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Szeptember

Tisztelt Kıteleki Lakosok!
Mozgalmasan telt el az augusztusi hónap, minden hétvégén volt szervezett rendezvény Kıteleken. A helyi lakosok és az itt nyaralók a rendezvények széles kínálatából
válogathattak.
Szeptemberben megkezdıdött az elsı egyházi fenntartású tanév az általános iskolában és az óvodában. Hosszútávon reményeink szerint sikeres lesz az együttmőködés és gyermekeink a katolikus erkölcsi nevelés hatására hasznos tagjaivá válnak
társadalmunknak. Az új dolgoktól természetesen mindenki fél egy kicsit, a pedagógusok és a gyerekek is ismerkednek még az új rendszerrel, követelményekkel.
A Polgárır Egyesület szeptember 8-án tartotta tisztújító közgyőlését, melyen Bozsó
József lemondott elnöki megbízatásáról és a tagok megválasztották az új vezetıséget. Az Egyesület tagjainak felkérésére a Megyei Polgárırszövetség vezetıivel történt egyeztetést követıen elvállaltam az elnöki posztot. Az egyesületet újjá kell szervezni és olyan tagokkal kívánom a járırszolgálatokat ellátni, akik tenni akarnak községünk közbiztonságának javítása érdekében. Legyen egy kisebb, de aktív tagokkal
rendelkezı Egyesület, a mennyiség ne menjen a minıség rovására.
Képviselı testületünk a közeljövıben dönteni fog arról, hogy melyik községgel kezdjük meg a tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. Ez egy nagyon kényes kérdés, amely megosztja a képviselıtestületet és a falu lakosságát is.
Olyan döntést lehetetlen hozni, hogy mindenkinek megfeleljen, mi a falu érdekeit tartjuk szem elıtt és olyan döntést hozunk, amely a falu javát szolgálja. A két lehetséges
település Tiszasüly, illetve Nagykörő, akikkel a csatlakozás lehetséges. Ez a csatlakozás annyit jelent, hogy a közös hivatal költségvetését a testületeknek közösen kell
elfogadni, de mindkét település önkormányzata önállóan dönt a saját településének
költségvetésérıl. A társult településeknek nincs beleszólásuk a másik önkormányzat
költségvetésébe, mint ahogyan a körjegyzıségekben mőködı települések is önállóan
döntenek saját pénzeikrıl.
Szeptember 20-án nyílt meg a Közösségi Házban Szász József festımővész kiállítása, mely október 20-ig tekinthetı meg a nyitvatartási idıben.
A Közösségi Házban október 6-án 15 órakor, az Idısek Világnapja alkalmából
magyar nótadélutánt szervezünk Sülyi Károly nótaénekes közremőködésével, melyre
szeretettel meghívunk minden kedves érdeklıdıt.

Meghívó Falugyőlésre
Október 8-án 17 órakor a Közösségi Házban Közmeghallgatást (Falugyőlést) tartunk, melyen tájékoztatatást hallhatnak
községünk elmúlt egy évérıl, illetve az aktuális eseményekrıl.
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