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December

Tisztelt Kőteleki Lakosok!
November 25-én és 26-án egészségügyi szűrővizsgálaton vehettek részt községünk lakói, Kőtelek
Önkormányzata és Jász-Nagykun Szolnok Megye Önkormányzatának közös szervezésében. Sokan
éltek ezzel a lehetőséggel, hisz nem kellett utazniuk és több vizsgálaton is részt tudtak venni.
Köszönjük a Megyei Önkormányzatnak a finanszírozást, az orvosoknak és az asszisztenseknek pedig
lelkiismeretes munkájukat.
November 25-én három fő tett állampolgársági esküt Önkormányzatunknál, így megkapták a magyar
állampolgárságot. Mindannyiuknak kívánok erőt, egészséget és sok sikert, magyar állampolgárként
találják meg számításukat új hazájukban.
2012. januártól megszűnik a Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőség. A jegyzői állásra pályázatot írtunk ki,
melyre két jelentkező volt. A Képviselőtestület Bozsóné dr. Pravda Erzsébet Körjegyző Asszony
pályázatát fogadta el.
A nyár folyamán 15 millió forintos támogatást kaptunk a kisiskolák fenntartására, ezzel a megítélt
pénzzel terveztük finanszírozni a gyerekétkeztetéshez hiányzó pénzt és a pedagógusok béréhez a
kiegészítést, melyet az állami normatíva nem fedez. Sajnos ez csak ígéret maradt az Oktatási
Minisztérium részéről, helyette 2.000 000 Ft-ra módosult a támogatás összege, melynek csökkenését
a kialakult gazdasági helyzettel indokolták. Ennek a pénznek a hiánya érzékenyen érinti
Önkormányzatunkat.
Benyújtottuk pályázatunkat az ÖNHIKI pályázat harmadik fordulójára, bízva a Belügyminisztérium
támogatásában. Ennek az eredménye decemberre várható, reméljük pozitív lesz az elbírálás.
Az új Önkormányzati Törvény és az új Közoktatási Törvény elfogadása után már tisztább képet látunk.
Az idáig publikus elképzelések nem sok jóval kecsegtetnek a 2000 fő alatti településeken. Bízunk a
parlamenti képviselők felelősségtudatában, hogy nem fognak olyan törvényt elfogadni, ami a vidéket
ellehetetleníti.
Iskolánk tanulói novemberben Lengyelországba látogattak a Comenius program keretében,
élményeikről Mága Ágnes 6. osztályos tanuló írt rövid ismertetőt:
11 gyereknek volt lehetősége, hogy a mi kis falunkból, Kőtelekről Lengyelországba utazhassunk.
Rajtunk kívül még 7 ország is részt vett ebben a programban. Büszkék voltunk magunkra, hogy mi
képviselhettük Magyarországot a „Plusz 1 fő az asztalnál” nevű program keretében. Rengeteg
élménnyel gazdagodtunk, sok külföldi barátot szereztünk. Sok közös programban vettünk részt,
mellyel igazán jó csapattá kovácsolódtunk össze. Utazásunk során olyan városokban járhattunk, mint:
Chraznán, Krakkó, Zakopáne stb. mely városoknak nem csak szépségét, de kultúráját, történelmét is
megismerhettük. A sok program és fejtágítás mellett jutott idő a kacagásra, vidámságra, mert
mégiscsak gyerekek vagyunk. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani Tanárainknak, Szüleinknek,
hogy eljuthattunk ebbe az országba.”

A közelgő karácsonyi ünnepekre lehetőség van helyben halat rendelni, Bozóki Ferencnél a 06-30-3957716-os telefonszámon, vagy 16 óra után a Fiumei út 1/A szám alatt. A halszállítás előre láthatólag
december 20-án vagy 21-én lesz.
Árak:
Ponty:
Amúr:
Busa:
Kárász:
Harcsa:
Törpeharcsa:

650 Ft/kg
650 Ft/kg
350 Ft/kg
350 Ft/kg
1250 Ft/kg
550 Ft/kg

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezzük Karácsonyi Ünnepségünket a Tájháznál,
december 23-án 17 órakor.
Szeretettel várjuk Kőtelek Lakosait rendezvényünkre, a műsort az általános iskola diákjai és a
Rozmaring dalkör adja. A műsor után pedig várjuk vendégeinket egy bögre teára vagy egy bögre
forralt borra, hogy együtt köszöntsük a karácsonyt!
Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az ünnepi Szentmise december 24-én 21 órakor
lesz
Magam és a Képviselőtestület nevében szeretnék Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet
kívánni a község minden lakójának!
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