
 

Tisztelt K ıteleki lakosok! 

A június 24-i testületi ülésen három utca nevét változtatta meg a Képviselıtestület. A Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint a Mezı Imre, Ságvári Endre és a Zalka Máté 
út a nem használható nevek közé tartozik.  A Mezı Imre út neve Pacsirta út, a Ságvári Endre 
út Vadász út a Zalka Máté út pedig Fáskert út lett. A lakosoknak a lakcímkártyái ingyenesen 
lesznek kicserélve, a szolnoki Földhivatal felé jelezzük a névváltozást és ık is ingyenesen 
bejegyzik a változást a tulajdonokra. Minden érintett kapni fog egy kivonatot a testületi 
határozatból, ezzel tudja igazolni az utca nevének megváltoztatását.  

Július 1-tıl változás történt a Közösségi Ház vezetıjének személyében. Vonáné Szelindi 
Sarolta 40 év szolgálati idı után nyugállományba vonul. Köszönjük eddigi munkáját, hosszú, 
boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk Neki. Lócziné Márkus Ildikó vette át tıle a 
Közösségi Ház vezetıi feladatait.  

A leselejtezett könyvekbıl augusztusban tartunk kiárusítást, a részletekrıl a következı 
hírlevélben kapnak tájékoztatást. A leltár után július 15-én kinyit a könyvtár. Szeretettel és 
sok új könyvvel várják a régi és az új olvasókat az alábbi nyitvatartási idıben: 

Hétfıtıl – péntekig délelıtt 8 – 12-ig, délután 13 – 18 óráig. 

Tasnádi Zsanett megbízott GESZ vezetı július 1-tıl a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. 
üzemegység vezetıje lett, a továbbiakban megbízási szerzıdéssel látja el a GESZ-nél 
megmaradt feladatokat. 

A Munkaügyi Központ támogatásával nyári diákmunkát tudunk biztosítani 10 fınek két 
hónapon keresztül, melyet 100%-ban finanszíroznak. 

A közfoglalkoztatási program keretében lehetıségünk van 420 tonna zúzott kı vásárlására. 
A követ a Topa melletti téren fogjuk tárolni, a kı az utak kátyúzására lesz felhasználva. 
Amennyiben valaki eltulajdonít a kıbıl, az eljárást von maga után. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Orvosi ügyelet és a gyermekorvosi ügyelet 
telefonszáma megváltozott: mindkét ügyeleti szolgálat telefonszáma 56/503-603. 

 A korábbi telefonszámok (felnıtt ügyelet: 56/373-373, gyermek ügyelet: 56/423-102) 2013. 
szeptember 30-ig hívhatók.  

Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. Elérhetıségei: 

   Víz hibabejelentı :            ℡ 70/ 681 – 6039 

   Szennyvíz hibabejelentı:  ℡ 70 / 681 - 6006 

                                             ℡ 70 / 681 - 6021           
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Kıtelek Község Önkormányzata parlagfő-mentesítési programjának keretében 
ezúton szeretné a lakosság figyelmét felhívni a parlagfő okozta megbetegedés tüneteire 

és a parlagfő irtás fontosságára. 
 

Magyarországon közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó 
hazai allergének közül elsı helyen a parlagfő áll, melyet a poratka, a pázsitfőfélék és a feketeüröm követ. 

A parlagfő pollenje a légutakon keresztül jut kapcsolatba szervezetünkkel. Ennek megfelelıen az általa 
okozott allergia elsısorban szénanáthás és asztmás tüneteket okoz. 
 
A szénanátha tünetei közé tartozik az orrviszketés, szájpadviszketés, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, 
könnyezés. Az asztma tünetei lehetnek a köhögés, fulladás, nehéz légzés, elsısorban az éjszakai, hajnali 
órákban. 
Amennyiben a fenti tünetek mindeddig nem álltak fenn, ám július végén-augusztus elején jelentkeznek és egy 
hétnél tovább tartanak, légúti allergia valószínősíthetı. 
 

A parlagfő (Ambrosia elatior) a talaj felsı 2-3 cm-es rétegébıl kel ki tömegesen, de mivel a magok 
nagyok, még mélyebb talajrétegekbıl is van kelés. A 35-45 cm talajmélységben lévı magok nem kelnek ki, de 
életképességüket sokáig, akár 30-40 évig is megırizhetik. 
 

A parlagfû részei 
• Termése: A termés érése szeptember végén kezdıdik,és a 
fagyokig tart. Egy növényen átlagosan 3000–4000 csíraképes mag fejlıdik 
(de számoltak már 60 000 darabot is egyetlen tövön). 
• Virága:  A termıs (nıivarú) virágzatok füzér alakban jelennek 
meg a hajtások csúcsain, amelyekben 10–15 halványsárga virág ül. A 
virágok beporzását a szél segíti július végén, augusztus folyamán. 
Virágpora akár 100 km-es távolságra is eljut. 
•  Levele: Levelei szabdaltak, sokfélék, korral változnak. 
• Gyökérzete: Gyökere orsógyökér, többed rendő gyökerei igen 
mélyre hatolhatnak a talajban. 
 

A parlagfő nálunk elsısorban szántóföldi területen fordul elı, de 
megtalálható vonalas létesítmények mentén (útszél, árokpart, vasúti 
pályák). Terjedésének oka kedvezı biológiai tulajdonságainak is betudható 
(elhúzódó, folyamatos csírázása szabadföldön nehezíti a védekezést, erıs 
versenyképesség más gyomfajokhoz képest, jó tápanyag hasznosító 
képesség, intenzív növekedés, allelopátia, jó szárazságtőrı képesség, természetes ellenségeinek hiánya 
hazánkban stb.). 
A parlagfő a megfelelı gyomirtás mellett is képes terjedni. Mára már olyan mértékben elterjedt, hogy 
gyakorlatilag lehetetlen a teljes kiirtása, de ha összehangolva védekezünk, kordában tudjuk tartani. 

Bármilyen típusú védekezési eljárásról van szó, a fı cél mindig ugyanaz: a parlagfő virágzásának és 
magképzésének megakadályozása. 

A védekezést az alapján osztályozhatjuk, hogy a parlagfő már jelen van-e a környezetünkben. 
Megelızı védekezés: a talaj és környezet megfelelı ápolását jelenti. 
Már jelen lévı növény elleni küzdelem: kézi gyomlálás, kapálás, kaszálás, gyeptelepítés, vegyszeres védekezés. 
 

A parlagfő irtása mindannyiunk érdeke, a fertızött területek gondozása nem csak a parlagfő allergiások 
tüneteinek enyhítését szolgálja, de segíti az újabb allergiás megbetegedések megelızését is. 

Számoljunk le együtt a parlagfővel! 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kıtelek Község Önkormányzata  
Parlagfő-mentesítési napot szervez. 

 
A gyülekezı helyszíne: Községháza  

Idıpontja:  2013. július 20. (szombat) 8 óra 
A parlagfő irtáshoz szükséges eszközöket biztosítjuk. 

                                                                                                                         

 

 



Köszönetnyilvánítás 

 

Mozgássérültek JNSZ.megyei egyesülete 
Kıtelek és vonzáskörzetének csoportja 
2013. jún. 5-én megrendezett 
esélyegyenlıségi nap alkalmából 
köszönetet szeretnék mondani az alábbi 
személyeknek:  

• Lovász Tibor   
• Váradi József 
• Nagy Ferencné Bodor Esztike 
• Márkus Imréné 
• Juhászné Bozsik Andrea  
• Tóth Imréné 

Ezúton szeretném megköszönni , hogy 
hozzájárultak  segítı készségükkel a 
rendezvény sikeres lebonyolításához. 

   Berényi Lajosné 
    csoportvezetı 
 

É r t e s í t é s 
 

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 

2013.augusztus 22- én 14 órától 
Ortopédiai Szakrendelés- 

Tanácsadás gyógycip ık és 
segédeszközök felírására kerül 

sor. 
A vizsgálatra- betegkártya- személyi 
igazolvány- régi zárójelentés és 
közgyógyellátási igazolvány szükséges. 
 

Helye: Orvosi rendel ı  
Kıtelek, Szent I. tér 4.  

Érdeklıdni személyesen: 
Berényi Lajosné  Kıtelek, Munkácsy út 2. 
vagy telefonon: 56/496-338 

     
     Tisztelettel: Berényi Lajosné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Lovász Tibor 

                                                                                                                                Polgármester 

 

 

 

 

 

 

       

 
Kıtelek Községi Önkormányzat 
5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 

F:56/496-060 
Felelıs kiadó: Lovász Tibor polgármester 

Készült: 650 példányban 

 


