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Május 11-én dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke és Pribojszkiné Kása Anikó, a VÁTI Kft. Bé-

késcsabai Területi Iroda megbízott irodavezetője ünnepélyes 
keretek között átadták a felújított egészségházat Újkígyóson. 
Az esemény házigazdája dr. Hunya Sarolta háziorvos, önkor-
mányzati képviselő volt. Labos Júlia általános iskolás tanuló 
énekével színesítette a rendezvényt. Szebellédi Zoltán polgár-
mester úr köszöntője után Bokorné dr. Cservenák Mária, az 
újkígyósi Cédrus Patika vezetője egy újraélesztő készüléket 
adott át Vida Klárának, az „Ezüstág” Gondozási Központ ve-
zetőjének. Bokorné dr. Cservenák Mária az életmentő ké-
szüléket adományként ajánlotta fel a településnek, melyet 
Újkígyós Város Önkormányzata ezúton is tisztelettel megkö-
szön az adományozónak.

A szalag átvágását követően az intézmény dolgozói vendé-
gül látták az egybegyűlteket. Az érdeklődők megtekinthették 
az „egészségházat”, amely a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0029 
számú „Egészségház fejlesztése” című pályázati projektből 
valósult meg. A projekt összköltsége 67 millió Ft, amelyből 
a támogatási összeg 50 millió Ft, az Újkígyós Város Önkor-
mányzata által vállalt összeg 17 millió Ft. 

A beruházásból megvalósult az épület teljes korszerűsítése, 
átalakítása, új vizesblokk és akadálymentes feljáró kialakítása, 
nyílászárók cseréje, infokommunikációs akadálymentesítés és 
eszközbeszerzés. Felújították a teljes víz- és csatornahálóza-
tot, a fűtésrendszert és a villanyhálózatot. Az egészségház új 
tetőcserepeket és körben térburkolatot kapott, valamint egy új 
védőnői rendelővel bővült. Az épület mögött akadálymentes 
parkolót alakítottak ki.  

Reck Nikoletta

GALIBA  
NAPOK 
Újkígyós
2011. július 1–2.

Július 1. (péntek) Wenckheim park

17.00  Amatôr borverseny (mûvelôdési ház,  
rendezvényterem)

17.00 Szakmai fórum
  Meghívott elôadó: dr. Ángyán József  

(Vidékfejlesztési Minisztérium, parlamenti  
államtitkár)

  Helyszín: általános iskola, aula (Petôfi S. u. 45.)

19.30   Insert Coin-koncert  
(boogie, funky, blues feldolgozások)

21.30 Utcabál a Grund zenekarral

Július 2. (szombat)
08.00 Két liba egy bográcsban és/vagy grillen
  (fôzôverseny – aszfaltozott kézilabdapálya,  

Kossuth L. u.) 
  Fôvédnök: Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti  

Gasztronómiai Szövetség elnöke)

  Közben: A Galiba Napok legtalpraesettebb  
menyecskéje és Lúdas Matyija verseny

 Fellépések az „Összefogás sátorban”

17.00  Eredményhirdetés

21.00   Wenckheim park: Az Experidance tánckara  
bemutatja Román Sándor koreográfiáját: Revans  
(zenés táncmû két felvonásban)

 Belépôjegy: 1000 Ft

Bôvebb információ:
muvhaz@ujkigyos.hu, 66/254-844

Támogatóink:

Újkígyós Város Önkormányzata • Welness Hotel Gyula •
Hotel Corvus Aqua, Gyopárosfürdô • Erzsébet Welness 
(Paks) – Süli János, Újkígyós díszpolgára • MAVIR Zrt.

Átadták a felújított 
egészségházat

A szalagátvágás. Balról jobbra: dr. Latorcai János, Sze bel
lédi Zoltán, Pribojszkiné Kása Anikó

Szeretettel meghívjuk június 25-én 9.30–12.00 között  
a könyvtárba. 
Bőrápolási tanácsadás, ingyenes kézápolás. 
A gyerekeket játszóház várja.
Minden érdeklődő termékmintát kap ajándékba.M
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A HPV és a méhnyakrák elleni küzdelem 
fontosságáról Likerné Paholló Andrea vé-
dőnőt Turovszki Krisztián, az egészség-
ügyi és szociális bizottság elnöke kérdezte.

Szebellédi Zoltán polgármester urat 
szülők keresték meg azzal a kéréssel, 

hogy a humán papilloma vírus (HPV) 
védőoltás felvételében nyújtson segítsé-
get az önkormányzat. Dr. Salajkó Erika 
gyermekorvos korábbi beszámolóiban 
többször felvetette már ennek a kér-
déskörnek a fontosságát, lehetőség sze-
rinti önkormányzati támogatást kérve, 
mivel a három részletben beadott oltás 
gyógyszertári ára 90 000 Ft lenne. Ön-
kormányzatunk a 12–15 éves lányok 
szüleit kérdőívvel kereste meg, a 75 ki-
küldött kérdőívből összesen 17 válasz 
érkezett vissza, 3 fő nem kérte a védőol-
tást. Polgármester úr az oltóanyagot for-
galmazó cég képviselőjével újratárgyalta 
a védőoltás árát, mely tárgyalás eredmé-
nyeképpen a korábbi ár helyett 55 000 
Ft-ért ajánlották fel megvásárlásra az 
oltóanyagot. A képviselő-testület – az 
egészségügyi és szociális bizottság ja-
vaslatát figyelembe véve – úgy döntött, 
hogy a védőoltás lehetőségét a kérdő-
ívet visszaküldő, a védőoltást igénylő 14 
fő kiskorú részére biztosítja. 8 fő részé-
re – nyilatkozata alapján – 28 000 Ft/fő  
támogatást, 6 fő részére – nyilatko-
zata alapján – legfeljebb 55 500 Ft/fő 
támogatást biztosít. Azon 6 fő, aki nyi-

latkozatában jelezte, hogy a védőoltás 
összegének felét sem tudná kifizetni, az 
egészségügyi és szociális bizottsághoz 
beadott egyéni kérelem alapján továb-
bi támogatást igényelhetett. A bizottság 
1 fő részére 17 500 Ft, 3 fő részére pe-
dig 27 500 Ft további támogatást állapí-
tott meg. Az oltásokat május hónapban 
adták be 13 fő részére, mivel 1 személy 
időközben visszamondta a lehetőséget.

Miért volt fontos ez az intézkedés? 
Nagyon sokat hallhatunk mostanában 
a méhnyakrákról, melyet a HPV okoz. 
Ennek az oka pedig az, hogy a fejlő-
dő országokban ez a vezető halálok a 
40-60-as nők körében. Magyarországon 
évente kb. 500 nő hal meg ebben a beteg-
ségben, pedig védőoltással megelőzhető. 

Mikor érdemes beadni az oltást?
A védőoltást még a szexuális élet meg-
kezdése előtt szükséges beadatni. A 
HPV főként szexuális érintkezés útján 
terjed, de elég lehet egy bőrkontaktus is. 
A szexuális fertőződés esélye a különbö-
ző korosztályokban erősen változó.

A modern életfelfogás egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet a prevencióra. Mit te
hetünk a megelőzés terén?
A fiatal nők és férfiak kb. 25%-a fer-
tőződik úgy meg, hogy nem is tud ró-
la! Érdemes tehát magunkra odafigyelni 
és mindent megtenni a HPV-vel va-

ló fertőződés elkerülése érdekében. 
Mivel nagyrészt szexuális kontaktus út-
ján terjed a vírus, ezért a felelős, egész-
ségtudatos magatartás nagyon fontos:  
a felelősségteljes párválasztás, a szexuális 
élet megkezdésének késleltetése, gumi óv-
szer használata minden alkalommal (ez 
viszont csak csökkenti a HPV-vel való 
fertőződés esélyét!), hűséges partnerkap-
csolat, a szabados életet élő emberektől va-
ló tartózkodás!

A betegség elleni harcban vane – a 
védőoltáson kívül – más eszköz a ke
zünkben?
Szűréssel még időben elcsíphető a be-
tegség, hiszen a méhnyakrákot rák-
megelőző hámelváltozások előzik meg, 
mintegy 10 évvel.  A korszerű védőoltás 
nem teszi feleslegessé a hagyományos 
szűrést, mely a 25–65 év közötti nők ré-
szére évente ajánlott. Ezt a szűrést a Vé-
dőnői Szolgálat helyben elvégzi azok 
számára akik az Országos Tisztifőorvosi 
Hivataltól meghívó levelet kapnak. A ko-
rai méhnyakráknak nincs árulkodó tünete, 
ezért kell rendszeresen szűrésre járni. A 
rák jelei lehetnek: húslészerű folyás, vér-
zés, főként szexuális együttlét után, ke-
zeléssel dacoló, bűzös folyás, fájdalom, 
viszketés, szemölcsszerű elváltozás (ún. 
condyloma) a nemi szerveken. Minden 
rendellenes tünet esetén nőgyógyász-
hoz kell fordulni. Az időben felfedezett 
méhnyakrák sikeresen kezelhető!

HPV elleni védőoltást kaptak az újkígyósi fiatalok

Tisztelt Lakosság!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, 
hogy a díSzpolgári cíM, valamint 
az „ÚjkígyóSérT” kiTünTeTéS ala-
pításáról és adományozásának rend-
jéről szóló 15/1995. (Xi. 27.) számú 
önkormányzati rendelet alapján a 
képviselő-testületnek idén is lehető-
sége nyílik a díszpolgári cím és – leg-
feljebb kettő – Újkígyósért kitüntetés 
odaítélésére.
A lakosságnak idén is alkalma van 
arra, hogy a díszpolgári cím ado-
mányozására személyeket, illetve a 
kitüntetésre személyeket vagy szer-
vezeteket javasoljon. Ajánlásaikat 
zárt borítékban, indoklással együtt 
2011. július 4-ig (hétfő) adhatják le 
a polgármesteri hivatal titkárságán.

Szebellédi Zoltán
polgármester A „Fuss az életedért” rendezvény esti családi futással fejeződött be
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”
Elfogadták a Dél-békési 
Ivóvízminőség-javító  

Önkormányzati Társulás  
Tanácsának határozatait

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2011. május 12-i rend-
kívüli ülésén nyolc igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül fo-
gadta el a Dél-békési Ivóvízminőség-ja-
vító Önkormányzati Társulás Tanácsa 
17/2011. (V. 12.) TT számú határo-
zatát, egyben a társulási megállapodás 
fenti határozatnak megfelelő módosítá-
sát, illetve a Dél-békési Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Tanácsa 
18/2011. (V. 12.) TT számú határo- 
zatát.

Régi-új vezető az „Ezüstág”  
Gondozási Központ élén

A képviselők a május 16-i ülésen egy-
hangúan, kilenc igen szavazattal dön-
töttek az „Ezüstág” Gondozási Központ 
magasabb vezetői állására kiírt pályá-
zatról, melyet eredményesnek nyilvání-
tottak. Az állás betöltésével Vida Klárát 
bízták meg 5 éves időtartamra, így a  
régi-új intézményvezető megbízatása 
2016. május 31-ig tart. Az intézmény-
vezető illetményét 210 000 Ft/hó ösz-
szegben, a magasabb vezetői pótlékot 
250%-ban, azaz 50 000 Ft-ban határoz-
ta meg a testület.

Térfigyelés csak pályázat útján
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc igen szavazattal úgy 
döntött, hogy a város térfigyelő rendsze-
rének kiépítését csak kedvező pályázati 
lehetőség igénybevétele mellett kívánja 
megvalósítani. Amennyiben az elkövet-
kező időben erre lehetőség nyílik, úgy a 
megvalósítás lehetőségét a testület is-
mételten tárgyalja.

Őshonos baromfikat telepítenek 
újkígyósi gazdaságokba

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az őshonos baromfik tele-
pítése programot kilenc igen szavazattal 
hagyta jóvá. A program szerint az ön-
kormányzat 1000 db őshonos baromfit 
vásárol a tartalékalap terhére a Kisállat-
tenyésztő és Kutató Intézet Génmegőr-
zési Koordinációs Központtól 210 000 

forint összértékben, melyeket újkígyósi 
gazdaságokba helyez ki továbbtenyész-
tésre.

Támogatták a Rákóczi Szövetség 
ösztöndíjprogramját  

Kilenc igen szavazattal hagyták jóvá a 
Rákóczi Szövetség által meghirdetett 
„Beiratkozási ösztöndíj program” támo-
gatását. A programra 40 000 Ft támoga-
tást biztosított a testület a költségvetés 
tartalékalapjának terhére.  

Szerződést kötöttek a Magyar  
Ökomenikus Segélyszervezettel

Újkígyós Város Önkormányzata és a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
feladatellátási szerződést kötött az éjje-
li menedékhely és utcai szociális munka 
feladatok ellátására, 2011. május 1. nap-
jától határozatlan időre. A szerződés-
kötésre mind a kilenc képviselő igennel 
szavazott.

Ügyeleti laptopot vásárolnak
Hét igen szavazattal és két tartózko-
dás mellett jóváhagyták az orvosi ügye-
let eszközbeszerzésének támogatását. 
A bruttó 75 000 Ft támogatást ügyeleti 
laptop vásárlására fordítják.

Forgalmi rend változása  
két utcában is

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2011. július 1-től egyirányú 
forgalomkorlátozást vezet be a József 
Attila utcában a Petőfi utca felől. A Szé-
chenyi István Általános Iskola Petőfi 
utcai bejárata előtt lévő utcaszakaszon, 
illetve a József Attila utcai keresztező-
déstől a Felföldi István Sportcsarnok 
Kossuth utca felőli telekhatáráig mind-
két oldalon „Megállni tilos” táblát he-
lyez ki azzal a kiegészítéssel, hogy az 
érintett szakaszon lakók részére a meg-
állást biztosítja a korlátozás hatálya alatt 
is. A képviselő-testület a forgalomtech-
nikai változtatásra bruttó 115 000 Ft-ot 
biztosít a tartalékalap terhére. A dön-
tés hét igen szavazat és két tartózkodás 
mellett született meg.

Megújult a posta előtti közterület
Hat igen szavazat és három tartózkodás 
mellett hagyták jóvá a posta előtti köz-
terület vízelvezetési munkáinak elvég-

zését. A munkálatok megvalósításához 
az önkormányzat a 2011. évi költség-
vetésbe betervezett bruttó 1 000 000 Ft 
felett további 525 985 Ft-ot biztosított 
a tartalékalap terhére.

Bérbe adták  
az új piactéri üzlethelyiséget

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen szavazat és két 
tartózkodás mellett döntött arról, hogy 
a piactéren kialakítandó 1 db 16 m2-es 
üzlethelységet Tóth Angéla és Sódar Zol-
tán újkígyósi lakosok részére határo-
zatlan időre az alábbi feltételekkel adja 
bérbe:

1. A bérleti díj mértéke 1000 Ft/m2  + 
áfa. 

2. A bérlő – a később kiválasztandó má-
sik üzlethelyiség bérlőjével együtt – 
szerződésben vállalja a vizesblokk és 
az üzlethelyiség környezetének tisz-
tántartását, a hó eltakarítást, vállalja 
a biztosítás megkötését az üzlethelyi-
ségre.

3. A szerződés megkötésekor annak 
biztosítására 3 havi bérleti díjnak 
megfelelő összeget helyez letétbe a 
bérbeadónál.   

Új fizetési határidő  
a közműfejlesztési hozzájárulás 

befizetésére
Öt igen, egy nem szavazat, illetve há-
rom tartózkodás mellett vonta vissza 
a testület a 131/2010. (XI. 15.) szá-
mú határozatát. A visszavont határo-
zat helyébe a 72/2011. (V.16.) számú 
határozat lép, mely szerint a DAOP-
3.1.1/B-2007-0176 kódszámú „Útháló-
zat komplex fejlesztése” című beruházás 
érdekeltségi, közműfejlesztési hozzájá-
rulás befizetésére, a kivető határozat át-
vételétől számított 30 napon belül egy 
összegben vagy az érintett kérelmére 
legkésőbb 2012. december 31. napjáig 
kamatmentes, havi egyenlő részletekben 
nyílik lehetőség. A részletfizetési kérel-
met a határozat kézhezvételétől számí-
tott 30 napon belül kell benyújtani az 
egészségügyi és szociális bizottsághoz, 
melyet a bizottság szociális rászorultság 
elve alapján bírál el.  A bizottság a havi 
részletek összegszerűségéről a kérelme-
ző kérelme alapján dönt.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.
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SzületéSek:
Bencze Noémi (3250 g, 49 cm), Gyula, 

2011. május 26., édesanyja: Tóth Éva, 
édesapja: Bencze Miklós.

AnyAkönyvi hírek

 Demens személyek ellátása
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, mint fenntartó, vállalja az 
„Ezüstág” Gondozási Központ kereté-
ben működő, idősek nappali ellátásán 
belül – férőhelyszám meghatározása nél-
kül – a demens személyek ellátását is. A 
határozat nyolc igen szavazat mellett szü-
letett meg.

Területmegnevezés módosítása
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „Ezüstág” Gondozási 
Központ ellátási területét „Magyaror-
szág közigazgatási területére” módosít-
ja, melyről a nyolc jelen lévő képviselő 
ugyanúgy vélekedett.

Elfogadták a 2010. évi értékelést
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyöntetűen foglalt állást, 
nyolc igen szavazattal elfogadta a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2010. évi ellátásáról szóló átfogó érté- 
kelést

Elfogadták a közalapítvány  
beszámolóját

A 2011. május 16-i ülésen számolt be az 
Újkígyósért” Közalapítvány a 2010. évi 
tevékenységéről. A beszámolót, illetve 
a közalapítvány 2010. évi közhasznúsá-
gi jelentését a képviselők nyolc igen sza-
vazattal elfogadták. A testület az ülésen 
köszönte meg a közalapítvány kuratóri-
umának és minden közreműködőnek a 
2010. évben végzett munkáját. 

A Vízmű is beszámolt
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Vízmű Kft. 
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót kilenc igen szavazattal elfogadta 
és egyben felkérte az ügyvezetőt, hogy a 
pénzügyi bizottság megállapításai alap-
ján felmerült kérdésekre meghozott és 
bevezetni szándékozott intézkedéseiről 
írásban tájékoztassa a képviselő-testü-
letet. 

„A döntés itt A két kezünkben,  
nem A végzetünkben…”

Idén májusban kezdődött el az a ter-
vezési folyamat, amelynek célja az in-

tegrált városfejlesztési stratégia (IVS) 
elkészítése Újkígyós település számá-
ra. Az IVS készítésével párhuzamosan, 
de egyazon tervező csapat közreműkö-
désével készül egy rövid távú, 2014-ig 
szóló fejlesztési akcióterv is. A tervezést 
irányító csoport két megbízott szakértő 
cég képviselőiből, a polgármesteri hiva-
tal munkatársaiból, képviselőkből, vala-
mint helyi diákokból, pedagógusokból 
és vállalkozókból áll.  

Integrált városfejlesztési stratégiára 
több szempontból is szüksége lehet egy 
településnek.

– Egyrészt bizonyos pénzügyi for-
rások (pl. pályázati pénzek) megszer-
zésénél a városi jogállású települések 
számára alapkövetelmény, hogy rendel-
kezzenek a világos fejlesztési elképzelé-
sekkel. 

– Egy másik szempont szerint – 
amellett, hogy pályázatokhoz hozzá le-
het illeszteni mint kötelező mellékletet 
– a dokumentum ténylegesen egy stra-
tégiai tervként szolgálhat a település 
számára. Ez utóbbi a célja az Újkígyós 
számára készülő IVS-nek is.    

Az elmúlt években számos hazai vá-
ros számára készült IVS. A stratégiák 
többsége azonban csak azért jött lét-
re, hogy be lehessen mutatni a különbö-
ző pályázatok kötelező mellékleteként. 
Ezért van az, hogy többségük túlságosan 
formalizált, településfejlesztési szem-
pontból használhatatlan dokumentum. 
A tervek alkalmatlanságának egy má-
sik lényeges oka, hogy a helyi lakosságot 
sok helyen nem vonták be megfelelő-
képpen a stratégia elkészítésébe.

Ezekkel szemben az Újkígyós számá-
ra készülő dokumentum megalkotásába 
a közeljövőben a szakértők – a tervezést 
irányító csoport tagjain kívül – bevon-
ják a város meghatározó személyiségeit 
is. Ők tudnak a legtöbbet a településen 
zajló folyamatokról, így a stratégia elké-

szítése során nagyban tudják segíteni a 
felkért külső szakértők munkáját. 

Az Újkígyóson készülő IVS arra az 
állításra épül, hogy a fejlesztési irányok 
meghatározása nem lehetséges a hely-
ben élők gondolatainak, szándékai-
nak és terveinek ismerete nélkül (ennek 
közvetítésében segítenek a tervezésbe 
bevont helyi meghatározó személyisé-
gek). A település helyzetét és lakóinak 
szükségleteit ugyanis senki nem isme-
ri náluk jobban. Fontos, hogy a lakosok 
és közösségeik tevékeny részesei legye-
nek a fejlesztési irányok megalkotásá-
nak, a teljes tervezési folyamat során. 
Így válhatnak a célok valóban közössé, s 
így remélhető, hogy megvalósításukért a 
képviselő-testület és az önkormányzati 
intézmények mellett az egyes emberek, 
civil szervezetek és vállalkozók is fele-
lősséget éreznek majd.

A készülő anyagban várhatóan továb-
bi fontos szempontként jelennek majd 
meg a napjainkban egyre többet han-
goztatott fenntarthatósági szempontok 
is. Cél, hogy olyan dokumentum szüles-
sen, amely az itt élők számára értelmes 
célokat és feladatokat fogalmaz meg, il-
letve feltárja azokat az utakat, amelye-
ken keresztül el is lehet érni ezeket a 
célokat.

Az integrált városfejlesztési straté-
gia mellett készül egy rövid távra szóló 
fejlesztési akcióterv is, amely a legsür-
gősebb fejlesztési feladatokat határozza 
meg, továbbá megvizsgálja, hogy a je-
lenleg érvényes pályázati kiírások közül 
melyekre érdemes a városnak pályázatot 
benyújtani. A készülő akcióterv külön 
hangsúlyt fektet a geotermikus energia 
hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatá-
ra, ezzel kapcsolatban az önkormányzat 
– a hőigények felmérése céljából – folya-
matosan egyeztet a helyi vállalkozókkal. 
A készülő IVS-ről, illetve fejlesztési ak-
ciótervről hamarosan bővebb informá-
ciók állnak majd rendelkezésre Újkígyós 
honlapján.  

Integrált városfejlesztési stratégia és  
fejlesztési akcióterv készül Újkígyóson

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a városi honlapon (www.
ujkigyos.hu), a városháza hirdetőtábláján, illetve a petőfi Sándor Mű-
velődési Ház hirdetőjén (utcafronton) 2011. június 10-től napi rend-
szerességgel frissítve közzétesszük a munkaügyi központ aktuális 
álláshirdetéseit.

Polgármesteri hivatal, ÚjkígyósFE
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,,Az élhetőbb környezetért! ”– és még 
sok hasonló felhívást olvashatunk a kör-
nyezettudatos életmóddal kapcsolatban. 
Sokak számára már elcsépelt téma, so-
kak számára érdektelen, mert nem lát-
ják vagy nem tapasztalják közvetlenül 
a környezet romlásából adódó károkat. 
Hiába találkozunk a média által oly sok-
szor ezzel a kérdéskörrel, hátunk mö-
gött hagyjuk, hisz „erre most nem érek 
rá,majd holnap” vagy „ugyan mit ér, ha 
csak én védem a környezetemet” szind-
rómában szenvedünk. Pedig otthonunk-
ban és a körül apró változtatással nagy 
dolgokat is elérhetünk a megóvása érde-
kében. Lássunk néhány konkrét példát, 
ötletet, amit bárki nem sok idő és ener-
gia befektetésével megtehet e minden-
kit érintő témával kapcsolatban.

Minden háztartást vezető tudja, hogy 
mennyire fontos a lakás tisztántartása és 
azt is, hogy sok fertőtlenítő szer meny-
nyire drága. Nem beszélve arról, hogy a 
műanyag flakon – amiben forgalmazzák 
– nehezen lebomló, környezetidegen 
anyag. Ezekre mind megoldást jelent, 
ha e termékek helyett ecetet használunk, 
ami még a penész eltávolítására is al-
kalmas. Így nem növeljük háztartásunk 
szervetlenhulladék-mennyiségét.

Azt is sűrűn tapasztaljuk, hogy az 
elektronikai termékeink nem örök éle-
tűek. Többszöri megjavítás után, mikor 
már a szerelő is feladta a megjavulásba 

vetett reményét, akkor érdemes egy kö-
zeli, elektronikai cikkeket forgalmazó 
boltba bevinni és kicserélni. A leadott 
gép alkatrészeit újra tudják használni, és 
csökkentjük például annak lehetőségét, 
hogy régi szendvicssütőnkkel a közeli 
autóút szélén találkozzunk. 

Nehezen lebomló anyagok közé so-
rolhatjuk a CD-t, DVD-t, amikről ke-
vés szó szokott esni. E adathordozók 
helyett okosabb pendrive-ot használni, 
hisz manapság nagyon nagy adatmeny-
nyiség tárolására alkalmasat alacsony 
áron be lehet szerezni, arról nem is be-
szélve, hogy bármikor letörölhető és fel-
tehető rá más adat. Emellett előnyben 
kell részesíteni az újraírható lemezeket.

Városunk kertes házakkal teli, így 
szerencsére lehetőségünk van a szerves 
hulladékot komposztként felhasznál-
ni. Csak annyit kell tennünk, hogy pél-

dául a gyümölcs- és zöldségmaradékot, 
kávézaccot vagy tojáshéjat külön erre a 
célra kialakított komposztáló keretben 
tartjuk későbbi felhasználásáig. De erről 
majd a későbbiekben részletesen…

Sokan otthon készítik a család szá-
mára a savanyúságot, lekvárt, szörpöt, 
paradicsomszószt, befőttet annak tudta 
nélkül, hogy ezzel védik környezetüket. 
Pedig az újra és újra a boltban vásárolt 
konzervekkel, befőttekkel sok-sok fö-
lösleges hulladékot képezünk. Ehelyett 
az évek során újrahasznált üvegben tá-
rolt élelmiszert fogyasztunk, megkí-
mélve ezzel környezetünket a sok le 
nem bomló anyagtól. Italok esetén is jó, 
ha visszaváltható üvegeset választunk, 
és kímélőbb, ha bedobozolt üdítők he-
lyett idénygyümölcsből készítünk italt, 
vagy csak egyszerűen teát iszunk. Igazá-
ból nincs is szüksége a szervezetünknek 
ilyen édesített, színezett italokra, inkább 
csak a média alakította ki az igényünket 
rá, ami sok más termékre is igaz, gondo-
lok például különböző kozmetikai ter-
mékekre.

Az előbbiekben a sok környezetóvó 
tevékenység közül csak párat emeltem 
ki ízelítőként. A későbbiekben kicsit 
jobban beleássuk magunkat a kis vá-
rosunkat, az otthonunkat és környékét 
érintő, sokrétű környezetvédelmi lehe-
tőségekbe.

Nagy Boglárka

Rákóczi Antal illusztrációja

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasz
nú Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik adójuk 1%-át köz-
hasznú egyesületünk számára ajánlották 
fel. A befolyt összeg: 132 711 Ft.

Egyesületünk 2008 szeptemberétől 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola épületében működik, elsősorban 
Újkígyós lakossága számára biztosítja 
szolgáltatásait. Tevékenységei közé tar-
tozik többek között a sportnapok szer-
vezése az egészséges életmód jegyében 
és a szabadidő hasznos eltöltése érde-
kében; gyermek-, ifjúsági, felnőtt-tu-
rizmus és természetjárás fejlesztése 
(gyalogtúrák, kerékpártúrák); közösség-
teremtés, kulturális programok rendezé-

se, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
szenvedélybetegségek prevenciója, a 
gyermekek részére nyári tábor szerve-
zése.

Az elmúlt évben számos helyi prog-
ramban vettünk részt, többek között az 
iskolai Évadzáró Gála megrendezé-
sét is az ÚFIKE vállalta. A gálával a he-
lyi kulturális élet erősítése, a művészetek 
megszerettetése, az itt élő művésze-
ti oktatásban részesülő fiatalok bemu-
tatkozása volt a célunk. Nagy sikernek 
örvendett a rendezvény, ennek köszön-
hetően fellendült a művészeti oktatás a 
településünkön. Egyre többen szeretné-
nek tánc-, zenei, festészeti oktatásban 
részesülni.

Programjaink közül legnagyobb je-
lentőséggel a nyári táborok szervezé-
se bírt, ahol iskoláskorú gyerekeknek 
szerveztünk kézműves foglalkozáso-
kat, kirándulásokat. A szülők helyze-
tét is megkönnyítettük ezzel, hiszen így 
a gyerekeknek nem kellett egész nap 
egyedül otthon lenniük, ráadásul érté-
kes programokon vehettek részt. 

Környezetvédelem otthon

Az Újkígyósi Fiatalokért közhasznú egyesület  
beszámolója

A tavalyihoz hasonlóan 2011-ben is 
szervezünk nyári tábort június 27. és 
július 1. között. Fafaragó tábort is tar-
tunk július 11től július 15ig, reggel 9 
órától délután 13 óráig. 
Mindkét táborunkra szeretettel várjuk 
a jelentkezőket.



6 2011. júnIuS
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép

Iskolai angol nyelvi verseny: 
4. évfolyam

1. Rákóczi Ágnes (4. a)
2.  Skoperda Anna (4. b) 

Lengyel Tamás (4. b)
3.  Krucsai Gergő (4. a) 

Kovács Márton (4. a)

Területi komplex  
anyanyelvi verseny:
3. évfolyam

4. Veszpi Gergő (3. b)
6. Ancsin Máté (3. b)

4. évfolyam
3. Szamosvári Bence (4.  b)
5. Békési Anna Kamilla (4. b)

Békés Megyei  
Tájékozódási Futó  
Diákolimpia:
4. évfolyam

5. Csomor Bianka (4. a)
6. Rákóczi Ágnes (4. a)

Kézilabda Erima  
gyermekbajnokság, leány  
(szivacskézilabda):
3–4. évfolyam, 2001es születésűek

– Megyei bajnokság: 2. hely 
– Régiós döntő: 3. hely 
–  Széchenyi Szivacskézilabda  

Torna: 1. hely

Iskolai német nyelvi verseny:
4. osztály

1. Csók Tünde Noémi
2. Mészáros Tünde
3. Leszkó Laura

5. osztály
1. Labos Júlia
2. Lipták Ingrid
3. Pálfi Barbara

6. osztály
1. Szokai Luca
2. Zubán Csilla
3. Hankó Ágnes, Domokos Ivett

7. osztály
1. Krucsai Attila
2. Kiss Renáta
3. Zsótér Robin

8. osztály
1. Jusztin Ágnes
2. Csányi Rebeka
3. Vozár Virág 

Bendegúz Nyelvész Verseny,  
megyei forduló:

1. Labos Júlia (5. b)

Bendegúz levelezős verseny,  
országos forduló:
Anyanyelvből

4. Harangozó Gréta (7. a)
11. Labos Júlia (5. b)

Németből
 6. Zubán Csilla (6. a)
9. Labos Júlia (5. b)

Bendegúz Nyelvész Verseny, 
országos döntő:

16.  Labos Júlia (5. b)

Titok angol levelezős verseny:
1.  Botos Alíz 

Botos Renáta 
Csatlós Eszter 
Vida Réka

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny, megyei forduló:

7. Labos Júlia (5. b)
10. Skoperda Boglárka (6. a)
10. Harangozó Gréta (7. a)

Kézilabda:
5–6.os fiúk (Bak Balázs, Mátó  
Richárd, Bakonyi Dávid, Mohácsi  
Balázs, Balog József, Oláh Dávid, 
Botyánszki Áron, Rákóczi Gábor,  
Csatlós Norbert, Szőke László, Judik  
János, Zsuzsa Dávid, Juhász Gergő)

– Diákolimpia megyei döntő: 3. hely
–  Erima Országos Utánpótlás  

Bajnokság: megyei 3. hely
–  Újévi Kupa, Berettyóújfalu: 3. hely
–  Berettyó Kupa, Berettyóújf.alu:  

1. hely
– Felföldi Kupa: 1. hely

7–8. évfolyam 
Fiúk (Bánfi Viktor, Juhász Gergő, 
Kelecsényi Balázs, Csatlós Norbert, 
Deák Dániel, Szőke László, Almási 

László, Bakonyi Dávid, Karkus 
Ádám, Rákóczi Gábor, Elek Bálint, 
Botyánszki Áron, Novák Bence,  
Oláh Dávid)
–  Diákolimpia körzeti döntő:  

3. hely
– Húsvét Kupa, Makó: 2. hely
– Felföldi Kupa: 1. hely
–  Nagy Imre Kupa, Csíkszereda:  

2. hely

Erima gyermekbajnokság,  
megyei döntő:

3. hely:  Rákóczi Gábor 
Szőke László 
Bakonyi Dávid 
Botyánszki Áron 
Csatlós Norbert

Diákolimpia, megyei döntő:
3. hely:  Rákóczi Gábor  

Szőke László 
Bakonyi Dávid 
Botyánszki Áron 
Csatlós Norbert

Erima gyermekbajnokság,  
leány:
7. évfolyam, 1997es születésűek 

– Megyei döntő: 4. hely
7–8. évfolyam

–  Csíkszereda, Nagy Imre Kupa:  
1. hely

– Mezőberény, Tavasz Kupa: 1. hely
– Békéscsaba, Madách Kupa: 1. hely
– Újkígyós, Felföldi Kupa: 1. hely
– Körzeti bajnokság: 3. hely
– Megyei elődöntő: 2. hely
– Leader Kupa, Csorvás: 1. hely

XV. BEM Kupa  
országos táncverseny  
(standard junior)

4. helyezés:  Krucsai Attila (7. a) 
Vozár Virág (8. a)

II. Kertváros Kupa országos 
klubközi táncverseny  
(Junior ss.D Standarad)

1. helyezés:  Krucsai Attila (7. a) 
Vozár Virág (8. a)

Békéscsaba (Madách iskola),  
Rózsa kupa (labdarúgás)

2. helyezés:  Bak Balázs (5. o.) 
Balog Krisztián (6. o.) 
Balogh József (5. o.) 
Zsuzsa Dávid (5. o.) 
Harangozó György (5. o.) 
Mohácsi Balázs (5. o.) 
Varga Zoltán (5. o.) 
Makoviczki Ákos (4. o.) 
Zsibrita Gergő (5. o.) 
Mócz György (5. o.)

Fiú kézilabda,  
2002-es születésűek:
Erima kézilabdabajnokság

– megyei döntő: 2. helyezés
– régiós döntő: 2. helyezés
– országos elődöntő: 3. helyezés
(Kocsis Bálint, Vizi Márk, Durajda 
Gergő, Domokos László, Fodor István, 
Müller Máté Péter, Oláh Szebasztián, 
Krajcs Norbert, Pacsika Soma,  
Judik Péter)

Fiú kézilabda,  
2000-es születésűek:
Erima kézilabdabajnokság

– megyei döntő: 2. helyezés
– régiós döntő: 2. helyezés
– országos elődöntő: 4. helyezés
(Sipos Péter, Zsuzsa Dávid, 
Makoviczki Ákos, Biri Ákos, Pop  
Patrik, Masa Miklós, Zoltvány  
Tibor, Ioja Kornél, Szamosvári  
Bence, Krajcs Norbert, Szőke Norbert, 
Judik Péter, Pacsika Soma)

Kézilabda diákolimpia,  
körzeti döntő, 
1998–99-es születésű lányok:
3. helyezés

(Zubán Csilla, Skoperda Boglárka, 
Varga Julianna, Koszna Cintia,  
Szabó Mónika, Laurinyecz Emese,  
Knyácsik Krisztina, Vozár Mercédesz, 
Szerb Angéla, Vida Réka, Tóth Réka, 
Csatlós Eszter, Oláh Fruzsina,  
Lipták Ingrid, Horváth Edina,  
Horváth Magdolna, Simon Dóra)

A Széchenyi iStván áltAlánoS iSkolA tAnulóinAk verSenyeredményei

Mezőgazdaság támogatása  
2011. ÚMVP kereteiben
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) I. tengely várható támogatási lehetősége-
ire  hívnám fel a gazdálkodók figyelmét.
1.  Fiatal gazdálkodók induló támogatása: Maxi-

mum 40 000 euró összegig lehet igényelni 18–40 
év közötti magánszemélyeknek. Feltétel a meg-
felelő mezőgazdasági végzettség, egyéni vállal-
kozói jogviszony vállalása és főtevékenységként 
mezőgazdasági tevékenység folytatása.

2.  Gazdaságátadás: Ha fiatal gazdának adja át, 
többletpontot kaphat a bírálat során. E jogcím a 
fiatal gazda jogcím után lesz meghirdetve.

3.  Kertészet korszerűsítése: Cél a kis és közepes 
méretű gazdaságok támogatása. Pályázni gépbe-
szerzésre és ingatlanberuházásokra lehet.

4.  Ültetvények telepítése: Gyümölcs- és csemege-
szőlő-ültetvények korszerűsítését, fajtaszerkezet 
javítását és takarékos művelését segítené a mi-
nisztérium.

5.  Juh és kecskefajok jelölésének támogatása: EK-
rendelet alapján elektronikus jelölést kell alkal-

mazni a született összes állategyed esetében. E 
költség ellentételezésére kívánnak támogatást 
adni.

6.  Mezőgazdasági utak korszerűsítése: Az orszá-
gos mellékutakhoz hasonló műszaki jellemzők-
kel faluközi összekötő utak kiépítését tervezik.

A röviden ismertetett jogcímek kiírásának pon-
tos időpontjai még nem ismertek. A jogcímek-
ről tájékozódni lehet a www.mvh.gov.hu portálon, 
valamint a Gazdálkodói Információs Szolgálat iro-
dáiban.

Csányi Marianna ÚMVP-tanácsadó


