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Egy újabb lépést tett településünk  
tűzbiztonságának javítása érdekében 
2017. február 22-én.

Átadásra került a felújított tűzoltólak-
tanya, melyet a helyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület használtba kapott az önkor-
mányzattól. A felújításba 15 fő közfog-
lalkoztatott került bevonásra, és még a 
GESZ segített be a  szakipari munkák-
nál. A laktanya megfelel a szakmai elő-
írásoknak, a helységeket be kell rendezni 
a későbbiekben. A szertárral kiegészítve 
az alapok most már biztosítottak, hogy 
az Egyesület fejlődése minél hamarabb 
elérjen egy magasabb fokozatot. 
Az átadó ünnepséget megtisztelte  
dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és 

Önkormányzati hírek

mogatta a beruházás megvalósulását. Kö-
szönjük Képviselő Asszonynak, a Belügy-
minisztériumnak, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak a támogatást! Külön sze-
retném megköszönni azoknak az embe-
reknek a munkáját akik ezt a beruházást 
megvalósították.

Szeretném megköszönni Kiss László-
nak, Bagi Ferencnek és Rabi Árpádnak 
a munkáját, a több mint 100-éves tűz-
oltókocsit felújították és szinte újjávará-
zsolták. Sokan már nem bíztak benne, 
hogy ezt  a kocsit fel lehet-e újítani, íme 
itt a példa, igen.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak 
sok sikert kívánok, használják az épülete-
ket a lakosság tűzbiztonságának javítása 
érdekében, fejlődésük legyen töretlen!

Tûzoltólaktanya átadás

vízügyi helyettes Államtitkár Úr és or-
szággyűlési képviselőnk dr. Bene Ildikó. 
Képviselő Asszony az alapkő letételétől 
folyamatosan figyelemmel kísérte és tá-
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Sok nehézséget okozott a hulladékgyűj-
tő edények házhoz szállítása, a lakosság 
egy része nem volt partner az átvételben. 
Nem Önkormányzatunk feladata az 
edényzet házhoz szállítása, mi csak segí-
teni szerettünk volna, hogy ne kelljen a 
lakosoknak a központi telephelyről haza-
szállítani a kukákat, mint a környező te-
lepüléseken. Aki nem veszi át a hulladék-
gyűjtő edényt, az nem jelenti azt, hogy 
nem kell fizetnie a hulladékszállításért.  

Megkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
csak ezeken a napokon tegyék ki a sárga 
fedelű szelektív hulladékgyűjtő edényü-
ket! Az edényekbe kizárólag csomagolási 
hulladékot tegyenek (műanyag palack, 
konzerv doboz, sörös doboz, papír).

Nőnap alkalmából  
Magam és Férfitársaim 

nevében nagy tisztelettel 
és szeretettel köszöntöm 

Kőtelek valamennyi Hölgyét!                                                            

A hulladékszállítás díját központilag fog-
ják számlázni negyedévente.

A 120 literes kuka ürítési díja negyed-
évente kb. 5500 Ft lesz, az egyedülállók 
ennek a felét fogják fizetni. 

A sárga fedelű (szelektív) kuka ürítéséért 
nem számláznak ürítési díjat. A  szelektíven 
gyűjtött csomagolási hulladékot havonta 
egyszer fogják elszállítani a már januárban 
Önökhöz eljuttatott naptár szerint.

Szemétszállítás

Kőteleken az alábbi napokon 
fogják 2017-ben a szelektív  
hulladékot összegyűjteni:  

március 15. 
április 12. 
május 10.
június 7.
július 5.

augusztus 2. és 30.
szeptember 27.

október 25.
november 22.
december 20.

A kommunális hulladék szállítása to-
vábbra is a hétfői napokon történik.

Az üveget az Önkormányzat telephelyén 
(az Önkormányzat mögött levő porta) el-
helyezett üveggyűjtő edénybe kell rakni. 
A nyitvatartási időről tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot.

Kőtelek Község Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom a március 15-i  
ünnepi megemlékezésünkre.
Helyszín: Kőtelek, Szent István tér,
eső esetén: Művelődési Ház
Időpont: 2017.március 15. 14 óra.
Lovász Tibor polgármester

Meghívó



Hagyományainkhoz híven az idén is meg-
rendeztük intézményünkben a farsangi 
mulatságot. A rendezvényt zárt körben az 
óvodában tartottuk, mivel a lehetőségeink 
nem adottak arra, hogy az óvodán kívül 
rendezzünk farsangi karnevált.
Nagy izgalommal várták a gyerekek ezt a 
napot, az egész hét a farsangi készülődés-
ről szólt. Farsangi álarcokat, szemüvege-
ket, farsangi dekorációkat készítettünk a 
gyerekekkel közösen.
Farsang reggelén a gyerekek felvették jel-
mezeiket, az egész napunk a szórakozás-
ról, a táncról szólt. Az óvó nénik fánkot 
sütöttek, a szülők üdítőt és süteményt 
hoztak. Élményekkel teli nap volt, min-
denki jól szórakozott.
Győri Imréné, intézményvezető 

A 2. és a 4. osztályosok 
farsangi álarcai
2017. február 16-án az iskola alsó tago-
zatos diákjai,  a 2. és a   4. osztályosok 
látogattak el a Művelődési Házba, ahol  
álarcokat készíthettek, a másnapi farsan-
gi mulatságra. Nincs is jobb móka ilyen-
kor,farsang idején, mint maszkot ölteni 
és más bőrébe bújni. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel láttak hozzá a munkához, 
minden gyerek kiválasztotta a neki tet-
sző „sablont”, amit utána kedvére díszít-
hetett gyöngyökkel, színes konfettivel, 
krepp papírral, vagy akár egy egyszerű 
újság papírral. A lányok szebbnél szebb 
színes álarcot készítettek, a fiúknál nagy 
sikert aratott a batman és a pókember 

A Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kola február 17-én ismét megrendezte 
szokásos éves farsangi mulatságát, ki-
egészítve a nagy sikerű Ki-mit tud?-dal.
Örömmel láttuk, hogy a szülők nagy 
érdeklődéssel készültek erre az esemény-
re,melyen több mint 20 szereplő és közel 
40 jelmezes vett részt. Köszönet illeti a 
gyerekeket a színvonalas produkciókért, 
amelyekre nagy szorgalommal készültek. 
Ének, tánc, vers, -és prózamondó kate-
góriákban szerepeltek. Minden kategória 
első 3 helyén végzett versenyzőt díjaztuk, 
oklevelet vihettek haza. A jelmezes felvo-
nulók csokoládét kaptak,a legszebb,leg-

Farsangoltunk mulattunk 
Farsang a Szent Kinga óvodában.

Iskolai farsang

ötletesebb jelmezesek még egy kis plusz 
jutalomban is részesültek. A szülők és a 
diákokat felkészítő pedagógusok lelkiis-
meretes munkáját is köszönjük! 
A délután  teljes bevétele az iskola diá-

könkormányzatának kasszáját növeli, 
nagy szeretettel köszönjük az egyéni 
pénzadományokat is.
Reméljük, jövőre is találkozunk!

álarc. A gyerekek boldogságát, elége-
dettségét tükrözte, hogy mindenki a sa-
ját maszkjában indult vissza az iskolába. 
Köszönjük  Busainé  Juci tanár néninek,  

Zeleiné Erzsike tanár néninek, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat és a gyerekekkel 
eltölthettünk egy kellemes kreatív déle-
lőttöt. 
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Március 2 . 14.00 Vásár
Március 3. 09.00 Vásár
Március 4. 17.00 Jóga
Március 6. 09.00 Vásár
Március 7. 16.00 Herba kör
Március 9.   Mesevetélkedő                              
Március 11.  17.00 Jóga 
Március 15.  16.00 Herba kör
Március 15.  Ünnepség
Március 17.  13.00 Vásár
Március 18.  17.00 Jóga
Március 21. 16.00 Herba kör
Március 22.  A költészet világnapja  
 alkalmából emlékezzünk  
 Kassák Lajosra, aki 130 éve született
Március 23.  09.00 Vásár
Március 25.  17.00 Jóga
Március 27. 14.00 Bartók Béla évfordulója  
 alkalmából énekeljünk együtt  
 népdalokat
Március 28. 16.00 Herba kör
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kôteleki Mûvelôdési Ház  
márciusi programjai

RNÖ hírek
2017. február 14-én az RNÖ képviselő 
testülete egyhangúlag  elfogadta a 2017. 
évi költségvetést és a 2017. évi progra-
mot. Márciusi hónapban a 7-8. osztá-
lyosoknak indul korrepetálás, heti 1-2 
órában, történelem, matematika, és an-
gol tantárgyakból. Tanári segítséggel és az 
RNÖ anyagi segítségével szeretnénk fel-
készíteni a továbbtanuló diákokat. 2017. 
február 17-én az általános iskolában 
megrendezésre kerülő KI-MIT-TUD-on 

Február 14-e Bálint nap, a szerelmesek 
napja. Ebből az alkalomból hirdettük 
meg a „Szív süti szívből szívesen” süte-
mény versenyünket, melynek célja az 
volt, hogy „szerelmes”, igazi szívből jövő 
sütiket lehetett készíteni és ezekkel az 
édességekkel lehetett jeligésen nevezni a 
Művelődési Házban. Nagy örömünkre, 
többen is éltek ezzel a lehetőséggel, meg-

az RNÖ, Roma Hagyományőrző Tánc 
együttese, a „LURKÓK” a tánc kategó-
riában az 1. helyezést érték el. A március 
10-én tartandó iskolai Gálára meghívást 
kaptunk, a gyerekek lelkesen gyakorol-
nak, teljesen más koreográfiát készülünk 
bemutatni. A közeljövőben szeretnénk 
a 10. cigánybálunkat megrendezni.  
Az időpont még nincs kitűzve.
Burai Flórián
RNÖ elnök

„Szív süti szívbôl szívesen”

„REMÉNY” jeligés versenyző lett. Az 
eredményhirdetés végén  a versenyzők át-
vehették a megérdemelt díjakat. Szívből 
gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük 
a versenyen való részvételt, a zsűri tagok-
nak  köszönjük, hogy elfogadták meghí-
vásunkat.

mutatták Nekünk, hogy mennyire krea-
tívak a cukrászkodás terén. A négy tagból 
álló zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen 
mind külalakra, mind ízre nagyon tetsze-
tős alkotások készültek. Ennek eredmé-
nyeképpen a következő sorrend alakult 
ki: 1. helyezett az „ÉDES ÁLOM” 2. 
helyezett a „CSILLAG”, a 3. helyezett 
döntetlen eredménnyel a „TOMI” és a 


