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A Kőteleki Krónika 

Községünk általános iskolájában mintegy 8 éve működik a honismereti szakkör. 
A szakkör vezetői a mindenkori történelemtanárok voltak. Tevékenységük elsősorban a 
tárgyi emlékek összegyűjtésére irányult, de gyűjtötték és gyűjtik a régi élet egyéb 
hagyományait is. Ma már gazdag tárgyi gyűjteménnyel rendelkezik községünk, ösz-
szegyűjtésénél kiemelkedő munkát végeztek Szabó Sándorné és Farkas Viktória ta-
nárnők. 

A községünk múltját megelevenítő tárgyi emlékeket az általános iskola igazga-
gatója, a szakkör jelenlegi vezetője (Boros Imre) szokta összeállítani és a község lakói 
elé tárni helyi kiállításokon. Munkáját nagymértékben segítette, főleg az írásos em-
lékek (régi iratok, cselédkönyvek, igazolványok stb.) gyűjtésével és átadásával Csör-
ghe Géza mérnöktanár, csapatvezető. 

Kettőjük munkájának és a községi tanács támogatásának eredményessége és jó 
összhangja tette lehetővé a Kőteleki Krónika megszületését. 

A Kőteleki Krónika havonta megjelenő sokszorosított, 50—80 példányszámú, 8—10 
oldal terjedelmű honismereti híradó, amelyet a községi tanács 1976. évi állásfogla-
lása hagyott jóvá. Tájékoztatja lakosságunkat, az elmúlt hónap közéleti és társadal-
mi tevékenységéről, s nagyban hozzájárul községünk történelmi múltjának folyama-
tos feldolgozásához is. A híradót az általános iskola honismereti szakköre szerkeszti, 
Csörghe Géza mérnöktanár irányításával. 

Egy-egy szám anyagát a szakkör tagjai és az úttörő krónikások gyűjtik össze. Az 
összegyűjtött anyagot rendszerezik, majd megfelelő csoportosítás után megírják a 
különböző cikkeket. 

Ezek a cikkek átfogóan foglalkoznak az elmúlt hónap párt-, állami, gazdasági és 
tömegszervezeti megmozdulásaival. Tartalmazzák a község lakóit közvetlenül érintő 
döntéseket, állásfoglalásokat és határozatokat. Tájékoztató jelleggel hírt adnak a gaz-
dasági és politikai eseményekről, melyek községünkben végbe mennek. 

Rendszeresen minden hónapban helyt kap a krónika hasábjain az iskola, az út-
törőcsapat, valamint a községi sportkör tevékenysége is. Végül a krónika folytatá-
sokban közli a kutatások eredményeit, a község történelmi múltjának feldolgozását. 

Községünk felszabadulásának 32. évfordulójára a szakkör összegyűjtött anyagá-
ból kiállítást rendezett a helyi művelődési otthon. Erről a kiállításról a Szolnok me-
gyei Néplap három esetben közölt hírt. A kiállítást eredetileg egy hétre terveztük, de 
a lakosság kérésére egy héttel meghosszabbítottuk. 

Az eredményekben gazdag munka láttán a lakosok közül sokan felajánlották, hogy 
a birtokukban lévő tárgyi és írásos emlékeket kölcsön vagy birtokába adják az általá-
nos iskola szakkörének. Ezzel a tevékenységgel újabb adatokat szolgáltattak a gyűj-
tők kutató munkájához. 

Azt tapasztaljuk és tapasztalom, hogy a krónika hatására, a honismereti tevé-
kenység erdeményeként lakosságunkban a községhez való tartozás érzése elmélyült, 
az emberek szívesen segítenek közös gondjaink megoldásában, tevékenyen támogat-
ják mindennemű községfejlesztési tevékenységünket. 

A szép és becsülésre méltó eredmények mellett azonban vannak gondjaink is. 
A többéves gyűjtőmunka során annyi értékes tárgyi eszköz került a köz birtokába, 
hogy tárolása és kiállítása nehezen megoldható probléma elé állított bennünket. 
Községünk területén van egy lakóház, mely az 1800-as évek közepén épült, ezt sze-
retnénk megvásárolni, de ezt anyagi lehetőségeink jelenleg nem engedik meg. 

Reméljük azonban, hogy e nehéznek tűnő feladaton is felülkerekedünk és össze-
fogással, a felsőbb szervek támogatásával újabb utat nyitunk a honismereti tevé-
kenység szélesebb körű kibontakozásához. Szabó János 
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