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Kenézlő Községi Önkormányzat
Lapja
Sok szeretettel köszöntök minden Olvasót, aki
kezében tartja önkormányzatunk most megjelent
második számát. Az első számhoz hasonlóan
most is szeretnénk tájékoztatni Önöket a település életében fontos dolgokról, eseményekről.
Jelenleg a legnagyobb feladatunk –mint ahogy
tapasztalhatták is- a belterületi vízelvezetés
pályázatunk megvalósítása, melyről külön cikket
olvashatnak a lapban. Ehhez kapcsolódóan
kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg azzal minket, hogy a lap mellékleteként megjelenő közvélemény kutatásról szóló kérdőívet kitöltik és a
polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba bedobják.
Az év utolsó napjaiban, karácsony ünnepére
készülődve kívánok szeretetben gazdag ünnepeket és boldog új esztendőt minden kenézlői és
volt kenézlői lakosnak, éljen a világban bárhol!
Hunyadi Tibor polgármester

ADY ENDRE:
Karácsony
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Egészségedre!

Ez volt a címe annak az egészségnapi projektnek, amit a
Körzeti Általános Iskola pedagógusai szerveztek Kenézlőn diákjaik részére 2009. december 5-én.
Ezen a napon kilenc helyszínen vett részt az iskola öszszes kis nebulója. A reggeli gyülekező után mindenki a
saját osztályában kezdett, ahol egy-egy állomás volt
berendezve, majd minden 20 perc után a z osztályok a
következő teremben gyűjthettek új ismereteket.
1.osztály: „Itt a gyümölcs, hol a zöldség?”
Ezen az állomáson az első osztályos tanulók által készített memóriakártyákat párosítgatták a gyerekek.
2.osztály: Táplálékpiramis
Itt táplálékpiramist építettek diákjaink, természetesen
kizárólag csak egészséges táplálékok képeiből.
3.osztály: Fűben-fában orvosság!
Azt is megtanulhatta mindenki, hogy melyik betegségre melyik gyógynövény jelent gyógyírt.
4.osztály: Teaház
A gyógynövényekből készült teákat természetesen meg is lehetett kóstolni, illetve tea-totót lehetett kitölteni.
5.osztály: „Erő-Nyerő”
Tablókészítés is történt azokról a sportolókról, akikre nagyon büszkék vagyunk.
6.osztály: „Tejút”
Ez volt a címe annak az állomásnak, ahol a tej útjával ismerkedtek meg gyermekeink, több különböző sajt kóstolásával egybekötve.
7.osztály: Tisztaság fél egészség!
Ebben az osztályban a mindennapos higiénés szokásokról és azok alkalmazásáról esett szó. Kicsiknek játékos
formában, a nagyok pedig egyes betegségek eredetét és gyógymódját beszélték meg.
8.osztály: „Gyümölcsnaptár”
Ilyen címmel készítettek gyümölcsnaptárt a nyolcadikosok, és fejtörőket oldottak meg.
A projekt zárása Mozdulj rá! címmel egy „egész iskolás” torna volt. Kicsik és nagyok együtt mozogtak.
A tantestület tagjai örömmel tapasztalták, hogy az iskola diákjainak arcán mosoly látszódott, csillogó tekintetükkel pedig azt sugározták, hogy egy jól sikerült program részesei lehettek, és nagyszerűen érezték magukat ezen a
napon.

Luca-nap
A karácsonyi ünnepkör első jelentősebb hagyományőrző napja a Luca-nap (december 13.). Iskolánkban december 11-én került sor e jeles nap és az ehhez kapcsolódó események megtartására, valamint a hozzá kapcsolódó hagyományok felidézésére. Előzetes feladatként a
tanulók feldíszítették osztályaikat, melynek következtében iskolánk ablakaira szebbnél szebb díszek kerültek.
Ez a Luca-napi program nem csak a pedagógusoktól
igényelt felkészülést, hanem a diákoktól is. Előzetesen
ugyanis népszokásokat, népi rigmusokat, szimbólumokat, recepteket kellett gyűjteniük, így már felkészülten
vágtak neki a feladatoknak.
A Luca-nap a kotyolás és a lucázás hagyományának felelevenítésével kezdődött, melynek során a gyerekek körbejárták a falut és az iskolát, és jókívánságokkal köszöntötték a falubelieket, iskolatársaikat és tanáraikat. A
délután is változatos programokkal szolgált a tanulók számára. Volt gombócból jóslás, mézes sütés, Luca-szék
készítés. Szebbnél-szebb díszek és rajzok készítésére, gyertya- és gipszöntésre is volt lehetőség. A gyerekek
varrhattak, tablót készíthettek, játékos feladatokat oldhattak meg, természetesen a téli ünnepkör hagyományaival
kapcsolatban. Aki nem elégedett meg a hazai szokások felidézésével, az megismerkedhetett az angliai karácsonyi szokásokkal is.
Rövid időn belül a második jól sikerült rendezvényen van túl az iskola, melyek nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok számára is maradandó élményt nyújtottak.
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Parlagfű elleni védekezés:
Az évben is meghirdetésre került „Kenézlő,
mint parlagfű mentes település” felhívásunk.
A pályázók a község területén összesen
421.010 tő gyökeres parlagfüvet húztak ki és
adtak le. A pályázat sikerét mutatja, hogy ez
majdnem kétszer annyi, mint az előző éven
volt. Leglelkesebb pályázóink voltak: Szilágyi

Éva (123.290 tővel) Tamás Ádám (106.980
tővel), Ruszó Dzsenifer (77.300 tővel) Záhonyi
Mátyás (70.800 tővel) és még sokan mások,
akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hogy segítettek környezetünk parlagfűmentesítésében.

Megújult a Faluház! Községünk közösségi épületének homlokzati oldalára új hőszigetelt ablakok,
ajtók kerültek, valamint az épület külső szigetelése
és teljes tetőcserép cseréje is megtörtént. A homlokzatra Mihalcsik Sándorné dekoratőr felfestette a
honfoglaló magyar lovasok kíséretében a Kenézlő
eredetéről szóló Tompa Mihály: A két íjász című
versrészletét, melyet minden kenézlőinek illő ismerni. Vigyázzunk közösen erre a szépen megújult
épületre, ne hagyjuk tönkre tenni senkinek.

Befejeződött az óvoda akadálymentesítése!
Szeptember hónapban hivatalosan is átadásra került
az óvoda akadálymentesítésére nyert pályázat keretében megvalósult beruházás. Az óvodások örömmel vették birtokba a szépen felújított és most már
teljesen akadálymentesített óvodát. A pályázati támogatás pénzügyi elszámolása is lezárult, mely
(VÁTI által történt) jóváhagyását követően az önkormányzat is hozzájuthat a közel 8 millió forint
európai uniós támogatási összeghez.

A Szépkorúakat köszöntöttük október 1-jén. Jó volt
látni a szépen felöltözött, tisztességben megőszült
idősebb kenézlői lakosok izgalmát, örömét. Ezen a
napon nekik és csak nekik szólt az óvodások és iskolások köszöntése. A színpadon éneklő, verseket
mondó gyerekek egyben az unokáik, akik egy pillanatra könnyet csaltak szemük sarkába és mosolyt az
arcukra, mely által feledni tudták egy rövid időre az
élet nehézségeit és gondjait. Az előző évek hagyományaihoz hasonlóan a szerény vendéglátás mellett
a Képviselő-testület anyagi támogatásban is részesítette községünk idős lakosait.
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„Kenézlői óvodások mézes süteménye”

Már sok év eltelt azóta, hogy a legkisebbik gyermekem
a kis kezében egy mézes süteménnyel tért haza az óvodából, melyet a karácsonyi készülődés keretében készítettek az óvó nénikkel.
A sütemény illatos és puha volt, igazi karácsonyváró
hangulat lett úrrá rajtam - nem is hagytam annyiban az óvodások „híres” receptjét igyekeztem megszerezni.
Azóta e recept szerint sütöm meg évről-évre a mézest,
mellyel szeretteimnek, a karácsonykor betoppanó vendégeknek és - az új lakóhelyemen Karácsony Szent Estélyén újból szokásba jött – kántálóknak is kedveskedek.
Sokan elkérték már a receptet az eltelt évek alatt, szívesen továbbadom és a sütemény neveként
mindig azt írom fel: „Kenézlői óvodások mézes süteménye”
Az alábbiakban csak azért adom közre a hozzávalókat, hogy ha lenne kenézlői háziasszony, fiatal lány,
aki nem ismerné, még az is ismerje meg és adjuk tovább úgy ezt a receptet - most már többen - mint
a „Kenézlői óvodások mézes süteménye”.
Egy volt kenézlői lakos!
Hozzávalók:
1 kg liszt
50 dkg porcukor
10 dkg margarin (Ráma)
8 evőkanál méz
6 tojás
1 csapott evőkanál szódabikarbóna
szegfűszeg
fahéj (vagy mézeskalács fűszerkeverék)
A margarint és a mézet megolvasztjuk, a tojásokat kissé felverjük, majd összedolgozzuk a többi hozzávalóval (liszttel, porcukorral, fűszerekkel és a szódabikarbónával). Egy éjszakán keresztül pihentetjük. 5 mm vastagságúra nyújtjuk, tetszőleges formákat szaggatunk belőle, a tetejét felvert tojással
megkenjük, majd 180 fokos sütőben sütjük.

Maria Loley

A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt
csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban nem az ő fénye világított a legerősebben, nem ő volt az Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem ő volt, de még csak a gyeplő sem a Göncölszekér rúdjánál.
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta: - Én is
szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a
Föld nagyon távol volt.
A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok más csillag között a kis csillagot is meglátta.
Ezután a következő történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan
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nagy lett, mint egy kéz, öt sárga csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi csillag. És ekkor
nagy csöndben leereszkedett egészen az istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy egyszerre mégis milyen világos lett.
- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy van egy
nagy kívánságod.
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem szerénységből. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon kívánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd
maradjak itt, a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok?
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az emberekhez,
akik itt laknak a Földön. S ha elmondod nekik, hogy láttál engem.
- Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - mondta a kis
csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van.
- Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened őket. Az ajtók? Én magam
fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész.
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban.
Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:
- Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt dologgal
ajándékozlak meg téged. Ahova elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni.
- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, hogy a fényből, amely a
gyermeket körülvette, egy kevés ő mellé is szegődött. Egy kevés a melegségből és az örömből s az ő
békéjéből.
Az istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt a Föld
fölött. Vitt viszont egy titkot magával, amelyről a többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a
gyermek, s őt küldte útra. Hitet adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni.
Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az asztalra könyökölve. Alig
vette észre, olyan sötét volt a házban.
- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek?
- Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt gyújtok. Vak vagyok.
De kerülj beljebb, akárki vagy is.
- Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony mellé. S amint ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égből, s azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az aszszony azt mondta: - Mintha én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, s a gyermek
is messze van. Ha nálam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj nálam, akkor nem leszek annyira
egyedül.
- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyermek fénye most már mindig
nálad marad! De milyen különös is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a mezőkön keresztül. Úgy
ment, mint bárki, aki lát. Az úton előtte ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak.
A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a karácsonyestnek sem volt
még vége. De nem ért a dolga végére. Még ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen
meg tudom neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, azt nem tudom. Azt viszont
tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik kívánnak valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira
lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy kis fehér pont lenne az
égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy kívánsága.
(Fordította Szende Ákos)
***
Az alábbi mese a Ferne Heimat - Flüchtlinge erzählen Märchen (A távoli haza - menekültek mesét mondanak) című könyvből
való (Verlag Holzhausen, Wien, 2000). A kis betlehemi csillagról szóló történet szerzője Maria Loley asszony, a fenti gyűjteményes kötet összeállítója, akinek élethivatása a menekültek, köztük is főleg a gyermekek gondozása.
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TISZTELT KENÉZLŐI LAKOSOK
Nagyon fontos esemény történt október elején Kenézlő életében, ugyanis akkor érkezett meg
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos levele, hogy belterületi vízrendezésre benyújtott
pályázatuk kedvező elbírálásban részesült.
Mint azt Hunyadi Tibor polgármestertől megtudtuk, nagy szükségük volt már erre a beruházásra. Kenézlő a vízszabályozás előtt a környező ártérből kiemelkedő dombra települt, majd a
lecsapolások után szárazra került részeken terjeszkedett tovább, ahol viszont a nagyobb belvizek a későbbiekben elöntéseket okoztak. A tiszalöki vízlépcső üzembe helyezésével megemelkedett a talajvíz, így csökkent a mélyebb területek, csatornák és a talaj tározó képessége.
A település további fejlődéséhez szükséges, hogy a belvízkárok okozta veszélyeztetettség
megszűnjön, valamint a lakosság részéről is jogos igényként fogalmazódott meg, hogy egészséges és biztonságos lakókörnyezetben élhessenek.
A fejlesztés szükségessége már korábban megfogalmazódott, de pénzügyi források hiányában
nem tudott megvalósulni. A tervezett fejlesztés gazdasági hatásai is pozitívak, ugyanis megszűnik a településen működő vállalkozások veszélyeztetettsége, így növekszik Kenézlő tőkevonzó képessége, a meglévő vállalkozások fejlesztésekbe kezdhetnek, és új vállalkozások
betelepülésére, alakítására is megnőnek az esélyek.
A beruházás megvalósításával Kenézlő infrastrukturális ellátottsága teljesen kiépítetté válik.
A projekt tárgyát képező fejlesztés igazodik a település környezetfejlesztési, településrendezési, szabályozási tervdokumentumaihoz.
A tervezett csatornahálózat hossza 10911, ebből földmeder 1855, nyíltszínű burkolt meder
7345, zárt csatorna 1671 folyóméter. A rendszer tisztítását 40 tisztító akna, a közlekedést 191
áteresz biztosítja.
A keletkezett csapadékvizek részben természetes mélyvonulatokban, részben szivattyús átemeléssel a csatornákba kerülnek bevezetésre (Kis Gicze, Nagy Gicze csatorna, Papp tó, Törökéri főcsatorna, Törökéri szivattyútelep).
A Kárpát utca mögötti területen egy ideiglenes záportározó kerül kialakításra, melynek célja
összegyűjteni a keletkezett csapadékvizeket a lakossági elöntések megakadályozása érdekében.
A beruházás előre láthatóan 2010 nyarára készül el.

A beruházás PR felelőse
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Belterületi vízrendezés Kenézlőn!

Több mint 271 millió Forintból valósul meg Kenézlő községben a beruházás.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül
„Belterületi és térségi vízrendezés” tárgyú felhívást tett közzé. Kenézlő Község Önkormányzata 2008. júniusában „Kenézlő belterületi vízrendezés” címmel projekt javaslatot nyújtott be,
mely javaslat 2009. 09. 28-án sikeres elbírálásban részesült.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap Társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége több mint 271 millió Ft. A
beruházás költségeinek 10 %-át Kenézlő Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a
fennmaradó 244,6 millió Forintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi.
A beruházás célja a helyi vízkár kockázatok csökkentése, csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése.
A beruházás Kenézlő község egész belterületét érinti és a csapadékvíz elvezetése szivattyús
átemeléssel a külterületi csatornákba történik: a Kis Gicze, Nagy Gicze csatorna, Papp tó,
Törökéri főcsatorna, valamint Törökéri szivattyútelep.
A tervezett csatornahálózat hossza 10911 fm, melyből 1855 fm földmeder, 7345 fm nyíltfelszínű burkolt meder, 1671 fm zárt csatorna. A rendszer tisztítását 40 tisztító akna, a közlekedést 191 áteresz biztosítja.
Az építés 2009 novemberében elkezdődött, a munkálatok várható befejezése és műszaki átadása: 2010. június 30.
Bővebb információ:
Hunyadi Tibor polgármester
Kenézlő Község Önkormányzata
3955 Kenézlő, Aradi u. 49.
47/344-028
Kenézlő, 2009.11.16.

Fotógaléria 2009. év eseményeiről
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Az óvodások birtokba vették az óvodát

Az iskolások törökéri kirándulása

Képek a Falunapról

Az óvodások és iskolások köszöntik az időseket

Az iskolások lucáznak az óvodában

Az Óvodába látogatott a Mikulás

A lap alapítója: Kenézlő Községi Önkormányzat, Szerk. vez.: Battáné Oreskó Éva jegyző
Nyilvántartási száma: 163/0484/3/2009.
Szerkesztőség címe: 3955 Kenézlő, Aradi u. 49. sz.
Tel.: 47/344-028 e-mail: phivkenezlo@unicommail.hu
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