
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

Eseménydús augusztust tudhatunk magunk mögött, melynek történéseiről ezúton szeretném 

tájékoztatni Önöket.  

Az első hétvégén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a KCKE szervezett romanapot az iskola 

udvarán, szerencsére nem szakadt meg egy régi hagyomány a nehéz anyagi helyzet ellenére sem. 

Köszönet a rendezvény támogatóinak.  

A következő hétvégén a terepjáró találkozó sok nézőt vonzott, ahol látványos, izgalmas versenyeket 

láthattak az érdeklődők. Köszönet Bozsó Lászlónak, hogy ennek a rendezvénynek az anyagi hátterét 

elő tudta teremteni, ezzel is biztosítva a program sikerességét.  

Augusztus 20-án megrendeztük a 25. „betonbált”, Szmetena Ferenc és zenész barátai hathatós 

közreműködésével. Augusztus 26-án pedig a Mozgássérültek Egyesülete tartotta hagyományos zenés 

rendezvényét a Művelődési házban.  

Augusztus 17-én ülésezett az adósságrendezési bizottság, utána pedig a képviselőtestület 

megtartotta soron következő ülését. Az új képviselők (Bartalos Jánosné és Harsányi Erzsébet) letették 

esküjüket, és megválasztásra került községünk új alpolgármestere, Váradi József személyében, aki az 

alpolgármesteri feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látja el. 

Ezen az ülésen mindannyiunk számára fájó, ugyanakkor szükséges döntéseket kellett meghoznunk 

annak érdekében, hogy az Önkormányzat működőképességét fent lehessen tartani. A létszámleépítés 

keretében a körjegyzőségtől 1 fő, a Gesz-től pedig 7 fő került elbocsátásra. Nehéz olyan emberektől 

megválni, akiknek a munkájával nincs probléma, főleg annak tudatában, hogy községünkben kevés a 

munkalehetőség és nagyon nehéz munkát találni, bármilyen jó szakemberről legyen is szó. Emiatt 

érthető, hogy bárkinek a munkaviszonya is szűnik meg, az nagyon érzékenyen érinti az embereket. 

Szeptember 5-én lejár a hitelezői igények bejelentési határideje, ami után már tisztább képet látunk 

tartozásainkról, ezért szeptember 12-én 18 órakor falugyűlés lesz a Művelődési Házban, melyre 

ezúton is meghívok minden kedves érdeklődőt.  

Az Oktatási Minisztériumtól az ősz folyamán 15 millió forintos támogatást fogunk kapni az iskola 

működtetéséhez, amely jelentős segítség az Önkormányzat számára. 

Egy budapesti cégnek köszönhetően Önkormányzatunk 10 db jó állapotban lévő számítógépet kapott 

térítésmentesen. Köszönjük felajánlásukat!  

Dr. Sass Zoltán magán állatorvos eboltást tart szeptember 3-án (szombaton), 7:30-tól 11:00-ig a 

Művelődési ház mellett. A pótoltásra szeptember 10-én, 8:00-tól 12:00-ig kerül sor.  
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Értesítés! 

A Magyar Tüdőgondozó Intézet és a Községi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy 2011. 

szeptember 8-12 között tüdőszűrés lesz a községben.  

A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház 

A szűrés időpontjai a következők: 

- szeptember 8. (csütörtök) 8-13 óra 

- szeptember 9. (péntek) 8-13 óra 

- szeptember 12. (hétfő) 12-16 óra 

A tüdőszűrés nem kötelező. A 40 év feletti korosztály számára ajánlott. 

 

 

 

 

                              Tisztelettel:                         Lovász Tibor  

                                                                                                         Polgármester 
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                                                                     Tisztelt Földtulajdonosok! 
   

  A Kőteleki Földtulajdonosok Vadásztársasága ezúton meghívja 
azon tulajdonosokat, akiknek a földje beleesik vadászterületünkbe 
        (ami Kőtelek és Hunyadfalva közigazgatási területe), 
              egy ebéddel egybekötött baráti beszélgetésre. 
 

A rendezvényt a kőteleki Vadászházban tartjuk (régi Cserkészház) 
       2011. szeptember 10-én (szombat) 12:00 órai kezdettel. 
 

                  Minden érdekeltet nagy szeretettel várunk! 
 

                                                                                        Kőteleki Földtulajdonosok Vadásztársasága 
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