
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

600 millió forint pályázati pénz 
elnyerésével dicsekedhetünk 
kevesebb, mint két év alatt! 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
A helyhatósági választást követıen felállt új 
önkormányzati vezetés elsıdleges célként fogalmazta 
meg a pályázati lehetıségek kihasználását. Tekintettel 
arra, hogy a normatív állami támogatás jó esetben 
fedezi a kötelezıen és önként vállalt feladataink 
ellátását, más forrásokat kellett keresnünk fejlesztési 
feladataink finanszírozásához. Erre adnak lehetıséget a 
folyamatosan, különbözı területekre megjelenı 
pályázati kiírások. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy 
2007. és 2008. év során mely pályázataink nyertek és 
milyen összegő támogatást. 
 
OKTATÁS-NEVELÉS:  
 
A JNKSZ Megyei Közoktatási Közalapítványtól 
2007. évben: 
- taneszköz fejlesztésre 188.000.-Ft-ot, 
- óvodai-iskolai könyvtár gyarapítására 100.000.-Ft-ot, 
- hátránykompenzációra 200.000.-Ft-ot, 
2008. évben 
- óvodai testi nevelési eszközök beszerzésére 150.000.-
Ft-ot 
nyertünk. (A Közalapítványnál még jelenleg is vannak 
döntésre váró pályázataink.) 
 
Az Oktatási Minisztériumtól az általános iskola és 
óvoda vonatkozásában 
2007. évben: 
- informatikai fejlesztésre 466.600.-Ft-ot, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- minıségbiztosításra 311.508.-Ft-ot, 
- esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı 
támogatásként 2.521.500.-Ft-ot,  
- mővészeti iskola fejlesztésére 1.200.000.-Ft-ot 
2008. évben: 
- mővészeti iskola fejlesztésére 1.000.000.-Ft-ot 
nyertünk. 

 
Közoktatási intézményünk fentieken kívül sikeresen 
pályázott nyári foglalkozások, eszközök, folklór tábor 
megtartására, melyre 3.000.000.-Ft-ot nyertünk, 
továbbá néhány héttel ezelıtt szereztünk tudomást egy 
olyan pályázat sikerérıl, amellyel intézményeink 7 
millió forintos nemzetközi óvodai és iskolai 
cserekapcsolat kialakítását indíthatják el  2010-ig 
történı megvalósítással.   
2008. okt. 1-jétıl 2009. jún. 30-ig 100 %-os bér és 
járulék támogatással alkalmaz  intézményük egy segítı 
pedagógust.   
TIOP informatikai pályázaton 20 millió forint értékben 
nyertünk számítógépeket, digitális táblákat, 
projektorokat. 

A tartalomból: 
600 millió forint pályázati pénz elnyerésével dicsekedhetünk kevesebb, mint két év alatt! 

Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 
Iskolai, óvodai körkép 

SzKTT Humán Szolgáltató Központ szolgáltatása 
KCKE Nyílt levele 

„K ıtelek Községért” kitüntetés átadása 

2008 szeptember 



Szakmai programokra, taneszköz fejlesztésre, 
integrációs oktatásra több 10 milliós pályázati 
igényünk van benn jelenleg is, illetve további 
pályázatokat kívánunk benyújtani. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Nagykörő-Kıtelek általános iskoláinak és óvodáinak 
komplex fejlesztése” címő, ÉAOP-4.1.1/2F-2008-0090 
jelő pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága 497.906.203.-Ft összköltséggel  
támogatásra érdemesnek ítélte. Mindez azt jelenti, 
hogy intézményeinkben elıreláthatólag 2009. 
tavaszának végén teljes felújítás veszi kezdetét.  
 
 
EGYÉB PÁLYÁZATAINK: 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Parlagfőmentesítési Alapból tavaly is és 
az idén is 200.000.-Ft-ot nyertünk 
parlagfő irtáshoz gépvásárlásra. 
Ugyancsak főkasza vásárlására nyertünk 
a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól 250.000.-Ft-ot.  
 
Akkreditált önkormányzati iktatóprogram 
alkalmazására nyertünk 130.000.-Ft-ot. 
 
2007. évben a Tisza-tavi Turisztikai 
Régión belül rendezvények támogatására 
kiírt pályázaton – a tavalyi I. Kıtelek 
Fesztivál megrendezéséhez – 1.600.000.-
Ft-ot, valamint az Európai Unió Európa 
Bizottságától szintén a fesztivál 
megrendezéséhez 17.685.- eurót – kb. 4,5 millió forintot 
– nyertünk.  
 
E-Magyarország pályázaton 280.000.-Ft-ot nyertünk, 
melyen két új számítógépet vásároltunk a Közösségi 
Házban kialakítandó internet kuckókba.  

 
2007. évben az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács a HÖF TEKI pályázati programon belül a 
„K ıtelki tanuszoda rekonstrukciója” megnevezéső 
pályázatunkat 10.100.000.-Ft-os támogatásban 
részesítette, melynek eredménye az idei évben már 
Önök által is igénybe vett, megújult kıtelki strand.  
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése 
Kıtelek községben” címő, ÉAOP-4.1.5-2007-0155 jelő 
pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága 10.000.000.-Ft összegő 
támogatásra érdemesnek ítélte.  
 

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács HÖF 
CÉDE pályázati programon belül a „Kıtelek község 
ravatalozójának korszerősítése” megnevezéső 
pályázatunkat 12.302.147.-Ft-os támogatásban 
részesítette. 
 

2008. évben az Önkormányzati 
Minisztériumtól a „Tárt Kapus 
Létesítmények” Programra beadott 
pályázatunkra 500.000.-Ft 
támogatást nyertünk, szabadidısport 
támogatására.  
 
Az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ „Munkaerı-
piaci menedzser” munkaerı-piaci 
programjára is sikeresen pályáztunk, 
melynek eredményeként 1 fı 100 %-
os támogatás melletti  
foglalkoztatása vette kezdetét  2008. 
június 17- 2009. október 16-ig.  
 
A Munkaügyi Központ felé 

A megújuló önkormányzat 

ravatalozó 



rendszeresen pályázunk közhasznú foglalkoztatásra, 
melynek sikeresességét bizonyítja, hogy az elmúlt 
hónapokban folyamatosan munkát biztosítottunk 
munkanélküli személyeknek, eseteként igen magas - cca. 
40 fı -  létszámban is.  

 Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 
megalakításáról tájékoztatás 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kıtelki 
székhellyel létrejövı köztestületi tőzoltóság 
megalakításában jelentıs lépések következtek be. A 
jogszabályban elıírt határidıben benyújtottuk a 
köztestületi tőzoltóság bejegyzési kérelmét a bíróságra, 
az eljárás folyamatban van. 2008. szeptember 1-jétıl 
kitartó törekvésünk eredményeként kezdetét vette 
Kunszentmártonban az a 4 hónapos tőzoltóképzés, 
amelynek elvégzését követıen rendelkezésünkre áll a 
köztestület személyi állománya. A 
képzés a 6 fı kıtelki résztvevı 
számára térítésmentes, melyen túl 
utazási, étkezési költségtérítést és 
szállásköltség hozzájárulást is 
kapnak, továbbá részükre 2.300.-
Ft/naptári nap összegő keresetpótló 
támogatást is biztosítanak. A képzés 
megszervezéséért köszönettel 
tartozunk az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Szolnoki 
Kirendeltségének, valamint a JNKSZ 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak. A köztestületi 
tőzoltóságnak helyet adó épület a 
Mária u. 6. szám alatti ingatlan, 
korábban gyógyszertári lakásként 
funkcionáló része lesz. Az ingatlan 
laktanyává történı átalakítására vonatkozó tervek 
elkészültek, az építéshatósági eljárás kezdetét vette.  
 Örömhír, hogy az Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
e tárgykörben benyújtott pályázatát is támogatták, 
melynek eredménye, hogy 200.000.-Ft-ot nyertünk a 
tőzoltó autók felújítására és 100.000.-Ft-ot nyertünk az 
ingatlan felújítására. 
 

 

 
 
 

Iskolai, óvodai körkép 
 

Mi változott iskolánkban, óvodánkban az elmúlt tanév 
alatt, a nyár folyamán és mi várható az elkövetkezı 
idıkben: 
A 2007. augusztus 1-jei társulás után egy ,,félig" új 
csapattal ,,más" felfogásban kezdtünk az oktatásnak. 
Igyekeztünk megismerni egymást, a gyerekeket, szülıket 
és a körülményeket. Mindig az elıttünk álló feladatra 
koncentráltunk és próbáltuk leküzdeni az akadályokat. 
Alakítottuk, formáltuk a ,,csapatot", hogy hosszú távon, 
megfelelı alapokra építhessük gyerekeink és ezáltal 

Kıtelek jövıjét. 
Az elsı évben leszőrtük a 
tapasztalatokat és arra a 
következtetésre jutottunk, hogy 
még új emberekkel sem lehet a 
régi módszerekkel, változatlan 
hozzáállással folytatni a munkát. 
Mi nem csak a munkaidınket 
szeretnénk kitölteni, érdekel 
bennünket a ránk bízott 
gyermekek sorsa. 
A jelentkezık közül igyekeztünk a 
legjobb kollégákat kiválasztani 
és beépíteni a csapatba. Hogy ez 
mennyire sikerült? A korábbi 
évekkel ellentétben a 2008/09-es 
tanév elejére is együtt maradt a 
csapat, sıt bizonyos területeken 
fejlesztettünk. 

Igyekeztünk a tanév során törvényes keretek között 
mőködni, beszereztünk minden engedélyt, elkészítettünk 
minden szabályzatot, ami a normatívák maximális 
kihasználását lehetıvé teszi. Pályázatok sokaságát 
írtuk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy elég jó 
hatékonysággal. 

A KCKE ezúton fejezi ki köszönetét 
mindazoknak, akik a Romanap 

rendezvényét támogatták ! 

Tőzoltóság-Patika 



 
Néhány változás az oktatás terén: 

• a kötelezı órák számát a kisebbségi oktatás 
integrálásával évfolyamonként 2-vel bıvítettük  

• a nagy létszámú 3. osztályban a matematika és 
magyar tantárgyak közül 6 órán kettébontottuk 
az osztályt  

• a sajátos nevelési igényő és fejlesztésre szoruló 
gyermekeinknek az iskolában 24 fejlesztı órát és 
8 gyógypedagógiai órát, az óvodában pedig 3 
gyógypedagógusi órát biztosítunk, illetve a 
kistérség térítésmentes logopédusi 
szolgáltatását is igénybe vesszük  

• biztosítunk egy-egy 25-25 fıs alsós napközis és 
felsıs tanulószobai csoportot  

• 5. osztályban a nem szakrendszerő oktatás 
keretében 7 órát órabontásra használva 
segítünk a rászorulóknak a hiányosságaik 
pótlására  

• 6-7-8. évfolyamban évfolyamonként biztosítunk 
2 órát tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, 
felvételi elıkészítésre /magyar, matematika, 
idegen nyelv/  

• 1-4. osztályig korrepetálásra és 
tehetséggondozásra biztosítunk plusz 1-1 órát  

• 4. osztályban szülıi kérésre angol nyelv 
oktatását kezdtük el.  

• 6 órában gyógytestnevelést biztosítunk a 
rászorulóknak 

• a szakos ellátottság 100 %-ban biztosított 
/angol, informatika, gyógypedagógia, technika 
Nagykörőbıl/ 

• tanulóinknak az alábbi tanórán kívüli 
programokat biztosítjuk: énekkar, játékos 
testnevelés, iskolatenisz, tömegsport, 
képzımővészet, néptánc, informatika szakkör, 
mazsorett csoport stb.  

• októbertıl 1 fı segítı pedagógust alkalmazunk 
és készülünk az integrációs oktatás folytatására 
pályázati támogatás esetén 

Óvodánk jövıjét befolyásolhatja a növekvı 
gyermeklétszám, ahol egy bizonyos gyermeklétszám 
elérése esetén  egy újabb csoport indítása válik 
indokolttá, illetve egy integrált bölcsödei szolgáltatás 
nyújtása is a jövı egyik elképzelése.  
Az oktatás terén nem lehet hirtelen eredményeket elérni, 
elpazarolt éveket meg nem történté tenni. Mi 
elindultunk egy úton....  
A fenti információk alapján Önökre bízzuk, hogy 
eldöntsék, lefelé, vagy fölfelé, elıre, vagy visszafelé. 
 
Amennyiben szimpatikus a folyamat tartson velünk, 
segítse munkánkat, hogy közös céljaink hamarabb 
valósuljanak meg! 
     Sági István 
        igazgató 

 

Keressen bizalommal, ha 
segítségre van szüksége! 

 
Tisztelt Hölgyem, Uram, kedves 

Fiatalok! 
 

Korunk egyik alattomos, ám sokak által helytelenül 
nem betegségnek tartott problémája az alkoholizmus, mely 
egyre több áldozatot követel, magas a dohányosok és az 
emiatt tüdırákban elhunytak száma is. A kábítószereket 
kipróbálók vagy fogyasztók tábora folyamatosan növekszik, 
miközben az elsı kipróbálás életkora csökken. Sokan a 
számítógépek elıtt töltik egész napjukat, vagy a játékgépek 
„fogságába” kerülnek, és adósságot adósságra halmoznak.  

E betegségek gyógyítására nincs csodaszer.  
A szenvedélybetegség csapdájából nehéz, ám nem 

reménytelen a kiút. A problémák többnyire a család számára 
is rejtve maradnak. Csak szakember tudja kívülállóként 
észrevenni ıket. 

Az akarat önmagában sajnos nem elég! Kell az 
elszánás, a kitartás, de a segítı támogatás is. E nélkül 
nincsen siker. 

Hová fordulhat, ha családjában a szenvedélybetegség 
bármely formája elıfordul? 

Ebben nyújt segítséget az „alacsonyküszöbő” 
szolgáltatás, mely mostantól Kıtelek településen is elérhetı.  
 

Mi is az alacsonyküszöbő szolgáltatás? 
 
Információnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás a 
szenvedélybetegségekkel és életvezetési problémákkal 
kapcsolatban.  
 

� A szolgáltatás ingyenes 

� A névtelenség megtartható, személyi igazolvány és 
TAJ szám sem kell  

� Önkéntes 
� Akár egyszeri, vagy több alkalommal is igénybe 

vehetı 

� Nem kell szermentesnek lenni 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató 
Központ Drog Konzultációs és Információs Központjának 
munkatársa havonta két alkalommal áll majd 
rendelkezésükre a családsegítı szolgálatnál, illetve az 
iskolában. 

Amennyiben családjában a szenvedélybetegség jeleit észleli, 
vagy annak kockázata jelen van, és többet szeretne errıl 
tudni, keresse bátran munkatársunkat!  

 

Számíthat segítségünkre és diszkréciónkra! 
 

Palotai Judit – alacsonyküszöbő szolgálat gondozója, 
Tel:30/413-9773 

 



 
 

Tisztelt „Ketteskati”, „Aragorn” és „Napsugár” néven 
fórumozók! 
 
Megdöbbenéssel és felháborodással olvastuk az Önök 
zsigerbıl feltörı cigány győlöletét. 
Nem tudjuk, hogy Önök, akik álnév mögé bújtak kifélék, 
mifélék. Bolti eladók netán? Esetleg tanárok? Vagy jól 
menı vállalkozók? Kétkezi munkások? Bárkik is, mi 
nem értjük és nem tudjuk elfogadni, hogy miért akarnak 
Kıtelken cigány-magyar konfliktust elindítani, mint 
ahogyan „Ketteskati” írja a fórumon az olaszliszkai 
esetet. 
„Napsugár” szerint csendır kellene cigányt verni (csak 
azokat verték?), „Aragorn” gondolatmenete már-már a 
gettót javasolja. Hova jutunk így? 
 
Tisztelt Vakondtársak! 
 
Önök, akik álnév mögé bújtak, legyenek szívesek 
nevüket és arcukat adni, vállalják fel nyíltan nézeteiket 
és üljünk le egymással szemtıl-szembe, beszélgessünk, 
cseréljük ki véleményünket, ütköztessük 
álláspontjainkat, ha szükséges vitázzunk. Talán az is 
elképzelhetı, szóhoz sem tudnánk jutni 
meglepetésünkben, mert esetleg ott állna elıttünk 
gyermekünk, unokánk oly kedves tanárnénije, vagy a 
cigányokkal egyébként megértı, ıket segítı, de a 
fórumon álnév mögé bújó, győlölködı haver, jóbarát. 
 
Tisztelt „Aragorn”! 
 
Önnek egy igen figyelemreméltó írása van a fórumon, 
amibıl arra lehet következtetni, hogy talán közel áll, 
vagy állt Önhöz a tanári pálya. Kérjük vegye 
figyelembe, hogy iskolánk tanulóinak 37 %-a cigány, 
úgy gondoljuk amennyiben ön netán tanár lenne, ezek a 
cigány gyerekek is kedvesek lennének az Ön számára, 
hiszen amikor tanári hivatást és nem pályát választ 
magának az ember, gyakorlatilag amellett tesz esküt, 
hogy a tudását vallási, faji, felekezeti hovatartozásra 
tekintet nélkül átadja.  Kérjük gyermekeinkkel, 
unokáinkkal lehetıleg ne végeztessenek óránként  100 
guggolást, ne vegyék harci kutyákkal körbe ıket és ne 
kísértessék ki ıket rendırökkel és polgárırökkel a 
határba, mert biztosak vagyunk abban, hogy ık erre 
nem lennének hajlandóak.  
 
Idézet a fórumról: 
 
Szerzı: aragorn Dátum: 2008. jún. 13. 17:30 
 

a kongenitálisan hyperpigmentáltakkal pedig okosan kell 
beszélni. Én a körzeti meghízottal+polgárırıkkel összeszedném 
ıket,oszt ki a susnyásba. Kezdıdjön a reggeli torna. Kezdhetik 
100 guggolással/h, utána felemelt kézzel álldogálhatnak pár órát, 
Persze pár kutya vigyázhatna rájuk acél szájkosárral, mert az tud 
ütni, meg anélkül, hogy tudjon harapni.(pár németjuhász, 
rottweiler) Külsérelmi nyom nincs, bizonyíték nincs, menjenek 
pityeregni Szolnokra. Majd azt mondjuk csak kitalálták és 
hamisan vádolnak minket. Aztán mehetnek a kaptárba. Na utána 
mutogathatnák röhögve a micsodájukat. 
Azt hiszem lenne rend ha rajtam múlna, de senki sem olyan 
tökös, hogy megszervezzék. Már látom is a rendıröket, hogy 
röhögnek mikor bemennek ezek, hogy jaj bizsdozsúr 
megtornáztattak minket. Na próbálják fedett nyomozóval 
felderíteni az ügyet. Be sem tud épülni! Egy 1700-as faluba! 
 

Szerzı: napsugár Dátum: 2008. jún. 15. 8:51  

Kell a Magyar Gárda!!! Annak idején egy ilyen kis faluba, mint 
Kıtelek elég volt két csendır. Úgy féltek tılük a cigányok, mint a 
tőztıl (vagy a víztıl). Most? A rendırök félnek a cigánytól. 
Milyen világ ez? Minden és mindenki ıket védi (jogok, törvények, 
pártok, média, ombudsman...stb.) Igenis KELL A MAGYAR 
GÁRDA! Ez az egyetlen dolog (no meg a bırfejőek, akik sajnos 
igen kevesen vannak), amitıl fél (tart) a cigány. A Gárda a 
tisztességes magyar (nem a zsidó!) emberek tiltakozása a 
"cigányuralom", a semmittevés, az erıszak, a követelızés ellen.    
 
 
Tisztelt „Ketteskati”! 
 
Kérdezzük: Szeret Ön egyáltalán valakit ebben a 
faluban? Van Önnek férje, lánya, fia, unokája? 
Amennyiben van kérjük fordítson annyi szeretet rájuk, 
mint amennyi győlöletet fordít a cigányokra és a falura, 
mely Önnek is éltetı közege. 
 

Kérjük Önöket, hogy azt az energiát, idıt, fáradságot 
amit a fórumozásra fordítanak, falunk érdekében 

használják, településünk fejlıdését támogassák, az 
összefogást, az együttgondolkodást erısítsék.  

 
NE SZÍTSÁK A GYŐLÖLETET, NE ÉLEZZÉK A 

KONFLIKTUSOKAT, NE KERESSENEK 
HARAGOSOKAT, NE MÉRGEZZÉK 

KAPCSOLATAINKAT! 
 
Tekintettel arra, hogy „Ketteskati” néven fórumozó 
személy tagja az MSzP helyi tagszervezetének, felkértük 
a tagszervezet helyi vezetıjét, határolódjon el a 
fórumozóktól. Harsányi Erzsébet a fórumot áttekintve 
elhatárolódott annak tartalmától és annak szereplıitıl.  
 
 
Záró gondolatként Márai Sándortól idézünk: 
„Most éppen azért nagyon nehéz megközelíteni az 
emberek lelkiismeretét, mert az egyes ember elmenekül 
az egyéni, lelkiismereti felelısség elıl a közösségi 
jelszavak mögé. Az egyéniség ma beéri azzal, ha részt 
vesz valamiben.” 
       
    KCKE elnöksége 

A Kıtelki Cigányokért Közhasznú Egyesület 
NYÍLT LEVELE 

a „kıtelekfórum.extra.hu” fórumozóinak 



  

"K ıtelek Községért" kitüntetés átadása 
 
 
 Kıtelek Község Önkormányzata a "Kıtelek 
Községért" kitüntetés alapításáról és adományozásának 
rendjérıl szóló rendelet alapján felhívást tett közzé 
2008. évben a kitüntetés adományozására. A beérkezett 
felterjesztéseket a képviselı-testület 2008. augusztus 
14-i zárt ülésén tárgyalta. 
  
 A testület 2008. évben a kitüntetést egy 
személynek, Kovácsné Csıke Erzsébetnek, 
Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség köztisztviselıjének 
ítélte. A kitüntetés átadására 2008. augusztus 28-án 
ünnepélyes testületi ülésen került sor. 
 
 A köztisztviselık jogállásáról szóló törvény 
elsı mondata így szól: A társadalom közmegbecsülését 
élvezı, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a 
közügyeket pártpolitika semleges, törvényesen mőködı, 
korszerő szakmai ismeretekkel rendelkezı, pártatlan 
köztisztviselık intézzék. Elmondható a kitüntetettrıl, 
hogy mindezen kritériumoknak példásan megfelel. 
 

Kitüntetéséhez szívbıl gratulálunk. 
Munkájához jó egészséget kívánunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kıtelek Község Önkormányzata 
köszönetet mond mindazoknak, akik 

önzetlenül részt vettek a Kérész 
Fesztivál és a Kıteleki Falunapok 
szervezésében, lebonyolításában. 
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