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Önkormányzati hírek
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk két
fejlesztési pályázaton pozitív elbíráslásban részesült. Az egészségügyi intézmények felújítására benyújtott pályázatunk
62.942.471 forint támogatásban részsült.
A helyi termelői piac megépítésére
51.090.346 forint támogatást nyertünk.
Az egészségügyi intézmények felújítását
az ősz folyamán szeretnénk elkezdeni és
tavaszra befejezni. Az ideiglenes rendelések helyszínének kialakítása folyamatban van a változásokról a későbbiekben
tájékoztatjuk a lakosságot. Reményeink

szerint tavaszra, már egy felújított egészségügyi intézményben tudják lakosaink a
szolgáltatásokat igénybe venni. A fedett
termelői piac építése leghamarabb késő
ősszel kezdődhet meg, az időjárás függvényében jövő őszre szeretnénk átadni a fedett termelői piacot. A könyvtár energetikai felújítására benyújtott pályázatunk
elbírálás alatt van, várjuk a mielőbbi pozitív eredményt. Pályázatot nyújtottunk
be Közép és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz
az I. világháborús emlékmű felújítására.
A pályázatunk 1,5 millió forint támogatásban részesült a támogatási szerződés
elkészítése folyamatban van, a felújítás

Utazás és turisztikai kiállítás
2017. április 7-8. Szolnok

Nagyon-nagy lelkesedéssel készültünk
erre a napra, reggel 9 órakor indultunk
Szolnokra. Amikor megérkeztünk már
azon is meglepődtünk, hogy mennyien
vannak a kiállítók, de minket is végig
néztek ahogy felpakolva a sok finomsággal felvonultunk az emeleti standunkhoz. Egy hatalmas tepsivel sütöttek a kőteleki konyhások bodagot, aminek nem
csak a látványa, de az illata is vonzotta a
figyelmet. Látványos standot rendeztünk
be az előző napon, a községünkben lévő
iskolatörténeti kiállításból, tájházi kiállításból, a falu rendezvényeiről, környékéről, hatalmas poszterekkel képekkel és
természetesen a Herba Kör asztala, amin
az általunk készített- csomagolt: ivólevek, szörpök, lekvárok, mézek és gyógyteák voltak. Az asztal fölött hatalmas
tablót készítettünk, amin a Herba Kör
eddigi eseményeit láthatták: gyógynövényes kertünk, lekvár főzés, a klubfoglalkozások, és természetesen salátákról és
teakészítésről. Nem sok időnk volt nézelődni, gyorsan szeleteltük a hagyomány
őrző bodagot, többféle teát készítettünk
és, már jöttek is az érdeklődök, akiket

Feketéné Éva, Vonáné Juci, Szabó Panni,
Lócziné Ildikó, Bozsóné Rozika néni invitált, mutatták be a kiállítást. Természetesen egyen pólót is kaptunk, látványos
szórólapokat, kártyákat is osztogattunk
Kőtelekről. Hihetetlen, hogy mennyi
ember fordult meg a kiállításunknál alig
tudtunk mindenkivel foglalkozni folyamatosan főztük a finom gyógyteákat Vo-

önerejét az önkormányzatunk költségvetése terhére fogja biztosítani.
A volt kertészet, illetve tüzéptelep területét önkormányzatunk megvásárolta,
telephelyként kívánjuk a területet használni. Megkérem a Tisztelt lakosságot a
területre illegális hulladékot ne szállítsanak. Az illegális hulladék elhelyezése a
területen feljelentést von maga után.
Meghívó! A Szabó János Horgász Egyesület 2017. június 3-án szombaton
nyílt horgászversenyt rendez a Nagytopa horgásztavon 8.00-tól és 16.00-ig A
versenyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
náné Juci és Szabó Panni a gyógyteák alkalmazásáról beszélt. Rozika néni szőtte
a szőnyeget és halászháló kötését mutatta
meg az érdeklődőknek. A látogatók sok
kérdéssel záporoztak bennünket. Több
száz csomag gyógyteát adtunk kipróbálásra, amit előzőleg a Herba Köri tagok
csomagoltak nagy lelkesedéssel.
Természetesen a Szolnok Tv is ellátogatott hozzánk, akik mindent megkóstoltak a keserűtől az édesig és boldogan
nyugtázták, hogy a gyógynövényekből
készült termékeink milyen jók.
folytatás a 2. oldalon

Kőtelek Hírei
folytatás a 1. oldalról
A velünk való beszélgetés csattanója,
hogy felvételüket és a szilvalekvárunkat már este a Szolnok Tv műsorában
le is vetíttetek. Képviselő Asszony Dr.
Bene Ildikó is meglátogatta standunkat és igen kedves szavakkal biztatta
tevékenykedésünket. Délután 6 óráig
tartott az első nap nagyon elfáradtunk,
de akkora sikerélménnyel tértünk haza,
hogy ez erőt adott a másnapi felkészülésre. Másnap reggel már Kelemenné

Teréz és Bozsóné Elvira is velünk tartott, hogy segítsenek népszerűsíteni a
gyógynövényeket. Lovászné Manyika
3 féle süteményt sütött, ami teljesen
egészséges hozzávalókból készült, teljes
kiőrlésű liszt, rebarbara, gyümölcsök. A
látogatók gyorsan körbefogtak bennünket volt, aki úgy érkezett, hogy este a
tv műsorban látta a Herba Körről szóló
riportot, vagy ismerőse hívta fel a figyelmét, hogy a kőtelki standot feltétlenül
látogassa meg. Elmondhatjuk, hogy ez

a nap is mozgalmas volt. Sok dicséretet lelkesítő szavakat kaptunk és persze
ígéretet, hogy kis falunkat is felkeresik
a nyári rendezvényeink során. A két nap
eseményeit a Herba Kör a következő
összejövetelén elmesélte az itthon maradt tagjainknak, hiszen az ő munkájuk
is kellett a sikerhez. Nagyon köszönjük
a lehetőséget a kiállításon való bemutatkozáshoz!
Herba Kör

Tûzoltó verseny

vel küzd a Kőteleki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Bizonyítani szeretnénk ugyanis
sok-sok évvel ezelőtt a kőteleki ÖTE fiai
nagyon szép eredményeket értek el, és
öregbítették kis falunk hírnevét. Ezeket a
történeteket és verseny beszámolókat szívesen hallgatjuk az idősebbektől egy-egy
gyakorlat vagy társadalmi munka alatt. Az
elénk állított példa alapján szeretnénk ezt
az eredményt folytatni és mi is hozzá tenni
ahhoz, hogy – ifjú erővel, de az idősebbek
szaktudásával – régi fényében tündököljön a kőteleki ÖTE. A felkészülésben a tapasztalt – idősebb – ÖTE tagok segítettek
a fiúknak, amit ezúton is köszönnek.
A nyolcadik helyen sikerült végezni. Gratulálok fiúk, ügyesek voltatok!
Éhesek sem maradtunk Törőcsik Sanyi
bácsi jóvoltából, ugyanis finomat főzött
nekünk. Jól éreztük magunkat, egy emlékezetes napot töltöttünk el. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Szabó
Zoltánnak, hogy segítette a felkészülést, és
üzemanyaggal támogatott bennünket.
Versenyen részt vettek:
Egyed János Parancsnok, Bozsó Ádám, Tasnádi Dániel, Varga Dávid, Márkus Imre,
Vajjon Axel, Réz-Mezei János, Peszeki Szabolcs.
Örömünkre ebben az évben szeptember
16-án Kőtelek rendezhet tűzoltó versenyt.

Hazai pályán több kategóriában ismét
lehetőségünk lesz bizonyítani. Ebben az
időszakban már nem szoktak versenyek
lenni a Jászságban, ezért reméljük, hogy
szép számmal ellátogatnak hozzánk az
Egyesületek. Jászalsószentgyörgyön szóban elhangzott a meghívás az eredményhirdetés alatt, de természetesen a meghívók postázásra kerülnek a későbbiekben.
Más jellegű rendezvényekre is kaptunk
meghívást, aminek szintén nagyon örültünk, hiszen ez már azt jelenti, hogy kezd
beérni a munkánk gyümölcse. Persze rengeteget kell még tanulnunk, de folyamatosan lehetőségünk van továbbképzésekre,
illetve tanfolyamokon való részvételre.
Jelenleg két ifjú önkéntes végzi a negyven
órás alaptanfolyamot.
2017. május 25-én meghívást kapott az
ÖTE Csataszög Önkormányzatától, hogy
az otthoni tűzesetekről tartson előadást.
Bozsó Ádám az ÖTE képviseletében eleget tett a meghívásnak és megtartotta a
beszámolóját.
2017. május 28-án ebben az évben is
felkértek minket a Gyereknap keretén
belül a II. Kőteleki Olimpiára, amin mi
szívesen vettünk részt négy másik csapattal egyetemben. A képzeletbeli dobogóra
nem sikerült felállnunk, de nagyon jól
éreztük ismét magunkat, sokat nevettünk.
Köszönjük a szervezőknek.
Elnökünk Kézai Zsolt folyamatosan próbál pályázatokat benyújtani, anyagi forrásokat szerezni ahol csak lehet, de ilyen
kis Egyesületnek, mint mi vagyunk nem
egyszerű. A kőteleki Önkormányzattól
és a szolnoki Katasztrófavédelemtől sok
segítséget kapunk, amit nagyon szépen
köszönünk.
Szeretnénk ha nem okoznánk csalódást,
ezért megyünk előre és ott segítünk, ahol
csak tudunk.
Szabó Pálma

Tűzoltó verseny megrendezésére Kőteleken utoljára 2010. augusztus 21-én került
sor. Éppen ezért nagyon örültünk, amikor
meghívást kaptunk Jászalsószentgyörgy
Község Tűzoltó Egyesületétől 2017. május
20-án a II. Országos Polgárőrnap keretén
belül megrendezett – a Jászságban hagyományosnak számító – Tűzoltó versenyre.
A csapatok kismotorfecskendő szerelésben
és stafétafutásban mérték össze tudásukat.
Kőtelekről egy férficsapat vett részt a versenyen, a kategóriában nyolc másik Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel mérték össze tudásukat. Az utóbbi időben szép számban
csatlakoztak fiatal férfiak az Egyesületbe,
ezért a kőteleki versenyzők közül szinte
mindenkinek ez volt az első versenye, így
nem egy össze szokott csapat tudott indulni. Reméljük ez ezután már nem így lesz,
és ha meghívást kapunk az Egyesületektől
lehetőségünk lesz részt venni és megmutatni a tudásunkat akár női és gyermek
kategóriában is.
Gyakorlatra nem sok idő jutott, ezért nem
nyerni indultunk el, hanem a „Részvétel
számít” jelmondat volt előttünk. Fontosnak éreztük, hogy lássák a Jászságban
(is), hogy mi újra vagyunk, és újult erő-

Süsü a „halhatatlan”
Süsü, a sárkány történetét több generáció
is ismeri és szereti. Csukás István a bájos
mese mélyén egy fontos és ma is erősen
aktuális figyelmeztetést rejtett el, miszerint: aki nem olyan, mint én „Más”, még
lehet nagyon értékes és nem is biztos,
hogy annyira különbözik tőlünk.
2017. május 9-én a Szent Kinga Katolikus Óvoda nagycsoportos gyermekei, valamint a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola 3. osztályos tanulói azok közé a sze-

Iskolánk életébôl
Május első vasárnapján köszöntjük az
édesanyákat már hosszú évtizedek óta. A
3. osztály tanulói ezen a napon a templomban köszöntötték anyukájukat és
nagymamáikat. Az édesanya minden ember szívében különleges helyet foglal el.
Ő az, akihez először fordultunk és azóta
is fordulhatunk, ha fáj valamink, ha öröm
vagy bánat ér bennünket. Édesanyánk számára mi vagyunk a legfontosabbak! Ugye
milyen jó érzés ha iskolából hazaérve a
kedvenc ételünket teszi elébünk? Segít a

Olimpia újra és újra!
2017. május 28-án újból égett az olimpiai láng kis falunkban, II. Olimpiánkat
rendeztük meg. Nagy örömünkre a tavaly is szereplő csapatok újra összeverbuválódtak és boldogan vettek részt a megmérettetésen. Visnyei Zoltán és felesége
elfogadták felkérésünket a játék levezetésére, amit maximálisan teljesítettek is.
Tűzoltók, Horgászok, Óvónénik, Kosarasok és Polgárőrök mérhették össze egymással ügyességüket, rátermettségüket,
gyorsaságukat. Változatos, vicces, vidám
feladatok követték egymást. Kacagásban
sem volt hiány. Hatalmas nyerni akarás
és küzdés jellemezte mind az 5 csapatot,
akik feledhetetlen két órát ajándékoztak
egymásnak és önmaguknak is. A játékidő
alatt mindenki önfeledten szórakozott,
összpontosítottak az egymást követő feladatokra. Érdekes és vicces volt a csokoládéevés késsel-villával, vagy a madzagra
felfűzött csapat egyszerre futása is. A nap
fénypontja a „Fázik a szék” feladvány volt.
A játék során sok-sok ruhadarab lekerült
a játékosokról, hogy a „szék ne fázzon”,

rencsés gyermekek közé tartozhattak, akik
a Szigligeti Színház előadásában megtekinthették Süsü, a sárkány című zenés mesejátékot. A színház légköre és az előadás
is elvarázsolta a gyerekeket, feledhetetlen
élményt adott számukra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők, az iskolai
és óvodai alapítványok támogatását, hogy
lehetővé tették mindezt.
A meséknek hatalmas jelentősége van a
gyerekek életében, hiszen olyan tartalmakat hordoznak, amelyekkel könnyen
azonosulhatnak, kitágítják számukra a

valóságot, felhasználhatják a problémáik
megoldása során, fejlődik tőle az alkalmazkodó készségük, és megkönnyítik
számukra a feszültségoldás mindennapi
nehézségeit.
A jó mesék nem tudnak elavulni, minden időben hordoznak valami igazságot,
viselkedési mintákat nyújtanak a gyermekek számára. Porolják hát le régi kedvenc
mesekönyveiket és olvassanak gyermekeikkel, unokáikkal!
Nagycsoportos óvó nénik
Egyedné Bodor Erzsébet

tanulásban, együtt kirándulunk, játszunk,
megtanít mindarra , mi szép és mi jó.
Mindezért csak azt kéri cserébe, hogy szófogadó, szorgalmas gyermekei legyünk.
„A legáldottabb kéz a Földön,
a Te két kezed jó anyám!
Mindenki áldja a közeledben,
hát én hogy is ne áldanám?
Tudom megáldja Istenünk is
az örök jóság, szeretet,
néhány nagy forró áhítattal
csókolom meg a kezedet!”
3. osztály tanulói
ami vicces összképet festett a csapat tagjairól ( ahol a férfiak előnyt élvezhettek),
de a győzelemért mindent! Az 1. helyen
az óvó nénik végeztek a 2. helyet a Kosarasok zsebelhették be, míg a dobogó 3.
helyén a Horgászok állhattak. 4. helyet a
Tűzoltók, 5. helyet a Polgárőrök foglalták
el. A jutalom az idén is gyümölcs volt.
Minden csapat eredménytől függetlenül

ugyanannyi gyümölccsel gazdagodott.
Banán, alma és paradicsom lapult a jutalom dobozokban. Az 1. helyezett csapat
minden tagjának színes papírvirágfüzér
került a nyakába, amivel külön örömöt
okoztunk.
Mi csak annyit kérünk tőletek, jövőre is
jöjjetek!
Csánkiné Csörghe Krisztina
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Meggyes ételek készítése, kóstolása
Bányi Márton népdalénekes
Könyvbemutató
Gyermekprogramok
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

„Életre kelt” pünkösdi rózsa
Pünkösdi ünnep közeledtével kézműveskedésre hívtuk az első osztályosokat a
könyvtárba. Tanító nénijük Hudra Andrea kísérte el őket. Krepp papírból készítettünk pünkösdi rózsát vagy más néven bazsarózsát. A pici ügyes kezecskék
hajtogattak jobbra is és balra is a mosoly
pedig jelezte az örömöt és lelkesedést,
hogy a végeredmény nagyon jó lett. Az „
ő ”rózsájuk olyan lett, mintha élő lenne.
Több színben készültek szebbnél szebb

alkotások. Dalra is fakadtak az elsősek, a
munka is jobban ment így! Szó és képkirakózásra is maradt még egy kis időnk.
A kis diákok nagy örömmel emelték a
magasba a munkájuk „gyümölcsét” . Tartalmasan és ami a fontos, jókedvben telt
el ez a kis idő együtt!
„A kis dolgok a legértékesebbek- egy
halk szó, egy pillantás, egy mosoly.”
(Margaret Lindsay)
Csánkiné Csörghe Krisztina

Kôteleki Mûvelôdési Ház
júniusi programjai
Június 3. 14.00 Jóga
Június 6. 16.00 Herba kör
Június 8-9. Ünnepi könyvhét – Aki ezeken a
napokon a könyvtárból könyvet
kölcsönöz, ajándékban részesül.
Június 10. 14.00 Jóga
Június 13. 14.00 Tésztakészítés
16.00 Herba kör
Június 16. Esélyegyenlőségi nap
Június 17. 14.00 Jóga
Június 20. 16.00 Herba kör
Június 22. 8.00 Meggysajt készítés
Június 24. 14.00 Jóga
Június 26. 8.00 Meggylekvár főzés
Június 27. 16.00 Herba kör
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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