
2009 május 26.  I. évfolyam 1. szám  

 

       

    Kenézlő Községi Önkormányzat 
                            Lapja   
 
 

 
 
 
Tisztelt Kenézlői Lakosok! 

 

2007. április hónapban fogadta el Kenézlő 

Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2006-2010-es választási ciklus-

ra vonatkozó Gazdasági Programját. Eb-

ben a programban feladatként volt megje-

lölve a lakosság tájékoztatása érdekében 

önkormányzati lap indítása. Ezzel az in-

duló kísérleti számmal szeretnénk eleget 

tenni célkitűzésünknek. 

 

Célunk: Kenézlő lakosságának tájékozta-

tása az önkormányzat munkájáról, műkö-

déséről az intézmények tevékenységéről, 

fontosabb eseményekről. Továbbá a leg-

fontosabb információk eljuttatása az ál-

lampolgárok felé.  

 

Kérem, fogadják szeretettel jó szándékú 

kísérletünket, várjuk véleményüket, javas-

lataikat a további számok megjelenésével 

kapcsolatban! 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

 

 

 

              Hunyadi Tibor polgármester! 

 

 

 

Anyáknapja alkalmából - megkésve, de 

annál nagyobb - szeretettel köszöntünk 

minden édesanyát, nagymamát Dsida 

Jenő gyönyörű versével:  
 

HÁLAADÁS 

 

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,  

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

 

Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban 

 - itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 

                                                    szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 
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Az önkormányzat háza tájáról 
 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat a rendszerváltás (1990-től) óta eltelt idő alatt összesen 399 

rendeletet hozott. Ezen rendeletekből 2009. évben 51 van hatályban (érvényben).  A legfonto-

sabb rendeleteket július hónaptól a megújított honlapon (www.kenezlo.hu) bárki megtekintheti.  

Ebben az évben az újság megjelenéséig a képviselő-testület 5 alkalommal tartott ülést.  

- Az első ülés 2009. február 12-én volt, amin a testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi 

költségvetését, határozat formájában szándéknyilatkozatot tett, mely szerint az önkormányzat 

együttműködik a Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézettel hétvégi fogászati ügyelet 

ellátására, mely célja, hogy a településünk lakossága részére hét közben és hétvégén is, biztosít-

va legyen a fogorvosi sürgősségi ellátás, fogorvosi ügyelet szervezése útján. Az önkormányzat 

hozzájárult, hogy a Rendelőintézet a Megyei Egészségbiztosító Pénztárral a finanszírozási szer-

ződést településünk lakosságának ellátására megkösse. 

- A második ülés megtartására 2009. február 27–én került sor. A képviselő-testület az ülésen 

módosította a vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló (19/2007. (XII. 19.) rendeletét. A 

módosítás oka az, hogy önkormányzat vagyona gyarapodott, ingatlan vételre került sor, melyet a 

vagyonrendelet mellékletében szerepeltetni kell (ez tette szükségessé a módosítást). Ugyanezen 

az ülésen a „A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módo-

sítására is sor került. A módosítás elsősorban a rendszeres szociális segélyt érintette, valamint a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiszámított szociális étkezési díjak megállapításáról 

rendelkezett. Módosítva lett a közterületek használatáról szóló rendelet melléklete, mely a díjak 

megállapításáról szól. Határozatával elfogadta az intézményfenntartó társulás (Viss és Zalkod 

önkormányzatokkal) keretében fenntartott óvoda és iskola költségvetését és 2008. évi gazdál-

kodásának (zárszámadásárának) teljesítését.   

- A harmadik ülés 2009. április 8-án volt, ekkor került elfogadásra az Önkormányzat Közfog-

lalkoztatási Terve, melynek elkészítését az 1993. évi III. törvény (szociális törvény) tette köte-

lezővé. A terv célja, hogy az aktív korúak minél nagyobb részben visszakerüljenek a munka vilá-

gába, melynek első útja, hogy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében segély 

helyett munkabért kapjanak az elvégzett munkájuk után. A terv alapján az aktív korúak foglal-

koztatása elsősorban a közterületek, parkok gondozása, intézmények karbantartása (takarítás, 

festés) során felmerülő feladatok elvégzése lesz.  Az első ciklusban 38-40 fő foglalkoztatására 

került sor. 

Ezen az ülésen hozott határozatot a képviselő-testület a napközi otthonos óvoda intézményveze-

tői állásának meghirdetéséről, mivel a jelenlegi óvodavezető vezetői megbízatása 2009. augusztus 

16-val lejár.  

- A negyedik 2009. április 27-én tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2008. évi gazdál-

kodásának zárszámadását, pályázat benyújtásáról döntött „Tájház” kialakítása céljából a volt 

római katolikus parókia épületében, elfogadta a 2008. évi belső ellenőrzési beszámolót, döntött 

az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervéről. Módosította a közüzemi víz és csatornadíjak-

ról szóló rendeletét, melyben locsolási kedvezmény biztosításáról rendelkezett, mely a májusi és 

szeptemberi óra leolvasás közötti vízfogyasztás 10 %-a.   Elfogadta továbbá Kenézlő Viss Zalkod 

községek önkormányzatainak Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.  

- Az ötödik ülés 2009. május 18-án volt megtartva, ekkor törvényi rendelkezések alapján 

felülvizsgálta az önkormányzat a költségvetési szerveinek (Polgármesteri Hivatal, iskola, óvoda) 
alapító okiratait és egységes szerkezetbe fogadta el. Ezen a testületi ülésen született döntés – a 

Tisztelt Olvasó által most olvasott - önkormányzati lap megalapításáról is. 

 

 

 

http://www.kenezlo.hu/
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Önkormányzati fejlesztések, folyamatban lévő beruházások: 

 

Az önkormányzatok fejlesztési, beruházási pénzeszközökhöz csak pályázati eljárás keretében 

juthatnak, nyertes pályázatok esetén csak az önrészt kell vállalni, mely általában a beruházás 

teljes költségének 5-20 %-a lehet. Az elmúlt évben több nyertes pályázatunk volt.   

Kenézlő Községi Önkormányzat a teljes 17.719.86.-Ft bekerülési költség 80 %-os támogatására 

sikeresen pályázott a „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására” 

(LEKI), melyből a Faluház felújítása valósul meg.  

Folyamatban lévő beruházások közé tartozik még az óvoda akadálymentesítése, melynek teljes 

bekerülési költsége 9.832.464.-Ft. Ezen beruházás megvalósítására 8.849.217-Ft (90 %) anyagi 

támogatást nyertünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-4.2.2-2007. pályázati kiírás 

keretében.  

Ugyancsak az ÉMOP pályázat keretében sikeres pályázat benyújtására került sor Kenézlő belte-

rületi vízrendezés megvalósítására. A beruházás teljes költsége 241.779 ezer forint, ezen ösz-

szeg 10 %-át kell az önkormányzatnak biztosítani, melynek csökkentéséhez további pályázatok 

benyújtására van lehetőség.  

Az önkormányzat a továbbiakban is szeretne pályázatokat benyújtani a temetőkerítés, Bem Jó-

zsef, valamint a Nagyváradi és Kossuth Lajos utcát összekötő út felújítására, továbbá köztéri 

berendezések beszerzésére.         (jegyző) 
 

2009. január 1-től hatályba lépett törvényi változások: 

 

2009. január 1-től jelentős számú állampolgárokat érintő törvényi változások léptek hatályba. Ezek közül is a leginkább 

érdeklődést kiváltó volt a szociális törvény módosítása, ezen belül a rendszeres szociális segély megállapítására vonatkozó 

módosítások. Sajnos településünk lakosságának egyre nagyobb részét érinti valamilyen formában ez az ellátás. 

Az Önkormányzati Lap elkövetkező számaiban a törvény leginkább érdeklődést kiváltó rendelkezéseiről szeretnénk a lakos-

ságot tájékoztatni minél érthetőbb formában: 

 

 

2009. január 1-től a rendsze-

res szociális segély helyébe 

az aktív korúak ellátása 

lépett.  

Az aktív korúak ellátásának 

két formája van:  

 

1. Rendszeres szociális 

segély megállapítására 

kerül sor annak a kérel-

mezőnek, aki egészség-

károsodott, vagy 55 

életévét betöltötte, vagy 

14. éven aluli kiskorú 

gyermeket nevel – felté-

ve, hogy a családban élő 

gyermekek valamelyiké-

re tekintettel más sze-

mély nem részesül 

gyermekgondozási tá-

mogatásba, GYES-ben, 

TGYS-ben – és a gyer-

mek ellátását napközi 

otthonban nem tudják 

biztosítani. 

2. Rendelkezésre állási 

támogatás megállapítá-

sára kerül sor azon 

munkaképes korú sze-

mély részére, aki a 

Munkaügyi Központ ál-

tal megállapítható ellá-

tást kimerítette és vállal-

ja a Munkaügyi Kiren-

deltséggel az együttmű-

ködést, valamint a tör-

vény által meghatározott 

feltételekkel rendelke-

zik.   

 

Mindkét ellátási forma 

esetében vizsgálni kell a 

család vagyoni és jövedel-

mi helyzetét. Ha a család-

ban az egy fogyasztási 

egységre (ez nem azonos az 

egy főre jutó átlagjövede-

lemmel) jutó jövedelem 

nem haladja meg a nyug-

díjminimum 90 %-át azaz 

25.650.-Ft-ot és vagyonnal 

a család nem rendelkezik, 

az ellátás megállapítható.  

Vagyon alatt értendő: 

ingatlan (kivéve kérelmező 

és családja által lakott la-

kás) termőföld, üdülőtulaj-

don, egyéb nem lakás céljá-

ra szolgáló épület, személy- 

és tehergépjármű. 

A család akkor nem rendel-

kezik vagyonnal, ha egy 

vagyontárgy esetében an-

nak értéke nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegé-

nek 30-szorosát, jelenleg 

855.00-Ft.  Több vagyon-

tárgy esetében azok együt-

tes forgalmi értéke nem 

haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének 80-

szorosát, jelenleg 

2.280.000.-Ft-ot.  

 

Az ellátás igénylése forma-

nyomtatványon, kérelemre 

indul, melyhez az alábbi 

mellékleteket kell csatolni: 

- Munkaügyi Kirendeltség 

igazolása az együttműkö-

désről,  

- a család elmúlt 3 hónapra 

vonatkozó átlagjövedelem 

igazolását 

-  legmagasabb iskolai vég-

zettségről, szakképzettség-

ről szóló bizonyítvány 

- továbbtanuló gyermek 

iskolalátogatási igazolását 

- tartósan beteg gyermek 

állapotáról orvosi igazo-

lást. 

- Egészségkárosodásra való 

tekintettel kért ellátás ese-

tében ezen túlmenően csa-

tolni kell az ORSZI Bi-

zottságának szakvéle-

ményét, vagy az Állam-

kincstár igazolását a vakok 

személyi járadékának, fo-

gyatékossági támogatás 

folyósításáról  

 

Fentieken kívül még szá-

mos jogszabályi feltétellel 

kell rendelkezni az ellátásra 

való jogosultság megállapí-

tásához, melyeket a kére-

lem benyújtásakor az ügy-

intéző részletesen ismertet 

a kérelmező egyéni helyze-

tének megfelelően. 

Az állampolgárnak termé-

szetesen jogain kívül köte-

lezettségei is vannak, pl. az 

ellátásra való jogosultságot 

érintő lényeges tények, 

körülmények 15 napon 

belüli bejelentése. 

(Polgármesteri Hivatal) 
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Körzeti Általános Iskola 
Iskolánk a Körzeti Általános Iskola Kenézlő,  

mely a 2008/2009-es tanévtől a vissi tagiskolával 

bővült. Intézményünkben 208 gyermek nyolc 

osztályban és két napközis csoportban tanul. Be-

járó tanulók száma: 63 fő. Pedagógusok száma 

13 fő. Tagiskolai tanulók: 39 fő. 
 

 

 

A tanulók oktatása mellett nagyon fontos fel-

adatnak tartjuk a diákok nevelésében való köz-

reműködést, az emberi és erkölcsi értékek közve-

títését.  

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítjuk 

a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, fejlesztő 

foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, 

felsősöknek tehetséggondozást, pályaorientációs 

foglalkozást, sportkört. Az érdeklődő tanulók 

énekkarra, furulya szakkörre, és Nutrikid szakkör-

re (egészséges életmód) járhatnak. Több művé-

szeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, 

melynek keretében hangszeroktatás, szolfézs, 

néptánc és színjátszás közül választhatnak a tanu-

lók. 

Minden tanévben hagyomány az alábbi ünnepsé-

gek megtartása, melyben sok munkája van gyer-

meknek, felnőttnek egyaránt: 

- tanévnyitó, október 6., október 23., idősek 

napja, Mikulás, karácsony, farsang, március 15., 

Anyáknapja, művészeti nap (művészeti iskolása-

ink záróműsora), sportnap (Alsóberecki, György-

tarló, Kenézlő diákjaival ), gyermeknap, ballagás, 

tanévzáró. 

Törekszünk arra, hogy a tanulók szabadidejüket 

hasznosan töltsék. Ezért a következő lehetősége-

ket kínáljuk minden tanévben rendszeresen: 

- nyári tábor, mozi és színházlátogatás, író-

olvasó találkozó, rendhagyó történelem óra, ját-

szóház ( helyben és Sárospatakon ), bábelőadás  

(Palánta Gyermek –és Ifjúsági Misszió ), mesedél-

után diafilmvetítéssel, szombatonként kirándulá-

sok a környékre ( Tengerszem, Törökér, Tisza-

part, Zalkod, szánkózás ), napközis foglalkozások 

keretében kedvenc ételek elkészítése. A szervező 

munkában sok segítséget kapunk a szülőktől is. 

Köszönjük támogatásukat. 

- Rendszeresen minden tanévben részt 

vesznek tanulóink házi- és körzeti versenyeken: 

népdaléneklési, vers- és prózamondó, matema-

tika, angol, földrajz, technika, biológiaversenyek. 

Ebben a tanévben négy hétvégén múzeumláto-

gatásra vittünk 140 gyereket, melyre az anyagi 

fedezetet a Reneszánsz éve alkalmából meghir-

detett pályázaton nyertünk. 

Tanulóink részt vesznek levelezős és internetes 

versenyeken is. 

Környezeti nevelés fontos szerepet tölt be neve-

lési programunkban. Már hagyománynak számít 

a Tavaszi nagytakarítási akció, melyben minden 

gyerek a saját faluját és környékét tisztítja meg 

az eldobált és lerakott szeméttől. 

Eseménynaptár: 

május: 4. Anyáknapja 

             8. Mesehajó (hajókirándulás Tokajba) 

            15. Diákésszel- diákkézzel c. pályázatra 

készülődés 

           20. Nyílt tanítási nap minden osztályban 

           27. Országos kompetenciamérés 

                  Osztálykirándulások szombatonként 

június: 9. Művészeti nap (művészeti iskolások 

hagyományos bemutatkozása) 

           10. Sportnap (Alsóberecki, Györgytarló, 

Kenézlő) 

           11. Gyermeknap (Ki mit tud?) 

           13. Ballagás de. 10 óra 

           19. Tanévzáró ünnepély du.  

        ( Igazgató és  Igazgatóhelyettes)  
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Napköziotthonos Óvoda Kenézlő 
Óvodánkról szóló cikkünkben felidézzük az óvoda 

történetét, életünket, nevelésünket, eredményeinket, 

büszkeségeinket. 

Nevelésünkben a legfontosabb a gyermekek megis-

merése, szeretete, az ő biztonságos életük, fejleszté-

sük feltételeinek a megteremtése. 

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontos-
ságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyan-
nak szeretik, amilyen.”        ( Herman Alice) 
 

 
Óvodánk- most 60 éves. 
Ez az évforduló mindannyiunk számára nagyon fon-
tos- ebben a változó, és felfokozott életritmusú világ-
ban. 
Az évek során folyamatosan szépült kívül-belül intéz-
ményünk, az udvarunk is füves, parkosított lett, sok 
udvari játékunk készült. Óvodánk bővítését, az akkori 
magas születések száma indokolta, sajnos ez már nem 
jellemző az utóbbi évekre. 
Óvodánk jól felszerelt lett, és komoly felelősségteljes 
munka folyt és folyik évről-évre. 
Az elmúlt évtizedek alatt sok mindent megéltünk, 
szépet és jót, esetenként kevésbé jót is. 
Tantestületünk-nevelőtestületünk fiatal volt, és min-
denkiben nagy volt a tenni akarás és mindent a gye-
rekekért tettünk. 
Gyakran visszagondolunk, egy-egy tanévkezdésre, a 
sok új arcra, mosolygós-síros gyerekre, még mindig 
vannak, akik most is elevenen élnek emlékezetünk-
ben. 
Ha a fényképeket nézegetjük nem is olyan távoli az 
eltelt idő, de amikor szembesülünk azzal, hogy a volt 
óvodásaink hozzák gyermekeiket, kisóvodásként, 
akkor régmúlttá válik az idő. 
Azt hisszük ez így van jól, ez az élet rendje. 
 
A Kenézlő Napközi Otthonos Óvoda 2008.szeptember 
01-től- Kenézlő székhelyű intézményben 2 vegyes 
életkorú csoporttal és Viss telephelyi tagintézmény-
ben 1 vegyes életkorú csoporttal működik. A 3-7 éves 
gyermekek testi -, lelki igényeit figyelembe véve alakí-
tottuk ki a csoportjaink berendezését, a játék feltét-
eleit, az életteret. 
Alapítványunk: „KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT” 
ALAPÍTVÁNY, amely 1997.évtől működik. Adószáma: 
18427400-1-05 
Szívesen vesszük a támogatást az  adó 1 % felajánlá-
sával, melyet játékvásárlásra, fejlesztésre, előadások 
szervezésére használunk fel. 
 
Az óvodapedagógusok főiskolai végzettséggel, a daj-
kák dajkaképzővel rendelkeznek. 
Óvodavezető : Mokánszki Ferencné 
Tagintézmény vezető : Szemán Ágnes 

Óvodapedagógusok száma  
székhelyén : 3 fő telephelyén : 2 fő 
dajkák száma: székhelyén: 1 fő telephelyén: 1 fő 
takarítók száma:székhelyén 1 fő telephelyén 1 fő 
 
A tapasztalatok és az ismeretek birtokában kiforrt 
nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása: 
- Hisszük, hogy a gyermeknevelésben minden azon 
múlik, hogy milyen az a felnőtt (szülő, nagyszülő, 
óvónő, dajka stb.), aki a gyerekekkel foglalkozik. 
- Hisszük, hogy a nevelőmunka alapja, a lélektani 
ismereteken és bizalmon alapuló gyermekismeret. 
Nevelőmunkánkat az alábbi három alapelv határozza 
meg: 

- A gyerekek nevelése, fejlesztése vegyes életkori 
sajátosságoknak legjobban megfelelő tevékeny-
ségekkel történik, melyek a gyermeki kíváncsi-
ságra, érdeklődésre épülnek, fejlesztve a gyer-
mek egész személyiségét. 

- A mindennapi mese és mozgásos játék segíti a 
belső kép, a képi gondolkodás kialakulását, a 
ritmusérzéket, a szép mozgást megalapozza az 
erkölcsi és az érzelmi nevelés. 

- Az ünnepek, a néphagyományt követve óvodai 
életünk meghatározói. 

Munkánk a szülők, a család támogatásával eredmé-
nyes. 
 
Óvodai feladatok az óvodáztatási támogatás folyósí-
tásával kapcsolatosan. 
 
Az óvodáztatási támogatáshoz való hozzájutás előfel-
tétele, hogy a gyermek halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeknek minősüljön, továbbá, hogy legké-
sőbb annak az évnek az utolsó napjáig beírassák az 
óvodába, amelyben a 4-ik életévét betölti, valamint 
hogy gondoskodnak a rendszeres óvodába járatásá-
ról. 
Az óvodák legfontosabb feladata ebben az eljárásban 
az, hogy a jegyző részére igazolják az óvodába történő 
beíratás tényét, valamint az óvodai nevelés igénybe-
vételének rendszerességét. ( 11/1994. (VI.8.) MKM 
rendelet 20/A.§-a határozza meg.) 

(Óvodavezető) 
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Parlagfű elleni védekezés: 
 
A tavalyi évben meghirdetésre került „Kenéz-
lő, mint parlagfű mentes település” felhívá-
sunk, mely keretén belül összesen 228.620 tő 
parlagfű gyökeres kihúzására került sor a falu-
ban s közvetlen környezetében. Leglelkesebb 
pályázóink voltak: Szilágyi Éva (110.360 tővel) 
Varga Richárd (62.400 tővel), Papp Diána 
(38.260 tővel) és még sokan mások (akiknek 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, 
hogy segítettek környezetünk parlagfű-
mentesítésében, s ezzel az allergiás emberek 
nehéz napjainak elviselhetőbbé tételében). 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ismételten 
meghirdetésre kerül a pályázat, s szeretnénk 

minél több kenézlői lakost részvételre buzdí-
tani a beteg, érzékeny embertársaink érdeké-
ben. (A legtöbb tövet összegyűjtő pályázó 
továbbra is értékes jutalomra számíthat). 
 
S szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni arra, 
hogy a parlagfű irtása nemcsak pályázatok, 
akciók keretében végezhető, hanem a 2008. 
XLVI. évi törvény kötelezővé teszi és súlyosan 
bünteti ennek elmulasztását.  A törvény szö-
vege szerint: „A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetáci-
ós időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

 
 
Körzeti Általános Iskolánkban nagyon sok tehetséges gyermek tanul, tudásukról, különleges 
képességeikről időközönként tájékoztatni szeretnénk Önöket. Legyünk büszkék rájuk és támo-
gassuk őket. Elsőként Molnár Anna 4. osztályos zalkodi tanuló rövid környezetvédelemhez kap-
csoló fogalmazását adjuk közre: 

 

Kirándulók 

  

Az én történetem a hegyek közt egy erdőben, pontosabban egy tisztáson kezdődött. 

Szép hely volt. A mezőt kétfelé osztotta egy kis patakocska. Minden nyugodt volt.  

Csak az erdei állatok nesze hallatszott. 

Míg egy napon 10 év körüli gyerekek jöttek a rétre, felnőttek nem voltak velük. 

- Ez a hely jó lesz! - kiáltott egyikük. 

- Na elfogyott a kólám! – mondta egy másik, azzal eldobta az üres üveget. 

- Hé, emlékeztek a suliban azt mondták a többiek, hogy Andris szerelmes Lillába. Ezt belevé-

sem ebbe a fába! – harsogta és már írta, karcolta a növény testébe. 

Jani épp egy madarat  akart megdobni egy flakonnal, amikor a tisztásra lépett egy kislány. 

Karcsú, középtermetű, szeplős leány volt, haja szőke s két copfban lógott a fejéről. 

- Úristen itt meg mi történt ? – kérdezte. 

A fiúk nem válaszoltak. 

- Szégyelljétek magatokat!  

- Épp menni akartunk! – szólt Jani. 

- Addig egy lépést sem, amíg fel nem szedtétek a szemeteteket!– jelentette ki a lány harciasan. 

A szemetelők vonakodva ugyan, de kitakarítottak maguk után. A lány ezután azt mondta: 

- Ne vegyük el a természet szépségét! Amit itt láttok az élőhelyet és táplálékot jelent az álla-

toknak, a növények levegőt termelnek és a gyümölcsök nekünk vitamint adnak. 

Óvjátok, védjétek ezt a KINCSET! 
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Szeretettel köszöntjük  

Kenézlő legidősebb lakosát! 
 

Településünk minden lakosa nevében köszöntjük 

Kerti Istvánné született Asztalos Etelka nénit, aki 

2009. május 10-én ünnepelte 100. születésnapját. 

Történelmet, emberi sorsokat alakító események 

időszakát élte át, mely számára emlékek sora, 

nekünk történelem. Hét gyermeke született, fiata-

lon özvegyen maradt és nagy küzdelmek közepette 

becsületre nevelte e nehéz időkben is őket, közben 

kenyéradó szakmát biztosított számukra. 

Születésnapján családja körében nagy szeretettel 

köszöntötte 5 gyermeke, 13 unokája és 3 déduno-

kája.  

2009. május 15-én szintén ünnepélyes keretek között köszöntötte a Kenézlő Községi Önkormányzat nevében a 

falu polgármestere, majd az Általános Iskola tanulói rövid műsorral kedveskedtek Etelka néninek. Ezúton kívá-

nunk Ünnepeltünknek az egész település nevében, egészségben, békességben gazdag életet. 

 
„Főzzünk együtt Játszóteret” 

a kenézlői  gyerekeknek!!!! 

Bizonyára látták már önök is a televízió reklámjaiban a Delikát8 felhívását, hogy „Főzzünk 8 játszóte-
ret”. Arra szeretnénk önöket kérni, hogy együttes összefogással pályázzunk mi is a kenézlői gyerekek 
számára egy közös játszótérért. Ennek érdekében kérjük az anyukákat, nagymamákat, és az otthon 
főzni szerető apukákat, hogy ne dobják el a szemetesbe a Delikát8 csomagolású ételízesítő zacskóját, 
hanem szíveskedjenek az óvodába, iskolába vagy a hivatalba eljuttatni. A zacskón lévő vonalkódokkal 
pályázhatunk, melyeket 2009. július 15-ig lehet beküldeni. Nyertes az a település lesz, ahonnan a 
legtöbb vonalkód érkezik. 

(A vonalkódokat a Polgármesteri Hivatal összegyűjtve továbbítja a pályázatot kiíró részére legkésőbb 
2009. július 10-én.)

 
 

VIGYÁZZUNK EGÉSZSÉGÜNKRE!! 

 

Először Kenézlő női lakosaihoz szeretnénk szólni és felhívni figyelmüket a méhnyakrák szűrés fontos-

ságra. Európában a méhnyakrák a rákos halálozások 2. leggyakoribb oka az emlőrák után a 15-45 év 

közötti nők körében. A méhnyakrák 99,7 %-ban kimutatható a HPV (humán papilloma vírus). Ez egy 

szexuális úton terjedő fertőző betegség, ami nőket és férfiakat egyaránt érint. 

A méhnyakrák kezdeti stádiumában semmilyen tünetet nem produkál. Kialakulása megelőzhető, korai 

felismerés esetén gyógyítható. 

Megelőzés: 

- rendszeres évenkénti nőgyógyászati szűrés, 

- szexuális partnerek változtatásának csökkentése, 

- védőoltás. 

Értesítjük a község női lakóit, hogy idén ismét elindult a helyben történő ingyenes nőgyógyászati rák-

szűrés. 

Ideje: 2009. június 4-e 9,00 óra 

Helye: Tanácsadó. 

Jelentkezni lehet minden nap 8-12 óráig az egészségügyi dolgozóknál. 

Kérem, hogy saját érdekükben minél többen jelenjenek meg.   

                             (Védőnő) 
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Az Európai Parlamenti Képviselő választásokról 

Európai Parlamenti Képviselő választás lesz 2009. június 7-én. Ezen a napon a lakosság, tá-

gabb értelemben az Európai Unió polgárai (több mint 490 millió ember) szavaz arról, hogy ki 

képviselje érdekeiket az Európai Unió ezen szervezetében.  A választásokra ötévente kerül 

sor, legutóbb hazánkban 2004-ben volt, az EU csatlakozást követően. A megválasztásra kerü-

lő Parlament munkájában 27 EU-tagállam 736 képviselője vesz részt, melyből hazánkat 22 

képviselőhely illet meg. A megválasztott képviselők nem nemzeti szekciókat (csoportokat) 

alkotnak, hanem európai szinten szerveződött képviselőcsoportba (pl: Európai Néppárt, Eu-

rópai Demokraták, Szocialisták, Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, stb.) tömö-

rülnek, politikai hovatartozástól függően.   

Kenézlő választópolgárai június 7-én az 001. számú szavazókörben a Körzeti Általános Isko-

lában adhatják le szavazataikat, reggel 6 órától 19 óráig. Szavazni csak érvényes személyi 

okmányokkal lehet (pl. személyi igazolvány, új tipusú jogosítvány, útlevél, és ha van, lakcím-

kártya), melyet kérjük, hogy senki ne felejtse otthon.                                          (jegyző) 

Tájékoztatók, hirdetések 

A Polgármesteri Hivatal ügy-

félfogadási rendje:  

 

Hétfő:   7,30-16,00 

Szerda:  7,30-16,00 

Péntek:  7,30-13,30 

 

Orvosi rendelés: 

 

Hétfő: 8,00-12,00 

Szerda: 8,00-12,00 

Péntek:8,00-12,00 

 

A rendelési időn kívül a sür-

gősségi ügyeletet a Sárospa-

taki Rendelőintézet látja el. 

A sürgősségi ügyelet telefon-

száma: 47/311-456 

 

Csecsemőtanácsadás:  

szerda: 10,00-12,00 

 

Terhestanácsadás:  

szerda: 8,00-10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk azokat a szü-

lőket, akiknek gyermeke ré-

szére a gyermekvédelmi ked-

vezmény 2009. június 30-ig 

lett megállapítva, kérelmüket 

már benyújthatják. 

 

          Felhívás! 

 

Kenézlő község védőnője 

tájékoztatja a falu női lakos-

ságát, hogy 2009. június 6-án 

9,00 órától ingyenes nő-

gyógyászati rákszűrés lesz a 

tanácsadóban, Dr. Szigeti 

László nőgyógyász főorvos 

vezetésével. Jelentkezni a 

344-533 telefonszámon az 

egészségügyi dolgozóknál 

lehet. Egészségük érdekében 

kérjük, minél többen éljenek 

az ingyenes vizsgálat lehető-

ségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballagás 

 

A Körzeti Általános Iskola 

Igazgatója értesíti a lakossá-

got, hogy a 8. osztályos tanu-

lók ballagása 2009. június 

13-án 10 órakor lesz a Falu-

házban. 

 

 

 

 

 

A lap alapítója: Kenézlő Községi Önkormányzat 

Szerkesztőség vezetője: Hunyadi Tibor polgármester 

Szerkesztőség címe: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz. 

Tel.: 47/344-028        

e-mail: phivkenezlo@unicommail.hu 


