
 

Tisztelt K ıteleki Lakosok! 

Eltelt egy újabb hónap, ezért szeretném Önöket tájékoztatni községünket érintı legfrissebb 
hírekrıl. 

Elıször is egy tragikus eseményrıl szeretnék megemlékezni, ugyanis községünk volt 
polgármestere, Dr. Böhmer Péter Krisztián 2013. március 23-án elhalálozott. A település 
lakói a Szent István téren rendezett búcsúztatón tudtak búcsút venni Tıle. Nyugodjék 
békében. 

Az Országos Mentıszolgálat dolgozói részt vettek a leendı mentıállomás helyszínének 
bejárásán, szerencsére elindult egy régen várt beruházás, községünkben 2014. augusztus 
20-ig átadásra fog kerülni egy mentıállomás. A területet községünk ingyenesen biztosította 
az Országos Mentıszolgálatnak, a beruházás még az idei évben el fog kezdıdni. Az új 
mentıállomás elkészültével a lakóinknak nem kell a Szolnokról kiérkezı mentıautót sok 
esetben fél órát várni, helybıl fog érkezni a segítség. 

Az orvosi ügyelet ellátásában változás történt, áprilistól a hétközi orvosi ügyelet Szolnokra 
került, csak hétvégén van Tiszasülyön az orvosi ügyelet. Munkanapokon amennyiben 
munkaidı után sürgısségi ellátásra van valakinek szüksége, az ügyeletes orvos Szolnokról 
fog érkezni. Kérem Önöket csak indokolt esetben vegyék igénybe a szolgáltatást!  

A szélsıséges idıjárás községünkre is hatással volt, de a Start közfoglalkoztatási program 
keretében alkalmazott foglalkoztatottjaink a belvíz elleni védekezésben nagyon hasznos 
munkát végeztek. Az eltömıdött átereszek, zsilipek kitakarításával biztosítani lehetett, hogy 
a faluban felgyülemlett belvizet le tudtuk belterületeinkrıl vezetni. 

A régi hulladéklerakó (a volt tüzép telep mögötti) rekultivációja a nyár folyamán elkezdıdik, a 
tereprendezés után fedıréteg kerül a régi szeméttelepre, megakadályozva a víz 
bemosódását. A szemét nem lesz elszállítva, a fedéssel tudják biztosítani, hogy az 
ivóvízbázisba ne szivároghasson be a szennyezıdés. 

Az iskola beruházással kapcsolatban indított szabálytalansági eljárást lezárták, 495 millió 
forintot követelnek vissza a szabálytalan felhasználás miatt. A nyomozóhatóság elkészítette 
jelentését, az ügyészség vádiratot nyújtott be a bíróságra az uniós pénzek szabálytalan 
felhasználása miatt. 

Önkormányzatunk másodfokon is megnyerte a munkaügyi perét a volt jegyzı asszonnyal 
szemben, törvényesnek ítélte a munkaviszony megszőntetését. Nagy tétje volt a pernek, 
mivel a felperes kb. 10 millió forintot követelt önkormányzatunktól, de ezt a törvényszék 
elutasította. Szintén megnyerte másodfokon községünk a tulajdonjog megállapítására indított 
pert az iskola kivitelezıjével szemben. Az elsıfokú ítéletet megváltoztatta a Szolnoki 
Törvényszék és az Önkormányzatnak így nem keletkezett majdnem 10 millió forint fizetési 
kötelezettsége. 
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Az iskola diákjai a Comenius program keretében Bulgáriában jártak, amirıl az egyik kisdiák 
beszámolóját szeretném megosztani Önökkel: 

 

BULGÁRIA 

2013.március 12-én hajnalban azzal az érzéssel ébredtem, hogy végre indulunk a 
repülıtérre. 

Vár egy új ország megismerése, az új kultúrák felfedezése.6 órakor szálltunk fel a 
repülıgépre és indultunk Münchenbe,onnan pedig Szófiába. Amikor megérkeztünk, rögtön 
megismertük a vendéglátóinkat. Eleinte kicsit tartottam tıle, hogy hogyan fogadnak és 
hogyan tudjuk megérteni egymást, de szerencsére kellemes csalódás ért. Nagyon kedvesek 
voltak, és igyekeztek minél kellemesebb élménnyé tenni az ott töltött idıt. Vendéglátóim 
lányát Joannának  hívták, ı 16 éves volt és egy középiskola  második osztályába járt. Az 
elsı napon kirándulni mentünk, és megnéztük az Ortodox Christian templomot, az Alexander 
Székesegyházat, a Boyana Church-öt, és persze a National Museum of Historyt is, ahol 
megismertük vallásuk kultúráit. Az épületek belülrıl gyönyörő egyházi festményekkel voltak 
díszítve, és az ı szentjeik képei függtek a falon. A második napot az iskolában töltöttük, ahol 
az ott élı gyerekek több mősorral kedveskedtek nekünk, majd miután ez véget ért, a 
Comenius programban résztvevı országok bemutatták az  étkezési hagyományokkal 
kapcsolatos  prezentációikat. Aznap este diszkó zárta a napot. Pénteken kirándulni mentünk 
Plovdivba, amely egy nagyon szép város. Ott volt pár percünk arra, hogy ajándékot vegyünk 
szeretteinknek. Aztán elmentünk a hegy lábánál fekvı Rila Monostorhoz, ahol esett a hó. Az 
utolsó nap nagyon szuper volt. Voltunk vásárolni,a Mal-ban, ami az itthoni  
bevásárlóközpontokhoz hasonlít. Itt volt egy rossz élményünk is, mivel elkeveredtünk 
tanárainktól. Akkor nyugodtunk meg, amikor megláttuk az idegenvezetınket, Antonellát. Este 
szintén diszkó zárta a napot a hotelban.  

Az ételek nagyon ízletesek voltak, az ebédet étteremben, a vacsorát pedig a hotelben 
kaptuk. Elıételnek mindig saláta, a fıétel általában húsféleség, a desszert sütemény volt. 

Számomra nagy élmény volt a bulgáriai út, mert megismerhettem nagyon sok érdekes 
embert, akik igyekeztek megismertetni velünk saját szokásaikat. Szeretném megköszönni 
iskolámnak és tanáraimnak, hogy részt vehettem egy csodálatos utazáson. 

            
       Ujj Viktória  7. osztály 

 

A megváltozott munkaképességő lakóink részére munkalehetıség kínálkozik a „Teljes 
Életért” Nonprofit Közhasznú Kft-nél, a lehetıségrıl bıvebb információt a 56/422-046 
telefonszámon kaphatnak az érdeklıdık. 

Az idei évben is lehetıség nyílik főnyírás igénybevételére, a GESZ 17 Ft/m2 áron vállalja a 
főnyírást. Igénybejelentés az 56-496-050-es telefonszámon lehetséges, várjuk hívásaikat. 

Április 26-án délelıtt 9-12 óra között a Mővelıdési házban ingyenes hallásvizsgálatot 
tartanak, amelyre minden érdeklıdıt szeretettel várnak. A helyszínen halláspanaszokkal 
kapcsolatos tanácsadás, fül-orr-gégészeti vizsgálatokra való elıjegyzés is történik. 
Érdeklıdni az 56/513-013 telefonszámon lehet. Kérjük hozzák magukkal a TAJ kártyájukat 
és személyazonosító igazolványukat. 



 

Április 26-án 18 órakor a Mővelıdési házban a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
országgyőlési képviselıje Baráth Zsolt lakossági fórumot tart, amire minden érdeklıdıt vár. 

A Szabó János Horgász Egyesület április 27-én rendezi hagyományos horgászversenyét a 
Topán, a verseny végén tombolahúzás zárja a programot. Május 18-án egész napos nyílt 
horgászversenyt rendez az Egyesület, mely rendezvényekre várják az érdeklıdıket. 

 Május 1-én, szerdán nem lesz szemétszállítás, helyette május 2-án (csütörtökön) tegyék ki a 
szemetet. 

Május 13-án és 14-én 10 és 12 óra között ruhaosztást szervezünk a Mővelıdési házban. 
Önkormányzatunk nagy mennyiségő használt ruhához jutott hozzá, amibıl bárki válogathat. 
Mivel sok jó minıségő ruha van az adományban, kérem, használják ki ezt a lehetıséget. 

 



 

 

 

A közelgı Anyák Napja alkalmából nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Községünk 
valamennyi  Édesanyját! 

 

Ratkó József: Zsoltár 

Az anyák halhatatlanok. 

Csak testet, arcot-alakot váltanak, 

Egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idı. 

Újra születnek minden gyerekkel, 

Megöletnek, minden halottal- harmadnapra föltámadnak, mire virradna. 

Adassék nekik gyönyörőség, szerelmükért örökös hőség, 

S adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyőjtött kínját. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Lovász Tibor 

                                                                                                                                polgármester         

 

 

 

 

 
Kıtelek Községi Önkormányzat 
5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 

F:56/496-060 
Felelıs kiadó: Lovász Tibor polgármester 

Készült: 650 példányban 

 


