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Önkormányzati hírek
Önkéntes Mentôcsoportok
versenye

November 30-án Szolnokon megrendezett Települési Önkéntes Mentőcsoportok és Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Kirendeltségi Seregszemléjén részt vett
településünk is. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk minősítő gyakorlaton vett
részt,melyen bemutatták felkészültségüket tűzoltóink. A minősítő gyakorlat
után az ÖTE-k részére szervezett technikai feladatokból álló versenyt a Kőteleki
ÖTE nyerte meg. Decemberben a tűzoltók több külterületi árok és bozóttűzhöz
vonultak,ahol sikeresen avatkoztak be
megfékezték a tüzeket.
Települési Önkéntes Mentőcsoportunk
az ár és belvízvédelmi feladatokból mutatta be felkészültségét, Ők második helyezést értek el a versenyen.
Gratulálok a Mentőcsoport és a Tűzoltó
Egyesület tagjainak az elért eredményhez,további munkájukhoz sok sikert kívánok!

Falu Karácsonya

A Tájháznál megrendeztük december
16-án a „Falu Karácsonya”rendezvényünket, melyre sokan ellátogattak a
hideg idő ellenére is. A Csiga-biga csoport betlehemes műsora nagy sikert aratott nagyon ügyesek voltak a gyerekek.
A Rozmaring dalkör karácsonyi énekeit a
közönség együtt énekelte a dalkör tagjaival, felemelő érzés volt.
Jól sikerült a rendezvény ezt a szép hagyományt szeretnénk folytatni, hogy advent idején a településünk lakói közösen
ünnepeljenek.
Köszönöm a fellépőknek a közreműködést!

Ajándék gyümölcs

Az egészségügyi és szociális bizottság decemberben úgy döntött, hogy a Kőteleken állandó lakóhellyel rendelkező hat év
alatti gyerekek karácsony előtt több fajta
gyümölcsből álló élelmiszer csomagot
kapnak. A téli időszakban nagyon fontos
a vitamin a szervezetnek, sok családnak
nagy segítség volt a 10 kg körüli gyümölcs
támogatás. Egészségükre a gyermekeknek!

Hulladékszállítás

A hulladékszállításban változás lesz,a törvényi előírásnak megfelelően. Eddig csak
a lakosság egy része rendelkezett hulladékszállítási szerződéssel. Akinek nem volt
szerződése hulladékszállításra,megvásárolhatta a boltokban az „NHSZ” feliratú
zsákot. Ezentúl minden lakott ingatlanra
szerződést fog kötni a szolgáltató és biztosít hulladékgyűjtő edényt térítésmentesen. Két méretű hulladékgyűjtő edényt
fognak biztosítani,egy kisebb méretűt az
egyedülállóknak,egy nagyobbat azoknak
ahol többen lakják az ingatlant. A hulladékszállításban bekövetkező változásokról
minden ingatlan tulajdonos részletes tájékoztatást fog kapni a közeljövőben.

Ügyfélfogadási rend változás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,hogy
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje 2017.
január 1-től az alábbiak szerint módosul:
Ügyintéző: Túró Erzsébet
Fogadási idő: Csütörtök: 13.30-tól 16.30-ig
Péntek: 8-12.30-ig

A falu karácsonya
2016. december 17-én 17 órakor megrendezésre került a már hagyománnyá
vált „ falu karácsonya” a Tájházban. Polgármester Úr köszöntője és Fejes János
Atya szívhez szóló szavai után a Rozmaring dalkör szép karácsonyi dalokat énekelt. Az ünnepi műsort a kőteleki Szent
Kinga óvoda nagycsoportosai folytatták,
akik egy betlehemi műsort adtak elő.
Nagycsoportos szülőként elmondhatom,
hogy a gyerekekre nagyon büszkék lehetünk, amiért ügyesen, lelkiismeretesen
adták elő a darabot a hideg idő ellenére
is a szép számmal összegyűlt közönség
előtt. Köszönettel tartozunk a gyerekeket felkészítő óvó néniknek Lovászné
Manyikának és Túró Anikónak valamint
Abonyi Mónika dadusnak.

Kőtelek Hírei
Ezzel a verssel kíván
Boldog Új Évet
Kőtelek Polgármestere
Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom, legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe’!

Ajándék számítógépek

December közepén Lovász Tibor Polgármester Úr egy nem mindennapi felajánlással kereste meg az iskolát. Közölte,
hogy 3 – ugyan használt, de még használható – számítógépet adnának Karácsonyra 3 általunk javasolt tanulónak.
Nagyon nehéz döntés elé kerültek az
osztályfőnökök, hiszen ennél jóval több,
akár 33 gyermeket is tudtak volna javasolni. Gondos mérlegelés után végül is a
véletlenre bíztuk, és sorsolás útján derült
ki, kinek a Karácsony fája alá kerüljön
az ajándék. A sorsolás december 19-én
reggel a Betlehemi műsor főpróbáján
történt, mikor is egy díszes faragott faládikából a műsoron jelen lévő Polgármester Úr kihúzta a kis papírokra írt, javasolt
nevek közül a 3 szerencsést. A gyerekek,
és a néhány jelenlévő szülő már a mű-

sortól is meghatódott, kissé karácsonyi
hangulatba került, melyet még tetőzött
az ajándék bejelentése, és kisorsolása.
Nekünk felnőtteknek, – Polgármester
Úrnak, és a tanároknak – is meglepő és
megható volt az öröm, amivel az érintettek fogadták, és a többi gyerek önzetlen
lelkesedése, gratulációja. Reméljük azóta
már beüzemelték a gépeket a családok
és a gyermekek birtokolják is. Az Intézmény nevében pedig nagyon köszönöm
Kőtelek Község Önkormányzatának és
Lovász Tibor Polgármester Úrnak ezt a
nagyon hasznos karácsonyi ajándékot,
amivel segíti tanulóink látókörének bővítését, tanulmányi munkájuk színvonalának emelését.
Munkácsiné Berényi Edit
tagintézmény-vezető

Adventi lelki nap
az iskolában
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hagyományához hűen a mostani Adventben is lelki nappal készült Karácsony
ünnepére. December 13-án kedden
szentmisével kezdődött a lelki nap,amelyet a kőtelki templomban Fejes János
plébános mutatott be. Azt követően az
iskolában folytatódott a rendezvény,a tavalyi lelki naptól eltérően meghívott lelki
vezető nem vett részt a lelki napon. Négy
helyszínen vetélkedő jelleggel vettek részt
az osztályok, az osztályfőnökök vezetésével. A Karácsony várásához kapcsolódó
feladatok voltak, találós kérdések, közös
éneklés, pazl kirakása és beszélgetés Jézus
születésének hitbeli jelentőségéről. Eredményesen, lelkesen vett részt az iskola
minden osztálya a vetélkedőn. Nevettető szórakozással zárult a napi program, a
Bibuci színjátszócsoport adott műsort az
iskola tornatermében az összesereglett tanulóknak, a Kőtelki Iskoláért Alapítvány
anyagi támogatásával.

Az alapítvány számlaszáma:
19223766-1-16.
Kirsch Attila tanár

Jobb adni, mint kapni
Idén több alkalommal is elhívtuk a helyi általános iskola alsós diákjait, ide a
művelődési házba egy kis ügyeskedésre,
az aktuális alkalomhoz, illetve az évszakokhoz kapcsolódó ajándéktárgyak készítésére. Most 2016. november 30-án
a 2. osztályosok látogattak el hozzánk,
nagy örömmel fogadtuk őket. A gyerekek karácsonyi ajándékokat készítettek
szeretteiknek nagy lelkesedéssel és jó kézügyességgel. Tobozok, fenyők, szalagok,
faszeletek, mind-mind arra vártak, hogy
egy kis kompozícióban részesei legyenek
a karácsonynak, a szeretetnek, az együtt

töltött időnek. A szorgos kis apró kezecskék csak vágtak és vágtak, ragasztottak,
illesztettek, alkottak. A „szöszmötölés”
végére szép, és igen tetszetős alkotások
születtek, amiket boldogan a magasba
emelve mutattak nekünk a pajkos kis diákok. A hógömbök, asztaldíszek, fali és
papírdíszek valódi szépségét a gyermeki
szív szeretete varázsolta teljessé!
„Ajándékot én is készítettem,
amíg készült, majdnem angyal lettem.”
Fésűs Éva

A szívbôl jövô dal, valódi érték

Az óvodások nagy örömére Molnár Orsi
előadóművész látogatott el hozzánk
a művelődési ház könyvtárába. „Szólj
csengő” című zenés, interaktív gyer-

mekműsorát adta elő az óvódásoknak.
A művésznő fontosnak tartja, hogy a gyerekközösség fantáziáját megmozgassa a
gyerekek és a felnőttek bevonásával, azaz

a közönséggel közösen hozza létre a zenei élményt. A megilletődöttséget hamar
leküzdötték a kicsikék, hiszen Orsi már
nem először szórakoztatta őket, a gyerekek jól ismerik, na és a fenyőfa látványa,
rögtön együttműködésre sarkallta őket.
A műsor alatt együtt fedezték fel a tél
csodáit, az óvó néni hó tündérré változott, aki harangszó és csengettyű szó kíséretében táncolni tanította a hópelyhekké
„átvarázsolt” gyerekeket. Aki a legaktívabb volt a műsor alatt, annak a jutalma: a fenyőfából karácsonyfát varázsolni
csodás díszek felrakásával. Hangos kacaj
és a lelkes tapsolás hangja oldotta fel a
könyvtár csendjét. Kívánjuk a jövőben
legyen ez egyre többet így.
„Kevés jobb dolog van, mint az
ártatlan, mindenre rácsodálkozó,
aprócska gyermekszemeket felnyitni.”

Megjött a Mikulás
Óvodánkba, mint minden évben az idén
is megrendeztük a Mikulás ünnepséget.
December 6-án érkezett hozzánk a várva várt Mikulás bácsi. A gyerekek nagy
izgalommal várták, műsorral köszöntötték. A Mikulástól csomagot kaptak, amit
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
biztosított óvodásainknak. Köszönjük a
támogatásukat. Még ugyanezen a napon
Dr. Bene Ildikó képviselőasszony ajándékát is átvehették a gyerekek. Egy-egy mikulás csomagot kaptak ajándékba, amit a
képviselőasszony munkatársai adtak át a
gyerekeknek. Köszönjük szépen!
Győri Imréné - intézményvezető

Segíts, hogy segíthessünk!
„Segíts nekünk kupakot gyűjteni, hogy
segíthessünk a beteg gyerekeken”. A kőteleki Szent Kinga Katolikus Óvoda ezzel
a jelmondattal indította el kupakgyűjtő
akcióját. Az összegyűjtött kupakokat egy
Tiszasülyi beteg kislánynak a gyógyítására ajánlottuk fel. Lilike súlyos beteg, az
összegyűjtött kupakokkal az Ő gyógyulását szeretnénk támogatni.
Köszönjük azt a példás összefogást,
amellyel a szülők, a gyerekek támogatták
ezt a nemes szándékot. Köszönjük azoknak az embereknek is, akik a COOP üzletbe adták le az összegyűjtött kupakokat,

és innen juttatták el hozzánk. A tizenkét
zsák műanyag kupakot december elején
szállították el óvodánkból. Kívánunk Lilikének mielőbbi teljes gyógyulást, sok
erőt és kitartást. Az óvoda dolgozói és a
gyerekek.
A műanyag kupakok gyűjtését az új évben is folytatjuk, biztos lesz olyan rászoruló kisgyermek, akinek a gyógyításához ezzel hozzájárulhatunk. A jászsági
fiatalok önkéntes csoportja koordinálja
a gyűjtést, ezúton szeretnénk munkájukhoz sok sikert kívánni.
Győri Imréné - intézményvezető
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Rendôrségi hírek

relve a figyelmet – megfigyelve honnan
is vette elő a pénzt a sértett – az otthon
tartott készpénzt ellopják. Valutaváltásnál
a csalók gyakran más címletet, vagy egyszerű papírt kevernek a beváltott/felváltott
készpénzbe.

Elôzzük meg az
áldozattá válást!
Vigyázzon! Trükkös csalók!
Elkövetői trükkök, amelyekkel próbálják
megtéveszteni leendő áldozataikat:
– Telefonos hívás: Ezek során a későbbi
áldozatot arról tájékoztatják, hogy nyereményjátékon nagyobb pénzösszeget nyert.
Azonban, hogy ehhez hozzájuthasson,
különböző befizetéseket kell megtenniük
(adónak, illetéknek, szállítási költségnek,
tranzakciós díjnak, stb… mondva azokat). Az elkövetők legtöbb esetben mobilegyenleg feltöltést, bankszámla átutalást
hajtatnak végre az áldozatokkal, majd
megszakítják velük a kapcsolatot.
– Bajban lévő hozzátartozó: Továbbra
is igen gyakran előfordul, hogy idős embereket azzal hívnak fel telefonon, hogy
hozzátartozójuk – gyermekük, unokájuk
– bajba került. Az idegen általában egy
ismerősnek, közeli barátnak adja ki magát, aki segíteni szeretne a bajba jutotton.
A telefonáló ezután arra kéri a leendő áldozatát, hogy pénzt utaljon, adjon át számára, hogy ő majd azt továbbítja a nehéz
helyzetbe került rokonhoz. Az is előfordul, hogy a már említett egyenlegfeltöltést
kérik a sértettől.
– Nagy címlet: Továbbra is előfordul,
hogy pénzváltás útján próbálják meg kicsalni leendő áldozatuk pénzét a csalók.
Legtöbb esetben nagy címletű bankjegy
felváltásánál kérnek segítséget, majd elte-
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– Kérjen telefonos elérhetőséget, nevet,
munkahelyet és ott kísérelje meg visszaellenőrizni a hívás, a hívó fél adatainak
valódiságát.
– Ne utaljon pénzt ismeretlen bankszámlára, ne töltse fel ismeretlen emberek mobiltelefon egyenlegét!
– Ha személyesen jelennek meg ismeretlenek a lakásánál, házánál, figyelje meg alaposan őket, ha lehetősége van rá , írja fel a
nevüket, gépkocsijuk rendszámát!
– Ne nyisson azonnal ajtót az ismeretleneknek, ne engedje be őket otthonába!
– Legyen óvatos! Ha nem jelentkezett nyereményjátékra, akkor hogyan
is nyerhetne? A nyereményjátékok nem
úgy működnek, hogy előzetesen mobiltelefon-egyenlegeket kell feltölteni, vagy
egyéb jogcímen nagyobb összeget kell átutalni. Magyarországon minden hivatalos
játékot a szerencsejáték felügyel ellenőriz.
Érdeklődjön náluk is!
– Soha ne adja ki ismeretleneknek – főként ne telefonon, vagy interneten – a

bankkártyája számát, PIN-kódját, személyes adatait!
Amennyiben trükkös csalók próbálkoznak az Ön megtévesztésével, vagy a csalók
áldozatául esik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es ingyenesen
hívható segélyhívó számon, illetve tegyen
bejelentést bármely rendőrnél, vagy rendőri szervnél!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

A Tiszasülyi Rendôrôrs
elérhetôségei
Őrsparancsnok:
Hevér Enikő r. szds.
06 70 948-74-28
Tiszasüly KMB
Módos Róber c. r. ftzls.
06 30 633-92-12
Kőtelek-Hunyadfalva KMB
Duró József r. ftörm.
06 30 332-31-78
Besenyszög KMB
Tímári Csaba c. r. tzls.
06 30 332-31-71
Nagykörű-Csataszög KMB
Kiss Róbert r. ftörm.
06 30 332-31-72
Segélyhívó: 107, 112

Kôteleki Mûvelôdési Ház
januári programjai
Január 3.
Január 7.
Január 10.
Január 12.
Január 14.
Január 16.
Január 17.
Január 19.
Január 21.
Január 24.
Január 26.
Január 28.
Január 30.
Január 31.

16.00
17.00
16.00
14.00
17.00
13.00
16.00
14.00
17.00
16.00
14.00
17.00
13.30
16.00

Herba kör
Jóga
Herba kör
Játékos vetélkedő alsósoknak
Jóga
Vásár
Herba kör
Játékos vetélkedő felsősöknek
Jóga
Herba kör
„Bojtokból áll a világ” Kézimunka szöszmötölés
Jóga
Vásár
Herba kör
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

