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A reneszánsz központja Itáliában volt, de idővel
fokozatosan átterjedt Európa többi országára.
Legkorábban Magyarországon jelent meg a 15. század
közepén.
Mátyás király kitűnően beszélt és olvasott
olaszul és rajongott a reneszánsz vívmányaiért. Az
itáliai mintára bevezetett közegészségügyi és oktatási
intézmények, valamint az új jogrendszer Magyarország
fejlődésére jelentős hatást gyakoroltak. Bőkezű
pártfogása sok itáliai humanistát vonzott a budai és
visegrádi királyi udvarba. Több itáliai tudós és művész
1476-ban Mátyás második feleségének, a nápolyi
Beatrixnak a kíséretében érkezett Budára. Mátyás
könyvtára a Bibliotheca Corviniana, Európa
legnagyobb történelmi, filozófiai és tudományos
kódexgyűjteménye volt, amelyet csak a római pápák
vatikáni könyvtára múlt felül.
A reneszánsz kor néhány neves személyisége:
Politikai vezetők
Itáliai reneszánsz: Leonardo Bruni, Medici-dinasztia,
Francesco Sforza
Itálián
kívüli
reneszánsz:
Hunyadi
Mátyás,
Magyarország, I.Ferenc, Franciaország, VIII. Henrik,
Anglia

Reneszánsz Év - 2008
Vallási vezetők
2008 a „Reneszánsz Éve” hazánkban, és nem
csak azért mert Mátyás király 550 évvel ezelőtt került a
magyar trónra, hanem azért is, mert ismét olyan korban
élünk, mely alapjaiban változtatja
meg világunkat.
A
francia
eredetű
reneszánsz (renaissance) szó
újjászületést jelent. Elsősorban az
ókori
klasszikus
szövegek,
ismeretek és ezek hasznosításának
művészeti
és
tudományos
újrafelfedezésére
utal.
Másodsorban ezeknek a szellemi
tevékenységeknek
az
eredményeként
az
európai
kulturális élet általánosságban vett újjászületését is
jelöli.
A
reneszánsz tudományos
forradalmat,
művészeti átalakulást, megújulást hozó, meghatározó
kulturális mozgalom volt Európa újkori történelmének
hajnalán. A reneszánsz egy átmeneti időszakra esik a
középkor vége és az újkor kezdete között. A reneszánsz
kezdetét Itáliában a 14. századra, Európa többi részén
többnyire a 16. századra teszik.
A reneszánsz kezdetét egyetemlegesen ÉszakItáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt
alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író,
aki személyében megtestesítette a reneszánsz
szellemiségét.

V. Miklós pápa, II. Pius pápa, IV. Sixtus pápa, VI.
Sándor pápa
Irók
Balassi
Bálint,
Giovanni
Boccaccio, Bornemissza Péter,
Dante, Erasmus, Heltai Gáspár,
Morus Tamás, Petrarca, Francois
Rabelais, William Shakespeare,
Tinódi Lantos Sebestyén
Művészek
Hieronymus Bosch, Sandro Botticelli, Pieter Brueghel,
Donatello, Albrecht Dürer
Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, Jan van
Eyck
Tudósok
Antonio Bonfini, Johannes Kepler, Kopernikusz, Pedro
Nunes, Paracelsus, Sylvester János, Szenci Molnár
Albert, Verancsics Antal, Vitéz János, Giordano
Bruno, Galileo Galilei, Niccoló Mahiavelli

„A Reneszánsz Év – 2008 célja, hogy a ma
gondolkodó, kultúrára és az újra fogékony emberét
szólítsa meg az élet számos területén . Az évad a múlt, a
jelen, és a jövő megbonthatatlan egységét veszi alapul,
de mindig előre tekint.
Hiszünk abban, hogy egy kicsit mi magunk is
hozzájárulhatunk
a
jövő
alakulásához,
az
újjászületéshez.”
( Oktatási és Kulturális
Minisztérium )
A Reneszánsz Év – 2008 rendezvényeihez
kapcsolódva a Kőteleki Általános Iskola diákjai
reneszánsz táncot tanulnak, melyet március 29-én
szombaton a Jász -Nagykun - Szolnok Megyei
Karnagyok Kamara Kórusa reneszánsz hangversenye
nyitószámaként mutatnak be.
A
rendezvény
a
Közösségi
Ház
színháztermében 17.00
órai kezdettel kerül
megrendezésre, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Hunyadi Mátyás
I.Mátyás ( szül.: 1443. 02. 23., Kolozsvár ; meghalt:
1490. 04. 06., Bécs )
565 éve, február 23-án született
I. Mátyás magyar király, az első olyan
uralkodónk, aki leány ágon sem állt az
Árpád-házzal rokonságban.
Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos
Mátyás királynak, de a köznyelv
egyszerűen, mint Mátyás király emlegeti.
Neve latinul és németül Matthias
Corvinus.
Aláírásában a Mathias Rex ( Mátyás
király ) tűnik fel.
Magyarországon 1458. és 1490. között
uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király,
1486-tól Ausztria hercege.
Mátyás király Hunyadi János és Szilágyi
Erzsébet másodszülött fia.
Apja Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar
Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére. Nevéhez
fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.
Anyja Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János felesége,
Hunyadi László és Hunyadi Mátyás anyja.
Vitéz János irányításával humanisták nevelték. A
magyaron kívül latinul, németül és csehül beszélt.
Műveltsége meghaladta a korabeli főurak műveltségét.
1457-ben V. László király Hunyadi Lászlóval
együtt Mátyást is elfogatta, s bátyja kivégeztetése után
az ifjabb Hunyadit Bécsbe, majd Prágába vitette.
Mátyás az István toronyban várta szabadulását.
Az esküvőjére készülő V. László király 1457 őszén
váratlanul pestisben meghalt. Mátyás esélyei ezt
követően megnövekedtek. Bár V. László anarchiát
hagyott maga mögött, lecsillapodván a kedélyek, a
véres bosszú elmaradt.

V. László király halála után Mátyás nagybátyja
Szilágyi Mihály és a Hunyadi párt fegyveres erejének
nyomására 1458. január 24-én közfelkiáltással királlyá
választják a Duna jegén.
1458. januárjában díszes küldöttség indult
Csehországba, hogy Budára kísérje a magyarok ifjú
királyát. A követséget Vitéz János – Mátyás egykori
nevelője – vezette, de a Hunyadiak számos híve is
csatlakozott hozzájuk. Az előre kialkudott váltságdíj
megfizetése után a fogoly Mátyás végképp
megszabadult a fogságból és Buda felé vette útját. A
csapat Esztergomnál kelt át a Duna repedező jegén, és
1458. február 15-én érkezett meg a fővárosba.
Uralkodását tehát 1458-ban kezdte meg, ami 1490-ben
bekövetkezett korai haláláig tartott.
1463-ban Mátyás megköti III. Frigyessel a
bécsújhelyi megállapodást, melynek értelmében 8000
aranyforint váltságdíj ellenében visszaszerzi Frigyestől
a Szent Koronát, amellyel 1464. március 29-én
Székesfehérváron meg is koronáztatja magát.
Központosított királyi hatalmat épített ki,
amelynek
alapját
az
első
magyar
álladó
zsoldoshadsereg, a Fekete sereg képezte.
A főurakat korlátozó intézkedései vetették
meg az „Igazságos Mátyás” máig élő
népi legenda alapját.
Első felesége Podjebrád Katalin halála
után Aragóniai Beatrixot vette feleségül.
Uralkodása
idején
budai,
illetve
visegrádi udvara az európai reneszánsz
egyik központjává vált. A korvináknak
otthont adó máig világhírű könyvtára
több mint 5000 kötetet számlált, és a
kódexek darabonkénti értéke meghaladta
az 1000 aranyat.
Mátyás
király
bőkezűen
pártfogolta a művészeteket és a
tudományt. Híres tudósokat és reneszánsz
alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat
építtetett, s ezzel is elősegítette a reneszánsz építő-és
díszítőművészet magyarországi fejlődését.
A magyar néphagyomány, amely egész
legendafüzért font Mátyás alakja köré, a törökverő
Hunyadi János fiát, mint jó és igazságos uralkodót
őrizte meg emlékezetében. A magyar népmesék álruhás
királya szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal,
mindig a szegény, egyszerű embert segíti a
boldoguláshoz. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy
bár Mátyás viselt dolgairól már életében több vidám
történet forgott közszájon, a királyi udvarban élő
humanista történetírók egyike sem jegyzett fel az
álruhában igazságot osztó király legendájának tápot
adó történetet.
Ezzel együtt is a magyar hagyomány az egyik
legnagyobb magyar királyként tartja számon.

Mátyás király trónra kerülésének 550-ik évfordulója
tiszteletére Kőtelek Község Önkormányzata és a
Közösségi Ház rajzpályázatot ír ki általános iskolai
tanulók számára „Olvasási élményeim Mátyás király
életéről” címmel.
Pályázni lehet minimum A/3-as méretű, valamennyi
ismert technika ( ceruza, pasztell, zsírkréta, tus, stb. )
alkalmazásával készült alkotásokkal.
Alkotó csoportok, művészeti szakkörök és egyéni
pályázók műveit várjuk.
A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
A beküldött képeket a Közösségi Házban kiállítás
keretében mutatjuk be a nagyközönségnek. A kiállítás
megnyitásakor adjuk át a nyertesek díját.
Díjazás: 1. helyezett :
utalvány
2. helyezett:
utalvány
3. helyezett:
utalvány

20000 Ft értékű vásárlási
15000 Ft értékű vásárlási
10000 Ft értékű vásárlási

Pályamunkákat személyesen, vagy postai úton lehet
eljuttatni a pályázat kiírójához:
Kőtelek Község Önkormányzata
5062 Kőtelek
Szabadság út 1.

Vízkereszt, vagy „Háromkirályok ünnepe” után
otthonainkat Isten oltalmába ajánljuk.
A pap megszenteli a házakat és krétával az év dátumát
és a három kezdőbetűt írja az ajtóra ilyenformán:
20 – G M B – 08
Az új házakhoz mentek először, amelyeket külön kérésre
máskor, vagyis év közben is megszentelhetett a pap.
Gyertyaszentelő a kinyilatkoztatás ünnepe.
Jézus születése után 40 napra ünnepeljük. Az Isteni fény
megjelenése az egyházi évben. Maga a gyertya is az Úr
Jézusra emlékeztet. Ő a világ világossága. Liturgikus
használata nem csak a templomban szokásos, hanem
minden jeles alkalommal. Kereszteléskor, első áldozás
alkalmával, szentségi házasságkötéskor. Szentelt
gyertyát adnak a haldokló kezébe, amikor gyónását
elvégzi.
Temetés, vagy elhantoláskor gyertyával és lobogóval
vannak jelen a hozzátartozók, majd később,
megemlékezésekkor is gyertyát, mécsest gyújtunk.
Ebben az évben február 2-án délután történt meg a
Tájházban a házszentelés.
Amikor is az ajtóra felkerült az idei dátum. Ezután a
templomba mentünk szentmisére, és gyertyáinkat
megszenteltetni.
A mise és a szentelés után visszasétáltunk a Tájházba,
hogy a farsang hangulatában, az együttlét örömét
élvezhessük a megjelentekkel, a megunhatatlan zsíros
kenyér és egy kis borocska társaságában.

Az alkotások beérkezési határideje : 2008. április 30.
szerda
Kiállítás megnyitója:
2008. május 10. szombat 14.00 óra
Információ: Budai Aranka
20-975-8818
www.kotelek.hu
aranka.budai@gmail.com

Gyertyaszentelő
A hívő keresztény közösség
megtartja ünnepeit, szokásait.
Ilyen Vízkereszt, a mikor a vizet, és
Gyertyaszentelő, amikor a gyertyát
szenteli a pap.
A szentelt vízből a hívek
otthonaikba visznek, úgyszintén a
szentelésre a templomba elvitt
gyertyákat elhelyezik odahaza, egy
kitüntetett helyre, pl. egy Szentkép
alá.
A templom részére használatos
gyertyákat – az egész évi
mennyiséget – is akkor szentelik
meg.

E.J.

Kőtelek Község Önkormányzata

„Oh a nő jobb, mint a férfiak,
Kis világa a szív birodalma,
Melynek, mint istenség, édenét
S kárhozatját is csak ő alkotja.”
( Madách )

A Tisza Élővilágának Emléknapja 2008.
február 1.
Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső
vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú,
Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel
szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat.

Tiszteljük hát a természeti erőt, amellyel túlélte
az emberi felelőtlenséget!
„Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország
És ringatóm e róna.”
( Juhász Gyula: A Tisza / részlet / )
Az Önkormányzat nevében
polgármester
koszorúzta

A szennyezés február 1-én érte el hazánkat, és kb. két
hét alatt haladt végig rajta, szörnyű környezeti
katasztrófát okozva.
Mindannyian emlékszünk még a víz felszínén sodródó
haltetemekre.
A megye Tisza-szakaszán 58 tonna haltetemet gyűjtöttek
konténerbe a halászok.
A Tisza teljes magyarországi szakaszán az 1600 tonnát

is meghaladta az összegyűjtött haltetem mennyisége.
Akkor úgy látszott, hogy a Tisza ezt a
katasztrófát sohasem fogja kiheverni, és hogy hosszú
évekig nem horgászhatunk, fürödhetünk majd a vizében,
és hogy sohasem láthatjuk többé a Tisza virágzását.
De a folyó, a Tisza győzedelmeskedett a pusztító
emberi cselekedet felett!
Erre az eseményre emlékezve az Országgyűlés
2000 június 16-án február 1-ét a Tisza Élővilágának
Emléknapjává nyilvánította. A Tisza menti települések
ezen a napon megkoszorúzzák a Tiszát, illetve a
megújulás jelképét, azaz zöld ágat dobnak vizére. Ezen
a napon településünk is csatlakozott a mozgalomhoz,
hiszen a Tisza, a szeretett és rettegett folyó a miénk is.
Életünk része.

dr. Böhmer Péter
meg
a
Tiszát.

„Ha majd kivágtad az utolsó fát,
És megmérgezted az utolsó folyót,
Rájössz, hogy a pénz nem ehető!”
Védjük, óvjuk tehát a legmagyarabb folyót a Tiszát, a
folyónkat!

Köszönet mindazok aktív
megtisztelték rendezvényünket!

részvételéért,

akik

Anyanyelvi vetélkedő 2008. február 21.
Történelmünk
és
kultúránk
évezredes.
Anyanyelvünk nagyon szép. Formailag és tartalmilag
mégis milyen gyakran használjuk helytelenül. Nem
szeretjük talán anyanyelvünket? Nem tartjuk fontosnak
azt, hogy kultúráltan beszéljünk, írjunk?
Szavaink nagymértékben devalválódtak. Gondolataink,
gondolkodásunk, írott és szóbeli kifejezésmódunk
tisztátalansága, durvasága a világon elhatalmasodó
szellemi környezetszennyezés része. Az egész
társadalmat át-meg átszövi az a rendkívül sok káros
jelenség, amely életünk minden területét beszennyezi, és
sok esetben tönkreteszi az emberi kapcsolatokat.
A szavak és a tettek mind ritkábban vannak
összhangban. Egyre kevésbé lehet bízni az adott
szóban. Sokan féligazságokat mondanak, másokat
rágalmaznak és befeketítenek. Szép magyar nyelvünket
egyre több honfitársunk semmibe veszi. Szóban és
írásban egyre több a súlyos hiba.
Szeretnénk tiszta környezetben tiszta levegőt
szívni, tiszta szívvel tiszta emberek között tisztán
beszélni, erkölcsi tisztaságban, tiszta emberi
kapcsolatokat teremtve, tehát tisztán élni. Tőlünk,
személy szerint mindegyikünktől függ, hogy mit teszünk
ebben a súlyos helyzetben.
Akaratunktól, szándékunktól függ, hogy egy adott
szituációban kinek, mikor, mit, hogyan mondunk, mit
beszélünk, vagy írunk le. Nagyon sokat tehetünk.
Banglades javaslatára az ENSZ 1999-ben
február 21-ét Nemzetközi Anyanyelvi Nappá
nyilvánította.
Kőtelek Község Önkormányzata anyanyelvünk védelme
érdekében a kistérség általános iskolában tanuló felső
tagozatosok részére vetélkedőt hirdetett meg erre a
napra.
Besenyszögi,
tiszasülyi,
nagykörűi,
csataszögi,
hunyadfalvai és kőteleki fiatalok vettek részt a
versenyen, az alábbi iskolákból:
Nagykörű-Kőtelek Általános
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Nagykörű
Nagykörű-Kőtelek Álatalános
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Kőtelek
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Tiszasüly
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Besenyszög

Iskola,

Iskola,

Ferenc

Ferenc

Két korcsoportban, ( 5. – 6. osztály és 7. – 8.
osztály ) összesen 16 három fős csapat
csapat mérte össze erejét és tudását magyar
nyelvtanból.

A tollbamondás, majd a feladatlapok kitöltése után
került sor a javításra, illetve az értékelésre. Amíg a
felnőttek javítottak, addig a gyerekeket az
Önkormányzat szendviccsel és üdítővel vendégelte meg.

A következő eredmények születtek, és itt
most
mindkét
korcsoport
első
három
helyezettjét említjük meg:
5. – 6. osztályos korcsoport
1.
helyezett:
Besenyszög-Tiszasüly
Chiovini Ferenc Általános Iskola és AMI
Safranyik Fanni
Nagy Ivett
Pribéli Dorina
2.
helyezett:
Besenyszög-Tiszasüly
Chiovini Ferenc Általános Iskola és AMI
Küri Kitti
Nagy Mirandella
Rojkó Nikoletta
3.
helyezett: Nagykörű-Kőtelek Általános
Iskola, Óvoda és AMI
Szántai Dalma
Gregor Balázs
Rabi Dávid

Farsang az ÖNO-ban 2008. február 14-én
Az idősek otthonában az idei évben is megrendezésre
került a hagyományos
farsangi jelmezes bál. A hangulat – a szokásokhoz
híven - ismét fergeteges volt.
Helyettünk azonban meséljenek inkább a képek.

7. – 8. osztályos korcsoport
1.
helyezett: Nagykörű-Kőtelek Általános
Iskola, Óvoda és AMI
Koncsik Dorottya
Szántai Boglárka
Tóth Lili
2. helyezett:
Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola,
Óvoda és AMI
Tasnádi Dániel
Katona Ágnes
Földes Adrienn
3. helyezett:
Nagykörű-Kőtelek Általános Iskola,
Óvoda és AMI
Szabó Pálma
Túró Renáta
Berkes Alexandra
Az első három helyezett csapat minden
tagja mindkét korcsoportban
könyvjutalmat, illetve elismerő oklevelet
kapott. A többi résztvevőnek emléklapot
adott az Önkormányzat.
Köszönjük valamennyi résztvevő, diák és tanár
munkáját és részvételét az
anyanyelvi vetélkedőn. Bízunk abban, hogy e
rendezvénnyel hozzá tudtunk járulni
anyanyelvünk ápolásához, megőrzéséhez.
Külön köszönet támogatóinknak a debreceni Kinizsi
Nyomda Kft-nek, és az Alföldi Nyomda Zrt-nek a könyv
adományokért, amelyekkel a verseny nyerteseit
jutalmazhattuk.

.

Farsang a Közösségi Házban
2008. február 16.
A jókedvből, és jelmezesekből nem volt hiány!

Márciusi programajánló

Ügydöntő Népszavazás 2008. március 9.

Március 15.
15:00
Ünnepi megemlékezés az 1848-as
Forradalom és Szabadságharc 160. évfordulójáról
Március 22.
10.00 – 12.00 Húsvéti szöszmötölő a Közösségi
Házban
Március 29.
17.00 órától Reneszánsz hangverseny a Jász –
Nagykun - Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa
előadásában. A kőteleki Általános Iskola diákjai
reneszánsz táncot mutatnak be a Közösségi Házban.

Éljünk alkotmányos jogunkkal és menjünk el
szavazni 2008. március 9. én a szavazókörök
urnáihoz!

Tavaszi nagytakarítás a faluban
Az
Összefogásért,
megbékélésért,
Kőtelekért
Mozgalom
szemétszedési akciót
hirdetett társadalmi
munkában
községünk
tisztasága érdekében.
Találkozunk 2008. március 14-én,
pénteken 14 órakor a Szent István téren!

Tisztítsuk meg közterületünket
együtt a szeméttől!
Társadalmi munka, díszítés
Felhívjuk Kőtelek Lakosságát, hogy a március 15-i
ünnepséget megelőzően (március 15-én) de. 9.00
órától
társadalmi munka
keretében segítse
kitakarítani, illetve az ünnepre feldíszíteni a Szent
István teret.
Munkájukat előre
részvételüket!

is

köszönve

várjuk

aktív

Kőtelek Község Önkormányzat

Döntsünk jövőnkről felelősen, meggyőződésünk
szerint!

Tisztelt Kőteleki Lakosok!
Régi Kőtelken készült, kőteleki embereket,
eseményeket, életképeket bemutató fényképekből
szeretnénk kiállítást rendezni a Közösségi Házban.
Ezért kérjük, hogy akinek vannak ilyen fényképei, és
szívesen
kölcsönözné
azokat
a
kiállítás
időtartamára
szíveskedjenek
behozni
az

Önkormányzatba Budai Arankához.
Kérjük, hogy a képek hátoldalára írják rá nevüket, azt
hogy kb. mikor készült a kép, milyen eseményt ( pl.
lakodalom, iskolai osztálykép, lovas bál, …stb. )
ábrázol, illetve ki, vagy kik vannak a képen.
A kiállítás megnyitására 2008. május 17-én
kerülne sor, és a fesztivál alatt ( aug. 16 – 24 ) is nyitva
lenne.
Kérjük, hogy aki szeretne képeket kölcsön adni a
kiállításra 2008. április 18-ig szíveskedjen azokat
leadni.
Előre is köszönjük segítségüket!

Az Összefogásért,
Megbékélésért, Kőtelekért
Mozgalom

Szinte
kivétel
nélkül
kinyilvánítottuk
szándékunkat községünk jobbítása érdekében.
Döntöttünk arról, hogy havonta összejövetelt
szervezünk mélyítve a párbeszédet. A következő
alkalom erre 2008. március 21-én, pénteken 18
órától a Közösségi Házban lesz, amikor lehetőség
van új tagok felvételére is. Várunk mindenkit
szeretettel!

Szemétszedési akció
Meghirdettük szemétszedési akciónkat
társadalmi munkában.
Találkozunk 2008. március 14-én,
pénteken 14 órakor a Szent István téren.

A megalakulás előzményei, okai:
-

A társadalom megosztottsága országos és
helyi szinten egyre markánsabb.
A szélsőséges megnyilvánulások erősödnek.
A megélhetés nehézsége, a szociális
bizonytalanság növelik a társadalmi
feszültséget.
Az Önkormányzat egyre több pénz fordít
segélyezésre.
A közösségépítés, az összefogás, a
társadalmi élet áldozatává válik a szociális
problémáknak.
Hanyatlik a lokálpatriotizmus.
Indokolatlan,
rosszindulatú
megnyilvánulások,
direkt
lejárató
megjegyzések romboló hatása a helyi
közösségre

-

-

-

Célkitűzések:
-

Célunk a párbeszéd kiterjesztése.
A politikai eszmék, az ellentétes gondolatok
közelítése.
Társadalmi munkában községünk ápolása.
A szociális érzékenység megőrzése.
Az egyetemes értékek felszínre hozása.
Az anyagi áldozatvállalás erősítése (persze,
aki teheti).
A kapcsolati tőke hasznosítása.
-

-

Az összefogás, megbékélés
megteremtése.

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2008.
február 15-én megalakult a Mozgalom. Tagként
több mint 50 lakos regisztrált az alakuló ülésen és
azóta. A mintegy 3 órás találkozás alatt számos
községünket érintő problémáról, lehetőségről,
jelenségről esett szó.

Tisztítsuk
szeméttől!

meg

közterületünket

együtt

a

Szeretném felkérni a Tisztelt Lakosságot, hogy
ingatlana előtti közterületen gyűjtse össze a
szemetet megkönnyítve ezzel munkánkat!

Együtt,
Egymásért,
Kőtelekért!
Jelentkezését a Mozgalomba szeretettel fogadjuk az
alábbi kitöltött regisztrációs lap leadásával.

Tisztelt Lakosság!
Egy újabb hónap telt el községünkben. Jön a tavasz,
az újjáéledés évszaka. A komor, sötét időszakból a színes,
aktív megújulásba lépünk. A tavaly meghirdetett Faluszépítő
program sikerén felbuzdulva az idén sem maradjunk
tétlenek!
Tegyük
rendbe
közterületeinket, ingatlanainkat,
büszkén várva az idelátogatókat!
Szeretettel várom Önöket a
társadalmi munkákon.
Az idén tavasszal folytatjuk a
rózsatövek, cserjék, fenyőfák
telepítését,
megszépítve
községünk belterületét.
Tovább gyarapítjuk az utca
névtáblák számát is.
Az idei év is bővelkedni
fog a rendezvényekben. Ezekről
időben tájékoztatást kapnak. Remélem, egyre nagyobb
számban tisztelik meg jelenlétükkel ezeket az eseményeket!

Köszönettel tartozom azért, hogy türelemmel elfogadták a
változások szükségességét.
A bezárt szeméttelep takarása folyamatban van. Nagy
erőkkel dolgozik a GESz a művelet végrehajtásán. Befejezése
után nekilátunk az utak kijavításának.
Számos pályázat megírásán és
beadásán fáradoztunk az elmúlt
időszakban.
Pályáztunk
iskola
felújításra,
akadálymentesítésre,
belvízrendezésre,
buszmegállók
létesítésére. Jó ütemben halad a
köztestületi
tűzoltóság
tervének
megvalósítása. Terveink szerint a
laktanya a gyógyszertár ingatlanán
kerül
kialakításra,
mely
eredményeképpen a gyógyszertár
ingatlana
is
új
arcot
kap.
Megemlítem, hogy ezáltal mintegy 8
munkahely létesül községünkben.
Örömmel
tapasztaltam,
hogy
az
általam
meghirdetett mozgalomra nagy érdeklődés mutatkozott. Szép
számmal fejezték ki akaratukat községük jobbítása, a
megbékélés célkitűzése mellett. Várom Önöket a mozgalom
következő összejövetelére és a társadalmi munkában
végzendő szemétszedési akcióra egyaránt! Tegyünk együtt,
fogjunk össze Kőtelekért erőnkhöz és képességeinkhez
mérten!
Kőtelek gyengébbik nemhez tartozó lakosainak
kézcsókjaimat küldöm nőnap alkalmából!
Találkozzunk nemzeti ünnepünkön a Szent István
téren és méltóképpen emlékezzünk a szabadságharc hőseire
és eszméire!

Jó egészséget kívánok!
A 2008-as költségvetés - mely rekord nagyságú
Kőtelek történelmében - végszáma elérte az 1,17 milliárd
forintot! A civil szervezetek, egyesületek támogatása a
tavalyihoz képest duplájára emelkedett.
A közmű díjak emelkedésével együtt járó
többletterheket
a
Képviselőtestület
díjcsomagok
bevezetésével sikeresen csökkentette. Így az ivóvíz
árszintjének emelkedése a környező településekhez képest is
alacsonyabb lett a támogatott díjzónában takarékos
fogyasztási szint mellett. Több mint 350 háztartás vállalt
valamilyen díjcsomagot.
A szemétgyűjtés rendszerének megváltoztatásával
megvalósul az igazságosság elve. Annyit fizetünk amennyit
szemetelünk! Számos háztartásban ezzel jelentősen csökkent
az erre fordított költség.
Módjukban áll még folyamatosan a díjcsomagok választása
a még nem igénylőknek is a hivatal előterében megtalálható
igénylő lap kitöltésével és leadásával.

Dr. Böhmer Péter
polgármester

