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Önkormányzatunk sikeres pályázatot 
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
szociális célú tüzelőanyag támogatására. 
A támogatott tüzelőanyag mennyisége 
565 mázsa barna kőszén, értéke 
1 793 875 Ft.

Önkormányzati hírek A Képviselőtestület döntése alapján még 
745 mázsa szenet vásároltunk, így 1310 
mázsa szén került kiosztásra novemberben. 
A sikeres pályázók  13 zsák (25 kg/zsák) 
szenet kaptak a téli tüzelőjük kiegészí-
tésére. A szenet az Ormosszén Zrt. ka-
mionokkal leszállíttatta a településre, 
Önkormányzatunk pedig a lakcímre szál-
lította,igény szerint behordta dolgozói 
közreműködésével az ingatlanokra.
Köszönjük a Tüzép tulajdonosának Kó-
nya Sándornak segítségét,hogy a munka-
gépével a rakodást biztosította és a táro-
lásban is közreműködött!

A Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása keretében szintén sikeres pályázatot 
nyújtott be Önkormányzatunk. A pályá-
zat a beruházás 85%-át vissza nem térí-
tendő támogatásként támogatja, melynek 
összege 8 754 838 Ft. Önkormányza-
tunknak 15% önerőt kell biztosítani,  

mely 1 544 972 Ft. A pályázat kereté-
ben járdafelújításokat fogunk végezni 
2017-ben. Azokban az utcákban ahol 
csak zúzottkővel borított útalap van, ott 
fogunk járdaépítést végezni. Ez a pénz 
3100 méter járda javítására lesz elegendő 
a terveink szerint, nem kerül a falu összes 
járdája felújításra.

Közeledve az év végéhez ismét megrendezésre kerül a hagyományos  
„Falu Karácsonya” rendezvény. A Szent Kinga Katolikus Óvoda 
nagycsoportosai készülnek műsorral, a Rozmaring dalkör  
karácsonyi énekekkel színesíti az ünnepi műsort és Fejes János Atya köszönti 
karácsony alkalmából a megjelenteket.  
Tájházunknál nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt mézeskaláccsal, 
lilahagymás zsíros kenyérrel, forralt borral, a fiatalkorúakat teával.
Köszöntsük együtt a Karácsonyt!
A rendezvény helyszíne: Tájház
Időpontja: 2016. december 17. (szombat) 17 óra
A karácsonyi „Éjféli” szentmise 2016.december 24-én 20 órakor
A karácsonyi szentmise 
a megszokott vasárnapi időpontban 2016. december 25-én 10.30 órakor

Magam és Kőtelek Község Önkormányzata  
Képviselőtestületének nevében  
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és  
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok  
Kőtelek Lakosságának!

Lovász Tibor polgármester



KőtelekHírei
Jótékonysági bál a kôteleki óvodásokért
A kőteleki Szent Kinga Katolikus Óvoda, 
2016. november 12.-én rendezte meg az 
óvodai alapítványi jótékonysági bált. 
Kőteleki Óvodáért Alapítványt az óvoda 
dolgozói hozták létre 1997 februárjában.
Az Alapítvány kiemelt célja: – az óvodás 
korú gyermekek részére egészséges testi, 
szellemi fejlődés biztosítása, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés biztosítása.
„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, 
megtelik a szíved.” Ez a gondolat volt jóté-
konysági estünk mottója.
Miért is volt fontos számunkra ez a ren-
dezvény? Ha csupán azt a funkcióját töl-
tötte volna be, hogy ebben az egyre roha-
nóbb tempót diktáló, állandóan változó, 
sajnos időnként kiszámíthatatlan világban 
kicsit megállhatunk, néhány órát eltölt-
hetünk együtt, már megérte a szervezés. 
De itt ennél többről volt szó! Arról, hogy 
kilenc év kihagyás után megrendezett jó-
tékonysági bálunk meg tudott újulni. A 
rendezvény igazi értéke a közös álmok, el-
képzelések, közösségi megvalósítása a bál 
bevételével óvodánk, óvodás gyermekeink 
támogatása. 

A jótékonysági est 18 órakor kezdődött, a 
vendégeinket az általános iskola tornater-
mébe vártuk, amelyet előző nap az óvoda 
dolgozói a szülői munkaközösség tagjai és 
a GESZ dolgozói rendeztek be és varázsol-
tak széppé. 
A köszöntők után az óvoda dolgozói, és 
néhány szülő Fejes János plébános atya 
gitárkísérete mellett elénekelt egy éneket 
az est hangulatát meghatározva a szere-
tetről és az összetartozásról. Estünk házi-
asszonya, aki a műsorszámokat felkonfe-
rálta Csánki Gréta volt. Köszönjük neki 
és testvérének Csánki Áronnak a szíves 
közreműködést. Köszönjük Ghyczy Ta-
más bűvésznek, azt a nemes gesztust, 
hogy ingyen vállalta a fellépést, tisztelet-
díját az óvoda alapítványának ajánlotta 
fel. Az est műsorát a dolgozók és a szülők 
közös tánca, majd az óvodai dolgozók 
„boszi tánca zárta.
Bálunkhoz a jó zenét az Oláh Tivadar duó 
szolgáltatta, akik gondoskodtak vendé-
geink jó hangulatáról. Megköszönöm a 
„Foltozott üst Kft.” odaadó segítségét, es-
tünk vacsoráját ők készítették. Név szerint 

Szarka Istvánnak és Fehér Józsefnek, vala-
mint a velük együtt dolgozó személyzet-
nek is, akik ezt a hétvégi napot munkával 
töltötték.   
„Nem az a fontos, mennyit adunk, hanem 
az, hogy ezt mekkora szeretettel tesszük”
Ezúton is szeretném megköszönni támo-
gatóinknak a segítséget. Minden fela-
jánlást, belépőjegy vásárlást, pártolójegy 
vásárlást, tombolatárgy felajánlást hálás 
szívvel köszönünk! Ennek a bálnak be-
vételéből tudjuk biztosítani a csoportok 
részére képességfejlesztő játékok vásárlását 
karácsonyra, valamint gyermek progra-
mok szervezését.
Köszönettel: Az óvoda dolgozói
Győri Imréné-intézményvezető

2016. november 5-én 9 órai kezdettel 12 
órás vetélkedőt szervezett a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat, ami itt Kőteleken a 
művelődési házban került megrendezésre. 
A program pályázat útján nyert összegből, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával valósult meg. Dr. Varga Zol-
tán  vezette le a 12 órás vetélkedőt, amin 
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly csapata vett 
részt. Sok fejtörő és ügyességi játékok 
váltották egymást, ami nagyon jó han-
gulatban telt. Szeretnénk megköszönni 
elsősorban Dr. Varga Zoltánnak, valamint 
minden résztvevő játékosnak, segítőnek 
a munkáját. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy azon emberek is segítették munkán-
kat , akik a ”régi” 24 órás vetélkedőn is 
részt vettek. Kőtelek csapata már meghí-
vást kapott a jövő márciusban  Nagykö-
rűben megrendezésre kerülő vetélkedőre. 
Örülünk a meghívásnak, feltétlen ott le-
szünk. A jó kapcsolattartás és az összefogás 
erősítése nagyon fontos a három település 
között. Hisszük, hogy  jó úton haladunk –

RNÖ hírek összegezte zárógondolatként Burai Flórián 
az RNÖ vezetője.

2016. november 17-én, ismét egy ferge-
teges, nagyon jó hangulatú előadáson ve-
hettünk részt. Az előadáson való részvétel, 
teljesen ingyenes volt. A Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat finanszírozta a jegyek 
árát, és az utazási költséget is harmincegy 
fő részére.
Vajda Katalin: Anconai szerelmesek című 
zenés komédiáján derülhettünk egy jót. 
A sokak számára ismert Nemcsák Károly 
mellett, a  rendkívül tehetséges színészek 
és a Szolnoki Szimfonikus  Zenekar köz-
reműködésének köszönhetően, nagyon 
jól szórakozhatott a közönség. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy ismét ilyen szép 
számban  összegyűlhettünk, és együtt el-
mehettünk szórakozni, elfeledni a hétköz-
napok gondjait.  Reméljük, hogy hamaro-
san lehetőségünk adódik egy újabb közös 
program szervezésére.  

Így december elején, Szent Miklós idején, 
ismét útnak indul a jó öreg Mikulás. Az 
óvodás és iskolás gyermekek számára, 180 
csomaggal készült az RNÖ Mikulása. 

Nagy boldogsággal tölt el bennünket, hogy 
örömet szerezhetünk a gyermekeknek ezen 
az ünnepen, amit minden évben nagy lel-
kesedéssel várnak. 

Idén először, 2016. december a két ün-
nep között a RÉV kocsma udvarán, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében kóstolással egybekötött disz-
nóvágásra kerül sor, a régi hagyományok 
szerint. Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Áldott, békés  
Karácsonyi Ünnepeket  
és sikerekben gazdag  

Boldog Új Évet kíván, 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat



Mátraszentimre – bagolyirtáson
A Kőtelek Római Katolikus Plébánia és 
az Egri Érsekség (fenntartónk) pályázata 
segítségével tanulóink ebben a tanévben 
is eljutottak Bagolyirtásra, hittan tábor-
ba. Felejthetetlen három napot töltöt-
tünk itt október 24-26. között. Első nap 
Szentkút, második nap Hollókő, harma-
dik nap Fallóskút kápolnáit, templomait, 
zarándok helyeit látogattuk meg. Bár ki-
csit ködös, felhős időt fogtunk ki, mégis 
csodálatos őszi színekben pompázott a 
táj. A program most is nagyon zsúfolt 
volt, hiszen 3 nap alatt valósítottuk meg 
mindazt, amire máskor 1 hét áll rendel-
kezésünkre. Szentkúton, misén vettünk 
részt, ahol tanulóink ministráltak, majd 
fantasztikus kegyhelyismertető előadást 
tartottak nekünk. Hollókőn megláto-

Katolikus  általános iskolák tanulói szá-
mára hirdetett  hittanversenyt az idei 
tanévben is az egri Andrássy György 
Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium 
,szervezésükben immár negyedik alka-
lommal vettünk részt a hittanversenyen. 
A Szent László élete és kora témában 
megrendezett vetélkedőre  háromtagú 
csapattal jelentkeztünk,Karácsony Do-
minika,Nagy Martin és Nagy Szilveszter 
tanulókkal. Egy hónapos rendszeres fel-
készülés után utaztunk a verseny helyszí-
nére Egerbe,november 18-án pénteken. 
Előzőleg egy Szent Lászlóról  készített,a Kôteleki Mûvelôdési Ház  

decemberi programjai
December 1. 14:00 Hógömb készítés
December 2. 09:00 Vásár
December 3. 17:00 Jóga 
December 5. 09:30 Vásár
December 6. 16:00 Herba kör
December 8. 14:00 Karácsonyi szöszmötölő
December 9. 09:00 Vásár
December 10. 17:00 Jóga
December 13. 16:00 Herba kör
December 17.  Falu karácsonya a Tájházban
 17:00 Jóga
December 20. 17:00 Herba kör

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

gattuk a Falumúzeumot, a Guzsalyast, a 
templomban pedig Fejes János Atya ve-
zetésével 1/10 Rózsafüzért imádkoztunk. 
Legnagyobb örömünkre mindenhol kap-
csolódtak hozzánk hívek. Fallóskúton 
kedves ismerősként fogadtak minket, egy 
fotó erejéig honlapjukra is felkerültünk. 
Október lévén a Mária kápolnában újabb 
Rózsafüzér-imádság következett, majd a 
kápolna és a templom építésének kö-
rülményeivel ismerkedtünk meg és szép 

Hittantábor

történetet hallottunk Klára asszonyról. 
A szálláshelyünkön sokat énekeltünk, 
lelkileg feltöltődtünk. Jól eső érzés volt 
hallani az elismerő szavakat a táborozó 
gyerekek hitéleti megnyilvánulásairól, 
viselkedésükről. Gyermekeink hitéleté-
nek erősödését nagyban segítik ezek a 
programok, melyekre reméljük később is 
lehetőségünk lesz.

Munkácsiné Berényi Edit, Vass Csilla
kísérőtanárok

Hittanversenyen voltunk Egerben
versenyzők által előadott jelenetet kellett 
készítenünk,amelynek filmfelvételét a 
kőtelki templomban készítettük. A ver-
senyzőkre több feladat várt: a helyszínen 
feladatlapot kellett kitölteniük,előzőleg  
Szent Lászlóról készített rajzot kellett 
bemutatniuk,valamint villámkérdésekre  
kellett válaszolniuk.
Iskolánk versenyzői  eredményesen sze-
repeltek a megmérettetésen,a Buda Péter 
papnevelő intézeti rektor által vezetett 
zsűri oklevéllel és jutalomkönyvekkel ér-
tékelték teljesítményüket.

Kirsch Attila, felkészítő tanár

Írjatok kedvenc könyvetekhez fülszöveget, vagyis olyan rövid, frappáns ajánlót, 
amivel felkelthetitek más olvasók kedvét is a könyvhöz. Írjátok le benne, hogy 
titeket mi ragadott meg a könyvben. Ha a te  szövegedet  találjuk  a  legjobbnak, 
akkor értékes könyves ajándékkal díjazzuk a munkádat!

Juttassátok el munkátokat a Könyvtárba 2016. december 12-ig
Eredményhirdetés: december 19.

Egy játékra hívunk benneteket!
Keressük a legjobb fülszöveget! 
„Ragadjátok  fülön  a  könyveket,  
ragadjátok fülön az élményeket”!

Gyerekek figyelem!
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Ki sepri  
a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyé-
ben átvette a katasztrófavédelem. Ez nem 
azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a 
kéményeket, a sormunkát változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. Az új-
donság csak az, hogy ahol a megyei jogú 
városok nem vállalták a feladatot, ott a 
katasztrófavédelem szervezésében valósul 
meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggés-
ben a fűtési időszakkal. A kéményseprők 
ütemterv alapján érintik az egyes telepü-
lések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem 
csak ott, ahol a katasztrófavédelem vég-
zi, hanem mindenhol. A kéményseprő 

15 nappal a sormunka előtt a postalá-
dába dob egy értesítőt. Ha a a megadott 
időpontban nem találja otthon a ké-
ménytulajdonost, újabb időpontról hagy 
értesítést. Ha a sormunkát a kémény-
seprő a második időpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 
30 napon belül egyeztetnie kell egy új, 
közös időpontot, amikor elvégezhető a 
sormunka. A harmadik, közösen egyezte-
tett időpontban elvégzett munkáért már 
ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 
500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon 
készpénzt a katasztrófavédelem kémény-
seprőinek!

Mi tartozik bele  
az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény 
és az összekötő elem ellenőrzését, tisz-
títását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését 
és az ezt befolyásoló műszaki berende-
zések okozta hatások vizsgálatát, továb-
bá az égéstermék paramétereinek ellen- 
őrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 
szén-monoxid-érzékelő működőképes-
ségének ellenőrzését is. A sormunkába 
nem tartozó munkákért, valamint a két 
sormunka között megrendelt kéményel-
lenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a  
szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kémény-
seprést rendeljen a kötelező és ingyenes 
sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat el-
érhető a 1818-as telefonszámon, azon 
belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot 
kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00 
óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-
14.00 óráig érhető el. További informá-
ciókat talál a kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő,  
de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapo-
ta nem indokol tisztítást, olyan viszont 
nem történhet meg, hogy a kéményseprő 
semmilyen mérést nem végez a kémény 
ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasz-
talna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgá-
latunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a ké-
ményseprő készpénzt fogad el.

A legfontosabb tudnivalók  
a kéményseprésrôl

A lakossági kéményseprés ellátása

Katasztrófavédelem
Közszolgáltató


