
Csirketelep a kertes házak között 

Fábiánsebestyén - 10 ezer csirke és több száz disznó szagától szenved tucatnyi 
fábiánsebestyéni panaszos. A vita évekre nyúlik vissza, a bürokrácia útjai 
nehezen kifürkészhetık. 

Tucatnyi fábiánsebestyéni lakos megelégelte, hogy még 
szalonnasütést sem tarthat kertjében, olyan bőz 
terjeng a környéken. A Szabadság utcai állattartó telep 
– ahol hosszú évek óta 10–11 ezer csirkét és több száz 
disznót nevelnek– szaga kertes házak közé ékelıdött. A 
panaszosok márciusi levelükben arra kérték az 
önkormányzatot, hogy legalább májustól szeptember 
végéig tiltsák meg az állattartást. – Intenzív dögszag 
jön a teleprıl. Az oda érkezı gépek már tönkretették 
az útalapunkat, az utca sártengerré változott – mondta 
lapunknak Szıllısi Tibor, aki a 80-as évek derekán 
költözött faluszéli házába. Megtartották a hivatali 
szemlét a telepen, ahol mindent rendben találtak. Határozatban csupán arra 
kötelezték a tulajdonost, hogy létesítsen tárolót a dögöknek. A panaszosok 
fellebbeztek, a regionális államigazgatási hivatal pedig meg is semmisítette a 
határozatot. 
 

 
Nyáron újabb levelet küldtek az önkormányzatnak, azt tudakolva, belterületen 
tartható-e több mint 10 ezer csirke. A képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy nem 
az ı hatásköre errıl dönteni, akinek meg gondja van, az polgári peres eljárásban 
keresse az igazát. A panaszosok egyéb állami szerveket is megkerestek, de érdemi 
választ nem kaptak kérdésükre. A véletlennek köszönhetıen viszont az építési 
hatóságnál – a szentesi városháza mőszaki osztályán – elıkerült egy 2007-ben kelt 
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Szıllısiéknek elegük van a teleprıl áradó bőzbıl. 
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határozat, ami egy korábbi panasz nyomán ugyanezzel a fábiáni teleppel foglalkozik. 
Abban megtiltják a disznótartást a tulajdonosnak, és mivel nem fellebbezett, 
jogerıre emelkedett a határozat. Hogy eleget tettek-e a döntésnek, azt senki nem 
ellenırizte. Így fordulhatott elı, hogy idén szeptemberben – Szıllısiék panaszára – 
újabb határozat született ugyanott, ugyanazzal a tartalommal, de fellebbezési 
lehetıséggel. 
 
– Bennünket nem vesznek komolyan. Elıször 
megelégedtünk volna azzal, hogy nyáron 
szüneteltessék az állattartást, de látva a bürokrácia 
útvesztıit, ellenırizetlen döntéseit, ennél messzebb 
mennénk. Tőnjön el innen ez az egész! – 
fogalmazott Szıllısi Tiborné. Elmondták azt is, hogy 
egy 2001-es helyi rendelet szerint nem létesülhet 
állattartó telep a falu belterületén, de 2006-ban ezt 
úgy módosították, hogy erre a polgármester kiadhat 
egyedi engedélyt.  
 
Megkerestük Nagy Istvánt, a telep tulajdonosát, aki 
azt mondta, 1989 óta tart jószágokat, az 
önkormányzattól pedig kapott engedélyt a tevékenységre. Többször ellenırizték az 
illetékes szervek, és mindent rendben találtak. A vitás ügy kapcsán hozzátette, az 
építési hatóság határozata ellen fellebbez, rágalmazás miatt pedig pert fog indítani a 
panaszosok ellen.  

A polgármester 
engedélyezte 
 
Kós György polgármester 
kérdésünkre elmondta: szerinte 
lehet állattartó telepet 
mőködtetni a falu belterületén, 
erre ı adott engedélyt Nagy 
Istvánnak. 
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