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Augusztus 13-án 10 órakor kopjafa ava-
tást rendeztünk melyen, az Erdélyből 
érkezett Makfalva, Kőtelek testvértelepü-
lésének küldöttsége is részt vett. A Sza-
badság út – Damjanich út sarkán felállí-
tott kopjafa a testvértelepülési kapcsolat 
tiszteletére készült. Rá van vésve: Egy az 
Isten, egy a Nemzet, rajta van a Magyar 
címer, Makfalva címere és Kőtelek címe-
re. Sándor János  az erdélyi székelyszen-
tistváni fafaragó művész  faragta a kop-
jafát. Sándor János testvértelepülésünk 
díszpolgára. Ünnepségünkön nagyon so-
kan részt vettek, ahol beszédet mondott 
Lovász Tibor polgármester és Vass Imre 
Makfalva polgármestere.
Ezúton szeretnénk mindenkinek megkö-
szönni a megjelenését.

Kopjafa avatás

Falunap
Augusztus 13-án falunapot tartottunk 
Kőtelken, mely már hagyománnyá vált 
falunkban. A piactér egy-kettőre vidám-
parkká változott a picik és kicsik nagy- 
nagy örömére. Mosolygós, vidám arcok 
ragyogták be főterünket. Az ugráló vár a 
céllövölde, sergők, mind-mind visszahoz-
ták a sok évvel ezelőtti  fergeteges hangu-
latot. A színvonalas bűvész show Ghyczy 
Tamás előadásában még több nézőt von-
zott a színpad közelébe. A helyi népdalkör 
műsora is színesítette a programot. Bányai 
Márton előadóművész énekhangja min-
den korosztályt magával ragadott. A taps 
tovább folytatódott, Madarász Katalin 

nótaénekes láttán. Már nem először lépett 
fel falunkban, évről évre egyre nagyobb si-
kerrel. Este 18 órakor Solymos Tóni mű-
vészúr hangjától és a megérdemelt tapstól  
visszhangzott a Tisza partja. A tombolák 
őrületes számban fogytak és találtak új 

gazdákra. Értékes nyeremények kerültek 
kisorsolásra. Mikrohullámú sütő, meleg 
szendvics sütő, vasaló stb.. és a fődíj kerék-
pár, jó néhány szerencsés embernek ara-
nyozta be a napját. A meggypálinka, bor, 
sütemény, lekvár és dzsem verseny győzte-
sei is átvehették megérdemelt jutalmukat. 
Este 21 órai kezdettel az est fénypontja 
Sós Fecó és Hencsy is számot adhattak 
énektehetségükről, hatalmas tapsvihar 
közepette. A falunapi programot a végén 
a discó zárta le. A szervezők igyekeztek 
minden korosztály számára színvonalas és 
szórakoztató programról gondoskodni. 
Nyugodt szívvel kijelenthetjük:  
EZ SIKERÜLT!

Csánkiné Csörghe Krisztina

KőtelekKőtelek HíreiHírei



KőtelekHírei
90 éves évforduló
Bognár Mihály bácsi  augusztusban volt 
90 esztendős. Polgármester Úr köszöntöt-
te őt. Sajnos nem tudta a családja körében 
ünnepelni a születésnapját, mert a felesége 
már pár éve meghalt, a két gyermeke kö-
zül a fiát már szitén eltemette. A lányával 
él együtt, ő gondozza. Mihály bácsi kőtel-
ki születésű, itt élte le az életét. Jó egész-
ségnek örvend, sokat mesél a régi időkről.  
Tavaly még beültette a nagy kertet, kapál-
ta, gondozta. Lányával együtt megterme-
lik a konyhára való zöldséget, gyümölcsöt. 
A tyúkok csirkék sem hiányozhatnak az 
udvarról. Figyeli a napi híreket a tv-ben, 
újságot olvas. Nagyon örült Polgármester 
Úr ajándékának. Szép hosszú életet kívá-
nunk neki erőben, egészségben. 

Lelkes kis csapatunk a kőteleki Herba 
Kör, gondolt egy merészet: „Főzzünk 
közösen lekvárt”.
Az alapanyagról, jelen esetben a szilváról  
Polgármester Úr gondoskodott. Kaptunk 
még üstöt, üstházat és más kelléket ami 
szükséges a lekvár főzéshez. Ami meg 
nem volt, hoztuk mi magunk.
Egész napos programra számítottunk, 
ezért már reggel 8 órakor elkezdtük a 
szilva mosását, válogatását. A 22 szorgos 
kéz (ez 11 asszonyt takar, ezt is írhattam 
volna…) gyorsan az üstbe terelte a sok 
szép mosolygós szilva szemet. És elkez-
dődött az igazi munka: két asszony fo-
lyamatosan kavarta… kavarta… és csak 
kavarta a szép lassan fortyogó szilvát. 
Gyakran váltottuk egymást, hiszen so-

Szilvalekvárt fôztünk

kan voltunk. A munkánk eredménye 
délutánra már látszódott: még vagy 4-5 
óra és lekvár lesz ebből. Így is lett. Este 
7 órakor elzártuk a tüzet alatta. Kész a 
lekvár, lehetett üvegekbe tölteni, majd 
száraz dusztba került. Egész nap rengete-
get beszélgettünk, jókat nevettünk. Egy 
hét elteltével felcímkéztük, díszítettük az 
üvegeket. Alig várjuk a következő lekvár 
főzést, hogy úja hosszabb időt is együtt 
töltsünk (de akkor már elhozzuk férjein-
ket is?).
A lekvár egy részéből ajándék lett, büsz-
kén nyújtottuk át testvértelepülésünk  
delegációjának a szépen elkészített  és na-
gyon finom szilva lekvárt.

LMI.
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„Fába faragott 
álom” kôtelken
Augusztus 13-án kőtelek község meg-
rendezte az immáron  már hagyomány-
nyá vált falunapi rendezvényét, amelynek 
keretén belül 11 órai kezdettel Sándor 
János székely fafaragó művész kiállítása 
vette kezdetét. Testvértelepülésünk az er-
délyi  Hármasfalu delegációjának tagjai 
a kőtelki érdeklődőkkel megtekintették 
a szemet gyönyörködtető fafaragásokat. 
Sándor János neve lassan már fogalom-
má vált kőtelken. Műveit már nem elő-
ször vehették szemügyre az érdeklődők 
itt a falunkban. Évtizedekkel ezelőtt szé-
kelykapukat ácsolt és faragott, majd a cí-
merfaragáshoz nyúlt és elgondolkodtató 
dolgokat hozott ki a fa formájából. Sok 
faragásokban azt csodálhatjuk, hogy a fa 
természetes rajzolatait, alakját esetleges 
hibáit, a fában lévő bogokat, töréseket, 

Szeptember 3. 17.00 Jóga
Szeptember 5. 16.30 Asszonytorna 
Szeptember 6. 16.00 Herba kör
Szeptember 7. 16.30 Asszonytorna, 
 15.00 Cigánytánc oktatás                         
Szeptember 8. 14.00 Mesedélután az írni-olvasni tudás világnapja alkalmából    
Szeptember 10. 17.00 Jóga
Szeptember 12. 16.30 Asszonytorna
Szeptember 13. 10.00 Tésztakészítés, 
 16.00 Herba kör
Szeptember 14. 16.30 Asszonytorna, 
                            15.00 Cigánytánc oktatás
Szeptember 17.    Osztálytalálkozó
   17.00 Jóga                            
Szeptember 19.  16.30 Asszonytorna                          
Szeptember 20.  16 óra Herba kör 
Szeptember 21.  16.30 Asszonytorna,
 15.00 Cigánytánc oktatás
 17.00 Kézimunka-kör megbeszélése  
Szeptember 24.   Esküvő
 17.00 Jóga 
Szeptember 26 – október 03.Tüdőszűrés
 16.30 Asszonytorna 
Szeptember 27. 16.00 Herba kör
Szeptember 28. 16.30 Asszonytorna

A műsorváltozás   jogát fenntartjuk!

Kôteleki Mûvelôdési Ház  
szeptemberi programjai

hasadásokat mesterien  használja fel a 
művész, gondolatai, érzelmei kifejezé-
sére. Munkáiban láthatók a honfoglaló 
őseink és a vérszerződés, magyarország, 
erdély a székelység és különböző intéz-
mények, települések címerei. Őrizze Őt a 
magyarok istene, hogy még sok hasonló 
csodában legyen részünk!

Csánkiné Csörghe Krisztina

EB OLTÁS
Felhívjuk az eb tartó gazdák figyelmét, 
hogy kutyáikat a veszettség elleni köte-
lező védőoltásra 2016. szeptember 17-
én (szombat) 7.30-11.00 óráig  Tűzol-
tó garázs (COOP ABC-vel szemben) 
kötelesek elővezetni.
Pótoltásra: 2016. szeptember 24-én 
(szombat) 8.00-13.00 óráig  Tűzoltó 
garázs (COOP ABC-vel szemben) kö-
telesek elővezetni. 

Az eb oltás díja 3500 Ft, mely a törvény 
által előírt kötelező féregtelenítési díjat 
nem tartalmazza. A kötelező féregtele-
nítés elleni gyógyszer  ára darabonként 
200 Ft/10 kg.

Kérjük az eb tartó gazdákat, hogy az 
eb oltási igazolványukat hozzák ma-
gukkal. Új  sorszámozott igazolványt 
adunk. Az a személy, aki a kötelező eb 
oltásnak nem tesz eleget szabálysértést 
követ el, mely szabálysértési bírság ki-
szabását vonja maga után.

Dr.Varga Zoltán, jegyző
Dr. Sass Zoltán,  

jogosult hatósági állatorvos
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Időpont: 2016. szeptember 24., 13.00-16.00 óra. 
Helyszín: Kőtelek, iskola udvara (rossz idő esetén az iskola tornaterme)

Ízelítő a programból:
• gyermekműsorok,
• lufihajtogatás,
• kézműves programok,
• ugrálóvár, arcfestés,
• vetélkedők, játékos feladatok,
• bohócműsor.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket, diákot, családot.

Ingyenes  
szûrôvizsgálat

Szeretettel vár minden érdeklődőt 
a Szolnoki Egészségfejlesztési Iroda Egészségnapján!

Helyszín: Kőtelek, Szabadság u. 1. 
 2016. szeptember 24.

Ingyenes szűrővizsgálatok: 9.00-14.00 között
Bőrgyógyászati szűrés • Dr. Bognár Éva
Nőgyógyászati szűrés • Dr. Bani Ferenc
Szív-és érrendszeri betegségek szűrése

Légzésfunkció
Glaukoma (zöld-hályog) szűrése

Látásélesség vizsgálat
Csontsűrűség vizsgálat

Hallásvizsgálat

Tüdôszûrés
Értesítem a lakosságot, hogy  tüdőszűrő vizsgálat  lesz a mű-
velődési házban

szeptember 27. kedd 8.00 – 13.00
szeptember 28. szerda 12.00 – 17.00
szeptember 29. csütörtök 8.00 – 13.00
szeptember 30. péntek 8.00 – 13.00
október 3. hétfő 12.00 – 16.00

óráig, melyen a saját egészségi állapotuk megőrzése érdekében 
jelenjenek meg. A tüdőszűrés nem csak a TBC megbetegedé-
seket mutatja ki, hanem a különböző tüdő-légzőszervi, szív és 
érrendszeri betegségek is felfedezhetők, kimutathatók.
40 év fölött: TAJ kártya és személyi igazolvány szükséges.
40 év alatt: beutaló és 1700 Ft-ot kell befizetni a postán a 
szűrés előtt kapott csekken.

A beutalót előre szerezzék be!
Boríték ellenében az eredményt kiküldik.

Gyermekek
Világnapja

Az ENSZ gyermekekkel foglalkozó szervezete, az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20. 1954 óta  
a Gyermekek Világnapja. Ebből az alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház Kőtelek Önkormányzatával együttműködésben Gyermeknapot szervez.


