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Kenézlő Községi Önkormányzat
Lapja
Sok szeretettel köszöntök minden Olvasót,
aki kezében tartja önkormányzatunk most
megjelent számát. Nemsokára karácsony ünnepét üljük, most a várakozás az advent ideje
van. Nagyon sok ember úgy érzi, hogy ez már
nem lehet igazán ünnep, mert nem tudja a családjának biztosítani azt a jólétet, amit szeretne,
nem tudja megvenni azt az ajándékot, amire
vágyik, vagy amit szeretne. Sokan nagyon
komoly anyagi nehézségekkel küzdenek, kilátástalannak tűnik számukra a holnap, a jövő.
De az advent magában hordozza a reményt egy
más, jobb élet reményét, melyet magunknak,
magunkban kell megteremteni. Szeretnék egy
– talán sokak által ismert - történetet idézni:
„Egy személy megjárja a poklot és a mennyországot is. A pokolban furcsa látvány fogadja.
Nagy kerek asztal mellett ülnek a kárhozott
lelkek. Az asztalon minden, mi szemszájnak
kellemes. Ám mindegyiküknek hosszabb a
keze, ezért bárhogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba tenni. Így mindanynyian éheznek. Odafent az égben ugyanez a
látvány fogadja. Kerek asztal, sok finom ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy az üdvözültek mégis mindig jóllaknak. Ők ugyanis
etetik egymást."

Mi, kenézlőiek tudunk-e egymás felé fordulni,
észre tudjuk –e venni a mellettünk élő embertársunk gondját, problémáját. Vagy inkább
becsukjuk a szemünket, hogy ne lássunk, hogy
ne kelljen még más gondját is magunkra venni,
mert elég a sajátunk? Ha így teszünk, mi is
éhen fogunk maradni, mint a kis történetben
szereplők egy része. A világot nem csak az
anyagiak működtetik, bár őszintén szeretném,
ha tisztességes munkájával, tehetségével, szorgalmával mindenki megfelelően tudna önmagáról és családjáról gondoskodni. De higgyék
el, az emberi együttérzés, odafigyelés, figyelmesség néha többet ér, értéke pénzben ki nem
fejezhető, mégis a legdrágább ajándék. Mintha
ez egyre inkább hiánycikk lenne, vagy ha van
is ilyenünk, akkor szűkmarkúan mérjük egymás felé. Legyen ez az andventi időszak más.

Vegyük észre szomszédjainkat, embertársainkat és egy mosollyal, egy figyelmes gesztussal
jelezzük, hogy nem vagyunk közömbösek irántuk, ha pedig tudunk segíteni, tegyük meg,
néha nagyon kevés kell ehhez. Akkor talán
ránk is érvényes lehet a történet utolsó két
mondata.
Üdvözlettel: Hunyadi Tibor polgármester!

József Attila: Isten
(részlet)
Istenem, én nagyon szeretlek,
Én szíve lennék a szivednek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
Segítnék kiabálni néked.
Hogyha meg szántóvető lennél,
Segítnék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném,
Szépen, okosan vezetném.
Vagy inkább ekeszarvat fogva
Szántanék én is a nyomodba.
A szíkre figyelnék, hogy ottan
A vasat még mélyebbre nyomjam.
Ha tanár lennél, én ügyelnék,
Hogy megtanulják jól a leckét.
S odahaza a sok tanitvány
Dolgozatát is kijavitnám.
Nem zarvarnálak ennél, annál,
Tudnám én jól, mire mit adnál.
S bármi efféle volna munkád,
Velem azt soha meg nem unnád.
Ha nevetnél, én is örülnék,
Vacsora után melléd ülnék.
Te az én szivemet elkérnéd
S én hosszan, sok szépet mesélnék.
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Advent küszöbén
Ahogy az idő egyre hidegebbre és morcosabbra fordul, az emberbe beköltözik lassacskán a melegség és meghittség érzése, és a napok múltával egyre inkább várjuk már az advent időszakát, mely talán az év egyik legszebb ünnepét készíti elő.
Esztendőnk leggazdagabb szokásrendje a karácsony köré csoportosul, december havát hosszú ideig Karácsony
havának is nevezték. A karácsonyi ünnepkör azonban nemcsak decemberrel kezdődött el, hanem azt megelőzte
a novemberben elkezdődő adventi időszak, illetve az e hónapra eső jeles napok, népszokások is.
Katalin napján (november 25.) jósoltak időjárást karácsonyra, de számos vidéken elterjedt volt a Borbálaág
vágása is.
Szent Borbála hajdan a lányok pártfogója volt, így a hölgyek Borbála napján (december 4.) levágtak egy barack, cseresznye- vagy orgonaágat, azt vízbe állították, és ha karácsonyig kizöldült, akkor a lány kezét az azt
követő évben megkérik, ha nem, akkor várni kell még egy esztendőt. Néhány helyen ezen a napon nem kívánt
vendég volt a férfi, mert úgy tartották, hogy elviszi a ház szerencséjét.
December 4-e után következik a hónap 6. reggele, Miklós napja, Szent Miklós ünnepe. Szent Miklós püspök
Myrában élt, és segítője volt a szegényeknek, nincsteleneknek. Egyik legenda szerint a nyitott ablakon át dobott be aranyat három hajadonnak, akik így tisztességesen férjhez tudtak menni.
Talán egyik legismertebb hagyományunk a Luca napi (december 13.) jóslás, amikor a lányok 13 egyforma
papirkára 13 fiú nevét írják fel, majd minden nap egyet tűzbe dobnak. Amelyik név marad Karácsonyra, az lesz
a lányka férje. Természetesen a szerelmi jóslásokon kívül számos hiedelem volt még, így például azt tartották,
hogy Luca napján a Luca nevűeknek nem szabad fonni és kenyeret sütni, vagy e napon kezdték el készíteni a
Luca széket is, mely karácsonyig készült. Aztán az éjféli misén a székre állva meg lehetett pillantani, a falu
boszorkányát. Luca napjától karácsonyig tartó tizenkét nap időjárásából következtettek az új esztendő tizenkét
hónapjának időjárására is. Amíg a lányokra főként a szerelmi jóslás volt a jellemző, addig a fiúk inkább lucázni
jártak, ahol a "munkájukért" almát, diót, mogyorót kaptak. Tréfás köszöntőjükkel házról házra vándoroltak:
Lucát jöttem köszönteni,
adjanak egy kicsit hörpinteni,
vagy egy pohár pálinkát,
vagy egy pohár borocskát,
mind a kettőt meginnám.
Tyúkok, ludak tojjanak,
malacos legyen a disznójuk,
borjas legyen a tehén.
Amennyi szekér széna, szalma,
annyi legyen a lányuk kérője.

Általános Iskolások lucáznak

Aki kicsit figyelmesebb, az már november utolsó hetében megvásárolja, vagy saját kezűleg elkészíti az Adventi
koszorút, hiszen a naptári év szerint András napja /november 30./ a téli napforduló időpontja, az advent kezdete. Nagyon divatos mostanság ajtódíszt és koszorút készíteni, de vajon tudja-e mindenki, hogy mit is jelent
maga az advent azon túl, hogy a karácsony szent ünnepét készíti elő?
Advent: latin eredetű szó – adventus - megérkezést jelent, másrészről pedig lelki felkészülés a karácsonyra. De
kinek a megérkezéséről is van szó?
Izrael népe több száz éven át várta azt az eljövendő Messiást, akit nekik az Isten megígért, s valójában az
advent időszaka alatt ezt a reményekkel teli várakozást elevenítjük fel és éljük meg újra évről évre. Felkészülés
Jézus születésére.
Az adventhez lassan szorosan hozzá kapcsolódik a koszorú készítése
Maga a koszorú nagyon régre nyúlik vissza, még azokba az időkbe, amikor az emberek boszorkányokban és varázslókban hittek. Koszorút fontak szalmából, fenyőágakból és ezt arany és vörös színekkel díszítették.
A piros az életet, a sárga vagy arany a fényt jelképezte, a kör (koszorú)
pedig, mintegy varázskör az örökkévalóságot mutatta, mely koszorú
varázserővel bír, és soha el nem törik. Azt tartották, hogy egy ilyen koszorúval minden gonosz szellemet távol lehet tartani a háztól. Ez az ősi
pogány szokás később feledésbe merült, majd az idők múltával egy protestáns lelkész elevenítette fel újra 1838-ban. Egy gyermekotthont alapított Hamburgban és a szoba közepére egy fából készült csillárt erősített.
A mindennapi Istentiszteletek alkalmával egy-egy újabb gyertya került a csillárra, amíg 24 lett belőle.
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A mostani fenyőágakból és négy gyertyával díszített koszorú ötlete azonban csak 1860-ban valósult meg.
Az adventi koszorú négy gyertyája az utolsó négy hetet jelöli, melyekből egyet-egyet minden vasárnap gyújthatunk meg, majd az utolsó, mely rendszerint más színű, mint a többi, már karácsonyra marad. András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négyhetes idő a karácsonyra való lelki felkészülés
ideje. Advent első vasárnapja legkorábban november 27-én, legkésőbb december 3-án lehet. Keresztény hagyományként az adventi koszorú az eljövendő ember, Jézus érkeztének várakozását jelzi.
Advent négy vasárnapra van osztva, az első Szent András ünnepéhez közelebb eső vasárnap, ekkor gyújthatjuk
meg az első gyertyát a koszorún. Az igazi autentikus adventi koszorún piros gyertyák vannak, és amennyiben
fel is függesztjük, az is piros szalaggal kell, hogy történjen.
A régi időkben az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, s az emberek egész advent ideje alatt szigorú
böjtöt tartottak, és eljártak a hajnali vagy régi nevén nevezve "aranyos" vagy "angyali" misére.
Természetesen a hajnali rorátéknak is megvolt a maga népszokása, hagyománya, ilyenkor ugyanis a lányok
mézet ettek, ezáltal édes lett a nyelvük és így hamarabb tudtak maguknak férjet "édesgetni".
De nemcsak mi felnőttek várjuk az advent időszakát, hanem a gyerekek is, hiszen az adventi naptár nekik
készül, 24 apró meglepetéssel. Az ötlet egy nagyon kedves kis történetből ered. Egy édesanya gyermeke folyton azt kérdezgette, hogy mikor lesz már karácsony, mennyit kell még aludni, hogy megjöjjön a Jézuska, mire
az anyuka ezt megunva, egy kartonlapból 24 kis ablakot vágott ki, melyekre egy-egy bonbont akasztott. A
gyermek minden nap egyet kibonthatott, és az utolsó karácsonyra maradt. Ez a kisfiú felnőtt és emlékezve
édesanyja kedvességére, ő is elkészítette a maga adventi naptárát, amelyet ma számos országban jól ismernek
a gyerekek.
Bár a mostani rohanó világ nagyon különbözik a régi időktől, és sok-sok szép hagyomány feledésbe merül,
mégis mindannyian érezzük már november vége környékén, hogy valami készülődik, hogy valami várat magára. Sokan talán nem tudják, honnan is ered az adventi koszorú, mégis a színek és azok jelentősége megmaradtak, néhányan talán nem tudják, hogy mit is takar pontosan az advent időszaka, de mégis a lelkükben érzik az
eljövendő nyugalmat, várakozást valamire és a meghittséget.
Ez a négy hét a "szent várakozás" időszaka. Talán érdemes egy picit erre és önmagunkra is odafigyelni rohanó
életünkben.
"Ó szent magány, szép csönd, ó szűz nemesség,
Szívem adventje, hófehér roráte,
Ó áldott Angelusz, ó tiszta áve!"
/Juhász Gyula/

„Új technológiával az új generációért Kenézlőn”
Kenézlő, Viss és
Zalkod Óvoda és
Iskola Intézményfenntartó Társulása nevében Kenézlő
Községi
Önkormányzat a
TIOP-1.1.1-07/1.
pályázati kiírás alapján a Körzeti Általános Iskola
Kenézlő és a Körzeti Általános Iskola Kenézlő
Vissi Tagiskolája részére az ”Új technológiával
az új generációért Kenézlőn” című pályázattal
bruttó 9.581.861.-Ft összegben támogatást nyert
a pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A pályázat keretében a két intézmény részére beszerzésre
kerül 8 db tantermi csomag (digitális tábla), 8 db
iskolai PC, 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver
szoftver, 2 db Wifi csomag és 1 db szavazócsomag.

(CONSULTATION MAGAZIN honlapja alapján)

A kedvezményezett ezzel támogatni kívánja az
oktatásban az integrációs programok elterjedését,
az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt
tartó nevelési szemléletet, továbbá az IKT kompetenciák fejlesztését annak érdekében, hogy a
gyerekek iskolázottsági színvonala emelkedjen,
ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik növekedjenek.
Konkoly Mihályné iskolaigazgató a pályázat
keretében megvalósuló beruházással kapcsolatban elmondta: „Iskolánk rendelkezik interaktív
tananyaggal az Apáczai Kiadó tankönyveihez
minden tantárgyból. Intézményeink 90 %-ban az
említett kiadó könyveiből tanítanak. Az interaktív
táblák használatával a tanórák érdekesebbek,
szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködőbbé
válhat. A tanulók játszva, felfedezve, a közös
tanulás élményére építve sajátíthatják el az ismereteket.”
(Polgármesteri Hivatal)
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Tisztelt Kenézlői Lakosok! Tisztelt Olvasók!

Elnézést szeretnénk kérni azoktól az olvasóktól, akik hiába várták az első félévben a helyi
lapunk megjelenését. Sajnos a lap készítésével és szerkesztésével kapcsolatos feladatokat a
mindennapi munkánk mellett végezzük. Az első félévben jelentkező nem kevés teendő mellett nem jutott elég idő arra, hogy Önök részére tartalmas lapot készítsünk, amiért megértésüket kérjük.
Fogadják szeretettel a most kezükben tartott újságot, mellyel igyekeztünk kollégáimmal
együtt pótolni az elmaradásunkat.
(jegyző)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÁZATÁJÁRÓL
Az önkormányzati választásokat megelőzően kértük a képviselőjelölteket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mit szeretnének
tenni abban az esetben, ha a választáskor
képviselői megbízatást kapnának a közösség választópolgáraitól. A válaszokat öszszegyűjtve készítettük el a választást megelőzően a lap külön számát. A jelöltek által
leírtakból mi is próbáltuk leszűrni, hogy mi
az, amit másképpen lehetne csinálni. Ezek
közül az egyik az volt, hogy a lakosság bővebb tájékoztatást igényel az önkormányzat

működéséről, döntéseiről. Ennek érdekében
a jövőben az önkormányzati ülések nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit a kenézlői
honlapon (www.kenezlo.hu) olvashatóvá
tesszük. Mivel ez a hozzáférési forma nem
mindenkinek áll rendelkezésére, ezért az
önkormányzati rendeleteket teljes terjedelemben közzé tesszük az önkormányzati
lapban, és továbbra is tájékoztatjuk röviden
Önöket az önkormányzat munkájáról és
döntéseiről.

2010. évben eddig a képviselő-testület 10 alkalommal ülésezett.
- Az első ülésre 2010. február 12-én került sor. Az ülésen elfogadta az önkormányzat a 2010
évi költségvetését. Döntött az „Oktatási infrastruktúra fejlesztése Kenézlőn” című ÉMOP2009-4.3.1/B pályázat benyújtásáról és a saját erő biztosításáról. Elfogadásra került az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve és meghirdetésre került a Körzeti Általános
Iskola intézményvezetői álláshelye.
- A következő ülés megtartására 2010. február 26-án került. Ezen az ülésen módosítva lett a
2009. évi költségvetési rendelet és beszámoló készült a társadalmi és civil szervezetek (egyházak, sportegyesület, postagalamb egyesület) részére 2009. évben nyújtott támogatások
felhasználásáról.
- 2010. március 22-én megtartott ülésen a képviselő-testület megválasztotta a helyi választási bizottság póttagjait.
- A negyedik ülésre 2010. április 29-én került sor, melyen elfogadták az önkormányzat zárszámadásáról szóló beszámolót és rendeletet, a belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést, továbbá a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési ütemtervet. Módosítva lett ezen az
ülésen a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2006. (VII.
20.) rendelet, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról szóló rendelet. Ez utóbbi
önkormányzati rendelet módosításával az önkormányzat a ZHK lakossági közszolgáltatási
díj 20 %-át átvállalta, mely évi közel másfélmillió forintot jelent ebben az évben.
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- A július 19-én megtartott ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, módosítva lett a tárgyévi költségvetési rendelet és döntés született a
beiskolázási támogatások összegéről. Ezen az ülésen született döntés Finta Éva író, költő,
drámaíró tanár - volt kenézlői lakos – új könyvének megjelenéséhez kért anyagi támogatásról. Az önkormányzat ötvenezer forint támogatást határozott meg az új verseskötet megjelenéséhez. (Az összeg kifizetésére még nem került sor.)
- A hatodik alkalommal augusztus 9-én tartott ülésen a képviselők elfogadták az általános
iskola pedagógiai programját, az óvoda nevelési programját. Elbírálták az iskola vezetői állásra meghirdettet pályázatot, mely keretében Konkoly Mihályné ismételten megbízást kapott 5 évre az intézményvezetői feladatokra. Módosította a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerét szabályozó helyi önkormányzati rendeletet.
Döntött a rövidlejáratú hitel felvételéről. A hitel felvételét a belső csapadékvíz elvezetés
pénzügyi lebonyolítása tette szükségessé, mivel a pályázati pénzeket csak előre kifizetett
számlák után lehet visszaigényelni, melynek összegét előre biztosítani kell az önkormányzatnak. A hitel aláírása az OTP-vel szeptember 30-án megtörtént. A hitelből a szükséges
számlák kiegyenlítésre kerültek, mely számlákat egyidejűleg visszaigénylés céljából továbbítottunk a NORDA felé, a visszautalás megtörtént, jelenleg a hitelkeretünkből felvett öszszeg visszatöltésre került. (A számlák 10 %-a az önkormányzat saját részét képezik.) Ezen
az ülésen került sor az új választási bizottság és a kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításában résztvevő szavazatszámláló bizottság megválasztására.
- Szeptember hónapban két ülés megtartására is sor került: 15-ei ülésen lett tárgyalva az
önkormányzat első félévi teljesítéséről szóló beszámoló, valamint beszámoló hangzott el a
polgármester részéről a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról és módosítva
lett a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló szociális rendelet.
A 29-ei ülésen döntés született az ”Új technológiával az új generációért Kenézlőn” című a
TIOP-1.1.1-07/1. pályázatra bekért árajánlatokról. A nyertes pályázó a ComPress Bt. (3980
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 104.) lett. A pályázat keretében az iskola részére számítógépek
és interaktív táblák beszerzésére kerül sor.
- 2010 október 14-én került sor az október 3-án megválasztott új képviselő-testület alakuló
ülésére. (A Helyi Választási Bizottság választással kapcsolatos tájékoztatóját teljes terjedelemben közöljük). Az alakuló ülés keretében a helyi választási bizottság elnökhelyettese beszámolt az önkormányzati választás lebonyolításáról, majd a képviselők eskütételét követően a polgármester eskütételére, majd illetményének meghatározására került sor. Titkos szavazással a polgármester javaslatára társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására
került sor Géczi Ernő személyében és meghatározásra került a tiszteletdíja. Módosítva lett
az önkormányzat SZMSZ-e, melynek hat hónapon belüli felülvizsgálatára a képviselőtestület ideiglenes bizottságot hozott létre.
Az Állami Számvevőszék az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést folytatott le augusztus 30-tól szeptember 10-ig. Az ellenőrzés eredményéről készített számvevői
jelentés megtárgyalására és az abban foglaltak végrehajtására készített intézkedési terv elfogadására is ezen az ülésen került sor. Elfogadták továbbá az önkormányzat 2011-2014.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét és a 2011. évi belső ellenőrzési tervet.
- 2010. november 19-én tartott ülésén a képviselők tájékoztatva lettek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására került sor. Tárgyaltak a képviselők a Sárospataki Többcélú Kistérségi
Társulás SZMSZ-nek módosításáról, valamint el lett fogadva a Társulás keretében működte-
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tett belső ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodásról. Döntés született a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” (TÁMOP 5.1.3.-09/2) pályázatban való részvételről. Karbantartói közalkalmazotti állás került meghirdetésre. Zárt ülés keretében elbírálták a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatokat. 15 fiatal részesült az „A” típusú Bursa Ösztöndíjban, 4 fő „B” típusú ösztöndíjban. (A támogatottak névsora külön feltüntetésre kerül az újságban.) A képviselők továbbá három 8. osztályos tanulónak (Halász Máté, Oláh Nikolett és Nyilas Szilvia Lili) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételét támogatta. A képviselő-testület a
2010. november 12-én elhunyt dr. Szabó István háziorvost az önkormányzat saját halottjának nyilvánította és temettetésével kapcsolatos minden költséget átvállalt. A képviselőtestület döntést hozott a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak 100.000.-Ft összegű támogatásáról.
(jegyző)

Tájékoztató a választás eredményéről
Tisztelt Polgármester, Tisztelt Képviselő-testület!
A magyar társadalom 1990. óta hetedik alkalommal választott
önkormányzati képviselőket és polgármestereket.
2010. október 3-án történt választásokat követően a képviselő-testület száma 9 főről 6 főre csökkent a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvényben foglaltak alapján.
Az önkormányzati választás a település életében fontos esemény, hiszen ekkor dönt egy közösség arról, hogy az elkövetkező négy évben kik lesznek azok, akik majd érdekeiket képviselik, a települést vezetik, illetve
formálják. Ezért a képviselői mandátum egyben egy közösség bizalmát is jelenti. Településünk választópolgárai ezen a választáson Önöknek szavaztak bizalmat.
A Kenézlő Helyi Választási Bizottság munkáját bizottsági elnök irányításával 2010. augusztus 24-én
kezdte meg az eskü letétele után.
A bizottság munkájának első feladatai közé tartozott, hogy a jelölteket nyilvántartásba vegye, és erről
bizottsági döntést hozzon. Mint ismert 29 képviselőjelölt (24 független és öt FIDESZ-KDNP), négy
polgármesterjelölt (3 független és egy FIDESZ-KDNP jelölt) nyilvántartásba vétele történt meg. Viszszautasításra nem került sor.
A választás napján október 3-án reggel 6 órától este 19 óráig a választópolgárok idén csak egy szavazókörben szavazhattak.
Az 1035 választópolgár közül 710-en mentek el szavazni, ez a választópolgárok 68,6 %-a. Az
elmúlt választásokat tekintve ez az arány az alábbiak szerint alakult:
Év

1990
1994
1998
2002
2006
2010

A választópolgárok
száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok
száma

1205
1174
1116
1053
1026
1035

569
635
632
759
656
710

Szavazóként megjelent
választópolgárok
száma %-ban
47,2
54,0
53,6
72,8
63,9
68,6
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A polgármesterjelöltek közül Hunyadi Tibor polgármester az érvényes szavazatok 51,7 %-át kapta
meg.
A kislistás képviselőválasztáson a legtöbb szavazatot Komló Zsoltné képviselő kapta, összesen 253
szavazatot, mely a szavazó választópolgárok szavazatának 35,6 %-a. A képviselő-testületbe hatodikként beválasztott képviselő a szavazatok 25,91 %-át kapta. A megválasztott képviselő-testület átlagéletkora 46 év (2006-os választáskor 41,6 éves volt), a legfiatalabb képviselő 36 éves (2006-os választáskor 32 éves), a legidősebb 58 éves (2006-es választáskor 54 éves volt).
A választási eredmény megállapítását, illetve az országos rendszerbe történő továbbítását továbbra is a
2006-ban bevezetett technikai rendszer kísérte. Ennek következtében a helyi eredmény perceken belül
olvasható volt az internet választási honlapján. A szavazatok összeszámlálása ennek ellenére ebben az
évben sokkal nehezebb feladatot jelentett a szavazatszámláló bizottságoknak, mivel a korábban megszokott két szavazókör helyett egy szavazókör működött a településen, magas volt az induló képviselőjelöltek száma és a leadott szavazatokat a törvényi rendelkezések alapján minimum két alkalommal
meg kellett számolni, de a bizottság háromszor számolta át a jelöltekre leadott szavazatokat a szavazókörökben.
Tisztelt Képviselők!
Köszönetet mondok a helyi választási bizottság tagjainak a kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak, valamint a jegyzőkönyvvezetőknek az eredményes munkáért.
A megválasztott és bizalmat kapott polgármesternek, képviselőknek gratulálok!
Kívánok Önöknek az elkövetkező négy évben a település érdekében, közösen, egymással összefogva
végzendő munkához sok sikert, erőt és egészséget.
Kenézlő, 2010. október 4.

Konkoly Mihály sk. HVB-elnöke

Mi történt Kenézlőn 1945. január 27-én?
Édesapám a II. világháború alatt volt fiatal. A háború rányomta bélyegét életének erre az időszakára.
Közel négy évig keleti fogságba került. Ma már tudjuk, hogy a Szovjetunióba hadifogságba és
málenkij robotra („egy kis munka”) elhurcoltak embertelen körülmények között éltek. Édesapám nem
beszélt nekem életének erről az időszakáról. Hogy miért? Nem tudom. Talán nem akart emlékezni,
sebeket feltépni, vagy az akkori társadalom talán őket hibáztatta és ezért próbálta lelke legmélyén elnyomni.

SZEBENI ILONA
Merre van a magyar hazám? ..
Ezekről a kegyetlen időkről és tettekről végre beszélhetünk és beszélnünk is kell, de mégsem teszszük úgy, ahogy ezek az emberek megérdemelnék,
és egyre kevesebben vannak azok, akik tanúskodhatnának ezekről az időkről. Szebeni Ilona a hallgatást törte meg a Merre van a magyar hazám?...
című könyvével, melyben emléket kívánt állítani az
1944-45 telén történt eseményeknek, mely a ”magyar nemzet számára (és szűkebb környezetünk,
Kenézlő lakosai esetében is) vitathatatlanul sorstragédiát jelent”-ett.

2010 december 15.

II. évfolyam 1. szám

Deák Imre tanár úr „Kenézlő község települése, gazdasági, társadalmi, kulturális és egyház
intézmények fejlődése” című könyvében is (mely tanulmány kiadása sajnos eddig nem történt
még) megemlékezik ezekről az időkről az alábbiak szerint:
„A községben megkezdődött az újjáépítés, melyet megzavart az elhurcolás. 1945. január 27én kidoboltatta az akkori elöljáróság, hogy jön az alispán és az emberek menjenek a római
katolikus iskolába meghallgatni a beszédet. S mire észrevették magukat, már az iskolát az
orosz katonák körülvették, és akinek a nevét olvasták, be kellett menni az iskolába. Azt mondták nekik, három hétre viszik őket a Szerencsi Cukorgyárba. Az ígéretből mi lett: 131 főt, férfiakat, nőket, fiatalokat kegyetlen hidegben szekeren, gyalog elindultak 1945. január 29-én
Szerencs felé. Onnan kivitték őket (76 férfi 55 nő) Szovjetunióba és két – három év múlva viszszajöttek, de egyharmada ott maradt, kik éhség, végelgyengülés, baleset következtében soha
nem találkoztak a szeretteikkel.”
Részletek Szebeni Ilona fenti című könyvéből, melyben többek között kenézlői elhurcoltak
emlékeit is lejegyezte:
„Jöttek hozzánk a karszalagos helybeli emberek. Azt mondták, az alispánt meg kell hallgatni.
Erőszakkal hajtottak ki bennünket… Már haza sem mehettünk az iskolából… Felzavartak a
szekérre, körülvettek bennünket az orosz katonák, és elindultunk havas esőben… Bevagoníroztak bennünket – mint a barmokat -, nyüzsögtünk egymás hegyén-hátán, mozdulni, megfordulni nem volt hely… Mikor kiértünk Oroszországba, olyan hideg volt, majd lefagyott kezünklábunk. Már ennyi elég lett volna ahhoz, hogy egy életen át érezzük ennek az útnak a nyomát.
„Tavasszal – amikor már kezdett sütni a nap – a gyengélkedők kiültek, ott kuporogtak a fal
tövén. Volt két orosz, akinek az volt a feladata, hogy a hullákat hordta. Rakták kocsira, és
vitték ki a gödörbe. Ezek mentek végig a fal mellett kuporgók előtt, megrázták őket, amúgy
látták, egyben mozog (merev), azt már vitték, dobták fel. Rakták őket egymásra, akár a fát.
Nem várták meg, hogy az orvos megállapítsa, halott-e az illető, ők voltak a szakértők. Alig
ástak pár centit, rákapartak egy kis földet. Előfordult, hogy valaki még mozdult a kocsin, de
nem törődtek vele. Mindig féltem, hogy elevenen temetnek el.”
„A lágerben nem ünnepeltük meg a háború végét. Én nem voltam elkényeztetve itthon sem,
jobban bírtam a munkát, mégis tönkrementem. Olyan voltam, mint aki a sírból kelt ki. De
ugyan ki jött onnan haza egészségesen?”
„Még nem voltam húszéves a pokoljárás kezdetén. Olyan munkát végeztem, hogy léptennyomon baleset ért. De legalább én életben maradtam.
Azt hittem, soha nem tudok erről a borzalmas múltról beszélni, és most mégis úgy érzem,
megkönnyebbülést jelent, szinte felszabadul az ember, hogy végre ezt is elértük… Csak legalább most már felejteni is tudnák, de az nehéz, mert amíg élünk, előttünk vannak a régi képek.”
Szeretnénk a könyvben kenézlői elhurcoltak által elmondott vallomásokat megjelentetni teljes
terjedelemben az önkormányzati lap következő számaiban, amennyiben hozzájárulnak a még
élő érintettek, a már elhunytak esetében pedig a közvetlen hozzátartozók.
Nem szabad hagyni elfelejteni ezeket az eseményeket, az elhurcolást átélt emberek tisztelete
miatt sem, és azért sem, hogy ilyen soha, de soha ne történhessen meg még egyszer! Azért,
hogy ez így legyen, ismerni kell a múltat a most élőknek is!
(Battáné Oreskó Éva)
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Háziorvosunk, dr. Szabó István 2010. november 12-én elhunyt.
1992. május 18-tól, 18 éven keresztül volt orvosa Kenézlő és
Zalkod lakosainak és hosszú évekig helyettesített Viss községben. Volt idő, amikor napi 24 órán keresztül állt rendelkezésünkre, gyógyított, vigasztalt és segített rajtunk. Valóban élete
utolsó percéig, végső erejéig hű volt orvosi esküjéhez. Emlékét
Kenézlő lakossága megőrzi, és nem felejti.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
A Kenézlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. november 19-én tartott ülésén
az alábbi tanulókat támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében:
A-típusú:
Papp Krisztina, Petró Norbert, Dacsin Ádám, Makkai Péter, Hagymási Boglárka, Gyulaházi
Tamás, Pápai Roland, Varga Szabina, Bori Erika, Papp Renáta, Kovács Loránd, Szenderák
János, Kozma Éva, Tamás Apor, Boldog Tamás
B-típusú pályázat:
Dacsin Dániel, Szemán Szilárd, Komló Dávid, Pápai Máté,

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
új esztendőt kíván Kenézlő község minden lakosának.

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi
foszlós kalácson, ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen karácsony!”
Szilágyi Domokos
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Szemezgetések 2010. évi események fotóiból

(Kistérségi kavalkád – nyugdíjasaink Sárospatakon)

(Falunap 2010)

(Kistérségi kavalkád – nyugdíjasaink Sárospatakon)

(Falunap 2010)

(Idősek Napja 2010.)

(Országgyűlési képviselő választás – munkában a Bizottság)
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