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Kôtelekrôl elszármazottak
találkozója
Majd 10 év szünet után ismét megrendezésre került a településről elszármazottak találkozója.
A tél folyamán kiválasztottunk egy nyári
hétvégét, így került a választás július 16ra. A meteorológiai riasztás miatt az előzetes jelentkezők közül többen nem vállalták az utazást és így nem tudtak részt
venni a találkozón. A program első részében bemutattuk az „Ügyes kezek”című kiállítást, melyet a kőteleki lakosok alkotásaiból állítottak ki. Sokan nem is gondolják
mennyi szép, értékes tárgyat készítenek
nagy kézügyességgel lakóink. A kiállítás
megtekinthető a Művelődési Házban augusztus 5-ig nyitvatartási időben, nézzék
meg minél többen.

Megnéztük a tájházat Bozsóné Rozika néni
vezetésével, sok hasznos információt kaptak az érdeklődők. Sokan most jártak először az épületben, eddig csak kívülről látták a gondozott kis házat és az udvarát. A
Rozmaring dalkör tagjai minden év nyarán
elvégzik az épület karbantartását (tapasztás,
meszelés, takarítás). A régi anyakönyvet
sokan fotózták megtalálták benne szüleik,
nagyszüleik anyakönyvi bejegyzéseit.
Ebéd előtt a találkozó résztvevői tájékoztatást kaptak a közelmúlt történéseiről, a
település jelenlegi helyzetéről, település
fejlesztési elképzelésekről. A finom ebédet
az Iskolakonyha térítésmentesen biztosította részünkre. Köszönjük!
Az ebéd utáni séta az Iskolába vezetett,

Kôtelekre látogatott

latörténeti kiállítást, óvodát, a Tiszát, a
Nagytopa horgásztavat, mentőállomást.
Meglátogattuk Sándor János Erdélyi fafaragó művészt, a GESZ műhelynél, ahol
faragta a falunapon felállítandó kopjafát.
A testvérkapcsolat tiszteletére szeretnénk
a kopjafát a falunap keretében a Szabadság és Damjanich út kereszteződésében felavatni augusztus 13-án délelőtt
10-órakor. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt az avató ünnepségre!

Kőtelekre látogatott július 7-én Izsák
Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke és testvér településünk Hármasfalu
képviseletében Csonta Ferenc. A testvér
települési kapcsolatok kiszélesítéséről
egyeztettünk és vendégeinknek bemutattuk településünket. A Polgármesteri
Hivatal és az ott folyó munka bemutatása után megtekintették a tájházat, isko-

ahol mindenki nosztalgiázhatott a régi
tablók láttán. Sokan számolgatták, hogy
a régi osztálytársak közül már milyen sokan nincsenek közöttünk, pedig még Mi
sem vagyunk olyan „Öregek”. Sajnos falunk büszkeségét az Iskolatörténeti kiállítást nem tudták vendégeink megtekinteni, mert az előzetes egyeztetés ellenére
a Tagintézmény vezető önhatalmúlag
szétbontatta.
Az Óvodában az intézmény vezetője
Győri Imréné tartott tájékoztatást az oktatási-nevelési munkáról az intézmény
életéről, bemutatta az épületet. Örömmel töltötte el vendégeinket, hogy milyen szép és felszerelt óvodába járhatnak
a gyerekek, szerettek volna kisgyerekként
ilyen oviba járni.
Visszatérve a Művelődési Házba kötetlen
beszélgetéssel folytatódott a délután, előjöttek a régi emlékek, anekdóták sok nevetéssel. A nosztalgiázásnak az idő múlása
vetett véget, estefelé egy szép élménnyel
gazdagodva vettek búcsút vendégeink
szülőfalujuktól. Aki ellátogatott a rendezvényre jól érezte magát, mindenki feltöltődött a jövő évi viszontlátásig.
Jó érzés volt tapasztalni, hogy a gyökereikhez ragaszkodó elszármazottak milyen örömmel jöttek Kőtelekre. Jelenlegi
lakóhelyüktől függetlenül mindig haza
fognak jönni, és Mi szeretettel várjuk
Mindannyiukat.
Jövőre ismét meg szeretnénk rendezni a
találkozót, így a régi szlogennel búcsúztunk: „Jövőre Veletek Ugyanitt!”

Kőtelek Hírei
Ügyes kezek

2016. július 14-én 17 órakor megnyitottuk az „Ügyes kezek” kiállítást Kőtelken
a művelődési házban. Sok-sok kíváncsi
szempár és a mosoly az arcokon, megelégedettséggel töltött el mindenkit, aki ezt a
kiállítást megtekintette. Szeretnénk névre
szólóan megköszönni a sok-sok kézimunkát, amit a kiállításra kaptunk. Arnóth Istvánné csuhéfigurái megelevenedtek a polcok tetején, nagy türelemre és aprólékos
munkára vall. Matécsik Andrea gyöngyfái
a szivárvány minden színében kápráztatták a kíváncsi szemeket, a poharak díszítése is lenyűgözött mindenkit. Szabó
Andrásné horgolása rendkívül tetszetős
legyen az szőnyeg, terítő, karácsonyfadísz,
vagy akár egy egyszerű ceruzatartó. Keő
Józsefné horgolt ékszereit mindenki ámulattal csodálta, nem kevésbé a sálait és az
ágytakaróját. Agócs Miklósné függönye és
falvédője az eleganciát tükrözte. Nagyon

sok munkaóra van a kézimunkái mögött.
Majercsik Imre mondhatjuk nyugodt
szívvel, hogy a vesszőfonás nagy mestere.
A kosarak és kasok valamint a demizsonok díszítése mind-mind a rátermettségét
tükrözik. Földes Jánosné fonalból szőtt
szőnyegei méltán viselhetnék a korhű és
praktikus nevet is. A türelem és szépérzék
gyümölcsei. Kiss Jánosné egyedi stílusban

Összecsendül két pohár
Zenés délutánt rendeztünk július 22-én a Tájház udvarán. Sasa Eszes Sándor előadóművész szórakoztatta a közönséget, szintetizátoron Szabó Kálmán kísért. A műsor szünetében fellépett a Kőteleki Rozmaring dalkör. A művész úr nagy szeretettel, odaadással,
a zene iránti alázattal énekelt. Hallhattunk magyar nótákat, operetteket, sőt még tánc
dalokkal is nosztalgiázhatott a nagyérdemű. Sikerült egy nóta erejéig táncraperdíteni a
közönséget. Az est utolsó részében, kívánság műsor volt, ahol együtt dalolt mindenki.
A maroknyi közönség nagyon jól érezte magát.

varrt állatkái az érdeklődés középpontjává
váltak. Precíz munka, finom kelméből.
Az érdeklődés rendkívül nagy a kiállítás
látogatottsága napról napra nő az érdeklődők és a falu örömére. Ezt a hagyományt szeretnénk ápolni, minden évben
megrendezni, teret adva ezzel a leendő alkotóknak és jövőbeni szép munkáiknak.
Csánkiné Csörghe Krisztina

A diavetítés varázsa
Bebizonyosodott, hogy a több mint
30 éves diavetítő még ma is sok boldog, meghitt percet okoz a gyerekeknek. Szép számmal ellátogattak a kis
nebulók a Művelődési Házunkba,
ahol tátott szájjal nézték és hallgatták a tanulságos meséket. Nagy sikert
arattak a régi közkedvelt mesefigurák,
mint: Hófehérke, Jancsi és Juliska,
Öreg néne...
Megnyugtató érzés, hogy a mai rohanó és modern technika világában
is nagy tetszést keltettek a régi-régi
diafilmkockák. Közkívánatra folytatjuk programunkat. Ugye, milyen csodákra képes is az emberi hang?

Jubileumi évforduló
2016. július 8-án ünnepelte 20 éves jubileumi évfordulóját a Mozgássérültek
JNK-Szolnok Megyei Egyesület Kőtelek
és Vonzáskörzetének csoportja. A csoport 1996-ban alakult meg Kőteleken
69 fővel. A csoport megalakulását én
szerveztem Kőtelek és vonzáskörzetében.
Nagyon fontosnak tartottam és tartom,
hogy mozgáskorlátozott csoport létrejöjjön és működjön mindenféle szempontból. A sérült emberek tájékoztatása, életkörülményeik javítása, szaktanácsadás,
szervezetben való együttműködés. Társa-

dalomba való újbóli beilleszkedés, ezáltal
rehabilitálódnak, és nem érzik a társadalomból való kirekesztettségüket sem. Tájékoztatásom során a tagok egyöntetűen
engem választottak csoportvezetőnek.
1996-ban Nász Margit volt az egyesület
elnöke. Csoportunk a Megyei Egyesülethez tartozik, érdekvédelmi és jogi képviselettel rendelkezik tagjai felé. Személyes
tapasztalatom során rájöttem mikor egyre
többen és többen jelentkeztek a csoportba, hogy milyen fontos sorstársaink segítése a hátrányok leküzdésében, hiszen a
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falun élő emberek mindenféle szempontból hátrányosabb helyzetben élnek. Tájékozatlanabbak az őket megillető jogok
vonatkozásában. 1997-ben már 219 főre
bővült a tagok száma. Még ebben az évben Nász Margit elnök asszony egészségügyi pályázaton nyert (fizikoterápia,
gyógytorna, gyógycipő segédeszközök kiírása). Ezt a szolgáltatást dr. Kormos Ildikó főorvosnő szakrendeléssel egybekötve
helyben végezte és végeztette el. Nagy sikere volt, mivel a sérült embereken kívül
bárki igénybe vehette akinek mozgásszervi problémái voltak. Minden évben csoportgyűlés keretében tájékoztattam a tagságot az őket megillető kedvezményekről,
formanyomtatványok kitöltésével is segítve őket (nyugdíjügyek, segélykérelmek,közlekedési támogatás stb). Évente
megtörtént a segédeszközök bemutatása,
ortopéd szakrendelés, szűrővizsgálatok, és
előadások szervezése előadók közreműködésével. 2002-ben a csoport létszáma
350 főre bővült, de még ennél is több a
rászoruló emberek száma. Az egyesület elnöke ekkor dr. Urbán Szabó Béla lett, aki
ma is betölti ezt a tisztséget. Ebben az évben megválasztottak a Megyei Egyesület
vezetőségébe, melynek mai napig a tagja
vagyok így segítve csoportom problémáinak megoldását. Az érdemi munkámat
segítőimmel együtt társadalmi munkában végzem. Külön köszönet segítőimnek
Márkus Imrénének, Nagy Ferencnének
Kőtelekről, Szamák Bélánénak Nagykörűből, és Székely Mihálynénak Tiszasülyről, és mindazoknak akik valamilyen
formában segítik a munkámat. Külön
köszönetet mondok Lovász Tibornak
Kőtelek polgármesterének, és képviselőtestületének, és a környező falvak polgármestereinek és képviselőtestületeinek.
Berényi Lajosné
csoportvezető, vezetőségi tag
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2016. augusztus 13.

Hagyományos töltött káposzta főző verseny, régi cigány étel kóstolás – RNÖ Szabadság út 1.
Kopjafa avatás – Szabadság út - Damjanich út sarok
Burai Flórián RNÖ elnök köszöntője – Szabadság út 1.
Versenyek: Kőtelek legerősebb embere címért,
Kőtelek legszebb asszonya címért – Szabadság út 1.
11.00 Sándor János székelyszentistváni fafaragó kiállításának megnyitója – Művelődési Ház
13.00 Népi játékok játszóháza – Martfűi Szabadidő Kör közreműködésével, Szent István tér
07.00
10.00
10.30
10.40

Szent István tér színpad
14.30
15.00
15.30
17.00
17.20
17.40
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

Ghyczy Tamás bűvész gyerekműsora
Polgármesteri köszöntő
Magyar nóta-operett műsor – Fellépnek: Madarász Katalin, Bányai Márton, Sűlyi Károly
Kőteleki hagyományőrző „LURKÓK” cigánytáncot adnak elő – betanította: Burai Flórián
Rozmaring dalkör műsora
Táncbemutató a Silver művészeti iskola helyi tagozatának növendékeivel
Solymos Tóni műsora
Tombola, eredményhirdetés
Gajdos Zoltán stand up comedy humorista műsora
Sós Feco & Hencsy műsora
Nosztalgia DISCO Dj. Kaszanyi Lajos

Napközbeni programok:
Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó bemutatója,
népi játékok játszóháza • csillámtetoválás • kirakodó vásár • büfé
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

