
 

Tisztelt Kıteleki Lakosok! 

Örömmel értesítem Önöket, hogy az adósságkonszolidáció, az eljárás lezárását követően, április 25-
én megtörtént. A Nemzetgazdasági Minisztérium a reorganizációs hitel összegét kiegyenlítette, így 
minden hitelezőnk 100%-os mértékben megkapta a benyújtott hitelezői igényét! Ez az esemény 
mérföldkő településünk történetében. Mint ígértem, az adósságrendezési eljárást követően lakossági 
fórumot tartunk. 

A tájékoztató helyszíne: Művelődési Ház 

Időpontja: 2014. május 28. 18.00 óra 

Témája:  

- Tájékoztató az adósságrendezési eljárás folyamatáról 

- Bizonyságlevél átadása 

- Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat részéről az épülő mentőállomásról 

Kérem, Önöket tiszteljék meg a rendezvényt jelenlétükkel! 

A számlák kiegyenlítését követően a birtokvita alatt álló épületek (iskolakonyha, művészeti blokk) 

átadásra kerültek az Önkormányzat részére. A konyha újraindításáról a tárgyalások folyamatban 

vannak. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjai május 10-én színvonalas gála műsort tartottak az 

iskola tornatermében, ahol minden osztály bemutatta műsorát. Gratulálok valamennyi diáknak és 

felkészítő pedagógusaiknak!  A bevétel a Kőteleki Iskoláért Alapítvány számlájára került, a gyerekek 

táborozását illetve az osztálykirándulásokat tudják a befolyt összegből támogatni. 

Önkormányzatunk szervezésében Zsíros Simon Mária írónő az iskola vendége volt, ahol a 

gyerekeknek tartott előadást. Az alábbiakban az egyik tanuló írását szeretném megosztani Önökkel: 

„Találkozás egy igazi inspirációval 

        Pár nappal ezelőtt iskolánk felsős diákjainak volt szerencséje találkozni egy igazi inspirációval, 

egy ritka pozitív emberrel, Zsíros-Simon Mária írónővel. 

        Ő megtanította nekünk, hogy soha nem szabad feladni. Nem csak az édesanyját veszítette el 

fiatalon, hanem majdnem a saját életét is. Határozott, kissé erőteljes előadása rám elég nagy 

hatással volt. Külön megfogott benne, hogy mennyire pozitív ember, annak ellenére, hogy az élettől 

hatalmas pofonokat kapott. Szeret mindent és mindenkit, mindenben és mindenkiben csak a jót látja, 

és ez egy nagyszerű dolog. Rengeteg ember tanulhatna tőle. 

         Egy élmény volt találkozni vele, és végighallgatni verseit, amiket egy-egy élettörténetéhez fűzött. 

Társaim nevében szeretném megköszönni Lócziné Márkus Ildikó néni szervező munkáját. 

Váradi Boglárka 8.osztály” 

Kıtelek Önkormányzat lapja 2014/05. Május 



 

A Katolikus Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat által adományozott ruhákból, két alkalommal 

szerveztünk ruhaosztást. 

Szintén örömömre szolgál megosztani Önökkel, hogy pályázat keretében egy éven keresztül 10 fő 

rehabilitálható személynek tudunk munkalehetőséget biztosítani. A munkára jóval többen 

jelentkeztek (közel 30 fő), azonban sajnos csak ennyien feleltek meg a pályázati feltételeknek. 

A Jopp Kft. szolnoki üzemében 7 főnek sikerült munkát találni, őket külön busszal szállítják a 

munkahelyre, illetve haza. A mai munkaerő piaci helyzetben azt gondolom, hogy ez remek lehetőség 

az érintettek számára.  

Az idei évben Nefag Zrt. 16 személyt tud foglalkoztatni a közfoglalkoztatás keretein belül. A 

munkavégzésre jóval többen jelentkeztek a téli közfoglalkoztatásból kikerülők közül, de sajnos csak 

ekkora létszámkeret állt rendelkezésre. 

A közfoglalkoztatási létszámkeretek még tárgyalás alatt állnak, amennyiben az Önkormányzat 

konkrét információ birtokába jut, értesítjük a közfoglalkoztatásba bevonható személyeket. 

Ahogyan már korábban tájékoztattam Önöket, pályázatot nyújtottunk be a nyári gyermekétkeztetés 

támogatására a Belügyminisztériumhoz. Az elbírálás május végére várható, kérelmünket előzetes 

felmérés alapján nyújtottuk be 99 fő támogatására. Az idei évben a 18 év feletti hátrányos helyzetű 

tanulók sajnos nem vehetnek részt a pályázatban. Amennyiben sikeres lesz az elbírálás, az 

érintetteket értesíteni fogjuk az étkezés feltételeiről. 

A tavasz beköszöntével újra visszatérő probléma lett a fűnyírás. Több lakos panasszal élt, hogy 

lakókörnyezetében a szomszédja nem tartja be a helyi rendelet előírásait. Szeretném tájékoztatni 

Önöket, hogy a közeljövőben az Önkormányzat ismét ellenőrizni fogja az ingatlanok rendben tartását.  

A „Te szedd” országos szemétgyűjtési akcióban településünk is részt vett, ismét rengeteg szemét 

gyűlt össze. Közigazgatási határunkon belül találtunk Szolnokról származó szemetet is (név, cím a 

szemétben) a rendőrségi feljelentést megtettem, az ügy kivizsgálása folyamatban van. 

Május utolsó vasárnapja (május 25.) a gyerekeké, Önkormányzatunk gyermeknapi rendezvényt tart a 

Szent István téren. A programok 13.00-17.00. között várják a gyerekeket, eső esetén a rendezvény 

elmarad. Az alábbi programokból választhatnak az érdeklődők. 

- Játszóház 

- Játékos vetélkedők 

- Légvár 

- Lufi hajtogatás 

- KRESZ park  

15.00-tól a „Ládika titkai”- című zenés gyerekműsort hallgathatják meg az érdeklődők Tohai Andrea 

előadásában. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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