
 

Tisztelt Kıteleki Lakosok! 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az októberi hónap történéseiről, illetve a következő időszak 

eseményeiről. 

Október 6-tól 3 napon keresztül, iskolánk látta vendégül 7 ország küldöttségét a Comenius pályázat 

keretében. Vendégeink megismerkedhettek oktatási rendszerünkkel és bepillantást nyertek 

községünk életébe. Visszajelzéseik alapján nagyon jól érezték magukat, településünk méltóképpen 

képviselte országunkat. 

Diákjaink színházlátogatáson vettek részt a szolnoki Szigligeti színházban, ahol megnézték a 

Négyszögletű kerekerdő című előadást. Ezen kívül részt vettek a Mozaik Kiadó szervezésében 

rendezett természetismereti vetélkedőn. Mindkét rendezvény finanszírozását a Kőtelek Iskoláért 

Alapítvány támogatta. 

Októberben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével Európai Uniós élelmiszer 

adomány került kiosztásra. Nyertes pályázatunk eredményeképpen kb. 4600 kg tartós élelmiszer (400 

csomag) került kiosztásra a rászorulók között. A kiírási feltételeknek megfelelően nagycsaládosok, 

gyermekvédelmi támogatásban részesülők és nyugdíjasok részesültek a csomagokból. Jövőre ismét 

pályázunk, hogy ezzel is segítséget nyújthassunk a rászoruló családoknak. 

Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról. Az iskola diákjai nagyon 

színvonalas műsort adtak elő, méltóképpen megemlékezve nemzeti ünnepünkről. Köszönet a 

gyerekeknek, felkészítő pedagógusaiknak, a Rozmaring dalkörnek és Gödér Imrének a rendezvény 

hangosításáért. Elfogadta meghívásunkat és tiszteletét tette a megemlékezésen országgyűlési 

képviselőnk, Szalay Ferenc Úr. 

Október 28-án, Szalay Úr lakossági fórumot tartott a Művelődési házban.  

Az október 28-án tartott véradáson 30 fő nyújtott segítséget. Köszönet minden véradónak, 

szervezőnek, közreműködőnek.  

A hosszú hétvége a megemlékezésről szólt, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. Önkormányzatunk a 

sírok rendbetételéhez szállított földet, amit az Agro Telek Kft. vezetősége biztosított. Köszönjük 

segítő közreműködésüket. Polgárőreink folyamatos szolgálatot biztosítottak a temetőben, így a 

viráglopást minimálisra sikerült szorítani. 
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Új körzeti megbízottunk, Duró József októbertől Kőtelken lakik, a Munkácsy út 14. szám alatt, 

szolgálati telefonszáma: 06-30-3323178. Amennyiben nincs szolgálatban és Önöknek rendőri 

intézkedésre van szükségük, hívják a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet 

közreműködésével, községünkben ingyenes szűrővizsgálatot tartunk.  

Időpont:  november 25. (péntek) 8-13 óráig 

                     november 26. (szombat) 8-13 óráig 

Helyszín:  Községi Önkormányzat, Kőtelek 

Az alábbi vizsgálatokat lehet igénybe venni: 

- Bőrgyógyászat 
- Szemészet – szombaton gyermekszemészet is 
- Urológia / csak pénteken / 
- Szív és érrendszer 
- Légzésfunkció 
- Belgyógyászat 

 

A vizsgálatokhoz nincs szükség beutalóra, ingyenesek, így bárki részt vehet rajta. Kérem Önöket minél 

többen éljenek ezzel a lehetőséggel. 

 

A szelektív hulladék és szemét szállítással kapcsolatban a következőkre szeretném felhívni a 

lakosság figyelmét. A gyűjtés 7 órától indul, a gyűjtőedényt vagy a zsákot reggel helyezzék ki, mivel a 

szállító jármű egyszer járja körbe a községet. Csak azok gyűjtőedényét fogjuk kiüríteni, akik 

szerződést kötöttek az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetével. Többen a kuka mellé nem 

,,Kőtelek” feliratú zsákban helyeznek ki szemetet, ezeket a zsákokat továbbra sem áll módunkban 

elszállítani. 

 

A Kőteleki Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a KCKE közös szervezésében december 10-én 14 

órakor kerül sor a Télapó ünnepségre. 

A rendezvényt az Általános Iskola tornatermében tartják meg, melyre minden kőteleki gyermeket 

szeretettel várnak. 

Tisztelettel:                              

                                                                                                                               Lovász Tibor 
                                                                                                                             polgármester 
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