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Tisztelt Kıteleki Lakosok!

Az elmúlt hónap ismét eseménydús volt községünk életében, mindezekrıl a
történésekrıl szeretném Önöket tájékoztatni.
Szeptember
1-jén
zökkenımentesen
megkezdtük
a
tanévet
oktatási
intézményeinkben. Szőkítéseket kellett az iskolában is végrehajtani, hogy
finanszírozni tudjuk a kiadásainkat, mivel az állami normatíva a költségeink kb. 40%át fedezi csak. Készség tárgyakat vontunk össze, és az ıszi szünet után az alsó
tagozat fel fog költözni a fı épületbe, főtés takarossági szempontok miatt.
Szeptemberben lejárt a hitelezıi igények leadásának határideje, ebbıl látszik, hogy
az adósságrendezési eljárás keretében az iskola-beruházás befejezése sarkalatos
pont. Amennyiben sikerül reorganizációs hitelhez jutnunk, be tudjuk fejezni a
beruházást, nem keletkezik visszafizetési kötelezettségünk a támogató hatóság felé.
Szeptembertıl újabb 24 fıt foglalkoztat az önkormányzat 4 órás munkaidıben
december 31-ig, illetve kaptunk még további lehetıséget arra, hogy 11 fıt
alkalmazzunk 8 órás munkaidıben. Ezek az emberek az önkormányzat dolgozóival
közösen tőzifa győjtésben vettek részt, amelynek keretében a szóró pusztai erdıben
22 kocsi fát sikerült összegyőjteni. Az idei telet már nem úgy kezdjük, mint tavaly: se
pénz, se gáz, se tőzifa. Köszönet a NEFAG vezetıinek, hogy ezt a lehetıséget
biztosították számunkra.
A polgárırség részére augusztusban kezdtünk adománygyőjtési akcióba, ami
szeptember 30-ig tartott. Sajnos akciónk nem váltotta be a hozzá főzött reményeket,
mert a pénztárba 59.000 Ft-ot fizettek be, a 11 db kihelyezett győjtıdobozba pedig
30.520 Ft-ot, ez így összesen 89.520 Ft. Köszönet mindazoknak, akik
magukénak érezve a problémát lehetıségeikhez mérten segítettek a
közbiztonság javítása érdekében!
Körzeti megbízottunk leszerelt a rendırség állományából, helyére az eddig
járırszolgálatot ellátó Duró József kerül, aki a közeljövıben Kıtelekre fog költözni.
Ezzel reméljük javulni fog a lakosság szubjektív biztonságérzete és a közbiztonság
is, mivel folyamatosan lesz rendır községünkben.

A tél közeledtével megszaporodtak a falopások, amit a vízügy és a rendırség közös
akciókkal próbál megakadályozni. Kérem a lakosságot, hogy kétes egyénektıl ne
vásároljanak tőzifát, láncfőrészt, takarót, mert orvgazdaság miatt még a vásárló
kerülhet kellemetlen helyzetbe.

Szeptember utolsó hétvégéjén az Idısek Világnapja alkalmából községünkben
megrendezésre került az I. İszirózsa fesztivál. A rendezvény teljes költségét a
szolnoki Körtánc egyesület finanszírozta, Önkormányzatunk pedig a helyszínt
biztosította. Községünknek ez a rendezvénysorozat nem került egy forintjába sem. A
sok kritika ellenére, hogy nincs rendezvény a faluban az érdeklıdés csekély volt,
pedig minden korosztály számára volt programajánlat.

Az idısek világnapján, október 1-jén ünnepelte 102. születésnapját községünk
legidısebb lakója, Lovász Mihály bácsi. Kıtelek valamennyi lakója nevében kívánok
további jó egészséget Mihály bácsinak.

Október 28-án a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete véradást szervez Kıtelken a
Mővelıdési házban 13 órától 16 óráig.
Kérem, Önöket minél többen vegyünk részt a véradáson, ezzel is segítve rászoruló
embertársainkat.
Október 22-én a Római Katolikusegyház a Családok éve alkalmából,
Besenyszögön tartja rendezvényét, melyre 9 órakor különjáratú autóbusz indul
községünk templomától.

Kıtelek Község Önkormányzata tisztelettel meghív minden Kıteleki lakost az
október 23-án 14 órakor tartandó ünnepi megemlékezésre a Szent István térre.
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