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Folytatás a 3. oldalon >>

Örömmel tudatjuk Újkígyós min-
den polgárával, hogy Varga Zoltán 

önkormányzati miniszter felterjeszté-
sének köszönhetően Sólyom László köz-
társasági elnök úr Újkígyósnak a 76/2009. 
(VI. 30.) KE-határozatban foglaltak sze-
rint 2009. július 1-jei hatállyal városi cí-
met adományozott.

A kitartó munka meghozta gyümöl-
csét. Hittünk abban, hogy Újkígyós mél-

tó lehet a városi cím elnyerésére, és több 
éve következetesen dolgoztunk azért, 
hogy településünk elfoglalhassa helyét 
a városok között. Ebben többen segítet-
tek nekünk, támogatták ügyünket. Kö-
szönetet mondunk ezért mindazoknak, 
akik hozzájárultak sikerünkhöz.

Büszkék lehetünk a városi címre, és 
büszkék lennének erre őseink is, hiszen 
a település 1815-ös újratelepülése óta 
– elődeink és a ma itt élő polgárok be-
csületes, kitartó munkájának köszönhe- 
tően – Újkígyós napjainkig töretlenül 
fejlődik. A városi cím adományozása 
egyrészt ennek a munkának az elisme-
rése, másrészt a bizalom kifejezése, mi-
szerint Újkígyósnak van jövője, jelentős 

szerep vár ránk a térség és Magyaror-
szág megújulásában. Köszönjük az el-
ismerést és a bizalmat, igyekszünk azt 
további munkánkkal meghálálni!

n 

Ez volt a hír, és most egy kis kom-
mentár:

Az új elnevezést – „Újkígyós város” –  
még csak ízlelgetjük. Sokan sokfélekép-
pen fogadják a hírt. Mi, akik közel há-

rom éve – talán nem tűnik fellengzősnek 
a szóhasználat – küzdünk azért, hogy Új-
kígyós megkaphassa a városi címet, nagy 
örömmel fogadtuk a hírt: sikerült elér-
ni a célunkat. Sok energiát fektettünk a 
dokumentumok előkészítésébe, sok ta-
lálkozón vettünk részt, támogatókat 
kerestünk ügyünkhöz. A település beru-
házásaival, az intézmények működteté-
sével igyekeztünk ezt a célt is szolgálni. 

Vannak olyanok, akiknek kétsége-
ik támadtak. Félnek attól, hogy bizo-
nyos tekintetben hátrányos lesz ez az itt 
lakók számára. Jobb lesz vagy rosszabb 
lesz? Lesz-e változás az életünkben? Vé-
leményem szerint nem kell, hogy túl 
nagy változás legyen. 

A városi cím adományozása önmagá-
ban most nem jelent jelentős nagyság-
rendű forrásbővülést, de feladattöbbletet 
sem. Éppen azzal „érdemeltük” ki a vá-
rosi címet, hogy a legalapvetőbb feltéte-
lekkel már rendelkezünk. 

Néhány előnyt már most meg lehet 
fogalmazni a városi cím viselésével kap-
csolatosan: 

–  más hasonló nagyságrendű telepü-
lés tapasztalatát figyelembe véve néhány 
10 millió forinttal nőhet a település álla-
mi támogatása; 

– voltak olyan pályázatok – úgy tű-
nik, hogy ezután is lesznek –, amelyeken 
eddig csak városi címmel rendelkező te-
lepülések vehettek részt;

– nő a település presztízshelyzete, ami 
remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy 
munkahelyteremtő beruházást tudjunk 
a településre „csalni”.

Ezek mindegyike azonban kormány-
zatfüggő dolog, tehát folyamatos válto-
zásban van. Szerintem pozitívumként 
az emelhető ki elsősorban, hogy az itt 
élő emberek igényes munkával úgy ala-
kították ki a környezetüket, szorgal-
mukkal olyan megbecsülést vívtak ki 
megyeszerte, országszerte, hogy ez alap- 
ján úgy ismerik Újkígyóst, mint egy na-
gyon szép, rendezett, gazdag telepü-
lést. Ez az, amit most „megjutalmaztak” 
a városi cím adományozásával. Egyben 
biztatás is, amely arra kötelez bennün-
ket, hogy az elődeink által megkezdett 
munkát becsülettel tovább folytassuk 
és adottságainknak megfelelően a le-
hető legtöbbet hozzuk ki önmagunkból 
és településünkből. Feladatot állítottak 
elénk, hogy még nagyobb összefogással 
mutassunk példát szorgalmas munká-
ból, becsületből, hazaszeretetből, az ifjú-
ság neveléséből, hogy városunkat tegyük 
még szebbé, még élhetőbbé, hogy le-
gyen kedvük az embereknek Újkígyósra 
jönni vendégségbe vagy akár letelepedé-
si szándékkal.

A városavató ünnepség időpontjáról és a részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Újkígyós a városok sorában

Új városok polgármesterei a minisztériumi sajtótájékoztatón
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Tanulmányi eredményükért könyvju-
talomban részesültek az alábbi tanulók:

1. a osztály
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Bursán Kristóf, 

Figura Richárd, Márkus Viktor
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Bakonyi Dóra, Judik Péter, Kis Gábor, 
Pacsika Soma, Sipka Róbert,  
Szabó Vivien, Zsigovics Renáta

1. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Ancsin Máté, Bánfi Boglárka, Gedó 
Fanni, Ragályi Georgina, Toldi Patrik,  
Török Dóra, Veszpi Gergő

2. a osztály
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi ered-
ményéért: Csomor Bianka, Krucsai Gergő
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: Kovács Anita
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Kovács Márton Attila, Rákóczi Ágnes

2. b osztály
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:

Leszkó Laura, Szamosvári Bence
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Békési Anna Kamilla, Csók Tünde  
Noémi, Gyulai Gergő László,   
Lengyel Tamás, Tóth Réka

3. a osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Botos Alíz, Botos Renáta,  
Kovács Tibor, Vida Réka

3. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: Lipták Ingrid
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Bak Balázs
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Labos Júlia, Laurinyecz Emese,  
Pálfi Barbara, Simon Dóra,  
Vozár Mercédesz, Zsuzsa Dávid

4. a osztály
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Krucsai Szilvia
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:

Botyánszki Áron, Domokos Ivett
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Marton Szabolcs
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Belicza Dóra, Zubán Csilla
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Figura Roberta, Kovács  
Tímea, Skoperda Boglárka

4. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: Oláh Dorina
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Oláh Dávid
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Szokai Luca, Tóth Nikoletta

5. a osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: 

Krucsai Nikoletta
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Harangozó Gábor, Kiss Renáta, 
Kmetykó Patrícia

Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Harangozó Gréta, Kovács Noémi, 
Krucsai Attila

5. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért :

Csatlós Enikő, Leszkó Diána
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Békési Vivien, Széll Nikolett

6. a osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért :

Jusztin Ágnes, Vozár Virág

Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Csányi Rebeka

6. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:

Kovács Zsolt, Miklós Gergő
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Deák Dániel, Kása Kata Sára,  
Tóth Aurél

7. b osztály
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:

Kiss Noémi, Vida Martina
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Fekete Bálint, Zsótér Richárd
Példás magatartásáért, szorgalmáért és  
kitűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Békési Zsanett, Csatlós Beatrix,  
Kovács Máté Bendegúz,  
Kovács Renáta, Sas Dániel

ÉVFOLYAMELSŐK:
4. évf.: Skoperda Boglárka
5. évf.:  Békési Vivien és  

Harangozó Gréta (megosztva)
6. évf.: Deák Dániel
7. évf.:  Békési Zsanett és  

Kovács Renáta (megosztva)

Énekkari munkáért  
könyvjutalomban részesültek:

Békési Vivien, Botos Alíz, Botos  
Renáta, Bús Anett, Csatlós Enikő, 
Czakó Tímea, Domokos Ivett,  
Evanics Ágnes, Falusi Mária,  
Ferkovics Veronika, Harangozó Gréta, 
Hajdu Stella, Kmetykó Patrícia,  
Kovács Noémi, Kovács Tímea,  
Krucsai Ildikó, Krucsai Szilvia, 
Laurinyecz Emese, Lipták Ingrid,  
Oláh Dorina, Oláh Fruzsina,  
Pálfi Barbara, Pántya Éva, Sajben  
Alexa, Simon Dóra, Skoperda  
Boglárka, Szokai Luca, Tóth Nikolett, 
Tóth Réka, Varga Csilla, Varga  
Julianna, Vida Réka, Zubán Csilla

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
Tanév végi jutalmazások az évzárón
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>> Folytatás az 1. oldalról
Fölvetik néhányan, hogy biztosan van 
valami hátrány is, csak nem mondjuk el. 
Az intézmények működésének szerve-
zeti rendjében jelentős, eleve többlet-
költséggel járó változást nem kell tenni. 
Automatikusan magasabb helyi adót 
nem kell szedni. Az élet általános folyá-
sának rendjét (pl. állattartás) automa- 
tikusan nem kell megváltoztatni. Bár- 
mikor is lesz ezekben változás, ezt vagy 
a törvényi kötelezettség, vagy a helyi 
szükségletek figyelembevételével fogja  
a mindenkori képviselő-testület eldön-
teni.

n

Újkígyós város polgárai! Merjünk 
örülni annak, hogy Magyarország leg-
magasabb közjogi méltósága elismerte 
településünk 195 évi becsületes munká-
ját a városi cím adományozásával! Mer-
jünk élni azzal a lehetőséggel, amelyet 
ezáltal kaptunk! Merjünk mindannyian 
– akik itt élünk, akik innen elszármaz-
tak, akiknek nincsenek ilyen kötődéseik, 

de valami miatt „beleszerettek” Újkí-
gyósba – összefogni és az eddigi lelke-
sedést „túlszárnyalva” még többet tenni 
önmagunkért és gyermekeinkért, hiszen 
csak annak a népnek, településnek van 
jövője, amely minden lehetőséget meg-
ragad önmaga boldogulásáért.

Eggyel több lehetőséget kaptunk 
most. Köszönjük!

Szebellédi Zoltán polgármester

Olyan rovatot indítunk útjára, amely 
az önkormányzati ügyekben gyakran 
felvetődő kérdések megválaszolására, 
fogalmak tisztázására tesz kísérletet. 

A tartalékalap terhére…
Az önkormányzati határozatokat olva-
só vagy a képviselő-testület ülését néző 
többször találkozik ezzel a szófordulat-
tal: a testület egy-egy megvalósítandó 
célhoz ennyi és ennyi forintot megsza-
vaz a tartalékalap terhére. Mi is ez a tar-
talékalap?

Az önkormányzat minden év ele-
jén, az előző évi tényleges adatok alap-
ján, az elfogadott országos költségvetés 
számadataiból kiindulva, az előre várható 
változásokkal számolva állítja össze a költ-
ségvetését. Ilyenkor igyekszünk minden 
várható bevétellel és költséggel számol-
ni, ugyanakkor már előre tudjuk, hogy év-
közi módosításokra is szükség lesz. Ilyen 
módosításokat indokolhatnak előre nem 
látott események, de olyan félig-meddig 
tervezett kiadások is, amelyeket a képvise-
lő-testület szeretne megvalósítani, de nem 
látja előre, hogy tud-e arra forrásokat biz-
tosítani, ezért a költségvetés tervezésekor, 
illetve módosításkor ún. tartalékalapot 
hoz létre. Ez a tartalékalap természetesen 
összességében olyan mértékig használha-
tó fel, amennyi pénze van az önkormány-
zatnak, kivéve azon összegeket, amelyeket 
hosszú távú kötelezettség terhel.

Amikor tehát azt hallják vagy olvas-
sák, hogy egy testületi döntés finanszí-
rozása a tartalékalap terhére történik, ez 
egy számviteli technikai „helyet” jelent az 
önkormányzat költségvetésében. Azt je-
lenti tehát, hogy annak a bizonyos célnak 
a megvalósulását a képviselő-testület jó-
nak és fontosnak tartja, megvan rá a költ-
ségvetésben a forrás, de mivel az eredeti 
költségvetésbe nem volt betervezve, ezért 
abban a pillanatban csak a tartalékalapot 
tudja meghatározni a finanszírozás forrá-
saként, majd a költségvetési rendelet ne-
gyedévente sorra kerülő módosításakor 
kerül végérvényesen a megfelelő költség-
helyre az adott kiadás, vagyis akkor ke-
rülnek helyükre a dolgok.

Tehát a „tartalékalap terhére” kifejezés 
használata egy számvitel-technikai esz-
köz a képviselő-testület számára a költ-
ségvetésben előre nem tervezett évközi 
kiadások forráshelyének ideiglenes meg-
nevezésére.  

Újkígyós a városok sorában Széljegyzet

Tanév végi jutalmazások az évzárón
Az Újkígyósért Közalapítványtól  

a gyulai mesemondó versenyen  
való részvételééért 

könyvjutalmat kapott: 
Marton Szabolcs

Az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért 
Alapítványtól a hittanórákon  

tanúsított szorgalma és 
szentmisére járása jutalmául  
könyvjutalomban részesült:

Balogh Szabolcs, Békési Vivien,  
Labos Júlia

Az újkígyósi önkormányzat képviselő-
testülete ajándékaként megyei, illetve 
országos versenyen 1. helyezést elért 

tanulók és felkészítőik könyvvásárlási 
utalványt vehettek át: 

Szivacskézilabda (1999-ben született fiúk): 
A csapat tagjai: Bak Balázs,  
Harangozó György, Judik János,  
Mátó Richárd, Mészáros  János,  
Mohácsi Balázs, Mócz György,  

Rákóczi Gábor, Török Ferenc,  
Varga Zoltán, Zsibrita Gergő
(A csapat edzője: Biriné Csiernik Éva)

Kézilabda (7–8. osztályos fiúk):
A csapat tagjai: Bogyó Bertalan,  
Bozsó György, Elek Bence, Farkas  
Bálint, Fekete Bálint, Hegedűs Dániel, 
Hrobár Dániel, Ivanics Gergely,  
Krajcs Gábor, Kun Tamás,  
Lipták Gábor, Makoviczki Richárd, 
Sipka Dominik, Sipos Zoltán 
(A csapat edzője: Dézsi Róbert)

Országos Kerékpáros Iskola Kupa
A csapat tagjai: Horváth Ernő, 
Szekerczés Noémi, Varga Csilla,  
Zsibrita Ákos 
(Felkészítő: Ömböli Sándor)

Országos német nyelvi és műveltségi  
levelező verseny: Zubán Csilla

(Felkészítő: Simonné Rojik Rita)
Kick-box: Harangozó Gábor, Pintér Máté 

(Felkészítő: Debreceni Dezső)
Lovassport: Makoviczki Zoltán 

(Felkészítő: Barna Ferenc)

A Széchenyi István Általános Iskola hírei

(A nyolcadik osztályos tanulók a jutalmakat a ballagáson vették át,  
melyről az előző számunkban már hírt adtunk.)

Épül az út a Temető utcán
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Elfogadták az egészségügyi beszámolókat
79/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a la-

kosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, egyben a 
vállalkozó háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védő-
nők 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolókat az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja.

Köszönetét fejezi ki az orvosoknak, a védőnőknek és az egészség-
ügyért dolgozóknak az elvégzett munkájukért.    

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. június 22. 

Elfogadták az általános iskola beszámolóját 
80/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szé-

chenyi István Általános Iskola 2008–2009. tanévről szóló be-
számolóját elfogadja. Megköszöni az intézmény dolgozóinak 
az elvégzett munkájukat.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. június 22. 

Elfogadták az óvoda beszámolóját
81/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány:12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kö-

zös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2008–2009. 
tanévről szóló beszámolóját elfogadja. Megköszöni az intéz-
mény dolgozóinak az elvégzett munkájukat.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. június 22. 

Visszavont határozat
82/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 107/2008. (VII. 21.) számú határozatát vissza-
vonja, és az alábbi határozatot alkotja:

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az „Ezüstág Gondozási Központ” intézményébe 
integráltan idősek nappali ellátásán belül szociális foglalkoz-
tatást hoz létre. Megbízza a polgármestert, hogy a működési 
engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatásához szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. december 3.

Elfogadták az „Újkígyósért” Közalapítvány  
alapító okiratának módosítását

83/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja Balogh Antal Zoltánnak az „Újkígyósért” Közala-

pítvány kuratóriumi tagságáról való lemondását, egyben meg-
köszöni eddig végzett munkáját.

2. Az „Újkígyósért” Közalapítvány kuratóriumába új tagként 
Nátor Jánosné képviselő-testületi tagot delegálja. 

3. A kuratórium létszámát 7 főben állapítja meg és az alapító ok-
iratot az előterjesztés mellékletét képező tervezetnek megfe-
lelően módosítja.

Felkéri a kuratórium elnökét, hogy az alapító okirat módosításá-
hoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester és  
Harangozó Imre elnök

Határidő: 2009. szeptember 30.

Elfogadták a társulási tanács  
határozatát

84/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bé-

késcsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa 24/2009. (IV. 28.) számú KTT-határozatát, 
egyben a társulási megállapodás határozatnak megfelelő mó-
dosítását elfogadja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. június 19. 

Forgalomtechnikai munkálatok Újkígyóson
85/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az alábbi forgalomtechnikai munkákat végezteti el 
a településen: 

1. Felhívja a polgármesteri hivatal figyelmét, hogy az utak men-
tén a gépjárművek és munkagépek tárolásának jogszerűségét 
fokozottan ellenőrizze.

2. A Gyulai út Szent Imre park mögötti szakaszán az egy- 
irányúsítást megszünteti, kétirányú forgalmat vezet be. 

3. Az Arany János utca – Kossuth utca kereszteződésénél az 
Arany János utca felől stoptáblát helyez el az erre felhívó út-
burkolati jellel együtt, melyre 40 000 Ft-ot biztosít a tartalék-
alap terhére.

4. Az Arany János utca – Öreg utca kereszteződésében elhelye-
zett stoptáblát útburkolati jellel erősíti meg, melyre 10 000 Ft-
ot biztosít a tartalékalap terhére.

5. Felhívja a polgármesteri hivatal figyelmét, hogy a keresztező-
dések útburkolatának íveinél az út szélét kőtörmelékkel szük-
ség szerint töltse fel.

6. A Kossuth utca – Ady Endre utca kereszteződésében a forgal-
mi rendet nem változtatja meg.

7. Az utak padkájának nyesési munkálataira a Körösi Vízgazdál-
kodási Társulattal történő tárgyalást követően tér vissza.

8. Javasolja az állami közútkezelőnek, hogy a Gyulai út Petőfi ut-
ca – Arany János utcák közötti szakaszán, a Szent Imre park fe-
lőli oldalán a „Megállni tilos!” tábla hatályát oldja fel, valamint a 
30 km/h sebességkorlátozást 40 km/h-ra változtassa meg.

Felhívja a polgármestert a határozat intézkedésinek megtételére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 31.

HATÁROZATOK
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Döntés a T-174/2 típusú rakodógép értékesítéséről
86/2009. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a T-174/2 típusú, rossz állapotú rakodógépet hirde-
tés útján értékesíti. A hirdetést a Békés Megyei Hírlap apróhir-
detés rovatában, a kábeltévében, az önkormányzati honlapon, 
illvetve az önkormányzati értesítőben kell közzétenni.

A képviselő-testület a hirdetések költségére 20 000 Ft-ot bizto-
sít a tartalékalap terhére, és megbízza a polgármestert az érté-
kesítés lebonyolításával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 31.

HATÁROZATOK AnyAKönyvI híreK

2009. májuS:
SzületéSek:

Jakab Rubina (2900 g, 47 cm), Gyula, 2009. május 9., édesanyja: 
Nagy Heléna, édesapja: Jakab Sándor.

Rákóczi Kolos (4110 g, 55 cm), Békéscsaba, 2009. május 12., édes-
anyja: Pelle Rita, édesapja: Rákóczi Antal.

Dobrotka Lilien (3500 g, 53 cm), Békéscsaba, 2009. május 13., 
édesanyja: Nagy Mónika, édesapja: Dobrotka Attila.

Benkő Bernadett Eliza (3760 g, 51 cm), Békéscsaba, 2009. május 
16., édesanyja: Bozsó Gyöngyi, édesapja: Benkő János.

Gazsó Rózsa (4450 g, 53 cm), Gyula, 2009. május 28., édesanyja: 
Borsi Rózsa, édesapja: Gazsó Richárd.

házaSSágkötéS:
Bagi Bernadett és Mihálik Adrián Újkígyós, Petőfi u. 77. szám 

alatti lakosok; házasságkötés időpontja: 2009. május 25.

haláleSetek:
Sütő Istvánné, született: 1913. szeptember 27., elhunyt: Békés-

csaba, 2009. május 4., volt Újkígyós, Apponyi u. 21. szám alat-
ti lakos.

Virágh József, született: 1915. október 10., elhunyt: Gyula, 2009. 
május 11., volt gyulai lakos.

Id. Oláh György, született: 1923. március 25., elhunyt: Békéscsaba, 
2009. május 26., volt Újkígyós, Tormási u. 9. szám alatti lakos.

2009. jÚnIuS:
SzületéSek:

Szencsenkov Boldizsár (4290 g, 53 cm), Békéscsaba, 2009. június 
14., édesanyja: Borbély Anita, édesapja: Szencsenkov Csaba.

házaSSágkötéS:
Németh Nikolett és Kvasz András Zoltán Újkígyós, Akácfa u. 1. 

szám alatti lakosok; házasságkötés időpontja: 2009. június 20.
Leszkó Georgina és Gajdács Krisztián Újkígyós, Gyulai u. 8. szám 

alatti lakosok; házasságkötés időpontja: 2009. június 20.
Endrei Nikolett és Kovács Miklós Újkígyós, Gyulai u. 68. szám 

alatti lakosok; házasságkötés időpontja: 2009. július 4.

haláleSetek:
Bús Mihály, született: 1957. december 23., elhunyt: Újkígyós, 

2009. június 4., volt Újkígyós, Gyulai u. 29/1. szám alatti lakos.
Kiss Ferenc, született: 1927. január 27., elhunyt: Gyula, 2009. jú-

nius 17., volt Újkígyós, Kossuth u. 56. szám alatti lakos.
Gulácsi István, született: 1942. április 9., elhunyt: Békéscsaba, 

2009. június 19., volt Újkígyós, Kis u. 6/1. szám alatti lakos.
Ancsin Györgyné, született: 1932. március 2., elhunyt: Békéscsaba, 

2009. június 22., volt Újkígyós, Dohány u. 15. szám alatti lakos.
Tóth János, született: 1936. szeptember 5., elhunyt: Gyula, 2009. 

június 29., volt Újkígyós, Újköz u. 6. szám alatti lakos.

Július 3–6. Dr. Szécsi Károly 
  10–13. Dr. Ping József
  17–20. Dr. Lami András
  24–27. Dr. Szécsi Károly

Aug. 1–3. Dr. Ping József
  7–10. Dr. Lami András
  14–17. Dr. Szécsi Károly
  19–21. Dr. Ping József
  22–24. Dr. Lami András
  28–31. Dr. Szécsi Károly

Szept.  4–7. Dr. Ping József
  11–14.  Dr. Lami András
  18–21. Dr. Szécsi Károly
  25–28. Dr. Ping József

•  Dr. Szécsi Károly: Újkígyós,  
Kölcsey u. 4., tel.: 66/256-274

•  Dr. Ping József: Újkígyós,  
Gyulai u. 40., tel.: 66/256-146

•  Dr. Lami András: Szabadkígyós,  
Iskola u. 10., tel.: 66/247-808

áLLATORVOSI üGYELET 
II. SZ. áLLATORVOSI KERüLET – 2009. III. NEGYEDÉV

ÚJKíGYóS, SZABADKíGYóS

Szent Illés-napi zárándoklat 
Máriaradnára

Július 20-a, Szent Illés próféta napja a népi hagyományban 
igencsak számon tartott ünnep volt. Megfigyelhető jelen-

ség, hogy Illés napján vagy annak környékén nagy viharok 
szoktak lenni, nagy égzengéssel, csattogással, sőt gyakran ká-
ros jégesőtől kísérve. Éppen ezért a kígyósi dohánykertészek 
Szent Antal ünnepe mellett Szent Illés napját is fogadalmi 
ünnepként fogadták meg ősidőkre.

Sajnos a dohánytermesztés eltűnésével az Illés-napi fo-
gadalmi ünnepek is elveszítették régi jelentőségüket. De ha 
dohányt már nem is termeszt Kígyós népe, más egyéb vete-
mények, vetések miatt továbbra is szükségünk van az égi párt-
fogók oltalmára.

Az újkígyósi római katolikus egyházközség ebben az eszten-
dőben máriaradnai zarándoklattal emlékezik a régi kígyósiak 
fogadalmi napjára, életben tartva azt. Július 18-án, szombaton 
reggel 6 órakor autóbusz indul a templom elől Radnára, őse-
ink búcsújáró helyére; az út ára 2500 forint. 

Program:  szentmise meghallgatása, a keresztúti ájtatosság 
elvégzése, a környékbeli templomok meglátogatása, estefelé 
hazaindulás. 

Aki teheti, jöjjön velünk, tartsuk meg az ősök fogadalmát, 
és kérjük együtt a Radnai Szűz Mária és Szent Illés próféta 
oltalmát és közbenjárását!

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig, délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig, délután nincs ügyfélfogadás
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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, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

APribojszki Mátyás Band zenéje újrapozicionálja a száj-
harmonikát mint hangszert és a szájharmonikázásról al-

kotott sztereotípiákat. Megmutatja, hogy ez a különlegesen 
intim szólóhangszer a tradicionális blues műfaján túl is nyújt 
zenei felfedezésekre váró új ízeket, korosztálytól függetlenül.

A csapat tagjai olyan kiváló jazz/blues muzsikusok, akiket a 
saját hangszerükön az itthoni legjobbak között tartanak szá-
mon: Pribojszki Mátyás – szájharmonika, ének, Pengő Csaba – 
nagybőgő, basszusgitár, Kovács Erik – zongora, Molnár Dániel 
– dob, valamint állandó vendég Szász Ferenc – gitár.

Pribojszki Mátyás, az együttes frontembere jelenleg az 
egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás Euró-
pában: az elmúlt 15 évben mintegy 30 országban lépett fel 
zenekaraival. 1997-ben a németországi szájharmonika-vi-
lágbajnokságon megkapta a legmagasabb szintű minősítést, 
ami nemzetközileg a legnagyobb elismerés a világ legjobbja-

iból álló szakmai zsűritől. Az elmúlt években új zenekarával, 
a Pribojszki Mátyás Banddel, az igényes hangszeres élőzenét 
kedvelő, jóval szélesebb közönség számára is bemutatkozott. 
A zenekar stílusa egészen sajátos, szűk műfaji keretek közé 
nem szorítható, a dallamos jazz és a dinamikus groove keve-
réke, erős funky érzésekkel, ízlésesen kiegészítve blues-os mo-
tívumokkal.

Az együttes tagjai több tucat hazai és külföldi lemezen 
hallhatók zenekari tagként vagy meghívott stúdiózenészként. 
Pribojszki Mátyás a hazai könnyűzenei élet kiválóságainak le-
mezein és koncertjein is rendszeresen meghívott vendég, így 
az elmúlt években olyan nagyszerű előadókkal játszott együtt, 
mint Tóth Vera, Caramel, Bartók Eszter, Pély Barnabás, Szabó 
Eszter, Kontor Tamás, a Club 54, a Unisex, a Kowalsky meg a 
Vega, a KFT zenekar, valamint a Hobo Blues Band. A nem-
zetközi fellépéseken pedig olyan igazi világsztárokkal, mint 
Duke Robillard, Otis Grand, Howard Tate, Paul Lamb, Andy J. 
Forest, Herbie Goins, Ian Siegal, Enrico Crivellaro, Mike Sponza, 
illetve Jean–Jacques Milteau, aki a zenekar „Flavours” című le-
mezének ajánlójában Mátyás stílusteremtő játékát méltatja.

n

A Pribojszki Mátyás Band hanganyagai, videói, fotói megta-
lálhatók és letölthetők a www.matyaspribojszki.com inter-
netes oldalról.

Fesztiválok, melyeken felléptek: Gronau Jazz & Blues  
Festival (Németország), Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgő- 
fesztivál, Lugos Blues Festival (Románia), Blues On The Bay 
Festival (Írország),  (Ge)Varenwinkel Festival (Belgium), Har- 
monica Sur Cher (Franciaország), Puisto Blues Festival (Finn-
ország), Budapest Blues Fesztivál, Castlebar Festival (Írország), 
Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál, Trossingen Blues Fabrik 
(Németország), Sziget Fesztivál, Breda Jazz Festival (Hollan-
dia), Lamantin Jazz Fesztivál, Szombathely, Vienna Blues 
Spring, Bécs (Ausztria), Blues Jamboree, Nove Zámky (Szlová-
kia), Blues and Jazz Festival, Pancevo (Szerbia), Blues Festival, 
Most (Csehország).

Tisztelt Ügyfelek!
A FALUGAZDÁSZ IRODA értesíti ügyfeleit, hogy
2009. július 2-tól a Falugazdász Iroda ügyfélfogadása 

a művelődési ház kistermében az alábbi módon változik:

Hétfőn: de. 8.30–12.00-ig  du. 12.30–15.30-ig
Kedd: de. 8.30–12.00-ig  du. 12.30–15.30-ig
Csütörtök: de. 8.30–12.00-ig  du. 12.30–15.30-ig

További információ kérhető  
a 06/30-844-7368-as telefonszámon.

Megértésüket köszönjük.
Falugazdász Iroda

Pribojszki Mátyás Band
Az agusztus 19–20-i rendezvénysorozat egyik fellépője a 
Pribojszki Mátyás Band lesz. A többi előadóról az újkígyósi 
értesítő augusztusi számában olvashatnak.

Újkígyós Város Képviselő-testülete
értékesítésre meghirdeti

t-174/2 típusú rakodógépét.

A pályázatok beadási határideje: 2009. július 30.

A pályázatokat zárt borítékban kell személyesen leadni az aján-
lott vételár egyértelmű, bruttó összegű megjelölésével.

A pályázatok benyújtásának helye: Újkígyós Város Polgár-
mesteri Hivatal, műszaki csoport (5661 Újkígyós, Kossuth La-
jos u. 41., 12-es iroda).

A pályázati feltételekről érdeklődni és megtekintésre jelent-
kezni a polgármesteri hivatalban Berki László műszaki csoport-
vezetőnél lehet (telefon: 06-30/283-4769).


