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Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Községünkben

már

régen

volt

termékeket

fogják

elszállítani.

Az

lomtalanítás, az idei évben ezért szeretnénk

úgynevezett „lomizás” szabálysértésnek

megszervezni.

van

minősül, megkérek mindenkit, hogy ezt

azonban, amit a lomtalanítás alkalmával

tartsa be! Az elszállítandó tárgyaikat

sem lehet kirakni, mert a veszélyes

április 4.-én reggel 8 óráig tegyék ki

anyagokat nem szállítják el.

ingatlanuk melletti út mellé, oly módon,

Ezt a problémát megelőzendően, április 4.-

hogy a közlekedést ezzel ne akadályozzák.

én elektronikai hulladékgyűjtést kívánunk

Április 11.-én pedig a feleslegessé vált

szervezni. A feleslegessé vált elektronikai

személygépkocsi gumiabroncsokat fogjuk

termékeket össze fogjuk gyűjteni egy

összegyűjteni, melyeket szintén reggel 8

telephelyre és innen elszállíttatjuk egy

óráig helyezzenek ki az út mellé.

feldolgozó üzembe.

A megadott időponton túl kihelyezett

Az alábbi termékeket lehet kihelyezni:

termék nem kerül elszállításra, egy utcában

-

Sok

olyan

tárgy

elektromos háztartási gépek (hűtő,
mosógép,

centrifuga,

csak egyszer fogjuk a gyűjtést végezni.

porszívó,

páraelszívó, elektromos fűnyíró,
stb.)
-

informatikai eszközök (számítógép,
nyomtató, fax, monitor és televízió
csak ép képernyővel tehető ki)

Az

önkormányzat

kihelyezett

emberei

elektronikai

fogják

a

hulladékokat

összegyűjteni és kifejezetten csak ezeket a

A helyben történő fogászati rendelést

lakosságot értesíteni fogjuk a fogászati

szeretnénk a közeljövőben elindítani, az

ellátás

engedélyek beszerzése már folyamatban

(helyszín, rendelési idő).

van. Amint az engedélyek megérkeznek, a

igénybevételének

módjáról

Elindult az idei közfoglalkoztatási

önkormányzati földeket. A belvízelvezető

program, melyben Önkormányzatunk is

rendszer folyamatos karbantartást igényel,

részt vesz. Több programban is részt

ezért az árkok és az átereszek tisztítását

veszünk, idáig 90 fő került bevonásra, ezen

végzi egy brigád. A belterületi és a

felül még a hét folyamán indul egy 15 fős

külterületi utak karbantartására is van egy

projekt. A létszámokat sikerült feltölteni,

csoport, jelenleg a külterületi utakról

azok, akik kimaradtak egyelőre várólistán

engedik

várják az üresedést. A mezőgazdasági

üzemeltetésénél is besegítést kapunk a

projektben a homoktövis ültetvényeinket

közterületek gondozásával (szemétszedés,

gondozzák,

fűnyírás, parkgondozás).

illetve

Meggyfát

sokan

művelik

az

a

vizet.

A

település

a

A kiskerthasználók akciójára is sokan

facsemeték szétosztásának időpontjáról az

jelentkeztek, a művelésbe bevonni kívánt

érintettek megkapták az értesítést, fásítási

kertek ellenőrzése hamarosan indulni fog.

akciónkkal

Jelenleg túljelentkezés

szebbé

igényeltek,

le

kívánjuk

tenni

van,

a kertek

községünk arculatát. Szépítsük közösen

ellenőrzése után a Szociális Bizottság fog

környezetünket, ezért kérek mindenkit,

dönteni a támogatásban részesülőkről.

hogy

vigyázzunk

a

kiültetett

fákra,

gondozzuk,óvjuk őket!

Nőnap alkalmából Magam és Férfi társaim nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm
községünk valamennyi Hölgyét!

Tisztelettel meghívom Kőtelek
lakosságát
a március 15.-i ünnepi
megemlékezésre.
A rendezvény helyszíne: Szent
István tér (rossz idő esetén a
Művelődési Ház)
Időpont: 2016. Március 15. 14 óra
Mindenkit szeretettel várunk a közös
megemlékezésre!

Kedves Anyukák!

Otthon
vagy
a
babáddal,
és
szívesen
beszélgetnél hozzád hasonló anyákkal? Gyere el
a gyerkőcöddel, és legyél Te is tagja a Babamama Klubnak!
6 HÓNAPOS KORTÓL 3 ÉVES KORIG VÁRJUK A
GYEREKEKET.
Helyszín: Család és Gyermekjóléti
Kőtelek, Damjanich út 11.

Szolgálat

Időpontok: Március 10. csütörtök
10.00-12.00
Március 31. csütörtök
10.00-12.00
A foglalkozásokon lehetőség van a gyermekekkel való közös
játékra, kötetlen beszélgetésekre.
Sok szeretettel várunk:
Ulviczkiné Katona Éva védőnéni
Antal Julianna családsegítő

Értesítés
Értesítem a tisztelt lakosságot és csoport tagokat, hogy

2016. március 24-én 14 órától Mozgásszervi Rehabilitációs Szaktanácsadás,
valamint indokolt esetben gyógycipők és segédeszközök felírására kerül sor.

A vizsgálatra: betegkártya- személyi igazolvány- lakcímkártya
régi leletek (zárójelentés) és
közgyógyellátási igazolvány szükséges.
Helye: Orvosi rendelő
Kőtelek, Szent I. tér 4.
Érdeklődni személyesen:
Berényi Lajosné Kőtelek, Munkácsy út 2.

Tisztelettel:
Berényi Lajosné
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