
 
 

Tisztelt Kıteleki Lakosok! 
 
Tájékoztatómat az egyik legfontosabb témával, községünk közbiztonságával szeretném 
kezdeni. A június 30-án történt betöréses rablást egy újabb eset követte, július 28-án egy idıs, 
egyedülálló hölgy lakásába törtek be, ahonnan kézpénzt tulajdonítottak el. Ez a két eset 
felkorbácsolta az indulatokat, sokan nem tudnak éjszaka nyugodtan pihenni és egyre jobban 
félnek attól, hogy ık is áldozatául esnek egy hasonló rablásnak. A rendırség nagy erıkkel 
folytatja a nyomozást, egyelıre azonban nem adnak bıvebb információt a nyomozás 
sikerének érdekében.  
A történtek miatt fokozott rendıri jelenlétet kértem a Szolnoki Rendırkapitányság 
illetékeseitıl, így községünkben bármikor találkozhatunk idegen rendırökkel. Az 
igazoltatásokat ne vegyék zaklatásnak, ezt a mi biztonságunk érdekünkben teszik. 
Kıtelek Községi Önkormányzata és Kıtelek Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
adománygyőjtési akciót szervez a helyi Polgárır Egyesület támogatására. A civil szervezetek 
támogatását nehéz pénzügyi helyzete miatt az Önkormányzat nem tudja vállalni, viszont nem 
várhatjuk el polgárıreinktıl, hogy szabadidejük feláldozásán túl saját költségükre tankolják 
jármőveiket a közel 400ft-os benzinár mellett.  Adományaikat a boltokban és vendéglátó 
egységekben elhelyezett győjtıdobozokban helyezhetik el. Ezen kívül lehetıség lesz 
készpénz befizetésére az Önkormányzatnál is, Bozókiné Szabó Éva munkaidıben 
készségesen áll a befizetni szándékozók rendelkezésére. A győjtıdobozok szeptember 30-ig 
lesznek kihelyezve, de a Polgármesteri Hivatalban ezt követıen is lesz lehetıség az 
adományok befizetésére. 
Kérjük Önöket, anyagi lehetıségeiktıl függıen támogassák kezdeményezésünket! 
Reményeink szerint sikerül összegyőjtenünk annyi pénzt, hogy a járırszolgálatot teljesítı 
polgárırök üzemanyag szükségletét finanszírozni tudjuk, és a polgárırség fokozott 
jelenlétével javítani tudunk a közbiztonságon.  
Szintén problémát jelentenek a színesfém tolvajok, akik már a tájház falából is kitépték a 
koszorútartókat egy pár forint reményében. 
Kérem Önöket, hogy fokozottabban vigyázzanak értékeikre és figyeljenek szomszédaikra is, 
ne legyünk közömbösek egymás iránt! 
A július 14-i Képviselıtestületi ülésünkön megválasztottuk az adósságrendezési bizottság 
tagjait, Dr. Kıváry Péter pénzügyi gondnok, Lovász Tibor polgármester, Bozsóné Dr. Pravda 
Erzsébet körjegyzı, Dr. Zsótér Gyöngyi és Agócs Miklós személyében. 
Szintén ezen az ülésen Hornyák Zsolt alpolgármester kezdeményezte a képviselıtestület 
feloszlatását, amelyet a testület 6:1 arányban elutasított, így Hornyák Zsolt lemondott 
alpolgármesteri és képviselıi megbízatásáról is. Képviselıi helyére Bartalos Jánosné fog 
kerülni, aki a következı testületi ülésen fog esküt tenni. Lemondott képviselıi mandátumáról 
Gombás Gábor is, ezért helyette is új képviselı fog bekerülni a testületbe. 
Szeretném Önöket tájékoztatni az augusztusi rendezvényekrıl: 
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Augusztus 6-án a hagyományokat követve Kıtelek Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata és a Kıteleki Cigány Közösségért Egyesület megrendezi hagyományos Roma 
napját. A költségvetés jóval szőkösebb, mint az elızı években volt, de szerényebb keretek 
között is szeretnék ezt a hagyományos programot megtartani. 
Augusztus 12-én és 13-án kerül megrendezésre a IX. Kıteleki Terepjáróautó Találkozó Bozsó 
László szervezésében a megszokott helyen, a Tüzép mellett.  
Augusztus 20-án 19 órai kezdettel az Általános Iskola udvarán (esı esetén a tornateremben) 
tartjuk az ún. „Beton bált”. A zenét Szmetena Ferenc és zenekara szolgáltatja, a bálra a 
belépıdíj 500ft/fı.  
A rendezvényekre szeretettel várunk Mindenkit, a programokhoz jó szórakozást kívánok! 
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