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A tavasz a megújulás évszaka, a helyi újságot is szeretnénk megújítani, változtatni a régi rendszeren. Új fejlécet kap a kiadvány, több fényképpel kerülnek bemutatásra a helyi rendezvények. Az intézmények részéről több tájékoztatást kívánunk
adni a náluk folyó munkáról, a helyi Egyesületek beszámolhatnak tevékenységükről.
Reklám is megjeleníthető az újság hasábjain a terjedelemtől függő összeg ellenében.
A Kőtelek Hírei terveink szerint a hónap utolsó hetében kerül kiadásra,melyben az
elmúlt időszak eseményeiről beszámolunk, és a következő hónap tervezett programjait
ismertetjük. Az újsággal kapcsolatos észrevételeit várjuk a kotelekhirei@gmail.com címen.

Új tûzoltószertárat kapott Kôtelek
Két szerállásos tűzoltószertárat adtak át május másodikán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kőteleken. A település mentő-tűzvédelmi szempontból fehér folton
helyezkedik el, ezért a helyi önkéntes tűzoltó egyesület fejlesztése különösen fontos.
A szertár alapkövét tavaly júliusban rakták le, az épületet állami és önkormányzati
forrásból húzták fel.
Nagykörű, Kőtelek, Csataszög, Hunyadfalva és Tiszasüly térsége a Szolnoktól való távolság és a rossz útviszonyok
miatt mentő-tűzvédelmi szempontból
Jász-Nagykun-Szolnok megye legkritikusabb területe. A térségben leggyakrabban
kis kiterjedésű, alacsony kárértékkel járó,
élet- és balesetveszélyt nem jelentő tűzesetek vannak, ezért a helyzet megoldásának
kulcsát egy jól működő önkéntes tűzoltó
egyesület jelentette. Kőtelek egyesülete alkalmas volt arra, hogy reaktiválják, az önkéntes csapat két éve döntött úgy, hogy él
a felkínált lehetőséggel – és egy személyautóval, valamint a meglévő eszközökkel,
felszerelésekkel, a hivatásos tűzoltóknak
segítséget nyújtva részt vállal Kőtelek és
a másik négy település biztonságának őrzésében. Két évvel ezelőtt februárban a
település egyesülete együttműködési meg-

állapodást kötött a szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal. A hivatásos szervek
egyebek között ingyenesen tartott negyvenórás tűzoltó alaptanfolyam szervezésével,
átfogó szakmai segítséggel, iránymutatással álltak a megújuló szervezet mögött.
Kőteleken jelenleg huszonnégy tagú önkéntes tűzoltó egyesület működik, a szertár építésével párhuzamosan zajlik a helyi
önkéntes tűzoltók képzése és munkába
állítása.
Tavaly és az idén már több alkalommal
élesben is tesztelhették tudásukat az önkéntesek, akik minden esetben derekasan
helytálltak: a többi között oltottak kéménytüzet, vágtak ki veszélyes fát, távolítottak el belvizet, védekeztek árvíz ellen.
A szertár ünnepélyes átadásán jelen volt
dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes

államtitkára, dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott,
dr. Benei Ildikó, a térség országgyűlési
képviselője, dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, Matuska Zoltán tű. ezredes, megyei
katasztrófavédelmi igazgató, és természetesen Lovász Tibor, Kőtelek polgármestere, illetve Kézai Zsolt, az egyesület elnöke.
Forrás: BM OKF
Május 2-án tartottuk a Tűzoltógarázs ünnepélyes átadását, mely a
„START” közfoglalkoztatási mintaprogram helyi sajátosságokra épülő program keretében valósult meg.
Kőtelek és a környező települések
számára a tűzbiztonság javítása fontos feladat, ennek első állomása egy
korszerű garázs felépítése. Belügyminisztériumi támogatással valósult
meg a beruházás, ennek összege több,
mint 21 millió forint volt. Önkormányzatunk 7 millió forintot biztosított az építkezéshez, mely mutatja
a fejlesztés fontosságát. Az idei évben
a laktanyát újítjuk fel, így Tűzoltóinknak megfelelő körülményeket tudunk biztosítani munkájukhoz. Terveink között szerepel, hogy
Önkormányzati tűzoltósággá alakuljon az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk, így a tűzbiztonság területén
sem marad „fehér folt” térségünk.
Köszönjük segítő közreműködését
mindazoknak, akik segítették a beruházás megvalósulását, és azoknak a
munkáját akik felépítették a garázst.
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Kôtelekrôl elszármazottak
VIII. Székely Majális
találkozóját

VIII. Székely Majális
Május 7-én Településünk delegációja
részt vett Testvértelepülésünkön a VIII.
Székely Majálison. Baráti szeretettel fogadták vendéglátóink küldöttségünket,
és társközségünk Tiszasüly képviselőit,
akiknek sikerült Abod község vezetőivel
előrehaladott tárgyalást folytatni a testvér
települési kapcsolat kialakítására.

A „Határtalanul” program keretében
sikeresen pályázott Iskolánk, így jövőre az Erdélyi kirándulás alkalmával már
Hármasfaluban lesznek elszállásolva a
Kőteleki gyerekek. Az együttműködést
szeretnénk minél szélesebb körben kiterjeszteni, hosszú távon jól működő kapcsolatot kialakítani.

Horgászverseny
A Szabó János Horgász Egyesület április 30-án rendezte tagi
horgászversenyét a Nagytopa horgásztavon, melyre 53 horgász
nevezett, a versenyt Horváth János nyerte 13 kg halat fogott.
A következő (nyílt) horgászversenyt az Egyesület június 11-én
(szombaton) tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Családi lelki nap
Családi lelki napot tartottak a kőtelki
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában. A lelki napot Biró László tábori
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia családügyi referense vezette. A rendezvény 9 órakor püspöki
szentmisével kezdődött a helyi templomban. Ezen a napon az Egyház két
vértanúról emlékezett meg: Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről és
Boldog Ceferinoról, az első boldoggá
avatott cigányról. A püspök szentbeszédében a cigány vértanú életét idézve
állította példaként. A lókereskedőként
élő Ceferino példás családi életét említette, mély hitét, valamint hitvallását
az egyházellenes körülmények között és
vértanúságát. A szentmise után a program az iskolában folytatódott, ahol a

tanulók, tanárok és a tanulók családjai
előtt a megtelt tortateremben a püspök
egyórás előadást tartott. Ferenc pápát
idézte a püspök, aki a családot a Szentháromsághoz, mint szeretetközösséghez
hasonlította. A családi élet boldogságáról, egymás iránti felelősségre buzdította a jelenlévőket. Ezt követően az iskola
udvarán osztályonként bográcsban főztek ebédet a szülők és kötetlen jókedvű beszélgetés volt. Biró László püspök
találkozott a községházán Lovász Tibor
kőtelki polgármesterrel is.
Távozóban a püspök elismeréssel szólt
az iskolában tapasztalt rendezett közösségi életről, valamint az egész nap során
megtapasztalt fegyelmezett magatartásról, amit a tanulóktól tapasztalt.
Köszönjük a szülők együttműködését és
részvételét!
Kirsch Attila

Július 16-án megrendezzük a Kőtelekről elszármazottak találkozóját, melyre
szeretettel várunk mindenkit, aki Kőtelekről elköltözött és szeretne szülőfalujában egy szép napot eltölteni régi
ismerősökkel, információt kapni Kőtelek jelenlegi helyzetéről. A Művelődési
Házban várjuk Kedves Vendégeinket
délelőtt 10-órától.
Részvételi szándékukat jelezzék az
alábbi elérhetőségeken
Tel.: (56) 496-060, (56) 496-002,
E-mail: polgarmester@ kotelek.hu,
Önkormányzatunk vendégül látja a
résztvevőket ebédre, a létszám miatt
kérjük visszajelzésüket. A részletes program a júniusi újságban lesz közzétéve.

Táncvizsga
Intézményünkben a május a vizsgák, éves
mérések, bemutatók hónapja. Így történt
ebben a tanévben is. Mindenki nagyon
várta május 6-át, amikor iskolánk azon
tanulói, akik év közben a Silver Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is év végi
vizsgájukon mutatták be mennyit fejlődtek az eltelt 9 hónap alatt. A vizsga délutánját lázas készülődés előzte meg. Feldíszítettük a Tornatermet, vigyázva arra,

Guinness-rekorddal
a fertôzések megelôzéséért
2016. május 5-én a kéztisztaság világnapja alkalmából iskolánk 50 tanulója is csatlakozott a kézmosás-oktatási
világrekord kísérlethez. Ezt a napot a
kórházak számára találták ki, de ma
már sokféle ember vesz részt e napon
a kézmosás fontosságára figyelmeztető
eseményeken, versenyeken. Iskolánk
tanulói Magyarország több más intézményével közösen az egy időpontban,
több helyszínen kézmosás-oktatáson
részt vevők számának Guinness rekordját tervezték megdönteni. A jelenlegi
csúcstartó a skóciai Glasgow. A Guinness rekord-kísérlet tanóra formájában
zajlott, így könnyen beleilleszthető volt
az iskolai keretek közé. Bizonyított tény,
hogy a szappanos kézmosás mintegy felére csökkenti a hasmenéses megbetegedések kockázatát és segít a légúti fertőzések megelőzésében is. Emlékeztünk
Semmelweis Ignácra, a világhírű magyar
tudósra, aki az alapos kézmosás fontosságára hívta fel a figyelmet már több
mint 150 éve.

hogy a díszlet ne vonja el a figyelmet az
igazi csillogásról: a gyerekekről. A szülők,
nagyszülők, keresztszülők, szomszédok,
barátok, ismerősök is elegáns ruhájukat vették fel, megadva ezzel a tiszteletet
a vizsgázóknak. Pillanatok alatt ünnepi
hangulat varázsolódott a sok verejtéket
látott Tornaterembe és kezdődhetett a
várva várt csoda. A rövid köszöntő után
Zabos Orsolya tanárnő, aki már 3. éve
fáradhatatlan lelkesedéssel és lendülettel
terelgeti gyermekeinket a tánc nem mindig könnyű, de csodálatos világába csoportonként, név szerint szólította a vizs-

gázókat. A gyerekek a Művészeti Iskola
által biztosított szebbnél szebb ruhákban
mutatták be vizsgatáncaikat, melyet minden esetben elismerő, nagy tapssal díjazott
a közönség. Nagyon fontos ez a bátorítás,
hiszen segít a gyermekek önbizalmának
erősítésében. Bebizonyítja, hogy bennük
is rejlik valami plusz, több, amit érdemes
megmutatni. Nagy önfegyelemre nevel,
összpontosítást követel tőlük, és ezt láttuk
is arcukon. Szinte ragyogtak, miközben
igazi csapatmunkáról tettek tanúbizonyságot, ahol mindenki felelős a közösségért.
Nagy köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek is, akik támogatása nélkül
nem érhetnénk el ilyen eredményeket. Év
közben ugyanis szükséges a gyermekeket
átsegíteni az esetleges hullámvölgyön, és
ez csak a felnőttek támogató hozzáállásával lehetséges. Köszönet Szathmáry Szilvia
igazgató nőnek (Silver Alapfokú Művészeti Iskola), és Zabos Orsolya tanárnőnek (Silver Alapfokú Művészeti Iskola),
valamint mindenkinek, aki segíti a közös
munkát! További gyümölcsöző együttműködést kívánok!
Munkácsiné Berényi Edit
Tagintézmény vezető

Röpködtek a jó válaszok a „Mikor kell
kezet mosni?” kérdésre, kiderült, elméletben már a gyermekek is tökéletesen
tisztában vannak azzal, hogy a rendszeres
kézmosással sokat tehetnek az egészségükért, eltüntethetik a koszt, de a vírusokat
és a bacilusokat is. Azon már ők maguk
is meglepődtek, hogy egyetlen tüsszentéssel több mint két méterre repülnek a
kórokozók, a szánk elé tett kezünk nem
elég hatékony, ha útjukat akarjuk állni.
A tökéletes kézmosás technikája már
kifogott rajtuk, s valljuk be, a felnőttek
jelentős része is megbukna ezen a teszten. A kutatások szerint a tenyerünkön,
de főként a kézfejünkön maradnak olyan
területek, amelyeket talán csak nagyon
kevés szappanos víz ér a csap alatt.
A rekordkísérlet hitelesítésének szigorú szabályai vannak, például kamerával
rögzített felvételek, fotók, független tanúk és dokumentáció szükséges hozzá.
Mindezek feldolgozásának átfutási ideje körülbelül egy év, így legkésőbb jövő
ilyenkor tudhatjuk meg, hogy elértük-e
a célunkat.
Kíváncsian várjuk a végeredményt.
Vass Csilla
tanár

Alapítványi gálamûsor
Negyedik éve hagyomány, hogy minden
tanévben a Kőtelki Iskoláért Alapítvány
gálaműsort szervez a kőtelki Szent Gellért
Általános Katolikus Iskolában. Idén erre
a rendezvényre május 13-án, pénteken
került sor. Az iskola tornatermében ös�szegyűlt szülőket, tanulókat, tanárokat,
érdeklődőket Nagyné Baráth Ágnes intézményvezető köszöntötte. A gálaműsor
az 5. osztályos tanulók Palotás táncával
kezdődött. Ezt követően osztályonként
műsorszámokat adtak élő a tanulók, amit
az osztályfőnökeik tanítottak be. Műsorra
került country tánc, kerékpáros bemutató, illetve cigánytánc,szamba,matróztánc.
A műsorban továbbá labdás bemutatóval,
pom-pommal, görögtánccal szerepeltek az
osztályok. A gálaműsor végén a résztvevők
közösen énekelték el az Ez az a nap kezdetű vallási éneket. Az est zárásaként tombolasorsolás volt, a nyereményeket intézmények és magánszemélyek ajánlották fel.
Alapítványunk nevében szeretnénk köszönetet mondani a támogatóknak a felajánlásaikért és a szülőknek, a gála során
nyújtott segítségéért!
Kirsch Attila
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Hittan tábor
Mátraszentimre – Bagolyirtás
Fenntartónk, az Egri Főegyházmegye segítségével ebben a tanévben is eljutottunk
közkedvelt üdülőhelyünkre: Bagolyirtásra, a
Stella-üdülőbe. Ez a 3 napos kirándulás egy
a Fenntartó által biztosított pályázat során
valósulhatott meg április 18-20 között. A
rövid táborozási lehetőség ellenére nagyon
örültünk a kirándulásnak. Jól eső érzés volt,
hogy – bár tanév közben – de lehetőség nyílt
a gyermekek munkájának jutalmazására.

Az idő rövidsége miatt nagyon zsúfolt volt a
program, hiszen 3 nap alatt tettük meg, amire máskor 1 hetünk volt. Már az érkezésünk
délutánján gyalogtúrát tettünk Fallóskútra,
a Mária-kápolnába, ahol már ismerősként
fogadtak minket. Közös imádság és éneklés
után visszatértünk szálláshelyünkre, ahol az
estét lelkigyakorlattal, daltanulással folytattuk. Másnap reggel az üdülő kápolnájában
misével indítottuk a napot, majd bőséges
reggeli Egerbe mentünk, ahol a Bazilikába.
Itt H. Gömöri Rita vezetésével részletes ismertetőt hallottunk. Este a hallottakból vetélkedőt tartottunk.

Június 4.

GYERMEKNAP

14 órakor Kiss Csaba László – a Magyar Honvédség Őrnagya –
Képek Afganisztánból című kiállítás megnyitója a Művelődési Házban
15 órakor Molnár Orsi előadóművész szórakoztatja a kicsiket a nagyszínpadon,
majd az óvó nénik segítségével kézműveskedhetnek a gyerkőcök,
az ugráló vár lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, lehet léggömböt hajtogatni.

KÔTELEKI OLIMPIA

A felnőtt csapatoknak az első olimpiai játékokra emlékezve megrendezzük a
„Minden ami az Olimpiából kimaradt” c. játékos sportvetélkedőt
Agócs Miklósné tanárnő vezetésével.

Elsô közös fotókiállítás
2016. április 27-én Kőtelek polgármestere, Lovász Tibor megnyitotta Ács Eszter
és Molnár Márta első közös fotókiállítását. Ács Eszter születése óta itt él falunkban, a helyi Takarékszövetkezetben
dolgozik. Molnár Márta nagykörűi születésű. Dolgozott a kőteleki postán, talán
innen ismerős sok ember számára. A két
amatőr fotós azon szerencsés emberek
közé tartozik, akiknek megadatott, hogy
a természet csodái mellett nőhettek fel és
élhetik mindennapjaikat. Ők ezzel a lehetőséggel élve, fotózásuk során „elkapták a pillanatot.” A természet közelsége
nemcsak a képek tartalmára vonatkozik,
hanem a dekoráció is egy nagy-nagy erdő
közepére varázsolt minket. A faszeletek, a
sarokban ágaskodó mohával fedett ágak,
a szomorúfűz girbe- gurba gallyain pompázó képek, mind- mind a természet egy-

szerűségét tükrözték. Aki vidéken nőtt
fel az tudja, hogy kincset ér a végtelennek
tűnő szabadság, a jó levegő, a természet
közelsége, az állatok barátsága. Ezt az
érzést próbálták visszaadni képeikkel a
lányok. Örömünkre sokan ellátogattak a
fotókiállítás megnyitójára. Gratulálunk
a lányoknak, csak így tovább!

A 3. nap Szentkúté volt. Itt ismét mise következett, majd nagyon részletes ismertető
a kegyhelyről. Nagyon érdekes információkkal gazdagodtunk, melyet még történelem órákon is hasznosíthatunk. Nagyon
köszönjük a Fenntartónak a lehetőséget,
Fejes János Atyának a lelki vezetést, valamint az üdülő gondnokainak Czégényné
Ildikó néninek, Laci bácsinak és segítőiknek a fantasztikus ellátást, kiszolgálást.
Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk a
későbbiekben is eljutni ide.
Munkácsiné Berényi Edit,
Vass Csilla kísérő tanárok

Kôteleki Mûvelôdési Ház
júniusi programjai
Június 1.
Június 2.
Június 3.
Június 4.
Június 5.
Június 6.
Június 7.
Június 8.
Június 10.
Június 12.
Június 13.
Június 14.
Június 15.
Június 16.
Június 19.
Június 20.
Június 21.
Június 22.
Június 24.
Június 26.
Június 27.
Június 28.
Június 29.

de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Gyógytorna gyerekeknek
Diavetítés gyerekeknek
Gyermeknap
Hastánc tanfolyam
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Herba kör; Gyógytorna gyerekeknek,
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Táncverseny
Hastánc tanfolyam
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Herba kör; Gyógytorna gyerekeknek,
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Internet használat szép korúaknak
Hastánc tanfolyam
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Herba kör; Gyógytorna gyerekeknek,
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Népdaléneklő verseny
a Zene Ünnepe alkalmából
Hastánc tanfolyam
de. Kímélő torna, du. asszonytorna
Herba kör, Gyógytorna gyerekeknek
de. Kímélő torna, du. asszonytorna

A tornákról felvilágosítás Agócs Miklósné tanárnéninél!
A részletes programok megtalálhatók az interneten.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kőtelek Hírei
Felelős kiadó:
Kőtelek község Önkormányzata,
Lovász Tibor polgármester
Megjelenik:
havonta 650 példányban
Fotók és nyomdai előkészítés:
Majzik Zoltán
Nyomtatás:
VM Média Kft.

