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Önkormányzati Hírek
Megalakult a Kôteleki
Sport Egyesület
Június 10-én megalakult a Kőteleki
Sport Egyesület 18 alapító taggal, az
egyesület bejegyzése folyamatban van.
Az Egyesület Elnöke Tari János lett, a
labdarúgó csapat edzője pedig Munkácsi
József. Mindketten helyi kötődésűek, a
foci szeretetéért és településünk közösségi
életének fellendítéséért anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.
Ősztől szeretnénk indítani labdarugó
csapatunkat a megyei harmadosztályú
labdarúgó bajnokságban sportolási lehetőséget biztosítva fiataljainknak.

I. Kôteleki Olimpia
A felnőttek sem tétlenkedtek a gyereknapon egy percig sem. A 120 éve megrendezett első újkori olimpia játékokra emlékezve, „Minden ami az olimpiából kimaradt”
címmel megrendeztük Kőtelek első olimpiáját. Hat felnőtt csapat nagy lelkesedéssel és győzni akarással vágott bele az ötletes
és változatos ügyességi játékokba. Láthatták a nézők, hogyan kell profi módon lufit
borotválni, pár perc alatt a legtöbb szót alkotni betűtésztából, törésmentesen tojást
dobálni stb… A próbatétel olykor-olykor

Új emlékmû épül
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott
be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melyben a pályázat tartalma egy
emlékmű építése volt. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 2 500 000 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott
Községünk.
Az emlékművel szeretnénk méltó emléket állítani a Gulágra elhurcolt és a II. világháborúban elhunyt Kőteleki lakosok
tiszteletére. Kőtelek egy régi kötelezettségének tesz eleget, hogy 72 év elteltével
az elhunytak neveit tartalmazó névtáblát
készíttet, és azt egy emlékművön helyezi

el. A Szent István térre tervezzük az emlékművet, a Tisza gátra vezető úttal párhuzamosan, az országzászlóval szemben.
A Támogatási szerződést a Minisztérium
június 16-án írta alá, az építési munkálatok hamarosan el fognak kezdődni. Az
ünnepélyes átadást előreláthatólag november elejére tervezzük.

az edzettebb tagoknak is feladta a leckét.
Tűzoltók, Polgárőrök, Horgászok, Szociális gondozók, Óvónénik és a Kosarasok
csapatai mérkőztek egymással, tanúbizonyságot téve arról, hogy egy ilyen kis
faluban is mennyire jól lehet magunkat
érezni, gyermeki szívvel küzdeni. Jó csapatszellemben egy jót játszani és talán a
lényeg ennyi: játszani. Mivel ez a délután
az egészséges életmód jegyében zajlott,
ezért a díjakat is gyümölcsökben mértük.
Az eredményhirdetéskor kialakult örömmámor, mindannyiunkkal elfeledtette a
játék alatt történt hasra eséseket, az egyenetlen terep buckáit, a tűző napsütést, egy
cél vezérelt mindenkit: a győzelem. A jókedv, ami jellemezte az egész napot, pedig
hab a tortán. Kikapcsolódásra néha-néha
mindenkinek szüksége van. A sikerre való
tekintettel terveink között szerepel minden év júniusában megrendezni a Kőtelki
Olimpia Játékokat. Köszönjük szépen a
közreműködést Agócs Miklós tanár úrnak, valamint Agócs Miklósné tanárnőnek, mind a játék levezetésében, mind a
sok-sok előkészületben való lelkes munkájukat.
Csánkiné Csörghe Krisztina
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Afganisztán képekben
2016. június 4-én a gyermeknapi program egy fotókiállítás megnyitójával indult. Kiss Csaba László őrnagy, afganisztáni képei rejtelmes, néha felfoghatatlan
információk világába repített minket.
Őrnagy Úr nagyon készségesen válaszolt
a látogatók kérdéseire, minden képhez
egy-egy történetet csatolva. Fotókon
keresztül mutatta be ezt a sokszínű világot nekünk, a mindent eláruló arcképek mintha megelevenedtek volna
történetük hallatán. Rendkívül érdekes
és ugyanakkor torokszorító emberi sor-

sok nyíltak meg előttünk a képek láttán
és a hozzáfűzött mondandó hallatán.
A tájképek is magukért beszéltek. A mérhetetlen szegénység, ugyanakkor a gazdagság is láthatóvá vált az emberek otthonát
megpillantva. A sivár perzselő melegben
szinte a mindennapok is elviselhetetlenek, kiváltképpen a nők számára, akiknek
az egész arcot, testet betakaró ú.n. „burká”-ban kényszerült mindennapjai voltak
sokkolóak számunkra. Nagyon érdekes,
ugyanakkor elgondolkodtató volt mindannyiunknak az Őrnagy Úr beszámolója
saját ott átélt élményeivel átszőve.
Csánkiné Csörghe Krisztina

VIII.
Székely Majális
Kôtelekrôl

elszármazottak
találkozója
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.

Molnár Orsi gyermek mûsora Nóta délután
A gyermeknap Molnár Orsi vidám, zenés,
éneklős műsorával folytatódott, melyben
a falu apraja maximálisan kivette a részét.
Mesés álarcokat pillanthattunk meg apukákon, anyukákon, testvéreken, ezzel is
színesebbé téve a műsort. A gyermekek és
vele együtt a szülők és nagyszülők is egy
órácskára meseországi kaland részeseivé
váltak, a gyermekek nagy-nagy örömére.
Minden vállalkozó családtag bevonásával

Horgászverseny
Június 11-én a Szabó János Horgász
Egyesület nyílt horgászversenyt rendezett
a Nagytopa horgásztavon. A versenyre
79 horgász nevezett, első helyezést ért el
Fekete Tibor nagykörűi horgásztársunk
24 kg hallal, második helyezést ért el
Bozóki Péter, míg a harmadik Házi Tamás lett.

Gratulálunk az elért eredményhez
horgászainknak!

vált rettentő izgalmassá ez az éneklős műsor. Az önfeledt kacagás és hangos mókázás folytatódott a gyerkőcök körében, ami
csak erősödött a nap folyamán, amikor is
birtokukba vették az imádott légvárukat.
Szebbnél szebb hajtogatott állat lufikkal
kápráztattak el minket. Az óvó nénik segítségével a kézműveskedés csínját-bínját
is elsajátíthatták a lelkes nebulók.
Csánkiné Csörghe Krisztina

Július 22-én 18 órakor
a Tájházban zenés
délutánt rendezünk,

Eszes Sándor

előadóművész fellépésével.

Iskolai Hírek
Erdélyi élmények
A Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola hat tanulója, a nagykörűi iskolásokkal együtt június 2-án Erdélybe indult a
Határtalanul pályázat keretében. Ennek
a pályázatnak az a célja, hogy minden
gyermek, legalább egyszer eljuthasson a
hazánktól elcsatolt magyarok lakta területekre és ismereteit e tanulmányi kirándulások alkalmával bővíthesse. Élményekkel
teli három napos utazásunk során nagyon
szép helyeken jártunk: Nagyváradon,
Kolozsváron, Tordán, Torockón és Kalotaszentkirályon. Megismerkedtünk a
csodálatos kalotaszegi népviselettel, néptáncbemutatót láttunk, majd táncházban
kalotaszegi táncot tanultunk. Mérán egy
háznál a valóságban láthattunk egy cifra
szobát és a néni által készített, gyönyörű,
gyöngyökkel kivarrt népviseleteket. Találkoztunk Élesden helyi fiatalokkal az iskolában, akikkel közös vetélkedőn vettünk
részt. Megkoszorúztuk Ady Endre szobrát
Kalotaszentkirályon, Petőfi Sándor szobrát Tordán és a Házsongárdi temetőben
a magyar irodalom és művészet néhány
jeles alakjának sírját. Bár az idő nem volt
túl kegyes hozzánk, két napon keresztül
ömlött az eső, ez mégsem tudta elrontani
a kedvünket. Szakadó esőben indultunk
el meghódítani a Tordai hasadékot, ami
valószínűleg örök élmény lesz mindannyi-

Elsôáldozás
Az iskola fő feladata, az oktatás mellett a
nevelés. A katolikus iskolák emellett különös figyelmet fordítanak arra, hogy a
gyermekek minél közelebb kerülhessenek
egymáshoz, Istenhez, próbáljanak a tőlük
telhető legnagyobb tiszteletet adni a kör-

unk számára. Nagyon sok hasznos ismerettel gazdagodott tudásunk és egy kicsit
betekinthettünk a kinti magyarok életébe.
Szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak, hogy anyagi támogatással
hozzájárultak a gyermekek utazásához.
Koncsikné Nagy Éva

Iskolai ballagás
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola nyolcadikos diákjainak ballagása június
18-án, szombaton volt. Meglepetésként
az ünnepély előtt a ballagók, szüleikkel
együtt a tanári szobában egy szál virággal meghatóan búcsúztak tanáriaktól. Ezt
követően osztálytermükből indulva, élen
osztályfőnökükkel Vass Csilla tanárnővel
még egyszer, utoljára körbejárták a tantermeket, majd a „Ballag már a vén diák…”
kezdetű tradicionális énekkel a tornaterembe vonultak, ahol a tanárok, hozzátartozók, érdeklődök, valamint kisebb diáktársaik várták őket. A ballagók megható
elköszönő, műsora után Nagyné Baráth
Ágnes igazgató következett búcsúbeszéddel, aki a katolikus iskola embert nevelő
feladatáról beszélt. Majd Munkácsiné Berényi Edit tagintézmény vezető köszöntötte az egybe gyűlteket,a ballagókat, akiket mindenre rácsodálkozó és mindenkit
befogadó jóravaló gyerekekként jellemzett. Beszéde végén hangoztatta, hogy ne
nyezetükben élőknek és egymásnak. Így
válhatnak kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké. Ennek legfontosabb alkalmai a
tanórák mellett a havi iskolamisék, a heti
osztálymisék, illetve a lelki napok. Azt
tapasztaljuk, hogy tanulóink egyre elmélyültebb hitéletről tesznek tanúságot. Ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy június

feledjék az iskolában kapott értékeket, a
templomot és az iskolát. Minden tanuló
vidám közös éneklésével fejeződött be az
ünnepség,amelyen részt vett Fejes János
plébános és Győri Imréné óvodavezető is.
Kirsch Attila

Évzáró a templomban
Hagyomány, hogy a tanévet lezáró ünnepélyt szentmisével tartja a Szent Gellért
Katolikus Általános iskola. Az idén június
19-én, vasárnap került sor a tanév zárására. A vasárnapi szentmisét Fejes János
plébános celebrálta. Szentbeszédében a jól
végzett munka öröméről és Istennek hálaadásról beszélt. A szentmise után Munkácsiné Berényi Edit tagintézmény-vezető
értékelte az elmúlt tanévet, ismertette eseményeit. Őt Nagyné Baráth Ágnes igazgató követte beszéddel, majd bezártnak
nyilvánította a 2015/16-os tanévet. Jutalomátadások követték a beszédet,az osztályok legjobbjai könyvjutalomban részesültek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
vezetője Burai Flórián is könyvjutalomban részesítette a kiemelkedő és példamutató tanulókat. Az iskolai munkát segítő
tanulók szülei oklevelet vettek át az iskola
vezetőitől. Az ünnepi alkalom végén kézhez kapták bizonyítványukat a tanulók
osztályfőnöküktől és hivatalosan is kezdetét vette a diákok nyári szünideje.
Kirsch Attila
12-én ismét 9 elsőáldozónk volt. Fejes János plébános és Kirsch Attila tanár úr, hitoktatónk, sokat tettek ennek érdekében.
Köszönet munkájukért, ahogyan a kollégákat és a diákokat is köszönet, és dicséret
illeti. A legnagyobb dicséret és köszönet
azonban azoké a szülőké, nagyszülőké,
akik hitükkel, meggyőződésükkel segítették a gyermekeket életük e nagyon fontos
állomásához érni. Mindannyiunk számára leírhatatlan élményt nyújtott ez a nap
és az a látvány, ahogyan szinte zsúfolásig
megtöltöttük a Templomot! Nagy örömmel töltött el, hogy iskolatársaik is részesei akartak lenni az elsőáldozók felemelő,
megható élményének. Itt voltak, kellő
komolysággal, fegyelmezettséggel, átérzéssel segítették a szertartást. A gyermekek
arcán meghatódottságot, míg a felnőttek
szemében bizony egy-két könnycseppet is
láttunk. Még egyszer nagyon köszönjük!
Munkácsiné Berényi Edit
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Író-olvasó találkozó
Színvonalas rendezvénynek adott otthont 2016. május 21-én délután a Kőteleki Könyvtár, Információs és Közösségi
Hely. Vendégünk volt falunk szülöttje,
Drajkó-Sárosi Kinga író, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár. Több részből álló
előadást láthattunk, melynek első felében
az írói önéletrajz változatos, színes diavetítéssel egészült ki. Ezzel párhuzamosan,
egy másik kivetítőn a Lórika kalandjai
című mesekönyv egyik illusztrátora, Péterfi
Krisztina is bemutatót tartott. A jelenlévők nyomon követhették, hogyan készül
el egy fényképszerű, digitális illusztráció.
E közben a gyerekek a könyv kontúrrajzait színezhették ki, egy kis rajzverseny keretén belül. Az előadás második részében
pedig sor került a Lórika kalandjai című
mesekönyv könyvbemutatójára is. Az írói
életrajzban elhangzott, kik voltak nagy hatással a későbbi pályára: dr. Lázár Zoltánné, a szerző magyartanára, valamint Seprősi-Czárán György író-publicista, akinek
útmutatása mellett újságírásba kezdett.
Cikkei, tudósításai jelentek meg a Mezőtúr
és Vidéke hetilapban, maga is lapot alapított szeretett alma materében, a mezőtúri
Teleki Blanka Gimnáziumban.
A DUNA TV számára, a filmrendező-producerről, Korda Sándorról készítettek egy
dokumentumfilmet 1993-ban, melynek
riportere, narrátora volt, ebből egy néhány
perces összefoglalót vetített. Láthattunk
bejátszást a zenés színdarabból is, amit
szintén 1993-ban írt és rendezett Mezőtúron. Ugyanebben az évben ismerkedett
meg Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költővel, Nagy László költő öccsével, a Nemzet Művészével. Szépirodalmi
látásmódját, ízlését nagyban befolyásolta
ez a találkozás, valamint későbbi beszélgetéseik. Ágh István költői jubileumi rendezvényén találkozott Csukás Istvánnal,
Lázár Ervinnel, akik munkássága szintén
nagy hatást gyakorolt rá. A szombathelyi
évek alatt Dr. habil Fűzfa Balázs egyetemi tanár, irodalomtörténész volt a mentora. Az ő gondozásában jelent meg első
tudományos igényű, irodalomtörténeti
munkája is Gogol Holt lelkek című regényéről. Ugyanebben az évben saját erdélyi
gyűjtését Katona-miatyánk címen pub-

likálta a Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum
hasábjain. Diplomamunkáját Pilinszky
János költészetéből írta, s a költő barátja,
dr. Jelentis István, Széchenyi-díjas piarista
szerzetes, teológus, író, magyar és hittan
szakos tanár volt a konzulense. Ezekben
az években katonai újságírással is foglalkozott, tudósításokat, recenziókat, interjúkat készített, egyebek között a Magyar
Honvéd számára. Mentoraként emlékezett
meg a néhai Prof. dr. Szabó A. Ferencről, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem professzor emeritusáról. Az ő ötlete nyomán
saját rovatot indított az egyetemi újságban,
Katonaköltők címmel. Ekkor már a Hallgatói Közlemények, valamint a Társadalom és
Honvédelem című periodikák korrektora is
volt. Elmondta: legbüszkébb arra a könyvfejezetére, amelyet Költészet és forradalom
címmel az 1956-os Forradalom és szabadságharc évfordulójára írt. A kötet könyvbemutatóján, az 1956-os Intézetben, a téma
avatott szakértője, dr. Horváth Miklós történész, egyetemi tanár, az MTA doktora elmondta, hogy ezt a tanulmányt kitűnőnek
tartja. Drajkó-Sárosi Kinga a szóban forgó
tudományos kiadványból egy ajándékpéldányt nyújtott át a kőtelki könyvtárnak.
Kiderült az is, hogy előszeretettel foglalkozott kutatásaiban olyan témákkal, amelyeket kevesen karolnak fel. Bemutatta a roma
költészet néhány gyöngyszeméről írott tanulmányát is. A költői munkája részeként
említette a Magyar Naplóban és más helyeken megjelent verseit. Az előadása közben
utalt tanári munkájára, gyerekek számára
írott színdarabjaiból rövid videó bejátszásokat láthattunk. Az első előadás végén, a
helyszínen kiállított munkáiba olvashattak
bele az érdeklődők. A szünet időtartama
alatt lehetőség nyílt véleménynyilvánításra,
négyszemközti eszmecserékre is. De akadt,
aki a digitális rajztáblát és a rajzolóprogramot is kipróbálta.
A második elődás a Lórika kalandjai című
mesekönyv könyvbemutatója volt. Elhangzott: a könyv elsősorban a környezetvédelemre, állatszeretetre nevel. A mesekönyvhöz tartozik egy ismeretterjesztő,
szórakoztató honlap is, ahol az állatszereplők leírásain túl videókat is nézhetnek
kicsik és nagyok. Vásárolhatnak egy we-

báruházban Lórika-termékeket, köztük a
könyvet is. Ingyenesen letölthető feladatlapokat is tartalmaz az oldal a könyvhöz
kapcsolódóan. Ezek Szövegértés, Természetismeret, Magyar nyelv témakörökben
nyújtanak segítséget a mélyebb, jobb megértéshez. Jelenleg az angol és német nyelvi
feladatlapok kidolgozása folyik. A bemutatón az illusztrációkból nagyításokat csodálhattunk meg.
Az előadás végén érdekes, inspiráló hozzászólások hangzottak el. Minket is büszkeséggel töltött el Lovász Tiborné óvónő
beszámolója arról, hogyan dolgozzák fel a
kicsikkel az óvodában a könyvet. Felmerült
az igény óvodások számára készített Lórika-kiadvánnyal, valamint feladatlapokkal
kapcsolatban is. Az előadás végeztével Lovász Tibor polgármester úr megköszönte
az alkotóknak, hogy elfogadták a meghívásunkat, az egybegyűlteknek a részvételt.
A rajzverseny eredményhirdetésén Péterfi
Krisztina, a könyv illusztrátora útravaló
tanácsokkal is ellátta a gyerekeket, akik
csillogó szemmel fogadták szavait és az elismeréseket. Az írónő Lórikás Falinaptárt,
valamint Órarendeket és Könyjelzőket
adott át a díjazottaknak: Márkus Boglárkának, Erka Dzsenet Tujának, Erka Dzses�szika Brendának és egy kétéves kisfiúnak is.
A könyvbemutató végén lehetőség nyílt
könyvvásárlásra is, az alkotók dedikáltak,
és közös fotók is készültek a gyerekekkel.
A találkozón új tervek szövődtek, új kapcsolatok születtek, régiek újultak meg. A sikeres rendezvényért köszönetet mondunk
a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárnak,
Kőtelek Község Önkormányzatának és a kőtelki szervezőknek.

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

