miatt nem tudtak eljönni. Nagyon jó hangulatban telt el az a pár óra, örültünk
egymásnak, szép volt, jó volt. Remélem még sikerülni fog egy újabb találkozás 5 év múlva! (?)

Bodó Imréné – Őzse Mária

66 éves osztálytalálkozó
1956-2022

A képen az álló sor balról: 
Balogh Imre, Őzse Mária, Bana Julianna, Bencsik Julianna, Váradi Sándor, Farkas Imre.

Ülő sor balról: Balogh Viktória, Donkó Éva, Eszényi Margit, Lómen Róza, Kovács Gyula.
Köszönjük Földi Henikének a finom ebédet, és a hely biztosítását. 
Fodor Incikének a finom tortát, Tóth Edinának a fotó készítését.



Megérkezett!

Ilyen még nem volt, hogy ennyi jó gyerekhez és ennyi
helyszínre ellátogasson: 

– ovi-Mikulás a művelődési házban,
– házhoz megy a Mikulás és az intézményekbe,
– Mikulás-lak a Batthányi út 6/a-ban,
– Mikulás buli a művelődési házban,
– és visszatért egy interaktív gyermekműsorral.
Ez már tényleg csoda!
Köszönet érte a város vezetésnek, mindazoknak, akik

fáradoztak, és szabadidejüket nem kímélve segítettek,
hogy sok mosolygós gyermekarcot varázsoljanak!

Tóthné Molnár Ágnes
Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgató
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„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

fotók: Tóth Lali
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2022. december 18-án (vasárnap) 15.00 órakor
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban

Előadók:

Walter Ferenc-a Magyar Állami Operaház magánénekese
Gavrucza-Nagy Pál -   zongoraművész hallgató
Kapcsos Veronika  - színész hallgató

16.00 órától díszítsük fel együtt a város karácsonyfáját! Mindenki hozzon magával 1 db karácsonyi díszt
és a művelődési ház előtt elhelyezett karácsonyfát együtt díszítjük majd fel.

17.00 órakor a gyermekek ünnepi műsorát követően meggyújtjuk a város adventi koszorúján a 4.
gyertyát.

A helyszínen forralt bor, forró tea és sütemény vár minden kedves érdeklődőt. 

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!

Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadása

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda- Lelki Egészség Központ és a Városi Könyvtár Kenderes
a kenderesi és bánhalmai babák és anyukák részére ingyenes mozgásfejlesztő programot szervezett a Baba
mama klub keretében.

A foglalkozást Kátainé Nyakó Edit gyógytornász vezeti. A foglalkozásokon mondókákat is tanulunk.
Szeretettel várjuk a babákat és az édesanyákat! Részletek a könyvtár facebook oldalán, vagy a 328-366
telefonszámon. 

„Szállj közénk szép titok, gyermekarcúIsten”  

Karácsonyi előadás

BABA-MAMA KLUB
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A szentmisék általában nappal
kezdődnek. Ezen szokás alól kevés
kivétel van. Az egyik ilyen a karácsony
éjjeli mise, hisz amikor ez kezdetét
veszi, kinn már sötét van. De benn a
templomban világítanak a fények, a
karácsonyfák gyertyái. S ez a külső-
belső, sötétség-világosság kontraszt
azon csodálatos eseményre hívja fel
figyelmünket, melyet karácsonykor
ünneplünk: Jézus Krisztus születésére.
Az Isten emberré lett. 

Olyan jó, ha a mi szívünkben is fény
tud gyúlni. Hisz időnként előfordulhat,
hogy ott is sötétség honol: nem látjuk az
élet értelmét, esetleg olyan gondjaink,
problémáink vannak, amelyekkel nem
igazán tudunk mihez kezdeni. Jézus
Krisztus ugyanúgy be tudja ragyogni a
mi életünket is, mint ahogy karácsony
éjjelén – a külső sötétség ellenére – a templomokban is
világítanak a gyertyák, a lámpák.

Karácsonykor, amikor az ég összeért a földdel; amikor a
Fiúisten emberként e világra született; amikor a kis Jézus a
betlehemi éjszakában eljött hozzánk, akkor valami olyan
csodálatos fény köszönt rá a mindenségre, amelyért nem
győzhetünk elégszer hálát adni. 

Szenteste Lukács evangéliumából szoktuk felolvasni azt a
történetet, amely a pásztorjátékok témája is. Augusztusz császár
kiad egy rendeletet: mindenki menjen el a maga szülőföldjére,
hogy ott összeírják. Így került a Názáretben lakó József és az Ő
jegyese, Mária Betlehembe. Mária, aki ekkor már áldott
állapotban van, ott szüli meg egy szegény kis barlang-istállóban
isteni gyermekét, az emberré lett Fiúistent, a világ világosságát
és váltságát. 

Mintha egy ébresztőfújás lenne ez az emberiségnek.
Ébredjetek fel emberek, hiszen a Megváltó eljött hozzátok. Vége
a reménytelenség idejének. Aki után oly régóta áhítoztatok, most
belépett a világba. Itt van közöttünk. Ezt az ébresztőfújást
meghallották annak idején azok a pásztorok is, akik kint
tanyáztak a szabad ég alatt, őrizték a nyájukat és egyszer csak
az Úr angyala szólította meg Őket.

A pásztorok hallgattak az angyalra: elindultak, hogy
megkeressék a kisdedet, az újszülött Megváltót. S közben az
úton talán azt az dalt dudorászták, amelyet mi is a karácsonyi
ünnepkörben sokszor el szoktunk énekelni, s amelyet az
angyalok kara, a nagy mennyei sereg énekelt nekik: Dicsőség a
magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú
embereknek.

Dicsőség az Istennek. Legyen az Övé a földön minden
dicsőség. Hiszen Ő adta nekünk az életet. Ő hívott a létbe
minket, Ő teremtette meg ezt a hatalmas, emberi ésszel
felfoghatatlanul nagy világot. Amellyel neki olyan csodálatos
tervei vannak, amit mi el sem tudunk képzelni. Legyen az Istené
a dicsőség, hiszen Ő az, aki nekünk embereknek értelmet adott,
szabad akaratot, aki megosztotta velünk az Ő saját életét, aki
meghív bennünket az örök boldogságba. Legyen dicsőség az

Istennek, hiszen Ő maga a végtelen szeretet: minden jó belőle
származik. Ő minden létnek a forrása, minden létezőé. S legyen
Neki dicsőség, mert Ő olyannyira szeret bennünket, hogy még
Neki, a végtelen szeretetnek, a Szentháromságnak a második
személye, a Fiúisten is eljött hozzánk. Az Atya, a
Szentháromság első személye küldte el Őt, hogy a mi
Üdvözítőnk, Szabadítónk legyen.

Istennek ezen köztünk való jelenlétéből, ennek a végtelen
isteni szeretetnek a tudatából, az ebbe vetett hitből, fakadjon
aztán békesség a földön minden jóakaratú embernek. Isten erre
a békére, a boldogságra teremtett meg minket. Hogy leljünk a
szívünkben békét. Hogy éljünk olyan életet a földön, hogy ne
kelljen görcsölünk, ne kelljen szoronganunk, ne kelljen félnünk,
hanem merjünk megbízni a mi Teremtőnkben. Éljünk olyan
életet, hogy ne kelljen a másik ember előtt se sunyiskodnunk,
hanem a valódi önmagunkat felvállalva – mert nem kell
szégyenkeznünk, hisz az igaz úton járunk – büszkén merjünk
jónak lenni és Isten tenyerén élni.

Legyen békesség a földön minden embernek. Ez a békesség
nem azt jelenti, hogy megalkuszunk a rosszal. Mert az nem
valódi békesség. Az gerinctelenség. Hanem az igazi békesség a
becsületességünkből és az igazlelkűségünkből származik.
Találjunk békére az Istenben mindnyájan.

Jézus Krisztus amikor eljött hozzánk, pont ezt akarta nekünk
megadni. Az Ő érkezése – ahogy az angyalok is elmondták a
pásztoroknak – maga volt az Isten megdicsőítése. Jézus
betlehemi születésében és azt követően az egész életében, a
személyében láthattuk meg igazán, hogy milyen csodálatos a mi
Teremtőnk.

Karácsonykor azért adunk hálát, mert az Isten emberré lett.
Ő, Krisztus az, aki a mi életünket is ki tudja teljesíteni. Ő az,
akiben mi is meg tudjuk találni a lelkünk békéjét. 

Kívánom valamennyiünknek, hogy mi is kövessük az Úr
Jézus tanítását és fogadjuk el ajándékait, hogy Ő így a mi
személyes életünkben, valamint a családjaink, közösségeink
életében is egyre inkább jelen lehessen.

Koltavári Attila plébános

Katolikus Egyház – Karácsony fénye
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pásztorjáték

KENDERESEN A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN az előttünk álló hónap vasárnapjain: december 18-án és 25-
én (karácsony ünnepén); valamint január 1-jén (újév napján, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén), 8-án (Urunk
megkeresztelkedésének ünnepén) és 15-én a szentmisék délelőtt negyed 10-kor fognak kezdődni.

Karácsony második napján, december 26-án; a Szent család ünnepén, december 30-án; valamint vízkereszt ünnepén, január
6-án, szintúgy délelőtt negyed 10-kor kezdődnek majd a szertartásaink.

December 31-én szilveszter napján délután 4 órakor tartjuk az év végi hálaadó szentmisénket.
Keddenként és csütörtökönként adventben a roráteszentmiséket reggel fél 7-kor kezdjük, amikor a reggeli zsolozsmát is

elimádkozzuk.
Advent elmúltával, a karácsonyi időben a csütörtöki szentmisék délután 4 órakor kezdődnek, előttük félórával a rózsafüzért

imádkozzuk.
Szenteste, a december 24-ről 25-re virradó éjjel 22 órakor veszi kezdetét az ünnepi misénk. Előtte 21 óra 30-tól a

pásztorjátékot, Jézus születésének történetét tekinthetjük meg a hittanos gyerekek előadásában.

BÁNHALMÁN A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN december 18-án advent 4. vasárnapján, szombaton délután 3 órakor
kezdődik a szentmise. 

December 24-én szombaton, szenteste 6 órakor tartjuk a karácsonyi misét.
A rá következő hétvégén kivételesen nem szombaton, hanem pénteken, december 30-án délután 3 órakor lesz szertartásunk.

Ezen a napon, templomunk búcsúján, a Szent család ünnepén Somodi János atya fogja szentmisénket bemutatni.
Ezekre az imákra, összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
A plébánia és a katolikus egyház eseményeiről, híreiről tájékozódhatnak még a kenderesiplebania.eoldal.hu internetes oldalon is.

Koltavári Attila plébános

A Kenderesi Római Katolikus Plébánia 
imaalkalmai, programjai

Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Kenderesi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomba
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói és a ministráns gyermekek által előadott pásztorjátékra.

Jézus születésének történetét
december 24-én szombaton éjjel fél 10-kor a karácsony éjjeli szentmise előtt tekinthetjük meg.
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Gyorsan pörög az idő kereke, hiszen 34 év telt el azóta,
amikor is a Magyar Vöröskereszt Kongresszusán minden
év november 27. napját a Véradók Napjává nyilvánították.

Amikor önfeledten éljük az életünket, nem is gondolunk
arra, hogy szó szerint annak az 5-6 liter vérnek
köszönhetjük azt. Ez csörgedezik bennünk, amikor a
családi programon vagyunk, amikor épp dolgozunk,
munkát végzünk, vagy szórakozunk. Lehetünk vidámak
vagy szomorúak, a szívünk csak pumpálja a vörösen
csörgedező vérünket, hisz ez a természetes létünk.
Sokszor nem is figyelünk rá, csak ha baj van. Biztosan
láttunk, vagy tapasztaltunk olyat, hogy egy sérülés
következtében a gyermek nem is a fájdalom miatt, hanem
a testéből kibuggyanó vér látványához kapcsolódó
ijedtség miatt fakadt sírva. Már a gyermek is ösztönösen
tudja, hogy annak belül van a helye! Talán épp ezért is
szánják rá magukat az emberek csak kevesen az önkéntes
véradásra. 

Most azonban olyan bátor hősöket ünnepelünk, akik
figyelnek azokra, akik segítségre szorulnak.

A Véradók Napja különleges ünnep. Az emberség, az
emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe.

Az önkéntes véradók évenkénti köszöntése főhajtás
mindazok előtt, akik véradással, önzetlen tettükkel,
ellenszolgáltatás nélkül emberek életét mentik meg, sokak
egészségét adják vissza. Sokszor ők jelentik az utolsó
reménységet az életveszélyben lévő vagy a leromlott
életminőségben szenvedő embertársaik számára.

A karjukat nyújtó többszörös véradók testesítik meg
mindazt, amit a világ összes humanitárius szervezete
együttesen sem képes szavakkal érzékeltetni: az önzetlen
emberi szívet.

Aranyosi Ervin: A vér az élet című versének részletével
köszönöm meg véradóink nemes cselekedetét.

„Köszönet jár minden csepp véredért,
Köszönet jár a megmentett életért,
Köszönet jár, de mégsem ezért tegyed,
Adj új esélyt vele, egy élhető életet.”

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük ebben az évben:
Gazsó Zoltán 10-szeres véradót,
Mile Jánosné és Túri Jánosné 25-szörös véradókat,
Barabás Tibor, Szabó Judit 30-szoros véradókat,
Ficzere Sándor, Pádár Imre, Szabó Irma 40-szeres
véradókat,
Lipcsei János, Molnár Imre 50-szeres véradókat,
Kazinczi Zoltán, Rabi Miklós 60-szoros véradókat,
Bereczki Tiborné 70-szeres véradót,
Hangyási Ferenc 80-szoross véradót,
Balázsi Endre, Molnár János 90-szeres véradókat.

Biztatom a város lakóit, hogy jöjjenek el minél többen
ebben az évben utolsóként december 20-án tartandó
véradó eseményünkre délután a művelődési házba! A
kitüntetések, ajándékok átadására is ezen az alkalmon
kerül majd sor.

Addig is kívánok minden véradónak nagyon jó
egészséget és kellemes adventi időszakot!

Orvos Anetta Csilla
Magyar Vöröskereszt Karcag Területi vezető

CIVIL SZERVEZETEK 
Véradók köszöntése

ÁLLATORVOSI ÜGYELET DECEMBERBEN
2022. december 17-18. Dr. Terjék Imre 06-20/939-46-50

2022. december 24-25. Dr. Varga Mihály 06-30/925-0556

2022. december 26. Dr. Tóth István 06-30/935-3924

2022. dec. 31- 2023. január 1. Dr. Légárdi Attila 06-30/392-0250


