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Jól sikerült a június 6-án megrendezett gyermeknap, a résztvevőknek nagy élményt jelentett 
a rendezvény. Volt játszóház, légvár, bűvész, bohóc műsor, így minden gyermek 
megtalálhatta a neki tetsző programot, ez a délután a gyermekekről szólt. 

A nyári gyermekétkeztetési pályázatra benyújtottuk pályázatunkat és 113 főre kaptuk meg a 
támogatást. Június 16-tól augusztus 28-ig a programban résztvevő gyerekek ingyenesen 
kapnak minden munkanapon egy adag meleg ételt.  Az ebédet az iskolakonyháról biztosítjuk 
a rászorulóknak, a minőséggel és az étel mennyiségével is meg vannak elégedve a 
gyerekek. Jóval több jelentkező volt az étkezésre, az előzetes igényfelmérés szerint majd 
160 hátrányos helyzetű gyermek jelezte, hogy részt kíván venni a programban. A hátrányos 
helyzetű gyerekek 55 %-a támogatható a programban, így nagy fejtörést okozott a Szociális 
Bizottságnak, hogy ki legyen az a majd 50 fő, aki nem részesül támogatásban. A 
kormányzati tervek között szerepel, hogy a jövő évben már minden hátrányos helyzetű 
gyermek ingyenesen étkezhet a nyári szünetben. Ez nagy segítség lenne sok nehéz 
helyzetben lévő családnak a településünkön. 

Pályázatot nyújtottunk be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 
Parlagfűmentesítési Alap támogatására. Önkormányzatunk 140 860 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, mely összegből 2 fűkaszát vásároltunk. A parlagfűmentesítési 
napot július 13-án kívánjuk megtartani. Aki részt kíván venni az akcióban reggel 8-kor az 
önkormányzat előtti parkolóban jelentkezzen. Sok ember életét keseríti meg a parlagfű 
pollenje által okozott allergia, próbáljuk visszaszorítani a növény által terjesztett pollenek 
koncentrációját. Ezzel a tevékenységgel sok lakónak tudjuk a mindennapjait könnyebbé 
tenni. 

A nyári Erzsébet táborba 7 kőteleki gyermek tudott elutazni a Balatonra. Önkormányzatunk 
vállalta a gyermekek utazási költségét, mivel hátrányos helyzetűek és szüleiknek nehézséget 
okozott volna az utazás finanszírozása. 

Nagy felháborodást váltott ki a település lakói részéről egy születésnapi rendezvény. Sok 
lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz.  A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendeletünk tartalmazza, hogy miként tartható rendezvény a környezet 
zavarása nélkül. Az önkormányzat nem megtiltani akarja a rendezvényeket, de a lakók 
érdekeit is figyelembe kell venni. Amennyiben a hanghatás zavarja a lakókat, panasszal 
élhetnek a Jegyző Úrnál (bejelentő és egy tanú nyilatkozata).  
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A mentőállomás műszaki átadási folyamata megkezdődött június 25-én. Reményeink szerint 
az engedélyeztetési eljárások után már augusztusban megtörténhet a mentőállomás 
ünnepélyes átadása. A szakszemélyzet felvétele folyamatban van, a településen 
szórólapokat helyeztünk ki, hogy milyen feltételekkel lehet jelentkezni a mentőállomásra 
dolgozónak. Minél több helyi munkavállaló jelentkezését várja a mentőszolgálat.  

A tűzoltólaktanya ünnepélyes alapkőletételére 2015. július 17-én 10.00-kor kerül sor. 
Megkérem Önöket, az eseményt tiszteljék meg jelenlétükkel.  

 

 
 



 

Augusztus 22-i falunap programjai keretében meghirdetjük a: 

- meggybefőtt 
- meggybor 
- meggypálinka 
- meggylekvár és meggyes süteménykészítő versenyt. 

A verseny első alkalommal kerül kiírásra, ezzel hagyományt szeretnék teremteni. 
Községünkben nagy hagyománya volt a meggytermesztésnek, ezt szeretnénk újra 
feleleveníteni. A versenyre a benevezésre szánt termékeket augusztus 17-ig kell leadni az 
önkormányzat titkárságán a sütemények kivételével. A süteményeket augusztus 22-én 12 
óráig a falunapon lehet benevezni a versenyre. Kategóriánként az első három helyezettet 
fogjuk díjazni. Jelentkezzenek minél többen a versenyre. A verseny értékelése a falunap 
keretében történik. 
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