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Júniusban véget ér a tanév, vakáción a gyerekek

Tanácsok fiataloknak

Nyáron is vigyázz értékeidre!

Ne feledd, a tolvaj soha nem megy sza-
badságra!

– Mielőtt elindulsz otthonról, győ-
ződj meg arról, hogy bezártál-e min-
dent, a lakásba illetéktelen nem tud-e 
bejutni!

– Ha elmész otthonról, szüleid min-
dig tudják, hol vagy!

– Idegent ne engedj be a lakásba!
– Sporthoz, strandoláshoz, játékhoz 

csak azt vidd magaddal, amire feltétle-
nül szükséged van!

– Amennyiben kerékpárral indulsz a 
strandra, azt feltétlenül a kerékpártáro-
lóhoz zárva hagyd magára!

– Az értéktárgyaidat, ékszereidet, a 
nagyobb összegű pénzt, műszaki cikke-
ket hagyd otthon!

– A magaddal vitt dolgokat rövid 
időre se hagyd őrizetlenül az öltözőben 
vagy a törülköző alatt, inkább helyezd 
el a lakáskulccsal együtt a kemping, a 
strand, illetve az uszoda értékmegőrző-
jében!

– Idegen emberek közeledését mindig 
egészséges bizalmatlansággal fogadd!

– Amennyiben gazdátlan tárgyat ta-
lálsz, azt az információnál, a pénztárnál 
add le, mert annak megtartása is tör-
vénybe ütközik!

A drogokról!
A drog olyan természetes vagy szinteti-
kus anyag, mely megváltoztatja a szer-
vezet működését, illetve a viselkedést. 
Fogyasztása súlyos egészségkárosodás-
hoz, függőséghez vezethet, átalakítja az 
ember jellemét! 

Ha droggal kínálnak meg – ami meg-
jelenési formáját tekintve lehet cigi, por, 
tabletta, folyadék (alkohol), injekció, 
bélyeg vagy növényi termék –, utasítsd 
vissza!

Vizek mellett...

Békés megye vizekben gazdag, számta-
lan lehetőséget nyújt a kikapcsolódás-
ra, szórakozásra, a szabadidő eltöltésére. 
A víz jó barát, de adott esetben a meg-
gondolatlan ember számára végzetes el-
lenséggé válhat!

– A folyók örvényes helyein – melyek 
elsősorban a kanyarulatokban, hídpillé-
reknél, zsilipeknél, duzzasztóműveknél 
alakulnak ki – kerüld a fürdést!

Összecsaptak egymással  
az önkormányzatok

Amagyar lakosság népmozgalmi adatai 1980 óta folyamato-
san romló képet mutatnak. Legnagyobb gond a népesség 

nagy számának idő előtti halálozása, ami a szív- és érrendszeri, 
valamint a daganatos megbetegedések miatt jelent súlyos ter-
het az egyén, a család, de az egész társadalom számára.

Magyarországon a népegészségügyi program keretében az 
egészségpolitika többek mellett a szűrések szervezésével sze-
retné kedvezően befolyásolni a mai nem kívánatos helyzetet.

Az egészség megőrzése és fenntartása legalább annyi for-
rást igényel, mint a betegség meggyógyítása (WHO, 1984). 
Ez a megállapítás is megerősíti, hogy egészségünk megőrzésé-
ért tenni kell, az pénzbe kerül, persze az is tény, hogy egy olyan 
befektetés, ami a leghatékonyabb, megtérülése igen kedvező.

Mindenki érdeke a kóros elváltozások korai felismerése, 
valamint kezelésének szorgalmazása, hiszen így lehet csök-
kenteni az egyén szenvedéseit, az egészség visszaállításának 
költségeit, rövidíteni a betegség időtartamát.

Tudósításunk a 8. oldalon >>

Folytatás a 2. oldalon >>

Folytatás a 2. oldalon >>

Kezdetét vette  
a méhnyakszűrő program

Ebben a hónapban befejeződött az iskola, a gyerekek bő két hónapos szünidejüket 
töltik. Az önkormányzati értesítő szerkesztősége úgy gondolta, vezércikk helyett 
a rendőrség felhívását, tájékoztatását, tanácsait helyezi az első oldalra. Kérjük 
az olvasókat, olvassák el közösen gyermekeikkel, vagy olvassák fel a még olvas-
ni nem tudóknak, mire érdemes mindenképpen odafigyelni a szünidőben. Hogy a 
vakáció mindenki számára gondtalan és felhőtlen legyen…

Ha te nem vagy 
gondatlan,  

a nyarad akkor 
gondtalan.
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– Kimelegedett, felhevült testtel ne 
ugorj a vízbe!

– Nagy veszélyt jelentenek a víz fel-
színe alatt található cölöpök, kidőlt fák, 
kövek. Ismeretlen vízterületen érdemes 
kikérni a helyismerettel rendelkezők vé-
leményét!

– Szabad vizek – folyók, természe-
tes és bányatavak, csatornák – mentén 
csak a kijelölt (bójákkal határolt) terü-
leten fürödj!

– Lehetőség szerint ne egyedül menj 
strandolni, barátokkal, testvérrel bizton-
ságosabb!

– Figyelj társaidra és a kisebbekre!
– Az otthoni kerti medencében für-

dő gyerekeket soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül!

Közlekedj biztonságosan!

A közlekedésben a „látni és látszani” elv 
alapvető dolog. Nemcsak az autósnak 
kell látni a gyalogost, hanem fordítva is! 

– Lakott területen kívül gyalogosként 
járda, kerékpárút hiányában az útpad-
kán, ha járhatatlan, az út szélén és min-
dig a forgalommal szemben közlekedj!

– Kerékpárodat lásd el fényvisszaverő 
prizmával, világítással!

– Viselj fényvisszaverő anyaggal el-
látott ruhát vagy mellényt! Tartsd be a 
közúti közlekedés szabályait!

Ha bármi baj történik, a rendőrök 
mindig segítenek – hívd a 107-es vagy 
a 112-es telefonszámot!

Tisztelt lakosok!
Immáron hagyományként idén is le-
hetőség nyílik az Újkígyós Díszpol-
gára és az „Újkígyósért” kitüntető 
cím átadására. 

A kitüntetett személyekre javasla-
tot tehet többek között bármely kép-
viselő, a bizottságok tagja. 

Kérjük, hogy a személyi javas-
lataikat, mely tartalmazza a javasolt 
személyi adatait, lakcímét, az adomá-
nyozás alapjául szolgáló tevékeny-
ség részletes ismertetését, legkésőbb 
2009. június 30. napjáig jutassák el 
a fent nevezett személyeknek, vagy 
dobják be a polgármesteri hivatalban 
kihelyezett gyűjtőládába.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Fontos hogy tudatosan törődjünk saját 
és környezetünk egészségének védelmé-
vel, tegyük meg azokat az apró lépéseket, 
amivel az egészség az életünk leghosz-
szabb időszakában jelen lehet.

A „védőnői mintaprogram”, ami 2009  
júniusában indul Békés megye kilenc 
településén – Újkígyóson is –, azt a célt 
szolgálja, hogy évente 500 nő életének 
megmentésében segítsen. 

Az elmúlt évek statisztikai adatai ar-
ról számolnak be, hogy évente 500 nőt 
veszítünk el idő előtt, sajnos gyakran na-
gyon fiatalon ebben a daganatos megbe-
tegedésben, ami korai felismerés mellett 
jól gyógyítható, és az életminőség visz-
szaállítható. 

Megmenthető a nő élete, egészsége 
megőrizhető. A korai felismerést segí-
ti az egyszerű szűrővizsgálat, ami a tü-
netek és panaszok megjelenése előtt 
lehetőséget ad a kóros folyamat feltárá-
sára. Az időben történő beavatkozással 
még akkor lehet a kedvezőtlen folya-
matot megállítani, mielőtt az panaszo-
kat okozna.

n

Speciális képzésben részesült védő-
nő munkatársaim a lakókörnyezetük-
ben élő nők életét, egészségét szeretnék 
a szűrővizsgálat elvégzésével megvéde-
ni. Kérem, segítsék törekvésüket!

Szűrésre minden 25 év feletti nő 
meghívót kap, aki az elmúlt három év-

ben nem volt kenetvételen, így lehető-
sége van, hogy utazás nélkül a számára 
megfelelő időpontban, lakhelyén a vé-
dőnő által elvégzett szűréssel (ami ke-
netvételből áll) tegyen egészségének 
megőrzése érdekében. Ezzel az egysze-
rű vizsgálattal, amit panaszmentesség 
esetén is háromévente kell ismételni, el-
érhetővé válhat évente 500 nő életének 
megmentése.

Kérem, segítse a védőnők munkáját, 
vegyen részt a szűrésen, és támogassa a 
környezetében élő nőket is abban, hogy 
tegyenek egészségük megőrzése érdeké-
ben, vegyenek részt az ingyenes szűrő-
vizsgálaton.

n

Azok a hölgyek, akik a közelmúlt-
ban az ÁNTSZ-től méhnyakszűrésre 
szóló meghívólevelet kaptak, időpon-
tot egyeztethetnek a védőnőkkel: hétfői, 
keddi és csütörtöki napokon személye-
sen a védőnői tanácsadóban (Arany J. u. 
40) vagy a 06-30/486-1086-os telefon-
számon.

A szűrés június 19-től október 9-ig tart 
minden pénteken 8–12 óra között. Ez idő 
alatt a bejelentkezés folyamatos.

Azok a hölgyek, akik meghívóleve-
let kaptak, de időközben máshol már 
részt vettek méhnyakszűrésen, a meg-
adott helyen és időben jelezzék azt a vé-
dőnőknek.

Kotroczóné Antal Teréz
regionális vezető védőnő

>> Folytatás az 1. oldalról

>> Folytatás az 1. oldalról

Kezdetét vette a méhnyakszűrő program

Júniusban véget ér a tanév, vakáción a gyerekek

Tanácsok fiataloknak

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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A Széchenyi István Általános Iskola ta-
nulóinak közelmúltban elért verseny-
eredményei:

Területi komplex anyanyelvi  
verseny:

2. évfolyam:  1. Szamosvári Bence  
5. Békési Anna Kamilla

3. évfolyam:  5. Lipták Ingrid 
10. Simon Dóra

4. évfolyam:  2. Skoperda Boglárka 
7. Szokai Luca

Megyei levelező irodalmi verseny
5. helyezés: Labos Júlia (3. b)

Spiel und Gewinn országos német 
nyelvi és műveltségi verseny

1. helyezés: Zubán Csilla (4. a)
2. helyezés: Domokos Ivett (4. a)
Csapat, 10. helyezés:  

Horváth Annamária (8. a) és  
Molnár Gyöngyi (8. b)

Kistérségi matematikaverseny
Csapatverseny, 7. évf.: 2. helyezés
Egyéni:  Csatlós Beatrix 5. helyezés 

Békési Zsanett 6. helyezés

Kézilabda
2000-es születésű fiúk:

– megyei: 2. helyezés
– területi: 4. helyezés

(Makoviczki Ákos, Krucsai Gergő, Ko-
vács Márton, Sipos Péter, Biri Ákos, 
Pop Patrik, Masa Miklós, Iola Kor-
nél, Zoltvány Tibor, Balog Bence, Len-
gyel Tamás, Zsuzsa Dávid. Edző: Biriné 
Csiernik Éva)

1999-es születésű fiúk:
– megyei: 1. helyezés
– területi: 2. helyezés
– országos elődöntő: 3. helyezés

(Bak Balázs, Judik János, Mócz György, 
Varga Zoltán, Mohácsi Balázs, Haran-
gozó György, Mátó Richárd, Török Fe-
renc, Rákóczi Gábor, Mészáros János. 
Edző: Biriné Csiernik Éva)

8. osztályos lányok:
Nagy Imre Kupa (Csíkszereda):  
1. helyezés
Madách Kupa (Békéscsaba): 1. helyezés
Felföldi Kupa: 1. helyezés
– megyei: 3. helyezés
– körzeti: 3. helyezés

(Ottlakán Kitti, Tóth Adél, Markó Zsu-
zsanna, Bíró Nikolett, Gedó Zsuzsan-
na, Almási Rita, Molnár Gyöngyi, Buss 
Alexandra, Rákóczi Andrea, Borbély 
Márta. Edző: Biriné Csiernik Éva)

5–6. osztályos lányok:
– körzeti: 2. helyezés
– megyei elődöntő: 2. helyezés 
Adidas Gyermekbajnokság,  
megyei döntő: 4. helyezés
Felföldi Kupa: 1. helyezés

(Borbély Márta, Ruck Orsolya, Balog 
Nóra, Szabó Judit, Fodré Andrea, Kovács 
Renáta, Békési Vivien, Leszkó Diána, 
Csernus Luca, Endrei Ágnes, Széll Ni-
kolett, Markos Mercédesz. Edző: Lau- 
rinyeczné Buday Veronika)

3–4. osztályos lányok: 
– megyei döntő: 5. helyezés

(Vozár Mercédesz, Laurinyecz Emese, 
Vida Réka, Pálfi Barbara, Simon Dóra, 
Csatlós Eszter, Szokai Luca, Varga Ju-
lianna, Krucsai Szilvia, Szerb Angéla, 
Knyácsik Krisztina. Edző: Laurinyeczné 
Buday Veronika)

Fiúk, III. korcsoport:
– körzeti: 2. helyezés
– megyei elődöntő: 2. helyezés
Adidas Gyermekbajnokság, megyei:  
3. helyezés

(Almási László, Novák Bence, Elek Bá-
lint, Karkus Ádám, Ivanics Gergő, Ma- 
koviczki Richárd, Domokos Bálint,  
Horváth Ferenc, Zsótér Péter, Kelecsé- 
nyi Balázs, Bánfi Viktor, Hegedűs Dá-
niel, Somogyi Gergő, Sipka Dominik. 
Edző: Harangozó Balázs)

IV. korcsoport:
 – megyei: 2. helyezés
Diákolimpia, körzeti: 1. helyezés
– megyei elődöntő: 1. helyezés
– döntő: 1. helyezés
– országos elődöntő: 2. helyezés
Adidas Gyermekbajnokság, megyei:  
3. helyezés
Nagy Imre Kupa: 1. helyezés
Felföldi Kupa: 1. helyezés
Gyopáros Kupa: 3. helyezés

(Sipos Zoltán, Bozsó György, Sipka 
Do  minik, Hrobár Dániel, Hegedűs Dá-
niel, Farkas Bálint, Fekete Bálint, Lipták 
Gábor, Kun Tamás, Krajcs Gábor, Bo-
gyó Bertalan, Ivanics Gergely, Ma  ko-
viczki Richárd, Elek Bence. Edző: Dézsi 
Róbert)

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
Tanév végi jutalmazások  

a ballagáson
Az iskola június 13-án tartotta ballagási 
ünnepségét. A búcsúzó diákokat általá-
nos iskolásként utoljára jutalmazták:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Papp Csaba (8. a),  
Zsibrita Ákos (8. a)

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Bogyó Bertalan (8. a),  
Gedó Zsuzsanna (8. a)

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

Bánfi Dóra (8. a),  
Harangozó Dóra (8. b)

Évfolyamelső:  Harangozó Dóra (8. b)
Énekkari munkájáért: 

Ilyés Beatrix (8. b), Nagy Anett (8. b), 
Molnár Gyöngyi (8. b)

Kiemelkedő közösségi munkáért: 
Baukó Zsolt (8. a), Gedó Zsu-
zsanna (8.a), Hrinkó Enikő (8. b), 
Makoviczki Zoltán (8. b)

Csak nyolcadik osztályosoknak adható díjak:
Közlekedési versenyekért: 

Zsibrita Ákos (8. a),  
Horváth Ernő (8. b)

Jó sportoló díj:
Rákóczi Andrea (8. a), Ottlakán Kitti 
(8. a), Buss Alexandra (8. a), Molnár 
Gyöngyi (8. b), Lipták Gábor (8. a), 
Hrobár Dániel (8. b), Horváth Anna-
mária (8. a), Ottlakán Roxána (8. a), 
Zsibrita Ákos (8. a), Makoviczki Zol-
tán (8. b)

Jó tanuló, jó sportoló:
Gedó Zsuzsanna (8. a),
Bogyó Bertalan (8. a)

Széchenyi-díj:  Harangozó Dóra (8. b)
A szülők képviselő-testületében végzett  
lelkiismeretes munkájáért:

Tóthné Gáspár Edina
Zsibritáné Laurinyecz Edit
Hrinkóné Dali Éva

Az évzárón kiosztott jutalmakról a kö-
vetkező számunkban számolunk be.
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Elfogadott beszámolók, felülvizsgálandó szerződés
61/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 9 igen) 
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Újkígyósi Vízmű Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Elrendeli a 
mérleg szerinti eredmény, azaz 7 468 000 forint eredménytar-
talékba történő átvezetését, amelynek felhasználásáról a kép-
viselő-testület hozzájárulása szükséges.

2. A képviselő-testület felhívja a Vízmű Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Vízmű Kft. 2009. évi I. féléves beszámolóját és a havi számlá-
zásra történő áttérés lehetőségére vonatkozó javaslatát a kép-
viselő-testület szeptemberi soros ülésére készítse elő.

3. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy a 
Vízmű Kft. által víz- és csatornamű-használatért fizetett bér-
leti díjat, valamint a Vízmű Kft. és a Békés Megyei Vízmű 
Zrt. között a szennyvízkezelés kapcsán kötött szerződést vizs-
gálja felül, és amennyiben szükséges, javaslatait terjessze elő a 
képviselő-testület júniusi soros ülésére. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő:  1. 2009. július 31., 2. 2009. szeptemberi soros ülés 

3. 2009. júniusi soros ülés

Elfogadott beszámoló, megbízás delegálásra  
és előterjesztés előkészítésére

62/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 9 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Újkígyósért” Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a közalapítvány 2008. évi közhasznúsági 
jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Megköszöni a közalapítvány kuratóriumának és minden közre-
működőnek az előző évben végzett munkáját, illetve a közala-
pítvány számlájára küldött nagylelkű adományokat.

Megbízza a művelődési és sportbizottságot a közalapítvány ku-
ratóriumába egy képviselő-testületi tag delegálására, valamint 
a kuratórium tagjai mandátumának a képviselő-testület cik-
lusainak időtartamához kötésére vonatkozó előterjesztés elő-
készítésével, és felkéri a polgármestert, hogy azt 2009. júniusi 
soros ülésre terjessze elő. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő:  1. 2009. május 20., 2. 2009. júniusi soros ülés

Csatlakoztak a megyei konzorciumos közösséghez
63/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt Békés Megye Képviselő-testülete alelnökének megkere-
sésére, hogy csatlakozik a megye közös gáz- és villamos energia 
konzorciós keretek között történő beszerzésére létrehozandó 
közösséghez, egyben együttműködési szándékát is kinyilvánítja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. május 29.

Módosították az internetes alapító okiratot
64/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Széles Sávú In-

formatikai Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társulás ala-
pító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

6. pontja kiegészül: Típus szerinti besorolása: A tevékenység jel-
lege alapján: Közhatalmi.

7. pontja módosul: A társulás gazdálkodási formája: Önállóan 
működő költségvetési szerv.

8. pontja kiegészül: A társulás irányító szerve: A Társulási Tanács.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. május 20. 

Változott a tagdíj, megszavazták a fedezetet
65/2009. (v. 18.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlése ál-
tal hozott és az előterjesztés mellékletét képező 16/2009. (III. 
12.) TGy. számú, valamint a 17/2009. (III. 12.) TGy. számú 
határozatokat jóváhagyja.

A tagdíj mértékének változása miatt, annak fedezetére 89 100 Ft- 
ot biztosít a költségvetési tartalékalap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  1. 2009. május 20., 2. 2009. július 31.

Elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést 
66/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásá-
ról szóló átfogó értékelést elfogadja. A képviselő-testület fel-
kéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 
Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békés Megyei 
Kirendeltségének Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. május 31.

Jóváhagyták az iskola házirendjének módosítását
67/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szé-

chenyi István Általános Iskola házirendjének módosítását – az 
előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja. A házirend meg-
található az ujkigyos.hu honlapon (www.ujkigyos.hu/Önkor-
mányzat/Intézmények/Széchenyi István Általános Iskola).

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester (határozat megküldéséért)
Határidő: 2009. május 31. 

Újabb óvodai nagycsoport
68/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete enge-

délyezi, hogy a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény a 2009/2010-es tanévben 1 óvodai nagycsoportot 12-15 
fővel alakítson ki az Újkígyós, Arany J. u. 43. szám alatti volt 
napközi otthon termében. 

A csoportfoglalkozásokhoz szükséges személyi feltételt – 1 taní-
tónő, 1 fő óvónő és 1 fő dajka – a meglévő létszámból kell biz-
tosítani.

Felelős: Balogh Lászlóné óvodavezető 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

HatárOZatOk
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Lebontatják a volt tsz-irodát és a „kistornatermet”
69/2009. (v. 18.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 7 igen, 2 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a volt tsz-iroda épületeit, valamint a régi tornate-
rem épületét, tekintettel rossz állapotukra, lebontatja, illetve 
bontásra történő értékesítésre meghirdeti. Megbízza a polgár-
mestert a szükséges tervek elkészíttetésével, a bontási engedé-
lyek megszerzésével, a hirdetmény közzétételével, valamint a 
bontást végző nyertes ajánlattevő kiválasztásával és a bontási 
szerződés megkötésével. 

A hirdetményt a Békés Megyei Hírlapban, az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítőben, a helyi kábeltévében, valamint az 
ujkigyos.hu honlapon kell közzétenni. A képviselő-testület a 
bontási munkák előkészítésére bruttó 250 000 Ft-ot, a bontás 
utáni kerítésépítésre, valamint a járdák helyreállítására bruttó 
500 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. december 31.

Elfogadták az alapító okiratok módosítását 
71/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 48/2009. (IV.  27.) számú határozatát visszavonja.
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az „Ezüstág Gondozási Központ alapító okira-
tának módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – elfo-
gadja.

2. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény alapító okiratának módosítását – az előterjesztésnek 
megfelelően – elfogadja.

3. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola alapító ok-
iratának módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – el-
fogadja.

4. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
alapító okiratának módosítását – az előterjesztésnek megfe-
lelően – elfogadja.

Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az intézmények alapító 
okirata módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezető
Határidő: 2009. május 31. 

Támogatások a civil és sportszervezeteknek
72/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az „Újkígyósért” Közalapítványt támogatási kérel-
mének megfelelően 58 000 Ft támogatásban részesíti a tarta-
lékalap terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkö-
tésével és a pénzügyi utalással kapcsolatos intézkedéseket te-
gye meg.

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

73/2009. (v. 18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az újkígyósi polgárőrséget támogatási kérelmének 
megfelelően 160 000 Ft támogatásban részesíti a tartalékalap 
terhére. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerző-
dés megkötésével és a pénzügyi utalással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

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

74/2009. (v.18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Újkígyós Gyermek- és Tömegsportjáért Közhasz-
nú Alapítványt támogatási kérelmének megfelelően 56 000 Ft  
támogatásban részesíti a tartalékalap terhére. Megbízza a pol-
gármestert, hogy a támogatási szerződés megkötésével és a 
pénzügyi utalással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

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

75/2009. (v.18.) számú kt-határozat (szavazati arány: 10 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Viharsarok Autó-Motor Sportegyesületet támo-
gatási kérelmének megfelelően 58 000 Ft támogatásban ré-
szesíti a tartalékalap terhére. Megbízza a polgármestert, hogy 
a támogatási szerződés megkötésével és a pénzügyi utalással 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

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

Pályázatot nyújtanak be eszközbeszerzésre
76/2009. (vi. 02.) számú kt-határozat
(szavazati arány: 10 igen, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
által hirdetett DARFT/CÉDE/2009. kódszámú, a helyi ön-
kormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására kiírt tá-
mogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. A pályázatban az 
alábbi eszközök és anyagok beszerzését tervezi:

STIHL FB-400 bozótvágó beszerzése  
kompletten, 2 db  362 102 Ft + áfa

Pronar 320 AMK multifunkciós  
kommunális traktor 5 350 000 Ft + áfa
Kacper PU 2100 kétszárnyú hóeke  570 000 Ft + áfa
Pronar T 655 egytengelyes pótkocsi  1 470 000 Ft + áfa
Orsi Rnergy 155 kalapácsos  
rézsűkasza, zúzó  870 000 Ft + áfa
Orsi Cut 030 gémes rézsűkasza, zúzó  1 870 000 Ft + áfa
Peruzzo T/3 ágaprító  730 000 Ft + áfa
Agrex SF 500 só-, műtrágyaszóró  140 000 Ft + áfa

Nettó összesen:  11 362 102 Ft
Áfa (25%):  2 840 525 Ft
Bruttó összesen:  14 202 627 Ft

A pályázat teljes összegét bruttó 14 202 627 Ft-tal fogadja el, 
melyből bruttó 9 231 707 Ft-ot támogatásként igényel. A pá-
lyázathoz szükséges saját forrást, bruttó 4 970 920 Ft-ot 2009. 
évi költségvetésében biztosítja.

Fentieken túl a bruttó 355 066 Ft pályázati díjat szintén költség-
vetéséből biztosítja.

HatárOZatOk
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat be-
nyújtásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. június 2.

Pályázat korszerűsítésre, eszközbeszerzésre,  
akadálymentesítésre

77/2009. (vi. 02.) számú kt-határozat (szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a szociális alapszolgáltatá-

sok, gyermekjóléti alapellátások fejlesztése nevű, DAOP- 

2008-4.1.3/AB kódszámú pályázati lehetőségre a „Gondozási 
Központ korszerűsítése, eszközbeszerzése, valamint komplex 
akadálymentesítése” céljából pályázatot nyújt be. 

A képviselő-testület a beruházás összköltségét bruttó 36 983 513 
Ft-ban fogadja el, és támogatásként 33 285 162 Ft-ot igényel. 
A pályázat benyújtásához szükséges 3 698 351 Ft saját forrást 
a 2009., illetve 2010. évi költségvetésében a tartalékalap terhé-
re biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szer-
ződés megkötésével. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. június 8.

HatárOZatOk

AMagyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet EU-élelmiszersegélyt bocsá-

tott a rendelkezésünkre. Az egyenként 
12 kg tömegű, tartós élelmiszerekből 
összeállított adományt Újkígyós Nagy-
község Önkormányzata és az „Ezüst-
ág” Gondozási Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata koordiná-
lásával június 3-án és 4-én osztottuk ki 
háromszáz rászoruló újkígyósi család 
részére. 

A rászorultsági kategóriák a követ-
kezőképpen alakultak: 1. létminimum 
közelében élők, önhibájukon kívül lét-
minimum közelében élők, 2. kisnyug-

díjasok, 3. hátrányos szociális helyzetű 
gyermekek.

Az idén rendhagyó módon Szige-
ti Antal egykori újkígyósi (jelenleg bé-
késcsabai) plébános Németországból 
kapott adományával egészült ki a se-
gélycsomag, így a tartós élelmiszerek 
mellé minden család kapott egy karton 
húshoz, illetve tésztához felhasználható 
mártást is. 

Sajnos minden évben vannak olyan 
személyek, akik jó anyagi helyzetük el-
lenére is alanyi jogon elvárnák, hogy ré-
szesüljenek a különféle adományokból, 
ezért szolgálatunk a „több szem többet 

lát” elv alapján évenként kikéri a helyi 
szociális szférában érintett intézmények, 
valamint civil szervezetek javaslatait ar-
ról, hogy kiket tartanak alkalmasnak a 
segélycsomagok átvételére. Sokszor még 
ezen intézmények és civil szervezetek 
segítségével is nehéz pontosan megál-
lapítani a rászorulók körét, de így már 
csaknem teljességgel bizonyos, hogy 
nem kerülnek fel olyan személyek a lis-
tára, akik különféle, számunkra isme-
retlen eredetű jövedelmekből már-már 
luxus életkörülmények között élnek.

Krucsai Gyöngyi és Turovszki  
Krisztián családgondozók

Június 24-e Szent Iván napja, azaz 
Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelő-

jének az emléknapja. (Magyarországon 
a délszláv hatást mutató Iván válto-
zat honosodott meg a magyar Jánossal 
szemben.) Szent Iván a nyári napfordu-
ló ünnepe, országszerte a kultikus tűz-
gyújtás ideje. A pogány hagyományban 
a tűz egyrészről napszimbólum, tehát a 
nap megújhodását kívánták elősegíteni 
a tűzgyújtással, másrészt mindig a meg-
tisztulás szimbóluma is. A keresztény 
egyház Szent János ünnepét az V. szá-
zad óta jegyzi, a pogány hagyományokra 
visszavezethető kultikus tüzeket az egy-
ház liturgiájába átültette, a tüzeket meg-
szentelte.

A Szent Iván-napi tűzgyújtáshoz szá-
mos hiedelem fűződik. Azt tartották, 
ezek a tüzek megvédenek a betegségek, 
elsősorban a pestis ellen, a termést pedig 
védik a jégveréssel szemben. Magyaror-
szágon erről a szokásról a XV. század óta 

vannak feljegyzések. A tűz körül a fia-
talok termékenység és szerelemvarázs-
ló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták, 
és szokás volt a tűz átugrása is. Ennek 
általában szerencsehozó erőt tulajdoní-
tottak.

Időjárási, éghajlati okokkal magya-
rázható, hogy Szent Iván éjjelének ün-
nepe az északi (skandináv és balti) 
népeknél a mai napig élő, valódi ün-
nep. A zord, hűvös éghajlaton az egyéb-
ként rövid nyár érkezése igazi öröm. Ma 
is ezerszámra lángolnak fel a máglyák 
Szent Iván éjjelén.

A János-nap mágiájához tartozik az 
egészség-, bőségvarázslás is. Gyógy-
növényeket, füveket is szórtak a tűzbe, 
máshol a füvekből koszorút fontak, et-
től remélték a jószág termékenységét, 
egészségét. Az észtek különös jelentő-
séget tulajdonítottak a János-nap haj-
nalán szedett harmatnak. Ezt életvíznek 
tartották, ezzel mosták meg a beteg sze-

met; úgy tartották, ettől meggyógyul. 
Szokás volt még a házba nyírfaágat vin-
ni, amely szintén az ünnep szimbóluma 
északon.

A csíki székelyeknél az angyalo-
zás szokása járta. A faluban a házak elé 
lombokból sátrat emeltek, abban imád-
koztak. A falubéli kislányok csoportosan 
jártak házról házra, köszöntő énekeket 
mondtak, a háziaktól pedig süteményt 
kaptak cserébe. 

300 család részesült adományban

Szent Iván-napi tűzgyújtás
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Az Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítő szerkesztőbizottsága a jövőben 

folyamatosan ad tájékoztatást nagyköz-
ségünk aktuális pályázatairól, az elbírált 
pályázatok eredményeiről. 

… nyertünk:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 
2008 októberében nyújtott be pályáza-
tot az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Államreform Operatív Programjához 
ÁROP-1.A.2 Szervezetfejlesztés Újkí-
gyós Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában címmel. Az elnyert támogatás 
összege 19 992 520 Ft, mellyel az ön-
kormányzat a következő célokat valósít-
ja meg:

– Növekszik a hivatal szakmai munká-
jának minősége, javul az önkormányzat 
által nyújtott közszolgáltatások mi nő- 
sége.

– Javul a döntési folyamatok megala-
pozottsága, az információáramlás, a sze-
replők tájékozottsága. A döntésekről a 
tájékoztatás gyors, és közérthetősége is 
javul.

– Bevezetésre kerülnek a korszerű 
költségvetési technikák, javul a kocká-
zatelemzés.

– Megvalósul a közszolgálati dolgo-
zók továbbképzése, mely során az új mű- 
ködési struktúrához igazodó ismeretek-
hez jutnak.

– A szakmai munka minőségét segí-
tő, korszerű informatikai rendszeralkal-
mazások használhatók ezentúl.

… nem nyertünk:
Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
ta 2009 áprilisában benyújtott pályáza-
ta az Önkormányzati Minisztériumhoz 
a következő:

8/2009. (II.26.) ÖM-rendelet a böl-
csődék és közoktatási intézmények infrast-
rukturális fejlesztésére, valamint közösségi 
buszok beszerzésére.

A bölcsőde fejlesztéséhez igényelt tá-
mogatás összege 4 047 482 Ft volt. Az 
elnyert pénzből a következő fejleszté-
seket valósította volna meg az önkor-
mányzat:

„A játszóudvar előírás a bölcsődék 
számára, elkülönítve kellene lenni az 
óvodásoktól, de ezt jelenleg nem tudjuk 
megtenni, mert bölcsődések számára 
nincsenek játékeszközök. A bölcsődés 
udvaron is az óvodások nagy játékai van-
nak, ahol az ovisok is játszanak. A böl-
csődés udvaron jelenleg a bölcsődések 
számára balesetveszélyes eszközök ta-
lálhatók. A meglévő eszközök nem biz-
tosítják a gyermekek mozgásfejlesztését. 
A felújítással és az eszközbeszerzéssel az 
udvarban játszó és pihenésre alkalmas 
felületek készültek volna el. Célunk volt 
az udvar felújítása, EU-szabványos esz-
közök beszerzése. A játékok beszerzésé-
vel a bölcsőde hozzájárulna a gyerekek 
egészséges fejlődéséhez. A fentieken 
túl a bölcsődések számára az ÁNTSZ-
megfelelés miatt szükséges lenne a böl- 
csődés csoport WC-jét, mosdóját, pe- 
lenkázóját átalakítani. Jelenleg nincs a 
bölcsődének mosdó helyisége sem.”
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Iskolai fejlesztéshez az önkormányzat 
19 993 381 Ft-ot szeretett volna igé-
nyelni a következő feladatok megvaló-
sítására: 

„A Széchenyi István Általános Isko-
la 16 osztálya közül nyolc alsó tagozatos 
osztályban mindennapos testnevelésóra 
van. Ezen felül minden gyermek számá-
ra biztosítani szeretnénk a sportolást, a 
mindennapos testmozgást. A tanulók 
közel 50%-a versenyszerűen sportol. 

Törekszünk arra, hogy tanulóink 
megszeressék a különböző sportága-
kat, a mozgásos-egészséges életmód 
életformájukká váljon. Minden tanuló-
nak biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy 
megtanulhasson úszni. Mivel a telepü-
lésen ennek feltételei nincsenek meg, a 
fenntartó önkormányzat heti rendsze-
rességgel biztosítja a mikrobuszát erre 
a célra. Kistérségi szakember bevoná-
sával a gyógytestnevelést is biztosíta-
ni szeretnénk a túlsúlyos, a hypertóniás, 
gerincferdüléses, lúdtalpas vagy egyéb 
problémával rendelkező gyermekek 
számára. Az iskolában „mozgásos” mű-
vészeti iskolai tevékenység is folyik 
(néptánc, társastánc). Az iskola egy tor-
nateremmel rendelkezik, amiben 8-tól 
fél 3-ig a testnevelési órák, délutántól az 
esti órákig pedig az edzések zajlanak, így 
a tornaterem gyakorlatilag csak a test-
nevelésórák és a versenysporthoz kap-
csolódó edzések megtartására biztosít 
lehetőséget.  A felvázolt tevékenységek 
lebonyolításához egy „kis tornaterem-
re” is szükség lenne. Nem szeretnénk, ha 
tanulóink az elfogadható tárgyi feltéte-
lek hiányában távol maradnának ezek-
től a foglalkozásoktól. A megnyugtató 
megoldást az jelentené, ha az intézmény 
területén található, évtizedekkel ezelőtt 
„uszodának” használt, de még jó állapo-
tú épületet tornateremmé alakíthatnánk 
át. Az épület műszaki állapota a felmé-
rés szerint megfelelő, átalakítása gazda-
ságosan megoldható.”

Sajnálatunkra, Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter elutasította pá-
lyázatunkat. Az önkormányzat bízott 
a sikerben. Ugyan szűkösek az anya-
gi erőforrásaik, de gyerekek egészséges 
fejlődése, jobb körülmények kialakítása 
érdekében biztosították volna a pályá-
zathoz szükséges önerőt.

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete

épületbontási értékesítési pályázatot hirdet 
➙	 az Újkígyós, Kossuth u. 24. szám alatti 
 volt tsz-iroda épületeinek, 
➙	 valamint az Újkígyós, Kossuth u. 35. szám alatti 
 régi tornaterem  bontására.

A pályázatok beadási határideje: 2009. június 30.

A pályázatok benyújtásának helye: Újkígyós Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal műszaki csoport (5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. ).

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

Pályáztunk és …

A BéKéS MEGyEI AGrÁrKAMArA tisztelettel 
meghívja az érdeklődő gazdálkodókat soron következő  
előadására 2009. június 25-én 8.30 órától
Helyszín: művelődési ház, Újkígyós, Arany János u. 42. 

Előadások témaköre:  
–  2009-es anyatehéntartás támogatása és egyéb aktualitások 

(előadó: Csányi Marianna 045) 
– Fórum – kérdések és válaszok

Kérjük, hogy az MVH regisztrációs számát hozza magával, 
mert ez az aláíráshoz szükséges. 
A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.
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Sikerrel lezajlott május 20-án az ál-
talános iskola, a művelődési ház és a 

polgármesteri hivatal által közösen szer-
vezett, „Fuss az életedért” elnevezésű 
sport- és egészségnap. A nap folyamán a 

gyermekek és a felnőttek egyaránt meg-
találták a nekik tetsző sportprogramot. 

A nap futással indult, amelyet a kü-
lönböző távokon teljesítettek az isko-
lások és a felnőttek. A futást Mohácsi 

Árpád, Lengyel Gábor és Borbély Bálint 
vezette. Délelőtt az alsó tagozatosok 
mérhették össze egymással foci- és ké-
zilabdatudásukat, ügyeskedhettek a sor- 
és kerékpáros ügyességi versenyeken. 
A felsősök kerékpártúrán vettek részt, 
majd a szabadkígyósi kastélykertben él-
vezhették a nyári meleget. A finom ebéd 
után különböző bemutatókon tapsolha-
tott a közönség: volt erőemlés, kick-box, 
tánc, fitnesz, valamint Skaliczki László  
beszélt az egészséges életmód fontossá-
gáról, kitartásról, sportról és saját élet-
útjának alakulásáról. Késő délután a 
felnőttek mérkőzettek meg egymással 
fociban és kéziben. A nap zárásaként 
„futott a falu”, ahol gyerekek, apukák és 
anyukák tették meg a szervezők által ki-
írt távot. 

Összességében egy remek sportos 
napot zárt Újkígyós. Köszönjük a civil 
szervezeteknek, a szülőknek és minden 
résztvevőnek a nagyvonalú segítségét! 

Május 17-én Budapesten, a REAC-
stadionban zajlott le az V. Volks-

wagen Transporter Polgármester Or- 
szágos Labdarúgó Kupa, melyre az új- 
kígyósi polgármesteri hivatal első alka- 
lommal nevezett. A tornán 28 csapat 
vett részt, melyből az újkígyósiak az elő-
kelő 4. helyen végeztek. 

A csapat tagjai: Szebellédi Zoltán, Do-
mokos Zoltán, Ecker György, Farkas Sza-
bolcs, Bozó József, Karlovszki András, 
Kocziha Róbert, Kovács Gábor, Silló János, 
Tóth Pál. Ezúton is gratulálunk a csapat-
nak a nagyszerű szerepléshez, és köszön-
jük a lelkes szurkolótábornak az egész 
napos buzdítást! Szép volt, Kígyós!

A tornáról néhány mondatban: Csa-
patunk a csoportmérkőzéseit az F cso-
portban vívta, ahol az ellenfelek a 
következő települések voltak: Mályinka, 
Felső-Mocsolád, Mór. Csoportunkból a 
kupán a legjobban teljesítő 3. csapatként 
(1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség) ju-
tottunk a legjobb 16 közé. Itt sikeresen 
vettük az akadályt, hiszen remek já-

tékkal legyőztük a Vésztő csapatát 4:2 
arányban. Ezután máris a negyeddön-
tőben találtuk magunkat, ahol ismé-
telten a Mályinkával mérkőztünk meg. 
Az eredmény 2:1 ide. Az elődöntőt a 
Gyöngyössel játszottuk, amely 2:1-es 
végeredménnyel zárult, így a 3. helyért 
játszottunk Lőrincivel. 

A rekkenő hőség és a zsinórban há-
rom lejátszott meccs (amelyet szünet 

nélkül játszott a Kígyós) ellenére is re-
mekül szerepelt a csapat, így az előkelő 
4. helyen zártuk a tornát. A nyeremény, 
a 75 000 Ft sportszerutalványon és az 
erkölcsi elismerésen kívül egy nagyszerű 
és vidám nap, melyet a lelkes szurkoló-
tábor tett felejthetetlenné. A csapat ne-
vében köszönet a biztatásért! 

Gedó Gyöngyi
kommunikációs munkatárs

Összecsaptak egymással az önkormányzatok

Futottunk az életünkért


