
 

 

Tisztelt K őteleki Lakosok! 

 

Hulladék 
Április 4-én elektronikai 

hulladékgyűjtést tartottunk a településen, 
amelynek keretében a lakosok nagy 
mennyiségű hulladékot helyeztek ki az 
ingatlanuk elé. Ez is mutatja, hogy mekkora 
szükség volt egy ilyen jellegű gyűjtésre. 
Azonban az előzetes figyelmeztetés ellenére 
néhányan elkezdték összegyűjteni a kirakott 
hulladékot, így a rendőrség segítségét kellett 
kérni, ugyanis több lakos felháborodva tett 
panaszt az illegális gyűjtés leállítását kérve. 
Azóta már sajnálatos módon találtunk a falu 
külterületén szétbontott hűtőszekrényt.  

Használt személygépkocsi gumiabroncsgyűjtést 
április 11-én tartottunk, azonban többen 
felnire szerelve helyezték ki a gumikat, melyet 
nem állt módunkban elszállítani, ugyanis így 
tőlünk sem veszik át. Kérem Önöket, hogy a 
későbbi kellemetlenségek elkerülése végett 
figyelmesen olvassák el a tájékoztatásokat! 

 

Háztáji 
A kiskertművelők részére biztosított 

vetőmagokat megkapták azok a jelentkezők, 
akik kertjüket felásták, illetve felszántották. A 
palánták kiosztásáról egy későbbi időpontban 
kapnak értesítést a programban résztvevők. 
A naposcsibét igénylők között 750 csirke került 
kiosztásra, ez a tavaly indított program 
folytatása volt. Az idei évben a pályázat nem 
tartalmazott takarmányt, csak a csirkét kapták 
meg az igénylők. 
 

 

Gazmentesítés 
A tavasz beköszöntével elkezdett nőni 

a fű, ezért megkérek minden lakost a közösségi 
együttélés szabályainak betartására, az 
ingatlanok és ingatlanok előtti terület 
rendbetételére. Elkezdődött a gazos ingatlanok 
felmérése, ugyanis Önkormányzatunk érdeke, 
hogy a település gondozott legyen, nem a 
bírságolás a cél. Minden rendszerető lakos azt 
szeretné, hogy környezete tiszta, ápolt legyen 
és ezt elvárja a szomszédjától is. 
 

Szépkorú köszöntése 
Április 11-én ünnepelte 90. 

születésnapját Bozsó Gyula bácsi, Erdélyi úti 
lakosunk. Gépészként, illetve szerelőként 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Egészségi 
állapotától függően, a ház körüli munkákat még 
a mai napig elvégzi. Magam és Kőtelek 
lakossága nevében jó egészséget, hosszú 
boldog nyugdíjas éveket kívánok családja, 
unokái és dédunokái körében! 

 

 

 

 

Kőtelek Önkormányzat lapja 2016/5. Május 



Horgászverseny 
Április 30-án a Szabó János Horgász 

Egyesület horgászversenyt rendez a Topán, 

melyre szeretettel meghív minden érdeklődőt! 

 

 

 

Lelki nap 
Családi lelki nap lesz az iskolában. 

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar családokkal foglalkozó referense 
vezetésével családi lelki nap lesz az iskolában 
2016. május 4-én, szerdán. A program 9 órakor 
püspöki szentmisével kezdődik a templomban, 
majd az iskola tornatermében egy órásra 
tervezett előadással folytatódik. Az élvezetes 
előadásáról és közvetlenségéről közismert 
püspök a családok helyzetéről, problémáiról 
fog beszélni, a résztvevőkkel beszélgetni, 
ismerkedni a kőtelki családok életével. Ezt 
követően az iskola udvarán családonként 
bográcsos főzés lesz, az iskolás gyerekek és 
családjaik részvételével. Ezen a napon drog-
megelőzési előadás is lesz az iskolában. 

 

Átadás 
 

 
 

Megkaptuk a használatbavételi engedélyt az elkészült Tűzoltógarázsra, mely a helyi sajátosságokra 

épülő „Start” közfoglalkoztatási program keretében valósult meg. 

Az ünnepélyes átadás időpontja: 2016. május 2. (hétfő) 11óra.  

Szeretettel várunk mindenkit az avató ünnepségre! 

 



 

 

A Kőteleki Óvodáért Alapítvány tájékoztatója a NEA-MA-15-M nyertes 
pályázatról 

 

Alapítványunk 2015 szeptemberében sikeresen pályázott a NEA-MA-15-M működés célú 
pályázatra. Alapítványunk kiemelt tevékenységi célja, hogy az óvodás korú gyermekek 
egészséges testi, szellemi fejlődését, képességét fejlessze, ismeretterjesztését támogassa. Az 
elnyert támogatási összegből Táncházas programokat szerveztünk, ruhaanyagokat 
vásároltunk, amiből táncos ruhák készültek. A programok 2016. február végén fejeződtek be. 

A tervezett tíz táncházas programba valamennyi óvodás gyermeket bevontuk, akik résztvevői 
lettek a programoknak. A gyermekek megismerkedhettek a dunántúli, a duna-tisza közi, a 
tiszántúli magyar és cigány táncokkal, a tájegységekhez kötődő népviseleti ruhákkal. Havonta 
két alkalommal tartottuk meg a táncházas tevékenységeket. Valamennyi tevékenység után a 
gyerekek egészségük erősítéseként fogyaszthattak joghurtot, gyümölcsöket, 100%-os italokat, 
szendvicseket, zöldségeket. 

A mozgásos, énekes-zenés táncos tevékenységek közben fejlődtek a gyermekek 
mozgáskoordinációs képességeik, az egyensúlyérzékük, téri tájékozódó képességük. 

Mozgásuk egyre harmonikusabbá vált, kialakultak azok a képességeik, amelyek a későbbiek 
során alkalmassá tette őket a társakkal való összehangolt együttmozgásra. Minden szervezett 
tevékenység más-más népi körjátékok elsajátítását és azok megtanulását is eredményezte. 
Különböző népi játékok kiválóan alkalmasak voltak a közösségi érzés erősítésére és 
élményszerzésre is. A gyerekek nagyon kedvelték a fogócskázó vagy kapuzó és párválasztó 
játékokat is. 

A kitűzött mozgásfejlesztési célok mellett fontos volt a megszerzett közös élmény, a jó 
hangulat, valamint a gyerekekben kialakuló magyar néptánc iránti érzett szeretet. 

A sokféleképpen kipróbált és alkalmazható módszerrel nemcsak a táncos mozgásformák 
előkészítése, és rögzítése történt, hanem olyan maradandó, pozitív változás is megjelent a 
gyerekek körében, amit egész életükön keresztül, és nemcsak a táncos közegben tudnak majd 
hasznosítani. 

                                                                          Lovász Tiborné 

                                                     Kőteleki Óvodáért Alapítvány képviselője 

 
 
 
 
 
 



 

Dsida Jenő: Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  
itt e földön senki sem szerethet jobban! –  
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyák napja alkalmából nagy szeretettel köszöntjük településünk minden Édesanyját! 
 
 
 

                                                                                                                                                   Lovász Tibor 
                                                                                                                                                     polgármester 
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