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A Belügyminisztérium és az
Országos
Katasztrófavédelmi

Páratlan kisteleki
összefogás a kárpátaljai
gyerekekért





Hanoiban rendezték az idei Bioért el a kisteleki diák, aki a világ
egyik legnívósabb egyetemének
számító Cambridge-ben folytatja

Bercsényi utcai szárnya
Kistelek Város Önkormányza-

nyi magánszemélynek, vállalkozónak és intézménynek köszön-

egyesületek indulhattak, s mehogy mekkora összegre lehet





Kisteleki Általános Iskola ener-
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Három sportparkkal és egy
futókörrel gyarapodhat Kistelek
A Kormány a Nemzeti Szabaramban törekszik arra, hogy olyan
közösségi terek kerüljenek az ortásra, ahol valamennyi korosztály,
tívan töltheti el a szabadidejét igé-

Erzsébet napközis
tábor Kisteleken
-

A futókör várható teljes költsége

Kistelek Városi Önkormányzat
A megvalósítási helyszínei a kol-

-

-

Czirok Ádám hangulatos

-

értékelésére, egy kis játékra és a
-

Nyári táborok Kisteleken

tása közben, hálával gondoltunk a
Belvárosi Étterem dolgozóira, akik
-

nyári táborok sorát, ahol Nikolényi
-

vált az iskola, olyan hellyé, ahol jól
zöldségsaláta készítés, a terítési ver-

sok közös játék, éneklés mind-mind
felejthetetlen élménnyé váltak szá-

dig országos versenyre készültek

foglalkozásai, Rácz Zoltánné Bukor
Anita és Rekeszkiné Barna Mariann
tanároktól leshették el a tökéletes

hasznos tárgyak birtokába is jutotés a szegedi kirándulások alkalmáhattunk, akik rendszerint elégedet-

volt minden, ami a mozgással és az
ba és Czeigersmidt Roland vezeté-

Végül kollégáim nevében (Kis-Pál
Gabriella, Szélné Bradanovics Bernadett, Tóth Mária, Tölgyi Gyula)
szeretném megköszönni mindenkinek, hogy segítségükkel hozzájárul-

amelyen több mint ötven gyerek

Kiss Imre
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iskola Bercsényi utcai szárnya



-



rás, valamint lényegesen kevesebb

ügyekben keresték meg az országynek mindig az a feladata, hogy az
-

ezen szárny homlokzati szigetelé-

-

sorolást érne el, ami nagyon jónak

valamifajta üggyel, vagy valahol
elakad egy ügy, akkor igyekszem
gítségére lenni – mondta el Farkas

-

-

-

egyébként rendszeresen egyeztet
Nagy Sándor
Farkas Sándor
sor Kisteleken
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szabályairól
-

önkormányzati adóhatóság hatásláló berendezésének bejelentésével,
zés beszerzését köteles bejelenteni

-

-

-

km távolságon belüli vásáron vagy

-

kus vámhatósági igazoló szelvény,

vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül
alkoholtermék-adóraktár

részére

a lakóhelye szerinti önkormány-

gyártani, értékesíteni kizárólag a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
-

hiányában a desztillálóberendezés
zés esetén a vámhatóság a be nem
jelentett készüléket elkobozza jö-

-

-

tatott vendéglátás vagy falusi
szálláshely-szolgáltatás keretében

lést formanyomtatvány felhasznászerint illetékes megyei adó- és váa megyei adó- és vámigazgatóságanyiben az önkormányzati adóható-

-
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Páratlan kisteleki összefogás a kárpátaljai
gyerekekért

Kistelek Város Önkormányzata - Nagy Sándor
Rózsaliget Kollégium, Borsikné Erzsike
Bartucz Tibor,
Harmath József

A kezdeményezést nagyon sokan
támogatták, segítettek nekünk, hogy
nénk megköszönni mindenkinek,
Köszönjük az üzleteknek, akik-

Tápai Tamás bemutatóval, Gémes József (Cidra
Bukor Anita és Rekeszkiné Mariann
Borsikné Erzsike és a Szeszámukra Szegeden, Harmath József
men kívül zenekar tagjai és baráta-

mindenkinek, aki ezekbe dobta a
Sokan adtak élelmiszereket,
ajándék- és emléktárgyakat, ameutazáshoz nagyon sok segítséget
volna létre Kistelek Város Önkormányzata nélkül, köszönjük a segíNagy Sándor
-

részt vettek a feladatokban, meghívták a gyerekeket a otthonukba,
-

munkra, hogy a városban ilyen so-

élmény volt az ittlétük, sokat tanulélethelyzetüket, megtudtuk, hogyan
-

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában segített, hogy
-

hittan tanárbá-

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisteleki Örs, Zefír
Cukrászda, Aqua Hotel, Onyx Street
Food Étterem, Gémes József (Cidra),
Tápai Tamás - Tapi motoros kaszBukor Anita és Rekeszkiné
Mariann
Szabó Daniel,
Papp Zoltán, Nagy Gyula
Muhel
József és Dorka, Kisteleki Kertbarátok - Takó Sándor, Ocskó Attila, Molnár Zoltán
Zámbóné
Amálka néni, Papp Ildikó (Molnár
Galbács Annamária, Török
Sándor bádogos Balástya, Sári János
Széll
József
Kiss Imre, Barna
Andrásné, Bakáné Szabó Zsuzsanna,
Jójárt Lotti, Sándor Beatrix, Györgydeákné Szabó Edina, dr. Csejtei Zoltánné
helyezéséért köszönet a követDékány Éva vivárosi Étterem, Aqua Hotel, Onyx
Street Food, Zefír Cukrászda, Kígyó
Bakonyi Sándorné kisboltja

Food étterembe, az Aqua Hotelbe, a

Aranyéremmel tért haza a Nemzetközi


tavaly a Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázimegrendezett Nemzetközi Biológiai
országon, így három társával együtt
kiutazhatott az idei Biológiai Olim-

-

a világversenyen az összesítésben

magasabb szinten tanuló kisteleki
gosabb egyetemén, Cambridge-ben
Nikolényi
az egyetem után szeretne
-

-

amivel az emberiségnek lehetne se-

biológiai versenyére a földkerekség
mérettetésen
írta a legjobb
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Egyirányú lett a Jókai utca eleje

Új ügyfélfogadási rend a
Kisteleki Polgármesteri
Hivatalban
-

ügyfélfogadás rendje ezek szerint a

-

A 2016/17-es tanév
kezdetével kapcsolatos
információk a Kisteleki
Általános Iskolából

szabályokat!
behajtani! A behajtási tilalom meg-

2016. augusztus 31-én 17 órakor
A Kisteleki Általános Iskola tanu-

-





-

-

humán feltételeket is – adott tájékoztatást Kácsor Péter, a Kisteleki
tanfolyamra is vannak már érdek-

A behajtási tilalom a kerékpárosokra is vonatkozik!
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Fejedelem Katolikus
Gimnázium és

LOGISZTIKAI és
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
-

Feltételek

-

Juttatások
Elhelyezkedés
-
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