
 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

 

Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen 
megrendezésre kerültek a falunapi 
programjaink. Rendezvényünk kiemelt 
eseménye volt a testvér települési 
megállapodás aláírása, az erdélyi 
Hármasfaluval. Reményeink szerint egy 
jól működő, hosszú távú kapcsolat első 
állomása volt ez a jeles esemény.  

Önkormányzatunk részt vesz a Szociális 
Agrárgazdálkodási Programban, 
amelynek keretein belül 30 család kapott 
25 db 4 hetes előnevelt csirkét és hozzá 
tápot. A pályázatban részt vevők 
levághatnak 13 db-ot a 
baromfiállományból, a többit tovább kell 
tartani és a tavasz folyamán 50 db 
keltetésre alkalmas tojást kell a 
Támogatónak átadni. Ezzel a pályázattal a 
baromfitartásra szeretnénk ösztönözni a 
lakosságot. A támogatási szerződést 
mindenkinek be kell tartania és vállalnia 
kell az abban leírt kötelezettségeket. 
Sajnos többen is visszaléptek a pályázattól 
még a szerződéskötés előtt, amikor 
szembesültek a kötelezettségekkel.  

Tájékoztatom a felsőoktatási 
intézményekben tanuló helyi diákokat, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíj 
pályázatával kapcsolatos a pályázati 
felhívás hamarosan elkészül. Kérek 
minden érintettet, aki részt kíván venni a 

programban, hogy részvételi szándékát 
jelezze Lócziné Márkus Ildikónál. A 
telefonos elérhetőség munkaidőben (8.00-
16.00), 56-496-002. Kérem a jelentkezni 
szándékozókat, ha tehetik, inkább e-
mailben (loczine@gmail.com) jelezzenek, 
hogy a pályázati kiírást továbbítani tudjuk 
részükre.  
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Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is ingyenes 
egészségügyi szűrővizsgálatokat tartunk szeptember 25-én, pénteken 8.00-14.00 óra között 
az Önkormányzat épületében. A tavalyi szűrővizsgálat nagyon sikeres volt, sokan vettek részt 
rajta. Kérem Önöket, hogy ismét éljennek ezzel a lehetőséggel, és ha tehetik, vegyenek részt a 
vizsgálatokon. A vizsgálat részletes programja az alábbiakban olvasható.  

 

 



 

 

A Kőteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 26-án konferenciát tart 

A roma nemzetiségi önkormányzatok szerepe a társadalmi felzárkóztatásban címmel 
 

 

A 2014-ben megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselők ismeretek híján 
tanácstalanul állnak a számukra még átláthatatlan feladatok előtt, a tervezett konferenciával az 
RNÖ szeretne segítséget nyújtani számukra. 
A társadalmi felzárkóztatás mozgatói, katalizátorai lehetnek a nemzetiségi önkormányzatok, 
ha elméleti alapokra és a gyakorlatban jól használható módszerekre tesznek szert. A tervezett 
konferencia ezt a célt szolgálja. 
. Az előadások témái: a felzárkózás politika, a cigányság helyzete (a szegénység mélységei, a 
gyermekek helyzete, területi hátrányok, az oktatáshoz való hozzáférés, a munkalehetőségek, 
lakhatási viszonyok, hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz), a nemzetiségi tárgyi és szellemi 
kultúra és hagyomány megőrzése a társadalmi integráció során, a cigány tanulók 
sikertelenségének okai, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerepe a társadalmi 
felzárkóztatásban, a helyi roma önkormányzatok lehetőségei a helyi felzárkóztatásban.  
A konferencia célja: hogy képet adjon a meghívottaknak és érdeklődőknek a helyi és a 
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek, szociális szakembereknek a cigányság helyzetéről, 
a nemzetiségi kultúra és hagyomány megőrizhetőségéről, a felzárkóztatás társadalmi 
fontosságáról, konkrét módszereket mutasson be a helyi felzárkóztatás napi problémáinak 
megoldására. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Szeptember 26-án, szombaton, 16.30-kor 
a Művelődési Házban Sülyi Károly tart 
nótaműsort, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. 

 



Sikeresen megrendezésre került, óvodánk megnyitásának 30. évfordulója, erről az 
alábbiakban olvashatnak. 

Az óvoda 30 éves évfordulója 

 

 

 

 

 

2015. augusztus 21.-én ünnepeltük óvodánk átadásának 30 éves évfordulóját. Erre a jubileumi 

ünnepre készülődve, megrendeztük az óvodatörténeti kiállítást. Óvodánk tornatermében 

mutattuk be a múltat és a jelent.  A múltat idéztük, nosztalgiáztunk a régebbi és a közelmúlt 

eseményein, és emlékképet formáltunk az eltelt tartalmas évekről. 

A kiállított  régi bútorok, használati tárgyak, játékok  nem csak mibennünk keltettek 

nosztalgikus érzéseket, hanem a betérő látogatók is szívesen emlékeztek vissza a gyermek 

koruk kedves emlékeit hordozó óvodai környezetre. Ezt bizonyítják vendégkönyvünk 

bejegyzései is. A régi fényképeken, videó felvételeken megelevenedtek a 30 év emlékei. Aki 

eljött hozzánk ezen a napon egy kellemes élménnyel gazdagabban térhetett haza. 

Itt voltak régi kollégáink is, akik már nyugdíjba vonultak, vagy elköltöztek községünkből, de 

mindig szeretettel emlékeznek vissza az itt töltött időkre.  

A régi és új dolgozók munkájukkal, valamennyien hozzájárultak az óvoda történetének 

formálásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. 

Köszönetet mondok a Községi Önkormányzatnak, és Lovász Tibor Polgármester Úrnak a 

rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért 

Győri Imréné – Intézményvezető 

 

 

Október 13-án ( kedd ), 17.00-tól a Művelődési Házban 
közmeghallgatást tartunk, melyre tisztelettel meghívom Önöket! 
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