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Víz, víz, víz…
Sok lakos panaszt tett, hogy az ivóvíz mi-
nőségével problémája van. A víz tisztább, 
mint az ivóvízminőség javító beruházás 
előtt volt, de a klórtartalma miatt szinte 
ihatatlan. Többen panaszolták, hogy für-
désnél irritálja a bőrüket, viszketnek für-
dés után. Megkeresésünkre a szolgáltató 
az alábbi tájékoztatást adta:

Önkormányzati hírek

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Ivóvízminőség-javító projekt keretében korszerűsített vízműtelepről az új 
technológiával, 2016.12.16 -ával kezdte meg az ivóvízhálózatra való termelést az 
üzemeltető TRV Zrt. A Kőtelken szolgáltatott víz minősége, azóta teljes mérték-
ben megfelel a kormányrendeletben előírt paramétereknek. A próbaüzem sikerrel 
zárult. 

A projekt jelenleg a Monitoring időszakban van, mivel a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 6 hó-
nap Monitoring időt szabott ki az újonnan megépített technológiára. Ez folya-
matos ellenőrzéseket von maga után. Ennek keretében az első hónapban heti 
gyakorisággal történnek a mintavételek a kimenő és a hálózati pontokon, a kö-
vetkező két hónapban havi két mintavétel, a fennmaradó három hónapban pedig 
havi egy mintavétel történik. Az eredmények alapján a vízminőséget az ÁNTSZ 
folyamatosan figyelemmel kíséri és az üzemeltetőnek jelentési kötelezettsége van. 

Eddig a településen a lakosság kezeletlen ivóvizet kapott, ezért fordulhat elő, 
hogy a már tisztított-kezelt víz fizikai jellemzői (íz, szag, szín) eltérnek a kezelet-
len vízétől. Ezeket a változásokat érezheti a lakosság a saját fogyasztási pontjain.  
A kormányrendeletben meghatározott ivóvíz minőséget mind kémiai, mind bio-
lógiai, mind bakteriológiai szempontból betartjuk, és a fent említett módon fo-
lyamatosan ellenőrizzük. 

A településen lévő arzénmentesítő konténert továbbra is üzemeltetjük.

Szolnok, 2017. Február 03.

Belvíz
A kemény fagyok elmúltával bekövet-
kezett a lehullott hó olvadása, mely sok 
gondot okozott a településen. A talaj 
kb. 30 cm mélységig fagyott, így nem 
képes a víz befogadására. A Vadász úton 
felgyülemlett víz veszélyeztette a lakóin-
gatlanokat, ezen a belvízelvezető csator-
nán keresztül folyik le több utca belvize, 
így a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkáját kellett igénybe venni. Az Ady 

Endre úton az Önkormányzat munká-
sai szivattyúzták a felgyülemlett belvizet, 
hogy ne öntse el a víz az ingatlanokat. A 
közfoglalkoztatásban részt vevők a belví-
zelvezető csatornák átereszeinél kialakult 
jégdugókat szüntették meg, megakadá-
lyozva a belvíz feltorlódását, elősegítve a 
víz akadálytalan lefolyását.
Köszönjük mindenki munkáját!

Kutya dolog…
Folyamatosan visszatérő gondot jelen-
tenek az utcán kóborló ebek. Önkor-
mányzatuk 2015-ben 368.300 Ft-ot, 
2016-ban 533.300 Ft-ot költött a kóbor 
kutyák befogására és elszállítására. Ezt a 
pénzt más fontosabb dolgokra is lehet-
ne használni, ha mindenki betartaná az 
ebtartás szabályait. Az ebtartási rendelet 
szerint a kutyát az ingatlanon belül kell 
tartani megkötve vagy zárt helyen (ken-
nelben), senkit nem lehet arra kötelezni, 
hogy kerítést építsen. Több helyen a jó-
szágállományban tettek a kutyák tetemes 
kárt, az állattartók életét megkeserítve. 
Sokan éltek panasszal Jegyző Úrnál, a 
jegyzőkönyv felvétele után a Szolnoki Já-
rási Hivatal illetékes az ügyekben eljárni.
Megkérek minden ebtartót a rendelet 
betartására!
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Akár elfogadjuk a klímaváltozásról szóló 
híreket, akár nem, azt mindenesetre biz-
tonsággal állíthatjuk, hogy időjárásunk 
egyre szeszélyesebb.
Nyáron egymást érik a hőségriadók, 
amiknek általában heves szélviharral kí-
sért felhőszakadás vet véget. A tél pedig 
vagy „egynapos”, mint a 2015/2016-os 
idényben vagy olyan fogcsikorgató, mint 
az idei januárban. De idén ráadásul nem-
csak a hideg tette próbára életünket, ha-
nem a szerencsétlen sorrendben lehullott 
különböző halmazállapotú csapadék is.
Emlékezzünk csak vissza: január első he-
tének péntekjén nap közben fagypont 
fölé enyhült a hőmérséklet, majd a késő 
délutáni órákban eső, ónos eső, havas 
eső, majd estétől hó formájában jött a 
csapadék. A hó vastagsága másnap reg-
gelre elérte az 5-10 cm-t, amihez zord, 
mínusz 16-17 °C-os hideg társult. Ez 
a hideg (éjjel mínusz 10-15 °C, de nap 
közben is általában fagypont alatti hő-
mérséklet) aztán végi jellemző volt egész 
januárban. Ez a januári hideg időjárás 
eredményezte azt, hogy még január vé-
gén is csak csúszkálva lehetett közlekedni 
a jeges-jégbordás utakon.
Sokan megkeresték a Polgármesteri Hi-
vatalt Kőtelken is, hogy próbáljunk javí-
tani a közlekedési viszonyokon. Kőtelek 
belterületén a Szabadság út – Szent Ist-
ván tér – Kossuth utca útvonal a Magyar 
Állam tulajdonában és kezelésében lévő 
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekö-

tő út része, így azon a téli hó eltakarítás 
és síkosság-mentesítés a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. feladata. A többi kőteleki 
utca helyi közút, ezeken a hó eltakarítást 
és a síkosság-mentesítést a tulajdonos 
Önkormányzatnak kell elvégezni, a jár-
dákon ugyanez valamennyi utcában az 
ingatlantulajdonosok feladata. A gyakor-
latban a helyi közutakon a téli munkát 
az Önkormányzat költségvetési szerve, a 
Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) végzi 
az Önkormányzat megbízásából. 
Így történt ez az első januári hétvégén is: 
szombaton a GESZ traktorral vontatott 
hóekével lehúzta a közel 20 km hosszú 
helyi úthálózatról a havat, azonban a hó 
alatt az előző este lehullott eső, ónos eső 
vize reggelre egybefüggő jégpáncéllá fa-
gyott a mínusz 16-17 °C-os hidegben. 
Ezt a jégpáncélt azután a januári tartós 
hideg időjárás megtartotta, legfeljebb 
helyenként jégbordákká alakította. Téli 
síkosság-mentesítésre a közutak akár álla-
mi, akár helyi települési kezelői olvasztó, 
illetve érdesítő hatású anyagokat hasz-
nálnak. A lehullott és letapadt hóréteg 
olvasztására általában nátrium-kloridot, 
magyarul a konyhasó durvább szemcsé-
jű és kevésbé tisztított formáját (útszóró 
só), érdesítésre homokot, zúzott követ, 
faforgácsot, fa-aprítékot használnak.
A kiszórt mennyiségen túl az időjárástól 
is függ, hogy a kiszórt anyagok mennyire 
hatékonyan olvasztanak vagy érdesíte-
nek. Az útszóró só olvasztó hatása például 
mínusz 5 °C fok alatt jelentősen csökken, 
mínusz 8-10 °C fok alatti hőmérsékleten 
pedig gyakorlatilag hatástalan. Jellemző, 

hogy Magyar Közút január folyamán a 
3224. jelű utat több alkalommal meg-
szórta Kőtelek belterületén is, mégis vol-
tak még január végén is kisebb-nagyobb 
jeges szakaszok, jégbordák.
Kőtelken az Önkormányzat jogszabályi 
korlátozás miatt (a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) 
Kormányrendelet 5. § (2) szerint belte-
rületi közterületen – a közúti forgalom 
számára igénybe vett terület (úttest) ki-
vételével – a síkosság-mentesítésre olyan 
anyag használható, amely a közterületen 
vagy annak közvetlen környezetében 
lévő fás szárú növény egészségét nem ve-
szélyezteti), valamint környezetvédelmi 
megfontolásból vegyi olvasztó anyagokat 
nem alkalmazunk, csak érdesítő anyago-
kat használunk.
Közmunkások közreműködésével igye-
keztünk legalább a forgalmas járdaszaka-
szokat, buszmegállókat, kockázatosabb 
útcsatlakozásokat a jég feltörésével, illet-
ve fa-apríték kiszórásával síkosság mente-
síteni, de a már sokat emlegetett januári 
tartós hideg miatt sok esetben a kiszórt 
érdesítő anyag is belefagyott a jégbordák-
ba, amelyek így újra síkossá váltak.
Nem vigasz a kőtelkieknek, de a helyzet 
országszerte, így a nagyvárosokban is a 
kőtelkihez hasonló volt: január végén a 
fővárosban közlekedve a kisebb lakó-, il-
letve kiszolgáló utcákban ugyanígy jeges, 
jégbordás volt a burkolat.
Mire ez a cikk megjelenik, talán az előre 
jelzett február eleji enyhülés javítani fog 
a helyzeten.

Hóhelyzet

90. születésnap
2017. január 20-án Győri Jánosné 90 
éves volt. Ebből az alkalomból Polgár-
mester Úr köszöntötte őt, virággal és tor-
tával kedveskedett neki. Születésnapját 
családja körében ünnepelte meg. Két fia 
van, öt unokája és két dédunokája. A fér-
jét és kisebbik fiát sajnos már eltemette. 
A családja nagyon szereti őt, amiben csak 
tudnak segítenek neki. Ilonka néni jó 
egészségnek örvend, ellátja magát, kapál-
gatja a kertjét, neveli a csirkéket. Figyeli a 
napi híreket a tv-ben, újságot olvas. Na-
gyon örült Polgármester Úr ajándékának.
Szép hosszú életet kívánunk neki erőben, 
egészségben. 



2017. január 26-án művelődési házunk-
ba látogattak el az általános iskola 3. és 
6. osztályos tanulói fejtörős vetélkedőre. 
Osztályonként „mérkőztek”, négy  cso-
portra bontva. A nap a 6. osztályosok 
megmérettetésével kezdődött. Gyorsan 
sziporkáztak a helyes válaszok, hiszen a 
jó megoldásé és a gyorsaságé volt a fősze-
rep. Szépen gyűltek a megérdemelt pon-
tok. Találós kérdések, betűkeveréses fel-
adatok, eszperente nyelvi játék és a kvíz 
feladványok megoldásai nem jelentettek 

a diákoknak különösebb problémát. 
Koncentráltság és odafigyelés, valamint 
fegyelmezettség volt érezhető. A gyere-
kek észrevehetően élvezték ezt a hasznos 
kikapcsolódást, ami kizökkentette  őket 
egy picit a megszokott ritmusukból. 
Mosolyogva távoztak megérdemelt apró 
ajándékukkal. Egy óra elteltével a 3. 
osztály megérkezése törte meg az épület 
csendjét. Mosolyogva, elszántan keresg-
élték helyüket az előre felcímkézett asz-
taloknál, ugyanis konkrét csoportnevek-

Ajánlja fel adója 1%-át!
Tisztelt Kőtelkiek!
Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy adónk 1%-áról rendelkezzünk.  
Községünkben az alábbi alapítványokat, egyesületeket  támogathatják: 

„Kőtelek Községért” Alapítvány adószáma: 19221458-1-16

„Kőtelek Iskoláért”   Alapítvány adószáma: 19223766-1-16

„Kőtelek Óvodáért”  Alapítvány adószáma: 18828698-1-16

Szabó János Horgász Egyesület adószáma: 19867184-1-16

Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 19227519-1-16

Kőteleki Polgárőrség adószáma: 19222686-1-16

Mozgássérültek J-N-Szolnok Megyei Egyesületének Kőtelek  
és Vonzáskörzetének  Csoportja adószáma: 19430364-2-16

(Ha nem teljes a listánk kérem jelezzék számunkra.)

Meghívó
Kőtelek Község Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja a település lakosságát a 
Tűzoltó Laktanya ünnepélyes átadó ün-
nepségére. A Laktanya felújítási mun-
kái a helyi sajátosságra épülő közfog-
lalkoztatási program keretében valósult 
meg a Belügyminisztérium Közfoglal-
koztatási Államtitkárság támogatásával. 

Az átadó ünnepség helyszíne:  
Kőtelek, Mária út 6. szám.

Időpontja:  
2017. február 22.(szerda) 11. óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szellemi játék alsóban és felsôben

kel leptek meg minket. A „nyelvészek”, 
a „betű urai”,a „nyelvtörők”, a „legjobb 
játékosok” fantázianévvel, tettre ké-
szen kezdték a feladványok megoldását. 
Ügyesen és tájékozottan válaszolgattak, 
ki-ki a maga tempójában. Persze náluk is 
a gyorsaság és a helyes válasz volt a döntő. 
Természetesen koruknál fogva a lelkese-
désük még nagyobb volt, ami meghatott 
minket. A kérdések hasonlóak voltak 
témát tekintve, mint a felső osztálynak, 
csak nyilván képességüknek megfelelőek. 
Ők is megkapták a szerény, de megér-
demelt ajándékukat. Nagyon örültünk 
a látogatásuknak. Köszönjük gyerekek, 
ügyesek voltatok! Hálásak vagyunk még 
a gyerekeket elkísérő pedagógusoknak 
is, Egyedné Bodor Erzsébet tanítónőnek 
és Gyuricska-Deák Szilvia tanárnőnek, 
hogy együttműködtek velünk.
„Ha valamit nagyon akarsz, ne hagyd, 
hogy mások meggyőzzenek arról, hogy nem 
tudod elérni.” (Lewis Hamilton)
Csánkiné Csörghe Krisztina        
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Február 3. „Szív süti szívnek, szívesen” versenye                        
Február 4. 17.00 Jóga
Február 7. 16.00 Herba kör
Február 8. 09.00 Vásár
Február 10. 14.00 Véradás
Február 11. 17.00 Jóga
Február 14. 14.00 Szerelmesek Valentin napi  
 sütemény versenyének zsűrizése,  
 díjkiosztás          
Február 14. 16.00 Herba kör
Február 16. 14.00 Farsangi álarc készítés 
Február 18. 17.00 Jóga
Február 21. 16.00 Herba kör
Február 25. 17.00 Jóga
Február 28. 16.00 Herba kör

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kôteleki Mûvelôdési Ház  
februári programjai

RNÖ hírek
2016. December 6-án 185 db miku-
lás csomaggal kedveskedtünk az óvodás 
és iskolás gyermekeknek, akik lelkesen, 
versekkel és énekekkel köszönték meg 
a mikulás ajándékát. A szeptemberben 
induló Lóvári nyelvtanfolyam decem-
ber közepén befejeződött. Sajnos kevés 
hallgatója volt a tanfolyamnak, bízom 
benne, hogy az idén komolyabban fogják 
venni és magasabb létszámban indulhat 
a képzés, annál is inkább mert nem ke-
vés pénzbe került az RNÖ  részéről.  14 
nyugdíjasnak tudtunk felajánlásból ru-
haneműt osztani (új öltönyök, nagyka-
bátok, pólók, nadrágok és ingek). Ezt az 
ajándékot személyesen vittem el és adtam 
át a Községi Önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében. 
Nagy örömet okozhattam és ez jó érzés-
sel töltött el. 
Sajnáljuk mindazokat, akik nem jöttek 
el 2016. december 29-én a Rév kocsma 
udvarán megtartott régi hagyományok 
szerint készített disznótorra. 

A hurka, kolbász töltéssel ismerkedtünk, 
na és az elmaradhatatlan toros káposzta 
is remekül sikerült. Pálinka forralt bor, 
kávé és üdítő járt a szép számmal meg-
jelent idelátogatóknak. Sajnos az időjárás 
nem volt kegyes hozzánk. 
Az RNÖ hagyományőrző táncegyüttese 
a „LURKÓK” (általános iskolásokból 
álló tánccsoport) február 17-én részt vesz 
az iskola által szervezett „Ki mit tud”-on 
”. Majd március 10-én az Iskola Gálán 
új produkcióval lepjük meg a közönsé-
get. Bízunk benne, hogy a németországi 
csere üdültetésünk is létre jön a 3 napos 
pünkösd ünnepén. A német gyerekeket 
jövőre mi látjuk vendégként. Az ezzel 
kapcsolatos tárgyalások még nem feje-
ződtek be. Reméljük a „lurkókkal”, hogy 
program dús év lesz számunkra a 2017 
is. A környékbeli települések már tudnak 
a létezésünkről és jelezték felém a meg-
hívásunkat a falunapi és egyéb rendez-
vényeikre. A meghívásuknak örömmel 
teszünk eleget. 
2017. január: Elszámolási időszak 
(2016-os év kiadás-bevétel elszámolása). 
A 2017-es év januárja a költségvetés és 
az éves program elkészítésével, tárgyalá-
sával, elfogadásával telt. A Kőtelek Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatunk két pá-
lyázatot adott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felé. A napokban kaptuk 
a választ, melyben értesítettek, hogy a 
2017. évi költségvetési támogatása című 
pályázati felhívásra készített „Roma Ha-
gyományőrző Lovas tábor” és a „ ll. Ha-
gyományőrző és Kulturális Roma Csa-
ládi Nap” című pályázata az EPER-be 
beérkezett. Bízunk a pozitív elbírálásban 

és persze a szerencsében is, hogy elnyer-
jük a pályázatot és a tervünk ne csak terv 
maradjon. Bizakodva nézünk a jövő elé. 
Burai Flórián
RNÖ elnök


