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Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Oktatási intézményeink Fenntartója szolgáltatót vált szeptembertől a gyermekétkeztetésben. A helyi
iskolakonyháról fogja a gyermekétkeztetéshez az ételt vásárolni. Az egész településnek fontos, hogy a
gyermekek helyben készített ételt fogyasszanak illetve a konyha a helyi termelőktől tudja az
alapanyagot beszerezni. Az iskolakonyhán készített étel minőségével, mennyiségével elégedettek a
szolgáltatást igénybe vevők, ezt támasztja alá az adagszám növekedése. A nyári gyerekétkeztetésben
résztvevők szintén jó véleménnyel vannak az étkezésről.
A Magyar Nemzeti Bank július 24-én, Tiszaroffon tartott tájékoztatót a kistérség felsőoktatásban
tanuló diákjai részére induló ösztöndíj programról. A program kidolgozása folyamatban van, érdemi
információk birtokában tájékoztatni fogom az érintett diákokat a pályázati feltételekről. Az ösztöndíj
programot ősztől szeretnék indítani, ami nagy segítség lesz a hátrányos települések diákjai részére.
Július 17-én megtörtént a kőteleki tűzoltógarázs ünnepélyes alapkőletétele. Az építési munkák
folyamatban vannak, az alap és az aljzat beton elkészült, a falazat építése a felénél tart. A vállalt
építési határidő teljesíthetőnek látszik, az idei évben szeretnénk a garázs építését befejezni. A
nagyhőség ellenére az építők (önkéntes tűzoltóink) lelkesen végzik munkájukat.
Az Esélyegyenlőségi nap július 24-én került megrendezésre a Közösségi Házban. A résztvevők
tájékoztatást kaptak az őket érintő aktuális témákról, a finom ebéd elfogyasztása után pedig
zenésdélutánt töltöttek közösen a csoport tagjai.
Augusztus 31-én mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés lesz az orvosi rendelőben, 14-17 óráig.
Községünknek új plébánosa van augusztus 1-től, Fejes János atya személyében. Sokaknak biztosan
ismerős a név, János atya már teljesített szolgálatot településünkön 1991-1998-ig. A vasárnapi
szentmise időpontja megváltozott, 10.30-kor kezdődik. A búcsúnapi ünnepi szentmise augusztus 20án 10.30-kor kezdődik. A hagyományoknak megfelelően lesz búcsúnapi körmenet, illetve az új
kenyér szentelése az ünnepi misén.
Augusztus 20-án 19 órától rendezzük meg a hagyományos,,Beton bált” az iskola udvarán. A zenét
Szmetena Ferenc és zenekara szolgáltatja, belépődíj 500,-Ft/ fő.

Az idén ünnepeljük óvodánk átadásának 30-dik évfordulóját, ebből az alkalomból nyílt délutánt
szervez az óvoda, melyre szeretettel vár minden volt és jelenlegi óvodást és szülőt.

A falunapunk augusztus 22-én kerül megrendezésre, melyre tisztelettel meghívunk és várunk
minden érdeklődőt. A programok ingyenesek, a részletes tájékoztatót az alábbiakban olvashatják.

A XIII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó augusztus 28-29-én lesz. A találkozó részletes programja itt
olvasható.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre, használják ki a nyár utolsó hónapját egy kis
kikapcsolódásra.
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