
 
 

Tisztelt K ıteleki Lakosok! 
 

Elsıként az iskola beruházással kapcsolatban szeretnék hiteles információkkal szolgálni 
Önöknek. Az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az adósságrendezési eljárás 
keretében 535.581.678 Ft erejéig „összegszerőségében változó, fennálló, le nem járt 
követelést” jelentett be. Ez az összeg magában foglalja a támogatás teljes összegét, így a 
szabálytalansági döntéssel visszakövetelt 109.208.180 Ft összeget is, mely a jogerıs 
szabálytalansági döntésre tekintettel, lejárt követeléssé válik. A támogató a jogerıs 
szabálytalansági döntésnek megfelelıen módosította hitelezıi igényét, mely 
tıkekövetelése 109.208.180 Ft és ehhez adódik a kamatkövetelés. Ezt az összeget az 
Önkormányzat nem a beruházásra fordította, ennek az összegnek a nem 
rendeltetésszerő felhasználását a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói vizsgálják, a 
felelısök felderítése folyamatban van.   
Szintén az iskolával kapcsolatos hír, hogy 2012.06.30-i hatállyal Agócs Miklós lemondott 
igazgatói megbízatásáról, helyette Munkácsyné Berényi Editet bízta meg ideiglenesen a 
Fıigazgató Asszony. 
Ahogyan az már korábban bejelentésre került, 2012. szeptember 1-tıl az Egri 
Fıegyházmegye átveszi oktatási intézményeink fenntartói jogát. Katolikus óvodába és 
iskolába fognak járni gyermekeink az új tanévtıl kezdıdıen. A változás remélhetıleg 
pozitívan fog hatni a gyermekek fejlıdésére, új erkölcsi normák között felnıve értékes 
tagjaivá válnak társadalmunknak. 
Sajnálatos esemény, hogy június 22.-ére virradóra, betörtek az Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezetének mőhelyébe, ahonnan szerszámokat és színesfémet tulajdonítottak 
el a betörık. Önkormányzatunkat több mint 500.000 Ft kár érte. Az elkövetık kézre 
kerítésére a rendırség forró nyomon, nagy erıket mozgósított és lakossági bejelentések 
alapján sikerült az elkövetıket kézre keríteni. A rendırségi eljárás elindult, a tolvajok 
szabadlábon védekezhetnek. Köszönöm mindazok segítségét, akik bejelentéseikkel 
segítettek az elkövetık felderítésében. Lakosságunk egyre aktívabb, ha valami gyanúsat 
észlelnek, azt jelentik az arra illetékeseknek, ilyen összefogással tudunk segíteni a 
bőnözık felderítésében. 
A június 25.-i képviselıtestületi ülésen tájékoztatót kaptunk a szolnoki Rendırkapitányság 
munkatársaitól községünk bőnügyi helyzetérıl. A statisztikai mutatók sok területen 
romlottak, az emberek szubjektív biztonságérzete egyre rosszabb. A rendırség egyedül 
nem tudja megoldani szőkös személyi állományával községünk közbiztonsági gondjait, a 
polgárırséggel és a lakossággal összefogva tudjuk segíteni munkájukat. 
Június 30.-án a kıteleki Polgárırség tartott közgyőlést, melyen Bozsó József elnök 
tájékoztatta a tagságot, hogy lemond elnöki tisztségérıl. A tagság úgy döntött, hogy egy 
késıbbi idıpontban tartandó közgyőlésen válasszanak új vezetıt és szervezzék újra az 
Egyesületet. Kérem Önöket, hogy aki részt kíván venni egy újjászervezett polgárır 
egyesületben, jöjjön el egy késıbbi idıpontban megrendezendı közgyőlésre, melynek 
idıpontjáról idıben tájékoztatjuk a lakosságot. 
Ahogyan arról korábban tájékoztattam Önöket, új üzemeltetı üzemelteti községünk 
vízmővét. Az új változásokról a mellékelt kiadványban találnak részletes tájékoztatót. 
Mikro térségünk hat önkormányzata azért döntött közösen az új szolgáltató mellett, hogy 
függetlenségünket ne veszítsük el teljesen. Az új Holding megalakításának törvényi 
feltételei még a Parlament elıtt vannak, a törvényi változások függvényében még 
lehetnek változások. 
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A parlagfő, ami a magyar allergiások elsı számú közellensége, július végén kezdi szórni 
pollenjét. A szénanátha korunk egyik leggyakoribb és egyre hatalmasodó, öröklött hajlamon 
alapuló allergiás betegsége. A népesség 15 -20%-át érinti.  

Tünetei a közönséges meghőléshez hasonlóak: hirtelen jelentkezı, vízszerő orrfolyás láz 
nélkül, tüsszögési rohamokkal, szem- és torokviszketéssel kísérve. Leggyakoribb kiváltója a 
virágzó növények szabad szemmel nem látható virágpora. 
Minden egyes parlagfő pollenszemcsék millióit szórja a levegıbe. Egyetlen növény egy év alatt 60 
ezer magot is képes termelni, melyek a talajban maradva akár harminc évig is csíraképesek 
maradnak. 
Hogyan ismerhetjük fel a parlagfüvet?  

Magassága nagyon változatos, a 150 cm-t is 
meghaladhatja. A növény levelei jellegzetesen 
szeldelt formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk 
szürkészöld. Mind a színén, mind a fonákján sőrőn 
szırözöttek. A növényen a porzós és a termıs 
virágok külön helyezkednek el. A porzós virágok a 
legfelsı hajtások végén, a termıs virágok közvetlenül 
a porzósok alatti legközelebbi levél hónaljában 
találhatók.  
  

Magyarországon március végén kezd 
kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. Nyáron 
intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai 
július elején-közepén megjelennek, a termıs 
virágok egy-másfél héttel késıbb. A virágpor 
szóródásának legnagyobb tömege július végén 
és augusztus hónapban történik meg, ezután 
kisebb mennyiségben egészen a fagyok 
beálltáig tart. 

 

Elıfordulása:  

Leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem 
megfelelıen gyomirtott, és bolygatott földeken fordul elı. A meleg éghajlatot, a fényt, és a nyári 
csapadékot kedveli. A sőrő növényzetet, fákat nem kedveli. A tengerszinttıl a 400 méteres 
magasságig fordul elı 

Irtási módszerek   
A parlagfő irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása elıtt kell elpusztítani, hogy ne 
szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. 

1. -Gyomlálás : Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat 
ki. A kézi irtást kesztyőben kell végezni. 

2. -Kaszálás:  Általában három kaszálás biztosít megfelelı eredményt. Ha a háromszori 
kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelızı 
idıszakban a leghatékonyabb. 

3. Vegyszeres gyomirtás:  csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és 
fıként gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési 
fázisban a hatleveles állapotáig hatásos. 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kıtelek Község 
Önkormányzata 2012. július 14-én  (szombaton) parlagf ő-

mentesítési  akciót  szervez. 
Gyülekezı 8.00 órakor  a Polgármesteri Hivatal elıtt. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

                                                                                                           Lovász Tibor 
                                                                                                           polgármester 
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