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Önkormányzati hírek
Elindult az idei közfoglalkoztatási prog-
ram 62 fő bevonásával. Az idei évben 
kisebb a létszámkeretünk, nem tudunk 
minden munkanélkülit helyben fog-
lalkoztatni. Legérzékenyebben a nőket 
érinti a csökkentett létszám, sokkal több 
a jelentkező, mint amennyi főt bevonha-
tunk. Szeptemberben lesz következőleg 
lehetőség új munkavállalókat alkalmazni, 
23-főnek szűnik meg a munkaviszonya 
augusztus 31-én, helyettük tudunk majd 
felvenni új közfoglalkoztatottakat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál személyi változás történt, Antal 
Julianna felmondott, új munkahelyen 
fog dolgozni a jövőben. Nehéz feladat 
lesz a pótlása, személyében egy nagyon 
jó szakembert veszítettünk el. A mun-
kájával elégedett volt önkormányzatunk 
és a lakosság is, pályázati úton próbáljuk 
az utódját megtalálni (nem lesz könnyű). 
Jutkának sok sikert kívánunk az új mun-
kahelyén és a magánéletében!

Ismét megszervezésre kerül az elektroni-
kai hulladékok gyűjtése Kőtelken 2017. 
május 2-án.

Ez egy keddi nap, a hosszú hétvégén 
mindenki összekészítheti az üzemképte-
len elektronikai berendezéseit, de csak 
másodikán (kedden) reggel tegye ki az 

ingatlana elé. A tavalyi év tapasztalatá-
ból tanulva reggeltől már rendőri illetve 
polgárőri felügyelet lesz a településen a 
kihelyezett hulladékok „lomizók” általi 
elszállítás megelőzése érdelében. Az ön-
kormányzat dolgozói fogják összegyűjte-
ni az elektronikai hulladékokat, ameny-
nyiben más személy próbálja elszállítani 
azonnal jelezzék az alábbi telefonszámon: 
+ 36 20 203 8605.

Minden olyan termék kihelyezhető ami 
elektromos árammal működik (pl.: hűtő, 
mosógép, centrifuga, háztartási elektro-
mos kisgépek, elektromos fűnyíró, szá-
mítógép). Tv és monitor esetében csak 
az ép, szétbontatlan készüléket fogjuk el-
szállítani! Megkérek mindenkit a gyűjtés 
szabályainak betartására!

Április 29. Tagi Horgászverseny
Május 28.  Gyermeknap
Június 3.  Nyílt horgászverseny
Július 1.  Meggy-party, Elszármazottak találkozója
Augusztus 12.  Falunap
Augusztus 25-26.  Terepjáróautó találkozó
Szeptember 16. Tűzoltóverseny
Szeptember 30.  Idősek napja
Október 23.  Ünnepi megemlékezés
December 16.  Falu karácsonya

Az üveg gyűjtésére kihelyezett gyűjtőe-
dény az önkormányzat mögötti Rákóczi 
út 8. szám alatti telephelyen található. 
Úgy lett elhelyezve, hogy a kerítésen kí-
vülről bárki bele tudja rakni az üveget.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kizá-
rólag csak üveget helyezzenek a gyűjtő 
konténerbe!

A zöld hulladék gyűjtésére szolgáló 
konténert is meghozta a szolgáltató, 
ez szintén ezen a telephelyen található.  
A konténerbe munkaidőben lehet a zöld 
hulladékot elhelyezni.

Az ágnyesedékek gyűjtését április 10-től - 
13-ig fogjuk elvégezni. Az ingatlanok elé 
kérnénk kihelyezni szállítható állapotban 
az ágnyesedéket.

Kôteleki 
rendezvények

2017
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2017. március 24-én könyvtárunkban 
jártak az 1. osztályos tanulók, osztályfő-
nökükkel, Hudra Andrea tanító nénivel. 
Az iskola legkisebbjei megismerkedtek a 
könyvtárral, a kölcsönzés szabályaival, a 
könyvek jelzéseivel. Szituációs játékokon 
keresztül nagyon ügyesen sajátították el a 
lelkes kis diákok a tudnivalókat. Beszél-
gettünk a könyvtárba járás fontosságáról, 
a mesék varázslatos világáról, otthoni 
meseolvasásról. Meggyőződésem, hogy a 
könyvek iránti igény erősödik, a könyv-
szeretet tovább mélyülhet, ha a gyermek 
elkezd könyvtárba járni. A könyvtár 
csendje, a régi és új könyvek átható illa-
ta, ebben a rohanó világunkban egy kis 
megállásra kényszerít mindnyájunkat.  
A leendő kis olvasók ügyesen és lelkesen 
beszéltek a könyvekről, elmondták, hogy 
ki milyen alkalomra szokott könyvet kap-
ni. Nagyon várják az első kölcsönzésüket, 
a könyvek keresgélését. Így felkészülten 
ez is könnyen fog menni! Remélem ha-
marosan kijelentik majd, hogy: 
KÖNYVTÁRBA JÁRNI JÓ!

A Kőteleki Könyvtár és Információs Pont tojás díszítő versenyt hirdet, felnőtteknek és gyerekeknek.  
A tojások elkészítéséhez bármilyen technika alkalmazható. A tojások kiállításra kerülnek a könyvtárban.

A tojásokat 5 tagú zsűri bírálja el, az első három helyezett díjazásban részesül.  
A látogatók szavazatai alapján, közönség díj is kiosztásra kerül. Várjuk a szebbnél szebb hímes tojásokat a könyvtárba  

2017. április 18-án 16:00 óráig. Szavazzanak kedvencükre 2017. április 24-ig!  
Eredményhirdetés április 25-én 14:00 órakor.

A kicsik egy kicsit a könyvtárban

Nagy tojásfestő verseny



A március évek óta az egyik legmozgal-
masabb hónap iskolánk életében. Így 
volt ez most is. Kezdtük a március 6-10. 
között megrendezésre kerülő PÉNZ7 
programmal, melyhez az előző tanévben 
kapcsolódtunk. Ez egy nemzetközi hát-
terű program, célja a gyermekek pénz-
ügyi tudatosságra nevelése. Rendhagyó 
órákon ismerkedhetnek meg a felső ta-
gozatos tanulók a különböző banki fo-
galmakkal, szolgáltatásokkal, pénzügyeik 
biztonságos kezelési lehetőségeivel. Eb-
ben az évben banki segítőt is kaptunk a 
minél hitelesebb tájékoztatás érdekében. 
Nagyon jó hangulatú foglalkozások vol-
tak, melyeket minden résztvevő élvezett.

Március 10-én megrendezésre került a 
már hagyományos Iskolai Gála. Lázas 
készülődés előzte meg az iskolánk ezen 
kiemelt rendezvényét. Az osztályok szín-
vonalas produkciókkal léptek fel. Volt 
mese, ének, színdarab, és az elmaradhatat-
lan tánc. Szemet, lelket gyönyörködtető 
rendezvényen vehettünk részt. Köszönet 
érte az osztályfőnököknek, Zabos Orsolya 
tánctanárnak, Suki Ottónénak, Burai Fló-
riánnak, a Szülői Munkaközösség tagjai-
nak, akik minden a szervezésben, mind a 
lebonyolításban hatalmas segítséget nyúj-
tottak, a Kőtelki Iskoláért Alapítvány ku-
ratóriumának, akik évről-évre felkarolják 
ezt a rendezvényt. A legnagyobb köszönet 
azonban a szülőknek, és a támogatóknak 
jár, akik felajánlásaikkal, részvételükkel se-
gítik, hogy a Kőtelki Iskoláért Alapítvány 
bevétele gyarapodhasson, amit azután a 
gyermekekre tudunk fordítani. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei

Március 14-15. Megemlékezés az 1848-
49. forradalom és szabadságharcról. 
Március 14-én az iskolában tartottunk 
ünnepi megemlékezést, majd másnap a 
községi ünnepségen szerepeltek 5. osztá-
lyos tanulóink. Felkészítő tanáruk Gyu-
ricska-Deák Szilvia tanárnő volt. Ismét 
nagyon színvonalas műsorral emelték az 
ünnep fényét. Köszönet, és dicséret érte 
nekik!

Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA Eb-
ben a tanévben rendhagyó módon ké-
szültek diákjaink erre a napra. Osztály-
keretben került sor a megemlékezésre. 
Kihasználva a számítógép és az inter-
net-adta lehetőségeket, önállóan készí-
tett diasorok bemutatásával tartottak 
kiselőadásokat. Nagyon ügyesek voltak, 
mindenki számára érdekes beszámolókat 
láthattunk, hallhattunk.

Március 23. Időskorúak tisztelete, és 
Előítélet mentességi Program A JNSZ 
Megye Esély Szociális Közalapítványa 
JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház szervezésében tanulóink 
nagyon érdekes, játékos, interaktív előa-
dáson vehettek részt, ahol az előadók se-
gítségével életkoruknak megfelelően kö-
zelíthették meg ezt a korántsem könnyű, 
de annál fontosabb témákat. Nagyon 
aktívak, érdeklődők, közreműködők vol-
tak. Vendégeink szép emlékekkel távoz-
tak tőlünk, megállapítva, hogy az ilyen 
kis településeken, mint Kőtelek, mennyi-
vel szorosabb, személyesebb kapcsolatok 
léteznek még a mai rohanó világunkban 
is, mint a városokban. Szeretettel várjuk 
őket máskor is.

Március 27. A 6. osztály előrehozott osz-
tálykirándulásra ment a Szolnoki Sziglige-
ti Színházba, ahol a Szerencsekrajcár című 
gyermekelőadást nézték meg. Azon túl, 
hogy fantasztikus program volt számukra, 
nagy odaadással, ámulattal és tisztelettel 
beszéltek a szereplő gyerekekről, akik fel-
készültsége, fegyelmezettsége, munkabí-
rása példaértékű lehet számukra. Osztály-
főnökükkel, Gyuricska-Deák Szilviával 
még napokkal később is nagy csodálattal 
beszéltek a látottakról. Köszönjük a szülői 
támogatást, és segítséget, hogy eljuthattak 
tanulóink e rendezvényre. 

Április remélhetőleg hasonló színes, vál-
tozatos, eseménydús hónap lesz intézmé-
nyünkben.

Munkácsiné Berényi Edit 
tagintézmény vezető
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RNÖ HÍREK
A 2016-os 60 pontos Feladatalapú Tá-
mogatáson a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatunk a legmagasabb pontszámot, 
60 pontot ért el. Egyedül a megyében, 
a 46 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közül. Országosan is a legjobbak közé 
tartozunk. Örömünkre szolgál, hogy így 
magasabb támogatási összeget kapunk. 
Így több program megvalósítására van 
lehetőség.

2017. április 7-8-án megrendezésre kerül 
a 19. SZOLNOKI UTAZÁS KIÁLLÍ-
TÁS az Aba-Novák Agórában, ahol mi is 
képviseljük községünket, a „LURKÓK” 
hagyományőrző cigánytáncával.

 A „LURKÓK” április 8-án szombaton 
13.30-kor a Művelődési Központ előtti 
téren felállított színpadon lépnek fel.

 A Tiszasülyért Egyesülettől meghívást 
kapott az RNÖ 2017. április 22-én 
(szombat) 8.00 órára, hagyományos ci-
gány ételek főzőversenyére, valamint a 
„LURKÓK” fellépésére, ami 11.00-kor 
lesz. Megtisztelve érzem magam, amiért 
tagja lehetek a főzőverseny zsűrijének. 
Ezen az egész napos rendezvényen részt 
vesz India Magyarországi Nagykövete 
is. 

Április 28-án (péntek) 19.00-kor Anyák 
napi Operett Gálán az RNÖ támoga-
tásával, 30 fővel veszünk részt. Ezen az 
ünnepi koncerten többek között Koós 
János is énekel majd. Akik az operett 
gálára feliratkoztak, azoknak az infor-
mációm: a buszindulás április 28-án 
17.45-kor lesz, a busz a faluban mind-
három megállóban megáll. A jegyeket és 
a buszköltséget az RNÖ finanszírozza. 
Számomra fontos, hogy községünk la-

kosai származástól függetlenül, össze-
fonódva, közösen legyenek részesei a 
kultúra ezen vidám műfajának. Bízom 
abban, hogy hasonló rendezvényeken 
való részvételek összekovácsolják a falu 
lakosságát. Végezetül tájékoztatom a kő-
telki lakosokat, hogy 2017. május 13-án 
(szombat) 20.00 órai kezdettel megren-
dezzük a Művelődési Házban, Kőtelek 
10. cigánybálját, melyre szeretettel meg-
hívunk mindes kedves érdeklődőt. A 
szépségkirálynő választással egybekötött 
bálon a zenét Rácz László és zenekara 
szolgáltatja. Belépő: 500 Ft/fő. Bízom 
benne, hogy programjainkon minél 
többen részt vesznek. 

Burai Flórián 
RNÖ elnök

Április 7. 13.00 Vetélkedő  
 az Egészség Világnapja alkalmából 
Április 11. A Magyar Költészet Napja 
 10.00 József Attila versek a  
 Szent Gellért Katolikus Iskola  
 diákjai előadásában
Április 12. 13.00 Húsvéti szöszmötölő
Április 13. 13.00-15.00 Vásár
Április 18.  16.00 A Nagy Tojásfestő verseny  
 leadási határideje
Április 25 14.00 A Nagy Tojásfestő verseny 
 eredményhirdetése
Április 27.  17.00 A Méhek napja alkalmából 
 méhészeti kiállítás megnyitó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kôteleki Mûvelôdési Ház  
áprilisi programjaiMéhészeti kiállítás

Kôteleki Mûvelôdési Ház 2017. április 27.

Ha méhész vagy,  
jelentkezz Te is!

Információ és jelentkezés: 
Kôteleki Mûvelôdési Ház 
Horváth Mónika


