
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

 

Elsőként egy jó hírrel kezdem augusztusi tájékoztatóm. A tavasz folyamán kérelmet 
nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, működés kiegészítő támogatásra. 
Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, közel 40 millió forint támogatást kapott 
Önkormányzatunk. Ennek a pénznek a felhasználása célhoz kötött, az iskola 
beruházás befejezéséhez így meg lesz a fedezetünk, a projektet ugyanis az idei 
évben le kell zárni.  

Augusztus 1-től Önkormányzatunk számlavezetését az Erste Bank Zrt. végzi. Az 
adósságrendezési eljárás befejezése után döntött a képviselő testület a 
bankváltásról. Reméljük jól működő, hosszú távú kapcsolat lesz az 
Önkormányzatunk és a Pénzintézet között. 

A temetőben 6 db új padot készítettünk el. A problémát már korábban is észleltük, de 
erre az adósságrendezési eljárás alatt nem lehetett anyagi forrást biztosítani. Ezúton 
is szeretném megköszönni Bagi Ferenc asztalosmesternek önzetlen segítségét, 
munkáját. 

A temetői buszmegálló felújítása hamarosan elkezdődik, az ott található 
buszmegállót ki fogjuk cserélni egy, a mai kor elvárásainak megfelelőre. Az építési 
munkák alatt fellépő kellemetlenségekért előre is elnézést kérek az 
utazóközösségtől.  

A mentőállomás alapkőletétele előre láthatólag még ebben a hónapban megvalósul, 
elkezdődnek az építési munkálatok is. A májusi lakossági fórumon az érdeklődők 
megtekinthették a végleges mentőállomás terveit, a megvalósulás immár kézzel 
fogható közelségbe kerül. Az alapkőletétel pontos időpontjáról szórólapon értesítjük 
a lakosságot. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírt parlagfű mentesítési 
pályázaton sikerrel vettünk részt és a támogatásból 2 db fűkaszát tudtunk vásárolni. 
A parlagfű mentesítési napot augusztus 8-án, reggel 8 órától fogjuk megrendezni, a 
gyülekező a hivatal előtti parkolóban lesz. Minél több önkéntest részvételére 
számítunk, hiszen a parlagfű kiirtása közös érdekünk. 

 

 

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július 
Augusztus 



Korábban már tájékoztattam Önöket arról, hogy néhány utat még az idei évben le 
fogunk aszfaltozni. Ezek terveztetése folyamatban van, a közműegyeztetések 
megtörténte után a kivitelezőt ki fogjuk választani és még az ősz folyamán a 
munkákat el fogjuk végezni. 

Az Iskolakonyha működtetéséről a tárgyalások folyamatban vannak, jelenleg az 
iskola fenntartójának a nyilatkozatára várunk. Amennyiben az iskola és az óvoda 
részére a helyi konyháról kívánja a fenntartó az élelmezést vásárolni, úgy a konyha 
ősztől üzemelni fog. 

Júliusban a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen „Kapunyitogató” címmel 
szerveztünk rendezvényt a Művelődési házban. Sok gyermeket és szülőt sikerült 
becsalogatni a programokra és egy tartalmas délutánt tölthettünk el együtt. 

A közeljövőben is lesznek még rendezvények községünkben, elsőként augusztus 15-
16-án a XII. Kőteleki Terepjáró-autó találkozó kerül megrendezésre a már 
megszokott helyszínen. 

A falunapi rendezvényünket augusztus 16-án tartjuk meg, melyre a település 
valamennyi lakóját szeretettel és tisztelettel meghívom! A programok összeállításánál 
törekedtünk arra, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelőt. A 
terepjáróverseny és a falunapi rendezvények részletes programja megtalálható a 
tájékoztatóban. 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 

Szeptember 20-án Egészségnapot tartunk az Önkormányzat épületében. A 
szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek. Az alábbi vizsgálatokra lesz lehetőség: 

- Szív és érrendszeri betegségek szűrése 
- Glaukóma (zöld hályog) szűrés 
- Csontsűrűség vizsgálat 
- Komputeres szemészeti szűrés 
- Légzésfunkció 
- Hallásvizsgálat 
- Bőrgyógyászati szűrés 
- Nőgyógyászati vizsgálat- Rákszűrés 
- Táplálkozás tanácsadás 
- Urológiai vizsgálat 

Az Egészségnapról minden lakoshoz szórólapot fogunk eljuttatni! 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014.AUGUSZTUS 18-19 -ÉN  ÉS  21-22-ÉN KÖNYVVÁSÁRT TART A 

KÖNYVTÁRBÓL KISELEJTEZETT KÖNYVEKBŐL. 100.-FT-OS EGYSÉGÁRON 

MEGVÁSÁROLHATÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN NYITVATARTÁSI IDŐBEN. 



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőtelek Község 

Önkormányzata 2014. augusztus 8-án (pénteken) parlagfű-

mentesítési akciót szervez. 

Gyülekező 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt. 

 

 

A parlagfű kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes, 

ágas egyéves növény. Központi egyenes, tompa négy élű 

szárral rendelkezik, amelynek sűrű oldalhajtásai vannak. A 

talajhoz közeli néhány cm-es részen 2-3 elágazása is 

lehetséges. Magassága változatos, a kifejlett növény zárt és 

magas növénykultúrában, kukorica- vagy 

napraforgótáblákban a 150 cm magasságot is elérheti. 

Levelei 1 vagy 2-szeresen szárnyasan szeldeltek, kétoldalt 

sűrűn szőrözöttek. A szőrök a levél fonákján hosszabbak. A 

levél színe sötétzöld, fonákja szürkészöld. A sárga színű 4–

5 mm-es porzós fészkek a legfelső hajtások végén, rövid 

kocsányon ülnek. A fészkek 10-15 virágot tartalmaznak. 

Virágpora súlyos allergiát okoz. A termős virágok a porzósok alatti legközelebbi levél hónaljában 

találhatóak. Termése 2–4 mm hosszú, szürke, szív alakú. Egy fogazott burok takarja a termő részt, 

amely az érés után a terméssel együtt lehullik.  

A parlagfű a magyar allergiások első számú ellensége, július végétől kezdi szórni pollenjét. 

A növényt többféle módon irthatjuk: 

 

- Gyomlálással: de a növénnyel való közvetlen érintkezést kerülni kell, védőkesztyű használata 

javasolt, mert allergiás reakció alakulhat ki. 

- Kaszálással: a kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszakban a leghatékonyabb. 

- Vegyszeres gyomirtással: csak olyan helyen alkalmazzuk ahol embereket, gyermekeket nem 

veszélyeztet, a gyomirtás 6 leveles állapotig hatásos. 

 



 

 

 



 

 

 



 

                                                                                                                                Lovász Tibor 
                                                                                                                                polgármester         
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