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Idôsek napja
Mint minden évben, az idén is a kőtelki 
Önkormányzat megrendezte az idősek 
napját. 2016. október 8-án 14 órai kezdet-
tel a Művelődési Házban egy igen színvo-
nalas műsor zajlott, ahol Bányai Márton 
és a Hakme zenekar, Berki László prímás 
vezetésével léptek színpadra. Berki László 
a Száztagú Cigányzenekar prímása. Bá-
nyai Márton nótaénekes pedig, az erdélyi 
Makfalva községben született, ami a test-
vértelepülése is Kőteleknek. A művészúr 
10 éve foglalkozik nótaénekléssel, jelenleg 
Budapesten él. Éneklős műsorai gyakran 
láthatók és hallhatók a televízióban és rá-
dióban. A Sláger TV, Duna TV, Muzsika 
TV és a Dankó rádió egyre többet láttatja 
és hallatja a fiatal nótaénekest. Ezen a dél-
utánon mi kőtelkiek lettünk megtisztelve 
jelenlétükkel és káprázatos műsorukkal. 
Az idősek napja alkalmából megrendezett 

programunkat a helyi népdalkör szerep-
lése nyitotta meg, majd nagy örömünkre 
elkezdődött a várva várt műsor. Bányai 
Márton fergeteges produkcióját rendkí-
vüli énekhangja, vidámsága, hazaszeretete 
kovácsolta egy kerek egésszé. A színpadon 
előadott műsorral még a program közel 
sem ért véget. Kötetlen beszélgetés, boroz-
gatás vette kezdetét. E rendkívül barátsá-
gos fiatalember beült a közönség közé és 
az együtt éneklés még szebbé és emléke-
zetesebbé tette ezt a csodás délutánt. Saj-
nálatos dolog, hogy az egész faluból csak 
kevesen látogattak el erre a rendezvényre. 
Én azt hiszem,hogy elfogultság nélkül 
mondhatom, büszkén ültem a közönség 
soraiban, miközben azon méláztam, hogy 
milyen szerencsés emberek vagyunk mi itt 
és most, hogy ilyen színvonalas műsornak 
lehettünk szem és fültanúi ebben a kis fa-
luban. Azt gondolom méltón lehetünk és 
legyünk is erre nagyon büszkék!

Csánkiné Csörghe Krisztina

Rákóczi-fák
Kőtelek Község Önkormányzatának kép-
viseletében részt vettem 2016. október 
15-én Romhányban az első Rákóczi-fák 
településeinek találkozóján. A találkozó-
ra 15 település kapott meghívást,akiknek 
a fájuk viseli a Rákóczi fa nevet, illetve 
a teleülés címerében vagy történelmében 
van utalás Fejedelmünkre. A megjelen-
tek megnézték a Romhányban található 
több,mint 300 éves törökmogyorófát, 
majd elmondták fáik történetét. Kőtelek 
régi pecsétjében egy körtefa található,ami 
a címerünkben is benne van. A monda 
szerint a Fejedelem a szabadságharc alatt 
Kőtelek határában a körtefa alatt pihent 
meg. Labancok zavarták meg,menekül-
niük kellet és a hadikincstár egy részét a 
körtefa alatt ásták el a legenda szerint.
A résztvevő települések képviselői hoztak 
a Rákóczi fájuk fajtájához hasonló facse-
metét,melyeket a nap záróprogramjaként 

elültettünk. Hagyományt szeretnénk te-
remteni ezzel a rendezvénnyel, a találko-
zókat rendszeressé kívánjuk tenni,tiszte-

legve Rákóczi Fejedelmünk emléke előtt, 
a résztvevő településeken szeretnénk elül-
tetni az emlékfákat.
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2016. október 15-én, idén 3. alkalommal 
sikeresen megrendezésre került a véradás. 
Mindenki figyelmét szeretném felhívni 
arra, hogy lehetőség van arra is itt Kőtel-
ken, hogy akinek sürgősen vérre van szük-
sége, annak véradást tudunk szervezni. 
Szép és nemes feladat a másokon való ön-
zetlen segítés. Ilyen esetben kérem jelezzék 

2016.október 14-én megtartottuk Kőte-
lek és Vonzáskörzete helyi csoportjának, 
ebéddel egybekötött évzáró ünnepségét. 
Kőteleken a Művelődési Házban került 
megrendezésre, amelyen a környező öt 

Közmeghallgatás
Önkormányzatunk szeptember 29-én 
Közmeghallgatást tartott a Művelődé-
si Házban. A megjelentek tájékoztatást 
kaptak az Önkormányzat elmúlt évi te-
vékenységéről, és fejlesztési elképzeléséről.  
A közmeghallgatáson elhangzott lakossági 
hozzászólásokat, panaszokat megvizsgáljuk 
és megtesszük a megfelelő intézkedéseket.

Útjavítás
A Kőtelek és Nagykörű közötti gátszaka-
szon a kerékpárút kátyúzását elvégezték.  
A gáton közlekedők kerékpározók jobb 
minőségű úton járhatnak mostantól. 
Nagy szükség volt a munkálatok elvégzé-
sére, mert ezt a gát szakaszt sokan igénybe 
veszik, főleg a nyár folyamán. Köszönjük 
a KÖTIVIZIG munkáját!

Színház
2016. október 9-én vasárnap este a szol-
noki Sportcsarnokban egy fergetegesen 
jó táncműsort és zenei előadást láthat-
tunk, pontosabban az Exper Dance és a 
Száztagú Cigányzenekar koprodukcióját:  
A királyné, a gróf és a cigánylány törté-
netét csodálatos zenei kísérettel. Burai 
Flórián szervezésével történt mindez és a 
Herba-kör 6 tagja ezáltal jutott el az előa-
dásra. Amennyiben lehetőség van hasonló 
programokra, szívesen elmegyünk. 
Köszönjük a lehetőséget Flóri!
Herba-kör tagjai

Az ’56-os forradalom és  
szabadságharc 60. évfordulója

Véradás és kitüntetés kôtelken
felém szándékukat. Nagy örömömre szol-
gál, hogy minden véradó ezen a véradáson 
még 5 kg lisztet is kaphatott. Kitünteté-
seket és okleveleket kaptak a többszörös 
véradók.
50-szeres véradók: Törőcsik Sándor,  
Tóth Imre, Márkus Alajos
40-szeres véradó: Baranyi Nándor

30-szeres véradó: Bottyán István 
Köszönjük Lovász Tibor polgármester Úr 
támogatását. Minden véradónak nagyon 
szépen köszönöm egész éves közreműkö-
dését e nemes feladatban. Kívánunk min-
denkinek jó egészséget!
A következő véradás időpontja: 
2017. február 10. 14.00-16.00-ig.
Újabb véradókat is szeretettel várunk!

Berényi Lajosné véradó szervező

2016. október 23-án megemlékeztünk 
Kőtelken is az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról, ami pontosan 60 évvel 
ezelőtt történt. Magyarország népének a 
sztálinista terror elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen folytatott sza-
badságharca, amely a XX. századi ma-
gyar történelem legmeghatározóbb ese-
ménye volt. Sokan ellátogattak hozzánk 
a Művelődési Házunkba. A Himnusz 
közös éneklésével a műsor kezdetét vet-
te, amit a Szent Gellért Általános Iskola 

igazgatónője, Munkácsiné Berényi Edit 
nyitott meg. Az iskola 6. osztályos di-
ákjai, zenei aláfestéssel kísérve egy picit 
megelevenítették az akkor kialakult za-
varos helyzetet, a forradalom kitörésének 
kezdetét. Ezután korhű dalok éneklésé-
vel a Rozmaring dalkör lépett színpadra.  
A polgármester Lovász Tibor Úr rövid 
összegző áttekintést nyújtott az 1956-
os forradalomról. Beszédét a koszorúzás 
követte, majd a Szózat zárta az ünnep-
séget.

Mozgássérültek évzáró ünnepsége
település mozgássérült csoportjának tagjai 
vettek részt. Én, mint a csoport vezetője 
és Lovász Tibor polgármester Úr, mond-
tunk köszöntőt,ezt követően egy szál 
gyertyagyújtással emlékeztünk az elhunyt 
csoport tagjaira. A finom ebéd elfogyasz-
tása után kötetlen beszélgetés vette kez-
detét, majd a törökszentmiklósi Fortuna 
zenekar, mulatóshangulatot teremtett.  
A műsor zárásaként köszönetet mondtam 
a jelenlévőknek a részvételükért és a szere-
tet fontosságáért, valamint a csoport mi-
nél további fennmaradásáért. Köszönjük 
a polgármester Úr önzetlen segítségét és 
együttérzését a mozgássérültek irányába. 

Berényi Lajosné csoportvezető



2016. október 7-én az alsó tagozatos gye-
rekek látogattak el hozzánk a Művelődési 
Házba. Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni 
című interaktív előadást tekinthették meg 
az érdeklődők. Zorkóczy Zenóbia romá-
niai magyar színésznő és előadóművész. 
Interaktív darabja kortárs gyermekversek 
felhasználásával a gyermeki lázadásról 
szól. A gyermekek érdeklődését nagyon 
felkeltette a darab, tetszésükről hangos 
kacajuk és csillogó szemeik árulkodtak.  
A színésznő bevonta őket játékos színda-
rabjába, amit a gyerekek rettentően élvez-
tek. Sok kis kéz emelkedett a magasba, 
amikor jelentkezőket kért „Rosszcsont 
Zénó”, csínytevéseihez. Az előadás végén 
a színésznő rádöbbentette a „kis nézőket” 
arra, hogy néha mégiscsak a felnőttnek 
van igaza és a kalandozás minden izgal-
ma mellett legjobb mégiscsak otthon.  

A tehetségfejlesztés már óvodáskorban 
fontos feladata a pedagógusoknak. A ne-
héz körülmények között élő, átlagon fe-
lüli adottsággal, motivációval rendelkező 
gyermekekre pedig még nagyobb figyel-
met kell szentelniük. 
Mi a Szent Kinga Katolikus óvoda peda-
gógusai már évek óta kiemelten figyelünk 
a tehetséges gyermekek differenciált fej-
lesztésére. 
Nagy örömmel értesültünk tehát a  
NIVEA „Karolj fel egy családot” pályá-
zatról, amelynek célja az volt, hogy az 
óvodában fejlesztést biztosító óvodape-
dagógusok felkarolják az olyan családok 
gyermekeit, akik nehéz körülmények 
között élnek, és a szülők tenni szeretné-
nek gyermekük képességeinek jobb ki-
bontakoztatásáért az óvodapedagógusok-
kal együtt. Ennek kapcsán a „NIVEA” 
Nagy Jenőné koordinálásával 40 ötéves 
korú gyermek támogatását vállalták maxi-
mum fejenként 50 000 forinttal a pályázó 
óvodapedagógus számára nyújtott ösztön-
díjon keresztül, melyet a gondozott gyer-
mek tehetségfejlesztésére kellett fordítani. 
Óvodánk több tehetséges gyermeket is 
benevezett, közülük kettőt ki is választot-
tak az elbírálók. A két szerencsés Rékasi 
Dominika Liliána és Király Zalán Zoltán 

lettek. Ők térbeli-vizuális tehetségterüle-
ten kiemelkedő képességekkel rendelkez-
nek. Olyan fejlesztőeszközöket kaptak, 
amellyel adottságaik minél teljesebben 
kibontakozhatnak, valamint segítik saját 
környezetükben is a tanulás iránti érdek-
lődésüket.
Valljuk, hogy a pedagógus és szülő együtt-
működése elengedhetetlen a tehetségek 
gondozási folyamatában. 

Hatékonyan oktatni és nevelni csak a csa-
láddal együttműködve lehet.
Reméljük lesz még számtalan lehetősé-
günk arra, hogy ilyen és ehhez hasonló 
pályázatok által támogathassuk gyermeke-
ink fejlődését, fejlesztését és örömet okoz-
hassunk több családnak is.
„Az a feladatunk, hogy olyan eszközökhöz 
segítsük a gyermekeket, amelyek segítségével 
reménnyel és várakozással indulnak neki a 
jövőnek.” (Hannele Niemi)

Turó Anikó óvodapedagógus

Tehetségsegítés a kôteleki  
Szent Kinga Katolikus Óvodában

Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni
A gyerekek a műsor végén jól összegeztek, 
hogy ha egy gyerek önző, lusta, verekedős, 
árulkodós akkor viselkedése miatt bizony 
joggal érdemli a dorgálást és nehezebben 
találja meg amire vágyik, a biztonságot és 
megértést. Az előadás díszlete is szándé-
kosan visszafogott, az egyedüli kellék egy 

lepedő volt, ami a történet során számos 
funkciót töltött be, szellemruha, sátor, 
batyu, repülőszőnyeg, vagy akár párna, 
takaró. Ennek a dinamikusságában is elra-
gadó produkciónak természetesen a kiváló 
színészi játék a titka. A gyerekek a tanul-
ságos interaktív előadás után vidáman és 
maradandó élményekkel gazdagabban 
tértek vissza az iskolába.
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Értesítés
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy 
2016. november 7– 8-án (hétfő - kedd) az 
ágnyesedékeket szállítható állapotban ki 
lehet helyezni az ingatlanok elé. Önkor-
mányzatunk elszállítja, aprítékolja és az 
intézményei fűtésére hasznosítja.

Fakitermelés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a 250-es helyrajzi számon (lovaspálya mel-
letti terület) az ősz folyamán fakitermelés 
kezdődik. Közmeghallgatáson kapott a 
lakosság tájékoztatást, hogy az elörege-
dett nyárfák veszélyesek, a balesetveszélyt 
meg kell szüntetni. Önkormányzatunk 
megszerezte a szükséges engedélyeket, 
folyamatban van a szerződés elkészítése 
a munkálatokat végző céggel. Megkérem 
a lakosságot, hogy a munkavégzés ideje 
alatt a munkaterületen ne tartózkodjanak 
a balesetek elkerülése miatt. A hasznosít-
ható rönkök eladásra kerülnek, a megma-
radó ágakat az Önkormányzat intézmé-
nyeinek fűtésére hasznosítja.
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Kutyadolog
Október 18-án reggel ismeretlen személy 
7 db kölyökkutyát rakott ki a Széchenyi 
úton, sorsukra hagyva őket. Lakossági be-
jelentés alapján Önkormányzatunk mun-
katársai befogták a kutyákat és a piactéren 
sikerült a kutyusoknak gazdát találni. Nem 
kellett állatmenhelyre szállítani a sorsukra 
hagyott csöppségeket, melynek költsége kb. 
100.000 Ft lett volna. Rendőrségi eljárás in-
dult az ügyben, Önkormányzatunk 20.000 
Ft nyomravezetői díjat ajánl fel annak a sze-
mélynek, akinek információja alapján meg-
találjuk az elkövetőt. Az információt bizal-
masan kezeljük.

12 órás 12 órás 

Kôtelek

2016. november 5. 9 óra
Kôtelek, Mûvelôdési Ház

Tiszasûly
Nagykörû

vetélkedôvetélkedô

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával,  
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósul meg.

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

Rendező: Kőteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat


