
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Megnyitott a felújított strand 
 

Június második felében, a felújítás befejeztével, 
megnyitottuk a strandfürdıt. Néhány szóban érdemes 
összefoglalni, hogy mi is történt a munkálatok során, 
egyáltalán miért vált szükségessé a medence és a gépészet 
átalakítására. 

Egy közstrand üzemeltetésére igen szigorú szabályok 
vonatkoznak, amelyek elsısorban a fürdıt látogató közönség 
higiéniai biztonságát szolgálják. E szabályok betartását az 
ÁNTSZ rendszeresen számon kéri, ellenırzi. Mint az 
ismeretes, ma már csak olyan fürdı kaphat üzemelési 
engedélyt, amely rendelkezik vízforgató berendezéssel, ez 
alól csak a kifejezetten gyógyászati célokat szolgáló 
medencék a kivételek, ezekben azonban az állandó vízcserét 
átfolyásos módszerrel kell biztosítani, és természetesen csak 
minısített gyógyvíz kerülhet felhasználásra. 

A mi strandunk fı vízellátását az Agrotelek Kft. 
tulajdonában lévı termálvíz kút biztosítja, amely a korábbi 
vizsgálatok alapján sajnos nem kapott gyógyvíz minısítést. 
Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár nem gyógyvizes a 
strandunk, de Molnár doktor úr véleménye szerint igen jó 
hatással bír az izületi és mozgásszervi bántalomban 
szenvedık kezelésében. 

A régi strand felújítására sikeres pályázatot nyújtott 
be az Önkormányzat, így nyertünk 10 millió forint 
támogatást, melyhez további 2 millió forintot saját erıbıl 
kellett hozzátennünk. A tervek szerint a medence 
csempeburkolattal való ellátása valamint a víztisztító teljes 
gépészeti cseréje volt a feladat. A tervezést és a gépészeti 
berendezések beszerzését a Hydroterv Kkt. végezte, Zsolnai 
József mérnök úr vezetésével. Zsolnai úr kitőnı munkát 
végzett, külön köszönet illeti a költségtakarékos, ámde 
elsırangú mőszaki megoldásokért ugyanúgy, mint az egész 
munka során nyújtott önzetlen segítıkészségéért. A 
kivitelezési munkákat teljes egészében a GESZ készítette el. 
Kizárólag elsı osztályú, a technológiai követelményeknek 
minden tekintetben megfelelı anyagokat használtunk fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A medence felújítása a régi sok-sok réteg festék 
eltávolításával kezdıdött, melyet homokfúvásos 
technológiával végeztünk. Ha már itt volt a homokfúvó, 
kihasználtuk a lehetıséget, rendbe hoztuk a Szent István téri 
katonaszobrot és a székelykaput is. A medencefal és aljzat 
hibáinak kijavítása után következett a szigetelés és a 
burkolás. A teljes felület több mint 400 m2, ehhez összesen 5 
tonna speciális vakoló, glettelı és szigetelıanyagot 
használtunk fel. Komoly feladatot jelentett a medence 
peremének kiegyenlítése, erre azért volt szükség, mert az 
évek során a medence lépcsı felöli része megsüllyedt, e miatt 
korábban nem volt biztosítható a feszített víztükör és a 
megfelelı vízelvétel sem. A burkolást német gyártmányú 
lapokkal végeztük, melyek kitőnı csúszásgátló 
tulajdonsággal bírnak, így a higiéniai, tisztíthatósági 
elınyön túl a biztonságos fürdızéshez is nagyban 
hozzájárulnak. A medenceszélen körbefutó régi, vascsıbıl 
készült kapaszkodót tetszetıs kerámia elemekre cseréltük. A 
medence körüli aszfalt járdát elbontottuk, helyére díszkı 
burkolat került. 

A gépészeti rekonstrukció legfontosabb célja az 
elıírásoknak megfelelı vízminıség biztosítása volt. A 
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víztisztítás lelke az új szőrıtartály, mely négyrétegő 
szőrıágyon tisztítja a folyamatosan keringtetett fürdıvizet, 
valamint az automatikusan mőködı vegyszeradagoló 
rendszer, amely állandóan méri a víz kémiai jellemzıit és 
ennek alapján adagolja a szükséges mennyiségő sósavat és 
hypót. Ezen vegyszerek adagolására azért van szükség, mert 
így érhetı el a megkívánt víztisztaság, mely ma már 
valamennyi hazai strand számára kötelezı. Sokan kérdezték, 
hogy miért ilyen kristálytiszta a vizünk, hová tőnt a régebbi 
kávébarna „termál erı”. A válasz egyszerő. A régi 
vízforgató már egyáltalán nem szőrte, tisztította a vizet, a 
vegyszeradagoló szivattyúk rég javíthatatlanná váltak. Így 
aztán maradt a vödrös módszer, ami semmilyen elıírásnak 
nem felelt meg, és ami ettıl sokkal fontosabb, komoly 
egészségügyi kockázattal járt a strand üzemeltetése. Az új 
rendszer folyamatosan ellenıriz, automatikusan szabályoz. A 
nyers termálvíz vas és ammónia tartalma túlságosan magas, 
ettıl a barna szín és a magas pH érték, melyet csökkenteni 
szükséges. A magas pH érték azt jelenti, hogy a víz erısen 
lúgos kémhatású, ezért még viszonylag rövid fürdızés esetén 
is oldja a bır természetes zsírtartalmát, ettıl a bır gyorsan 
kiszárad és viszketni kezd. A hozzáadott vegyszerek kivonják 
a vasat és az ammóniát, minısége így valóban ideális 
hosszabb vízben tartózkodáshoz is. A tisztított víz tehát ezért 
átlátszó, a színt adó anyagokat kiszőrjük belıle. 

Új szivattyúkat építettünk be melyek lényegesen 
kevesebb energia-felvétellel üzemelnek a régiekhez képest, a 
régi szivattyúk közül egy áram igénye több mint az két újé 
együttesen, így az üzemeltetés költsége is kedvezıbb. 
A régi vascsöveket mőanyagra cseréltük, és teljesen új 
elektromos hálózat, kapcsolótábla került beépítésre. 

Szeretném kiemelni a munkában részvevı 
valamennyi munkatársam kiváló és odaadó munkavégzését, 
a Geszes dolgozókét éppúgy, mint az oda beosztott 
közmunkásokét. 

Az eredmény önmagáért beszél, a strand felújítása 
szép példa arra, hogy értelmes közcélokért képes összefogni 
a falu, igazi értéket létrehozni öröm, jó érzés. 

Biztos vagyok abban, hogy közülünk korábban senki 
nem vett részt hasonló munkában, sıt, talán néhányan 
kételkedtek is abban, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e 
ennek a feladatnak az elvégzésére. A strand elkészült, a 
látogatók birtokukba vették, és számukból ítélve elégedettek. 
A 12 millió forintból lényegesen többet hoztunk ki a 
tervezetthez képest, hiszen például a díszkı burkolat nem 
szerepelt az eredeti költségvetésben. Zsolnai mérnök úr 

véleménye szerint egy ilyen beruházás külsı vállalkozókkal 
35-40 millióból jött volna ki. A minıséghez meg csak annyit, 
hogy szintén Zsolnai úr ajánlásával referencia munkaként 
mutathattuk meg a fürdıt Abaújszántó polgármesterének és 
GESZ vezetıjének, akik hasonló felújítást terveznek.   

Köszönet és dicséret illeti valamennyi közremőködıt. 
Hadd említsem mégis külön egy társunkat a több mint 50 ott 
dolgozó közül. Horváth Gyula, falunk koszorús 
villanyszerelı mestere, térítés nélkül igazi társadalmi 
munkában végezte el a teljes villanyszerelést. 
Kedves Gyula! Köszönjük szépen! 

Végezetül valamennyi strandolónak kellemes 
szórakozást és kikapcsolódást kívánok a szép, megújult 
kıtelki fürdıben. 
       
     Kézai Zsolt 
 
 
 
 
A Kıtelki Cigányokért Közhasznú Egyesület az alábbiakról 
tájékoztatja a T. Lakosságot: 
 

Az Egyesület szervezésében az alábbi tanfolyamok 
elindítása várható településünkön: 

- általános iskola 7-8. osztály, melyre 18 fı, 
- könnyőgépkezelıi, melyre 34 fı és 
- szınyegszövı, melyre 54 fı jelentkezett. 

Az egyesület számára is meglepetés volt a nagyszámú 
jelentkezı. Amennyiben a képzés sikeresen elindul, -  amire a 
beiratkozottak magas száma garanciát jelenthet – és a 
támogatást is biztosítják hozzá, a képzésben résztvevık 
részére tantermet, illetve gyakorlati helyet is biztosítani tud 
az egyesület a település polgármesterével együttmőködve.  
 

Az egyesület – folytatva a hagyományt – 2008. 
augusztus 10-én újra megrendezi, immár negyedik 
alkalommal a ROMA Napot, hiszen kell egy nap minden 
évben, ami a kıtelki cigányokról szól. Eddigi tapasztalataink 
biztatóak, ugyanis rendezvényeinket egyre több helyi lakos 
látogatja. Az ezévi ROMA napi programot igyekeztünk úgy 
összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a neki 
megfelelıt. A kıtelki cigányság nagy megtiszteltetésnek 
vette, hogy a fıvédnökséget a falu polgármester elvállalta, 
ami számukra garanciát is jelent a rendezvény megtartására. 
A sikeressége viszont a cigányságon múlik, ezért az 
Egyesület kéri Önöket, tiszteljék meg részvételükkel a 
rendezvényt, töltsünk egy napot együtt, érezzük jól magunkat 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyesület tagsága 
jelentısen megemelkedett, két nap alatt több, mint százan 
jelentkeztek, akik az egyesületi tagdíjat is kifizették. Mindez 
számunkra azt mutatja, hogy a kıtelki cigányság még soha 
nem volt ilyen egységes mint napjainkban.  
 

Egyesületünk az önkormányzattal együttmőködési 
megállapodást kötött, melybıl három területet emelünk ki: 
közmunkaprogram, oktatás, továbbképzés, valamint 
településünk ápolása, tisztántartása. Reméljük 
együttmőködésünk sikeres lesz, melyhez az Önök 
támogatását is kérjük. 
 

Mindenki megnyugtatására szeretnénk közölni, hogy 
egyesületünk nem jogutódja a Cigány Kisebbségi 



Önkormányzatnak. A CKÖ választott testületként mőködött, 
állami támogatással. Megszőnésével nemcsak az állami 
támogatás folyósítása szőnt meg, de az eddig kapott 
támogatással is el kell számolnia, jogutódja semmiképpen 
nem lehet a KCKE. Egyesületünk civil szervezet, semmiféle 
vagyont nem „örökölt” a kisebbségi önkormányzattól, 
miután ezt egyetlen jogszabály sem teszi lehetıvé. Az 
egyesület bevételét a tagdíj, önkormányzati támogatás – amit 
egyébként a CKÖ is kapott -, valamint egyéb bevételek 
képezik, mint pld. szponzori támogatás.  

Szándékaink szerint a Hírmondón keresztül 
folyamatosan tájékoztatjuk a T. Lakosságot a KCKE 
tevékenységérıl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Kıtelek Község Önkormányzata 1991 évben rendeletet 
alkotott „Kıtelek Községért” kitüntetés alapításáról és 
adományozásának rendjérıl, a település gazdaságában, 
társadalmi életében – gazdasági, mőszaki, ellátási 
fejlesztésében, oktatási, közmővelıdési, egészségügyi és 
egyéb tevékenységben -, valamint a lakosság érdekében 
hosszabb idın át végzett kiemelkedı munka elismerésére. 

 
A „Kıtelek Községért” 
kitüntetés adományozható 
azoknak a személyeknek, 
kollektíváknak, akik (amelyek) a 
település fejlesztésében a 
fentebb írt területeken 
kimagasló érdemeket szereztek. 
 

Az adományozásnál figyelembe veendı: 
� a település fejlıdését szolgáló életmő, több évtizedes 

közéleti tevékenység a település érdekében, 
� a település lakóinak életkörülményeit, ellátását 

jelentısen javító gazdasági tevékenység, amelynek 
hasznossága a gyakorlatban bebizonyosodott, 

� az államélet fejlesztésében, vagy a település 
eredményeinek megvalósításában, gyarapításában, 
védelmében kifejtett több évtizedes tevékenység, 

� az egészségügy, mővelıdésügy, stb. területén a 
település érdekében végzett kiváló teljesítmény, 

� büntetlen elıélet.   
 
A kitüntetés adományozását a községi önkormányzat és 
szervei, pártok és egyesületek kezdeményezhetik. 
 
A javaslatnak tartalmaznia kell: 

� a javasolt személy vagy szerv (kollektíva) adatait, 
� mőködésének tömör ismertetését, 
� a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását. 

 
Amennyiben a T. Lakosság a kitüntetésre javaslattal 

kíván élni, kérem azt települési képviselıinken, bizottságai 
tagjainkon, vagy pártok, egyesületek képviselıin keresztül 
hivatalunkba eljuttatni, tekintettel arra, hogy kezdeményezési 
joga nekik van. A javaslatok beérkezési határideje 2008. 
augusztus 05. napja.   

A kitüntetés átadására elıreláthatólag 2008. augusztus 
29-én (pénteken) kerül sor.   
 
 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Állampolgári bejelentés érkezett, hogy településünkön 
elszaporodtak a patkányok. Az alábbiakban tájékoztatjuk a 
T. Lakosságot az egészségügyi kártevık – így a vándor- és 
házipatkányok – elleni védekezés jogszabályi hátterérıl. 
 
A patkányok elleni védekezési kötelezettség csak lakott 
területen áll fenn. Lakott területnek minısülnek a községünk 
beépített területén fekvı, emberi tartózkodásra alkalmas 

A Kıteleki Cigányokért Közhasznú Egyesület 
szervezésében  

Kıteleki Romanap 
 kerül megrendezésre 2008. Augusztus 10-én az 

Iskola udvarán 
A Romanap fıvédnöke: Dr. Böhmer Péter 

polgármester 
 

Programok: 
 

9:50 Megnyitó 
10:00 Rajzpályázat kihirdetése (rajzeszközöket 

biztosítunk) 
Sportversenyek kezdete (nevezés a helyszínen) 

10:15 Cigányhagyományok bemutatása 
(vályogvetés, tapasztás, teknıvájás, üstfoltozás) 

12:00 Ebéd 
Jó ebédhez szól a nóta 

Énekel: Fazekas Rozika ezüst nótadíjas énekesnı 
Kíséri: Id. Mága Ernı és zenekara 

12:30 Szolnoki kabaré és Dalkör Táncegyüttes 
mősora 

12:45 Pom-Pom lányok 
13:00 Kıteleki Rozmaring Együttes elıadása 
13:25 Reneszánsz tánc – Iskolásaink mősora 

14:00 Ügyességi játékok felnıtteknek, gyerekeknek 
15:00 Fızıverseny kezdete (nevezés a helyszínen) 

Saját alapanyagból szabadon választott ételek 
elkészítése 

Helyszinen lehet fızni, grillezni, sütni mindenkinek 
versenyen kívül is! 

15:30 Ifjú tehetségek bemutatkozása 
16:30 Cigánytáncverseny (nevezés a helyszínen) 
17:30 Kıtelek legerısebb cigánya – vetélkedı 

18:00 Villa Negra Trió – mulatós egyveleg 
18:45 Díjátadások 

19:00 Tombolahúzás 
20:00 Bulizzunk együtt: Rácz Laci és bandája 

Molli és Szandi – Bad girl’s 
22:30 Szárvendég: Nótár Mary 

23:30 Romanap bezárása 
 

Mindenkinek kellemes szórakozást kíván az 
Egyesület elnöksége 



létesítmények (lakóházak, középületek…stb.), az utcák (terek, 
parkok…stb.), valamint az ott található mőtárgyak, továbbá 
– területi elhelyezkedéstıl függetlenül – egészségügyi 
intézmények, üdülık, táborok, élelmiszer-kereskedelmi, 
közétkeztetési és vendéglátóipari egységek, illetıleg 
mezıgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületeinek, 
raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az épületekkel 
és az épületeket körülvevı 100 méter széles területsávval 
együtt. 
 
Az egészségügyi kártevı elleni védekezésrıl, a költségek 
fedezésérıl, valamint a szükséges rendszabályok és 
eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület 
tulajdonosa (bérlıje, használója, kezelıje), illetıleg a 
gazdálkodó szerv vezetıje vagy üzemeltetıje 
(összességében: fenntartó)  köteles gondoskodni.  
 
Amennyiben a fenntartó a fentebb írtaknak nem tesz eleget, 
az ÁNTSZ kistérségi intézete határozattal kötelezi az 
egészségügyi kártevık elleni védekezésre.  
 
A fenntartó a védekezést saját kivitelezésében is elvégezheti, 
amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevıirtás 
végzéséhez szükséges, jogszabályban elıírt személyi és 
tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a 
kistérségi intézet határozatban elrendeli egészségügyi 
kártevıirtással hivatásszerően foglalkozó szakvállalkozás 
igénybevételét.  
 
Ha a kistérségi intézetnek a védekezésben való részvétele 
azért vált szükségessé, mert a fenntartó a fentebb írt 
kötelezettségét megszegte, akkor a kistérségi intézet a 
fenntartót a védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi, 
melyet nem teljesítés esetén adók módjára behajt.  
 
A jogszabályból az alábbi következik: 
A patkányok elleni védekezés, az elszaporodott patkányok 
irtása az ingatlantulajdonos (bérlı, használó, kezelı) 
kötelessége. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget 
vele szemben közigazgatási hatósági eljárás (kötelezés) 
lefolytatására az ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete 
jogosult. A települési önkormányzatnak sem illetékessége, 
sem hatásköre nincs arra, hogy a védekezést (irtást) 
elrendelje, hatóságilag elıírja.  
Amiben az önkormányzat segíteni tud: Miután a 
védekezésnek akkor van értelme, ha összefogással és 
egyszerre történik, az érintett ingatlantulajdonosok 
összeírása után egy elıre leegyeztetett idıpontban az 
önkormányzat leszervezi, hogy a gázmester az irtást 
elvégezze. Ehhez azonban szükséges, hogy valamennyi 
érintett ingatlantulajdonos az egyeztetett idıpontban otthon 
tartózkodjon és beengedje a szakembert. A védekezés 
költségeit viszont minden esetben az ingatlantulajdonosnak 
kell állnia, önkormányzatunk ehhez anyagi segítséget 
nyújtani nem tud. 
Kérjük Önöket fogjanak össze, jelezzék felénk és mi 
megpróbálunk segíteni. Amennyiben eredménytelen 
önkormányzatunk szándéka, az összefogás nem valósul meg 
és a probléma továbbra is fennáll, a fentebb írtak szerint 
lehet eljárni.   
 
 
 

 
 
 

Már-már elviselhetetlen mértéket ölt a rosszindulat, 
melyben néhány ember örömét leli. A faluszépítı program 
vívmányai sorra esnek áldozatul. Az utca névtáblák, a 
buszmegálló, a szoborvilágítás, a stég tájékoztató táblája 
köztéri virágok rongálása, stb.. Mintha nem akarná a 
közösségünk egy része, hogy legalább ebben elırébb 
jussunk. Sokunk kemény munkájával szépül községünk. 
Mások rosszindulata miatt válik mindez semmivé, mely 
tettekben és szavakban teszi kártékony hatását. Higgyék el, 
bele lehet ebbe fáradni. Az alkotó munka halála a rombolás, 
mely akár még érdekeket is szolgálhat.  

A rombolók zöme beteg ember.  Jellemzıjük, hogy 
jelentıs szabadidıvel rendelkeznek másokkal foglalkozni, 
saját életükben, munkájukban jelentıs sikereket nem értek el, 
maradandót nem alkottak. Nagy részük megkeseredett 
emberek, akik örömüket mások kárában lelik. A 
rosszindulatúság szők társadalmunk mételye, mely 
megosztottságunkat súlyosbítja. Az ártás  akrva vagy 
akaratlanul, megrendelésre vagy anélkül úrrá lett egyeseken. 
Célt szolgál, sikert aláz, küldetése van. Érthetetlenül állunk a 
tendencia mögött.  
 Számtalan pozitív példa tartja bennünk az erıt a 
szépítı munka végzésére. Ellentétesen gondolkodó emberek 
közös cél érdekében igenis képesek összefogni községünkben 
is, mely szinte ennek a szimbólumává is vált. Ilyen példa a 
Damjanich utca – Szabadság út keresztezıdésében lévı 
közterület lelkes gondozása. 
 Kérem Önöket, közös erıvel lépjünk fel a 
rosszakarat ellen! Lássuk meg egymásban az akaratot, az 

igyekvést. Lássuk meg egymás munkájában az értéket! 
Tiszteljük meg egymást azzal, hogy rosszakarat helyet 
jószándékkal közelítsünk egymás felé még akkor is ha ott és 
akkor nincs mód egymás szemébe nézni Nem magunkért 
szépítünk küzdünk, hanem egymásért! Köszönjük 
segítségüket. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kıtelek község Önkormányzata segíteni kívánja azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik értékesíteni akarják 
ingatlanjukat, illetve azokat, akik vásárolni szeretnének Egy 
olyan nyilvántartást kívánunk létrehozni, ami segíti a 
kıteleki ingatlanok adás-vételét.  
 
Az Önkormányzatnál Kohuth Ferenc végzi az eladó 
ingatlanok regisztrációját. Az adatbázishoz szabadon 
hozzáférhet bárki. A község honlapjára is felkerülhetnek az 
eladó ingatlanok a tulajdonosok hozzájárulásával. 
 
A regisztrációhoz hívja Kohuth Ferencet a 20/9628866 
mobilszámon. Készséggel állunk rendelkezésükre! 
 
 

Mentıállomás létesítése Kıteleken 2012-ig 
 
Örömmel tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy a 
mentıállomás létesítése 
immár biztos alapokon 
nyugszik. Nem kevés 

tárgyalássorozat, egyeztetés során elértük a minisztérium 
vezetıinél, hogy a korábbi Kıtelekre tervezett mentıállomás 
létesítése a késıbbre ütemezett 2. fázisból kerüljön át az elsı 
körben létesítendık közé. Így prioritásként Kıteleken 2012-
ig 78 M forint beruházási értékkel biztosan megvalósul a 
mentıállomás..   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sikeres rendıri intézkedés 

 
Július 11-én este 

lakossági bejelentés alapján 
lopáson ért tetten 3 fıt 
Csőry Péter r.törm körzeti 
megbízott két helyi polgárır 
közremőködésével. A 
tettesek lángvágóval a 
huszársaroktól nem messze 
lévı átemelınél a zsilipet és 

a szelepet bontották meg. Az okozott kár mintegy 300.000,- 
forint. A helyszíni kihallgatás során további 
bőncselekményeket ismertek be. Gyorsított eljárásban 
lefolytatták a tárgyalást. Másnap délelıtt elmarasztaló ítélet 
született a bíróságon. 

 

Csőry Péter körzeti megbízott telefonszáma: 

(30) 6339212 
 

 
Útper 

 
A Fıvárosi Bíróság Dr. Mészáros Mátyás ügyvéd 

által képviselt Kıtelek Község Önkormányzata felperesnek 
Magyar Állam I.r. és Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság II.r. alperes ellen 40.431.250,- forint 
és kamatai az egyéb önkormányzati utakban 2000. évi árvízi 
védekezés során keletkezett kár kártérítése iránt indított 
perében meghozta az alábbi ítéletet: 

A bíróság a felperes keresetét elutasította. 
A bíróság kötelezi a felperest,, hogy fizessen meg 15 

nap alatt az I.r. alperesnek 1.000.000,- forint, a II.r. 
alperesnek 1.200.000,- forint perköltséget. 

A 900.000,- forint eljárási illetéket az állam viseli. 
Részletek az indoklásból: 

„Mivel a felperes a II.r. alperes vonatkozásában 
jogellenes tevékenységet vagy mulasztást, illetve azt, hogy 
ezzel okozati összefüggésben keletkezett a kára nem tudta 
egyértelmően bizonyítani, ezért a bíróság a felperes 
keresetét a II.r. alperessel  szemben is elutasította. 

A bíróság hangsúlyozza, hogy a II.r. alperes a 
perbeli idıszakban annak érdekében tevékenykedett, hogy a 
felperest megóvja a Tisza gátjának szakadása esetén 
bekövetkezı jóval nagyobb károsodástól. Amennyiben ez a 
cél csak a felperes kezelésében lévı belterületi utak 
igénybevételével volt megoldható, az –tekintettel a rendkívüli 
helyzetre- a II.r. alperesnek jogellenes tevékenysége vagy 
mulasztása kétséget kizáró bizonyítása esetén sem lett volna 
felróható.” 

„Ha a felperes szükségesnek tartotta volna a 
forgalom korlátozását, akkor védelmi bizottság intézkedését 
kellett volna kérnie, amely azt a rendırség útján biztosította 
volna. A felperes polgármestere azonban nem jelezte ez 
irányú igényét. A felperesnek lett volna ideje a kezelésében 
lévı utak védelmében intézkedni, mivel a tanuk vallomása 
szerint a tehergépjármővek nem egy éjszaka, hanem napokig 
közlekedtek a perrel érintett utakon.” 

 
 



 

Mezııri szolgálat mőködik Kıteleken 
 
Idén, június hónaptól mezııri szolgálat mőködik Kıteleken. 
Törıcsik Sándor és Kelemen István mezıırök látják el a 
szolgálatot Kıtelek község közigazgatási területén. 
Jelenlétükkel, mőködésükkel már most csökkenı tendenciát 
mutat a zártkertekben a lopások száma. Számos esetben 
talált gazdát a külterületen illegálisan lerakott hulladék. 
 

 

Temetkezés 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. 
rendelet 11. § (8) bekezdése alapján: Nem végezhetı 
koporsós temetés azon a helyen, ahol a talajvíz a talajszint 
alatti 2 métert eléri. 

A Tisza magas vízállása miatt jelentısen 
megemelkedett a talajvíz szintje településünkön, így a 
temetıben is. A talajvíz szintjét az üzemeltetı folyamatosan 
méri. A 2008. július 28-i mérés eredménye a talajszinttıl 
számított 1,85 méter. 

A temetı üzemeltetıje a talajvízszint mérése alapján 
a koporsós temetés tilalmát 2008. július 28-ával 
határozatlan ideig elrendelte. 

 
 

Kijavíttattuk az úthibákat 
 

Kıtelek Község Önkormányzata a község 
belterületén útjavítási munkákat végeztetett. A szőkös anyagi 
lehetıségeinkre tekintettel a legsúlyosabb úthibákat tudjuk 
kijavíttatni.  A legrosszabb állapotban a Széchényi utca 
Kossuth út felöli része volt.  

Bízunk abban, hogy anyagi lehetıségeink a 
késıbbiekben is lehetıvé teszik, hogy településünkön kisebb 
útfelújításokat elvégeztessünk. Azt azonban tudni kell, hogy 
nagyobb beruházást, úgymint teljes utca aszfaltozása, új út 
építése csak pályázati forrásból biztosítható. Erre 
Önkormányzatunk pénzügyi fedezetet elkülöníteni nem tud. 
Jelenleg is várjuk „az Önkormányzati utak fejlesztése” 
tárgyában beadott pályázatunk elbírálását. 

 

Kıteleki Falunapok 
 

Idén ismét a hagyományoknak megfelelıen 
megrendezzük a Terepjáró találkozót, a lovasversenyt és a 
tőzoltóversenyt a Kıteleki Falunapok keretén belül. Az 
említett fıbb programok mellett számos könnyőzenei koncert 
is lesz. Várjuk Önöket nagy szeretettel! Érezzék jól Magukat! 
A részletes programot a következı oldalon találhatják meg. 

A Tisza áradása miatt a rendezvények színhelyei 
változhatnak. A mősorváltozás jogát fenntartjuk. 
 
 

Akikre büszkék lehetünk 
 

2007. december 23-án Budapest adott otthont egy, a 
Ferencvárost támogató Egyesület által rendezett 
utánpótlástornának. A Kıteleki Általános Iskola is részt 
vehetett 14 tanulójával, két korcsoportban. Az alsós 
korcsoporttal sikerült az elsı helyet megszerezni, sajnos a 
felsıs csoport csak a 3. helyen végzett. A torna gyönyörő 
környezetben, változatos programokkal, megfelelı 
színvonalon került megrendezésre. A Támogató Egyesület 
segítségével sikerült a gyerekeknek hatalmas örömet szerezni 
azzal, hogy egy-két válogatott játékos is meglátogatta ıket, a 
döntı mérkızést pedig Ifj. Knézy Jenı élıben kommentálta. 
Fiataljainkra igen büszkék lehetünk, hiszen tovább 
nevesítették iskolájukat, szülıfalujuk hírét és gazdagították 
iskolájukat 5 db futball labdával és 7 db mezzel. 
     Kelemen Gábor 
Alsós korosztály csapata: 
Mága Martin, Izsó Gábor, Mága Kálmán, Vajjon Axel, 
Burai Dávid, Rácz Norbert, Mága Csaba. 
 
Felsıs korosztály csapata: 
Burai Flórián, Munka Robertó, Rácz Norbert, Hajnal Ervin, 
Egyed Ferenc, Nagy Bertalan, Házy Tamás. 

 

Apróhirdetések 
 
Telek eladó, 2000m2 Nagykörői út, Adriai út sarkán 
(20) 988 6308 
 
Albérletet keresek sürgısen 1 szoba konyhával 
(30) 418 7445 


