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Húsvét és karácsony után pün-
kösd a kereszténység harma-

dik legnagyobb ünnepe. Neve a görög 
„Pentekosztesz”, azaz „ötvenedik” szó-
ból ered, ami máris elárulja, hogy pün-
kösd a húsvét utáni ötvenedik nap. De 
mi is történt ezen a bizonyos ötvenedik 
napon?

Jézus Krisztus feltámadása után még 
40 napig marad a földön. Ezalatt több-
ször megjelenik apostolainak, mintegy 
megerősítve őket, felkészítve a rájuk vá-
ró missziós feladatra. A negyvenedik na-
pon, áldozócsütörtökön Jézus Krisztus 
visszatér a mennyei dicsőségbe, s ekkor 
adja meg apostolainak, hogy menjenek 
el a szélrózsa minden irányába, és minél 
több embert megkeresztelve nyissák meg 
előttük az üdvösségre vezető utat. Er-
re a maroknyi, tizenegy fős csapatra várt 
a feladat, hogy a kereszténység magvait 
széthintsék az egész világon. Ma, kétezer 
évvel később a keresztények száma elér-
te az egymilliárdot, tehát az apostolok 
„jó munkát végeztek”, ahogy ma monda-
nánk. De Jézus tudja jól, hogy az apos-
tolok maguktól nem fognak elindulni. 
Nem fogják elég felkészültnek, elég rá-
termettnek tartani magukat, s ezért 
megígéri nekik: „Tíz nap múlva elkül-
döm nektek a Szentlelket, a Vígasztalót, 
ő majd eszetekbe juttat mindent…”

Eltelt a tíz nap, s így jutunk el ehhez 
a bizonyos ötvenedik naphoz. Az apos-

tolok újra összegyűlnek abban a terem-
ben, ahol nagycsütörtök este Jézussal 
elfogyasztották az utolsó vacsorát. Hir-
telen zúgás, szélvihar támad, megjele-
nik tizenegy kis tűznyelv, s ez leszáll az 
apostolokra. A Szentlélek ezáltal erő-
síti meg őket. Az apostolok, akik eddig 
féltek – féltek a zsidóktól, féltek a ró-
maiaktól, féltek a főpapoktól és írástu-
dóktól, féltek, hogy ők is Jézus sorsára 
jutnak – most hirtelen bátrakká lesz-

nek, megerősödnek, s félretéve saját ér-
dekeiket, kilépve a házból elkezdik azt a 
munkát, amit Jézus bízott rájuk, elkez-
dik a missziós munkát.

A pünkösd, a Szentlélek eljövete-
lének ünnepe tehát egyben az egyház 
születésnapja. Ezen a szép ünnepen, 
melyet magyar népünk a pünkösdi li-
turgia hivatalos színére utalva „piros 
pünkösd”-nek is nevez, a harmadik is-
teni személyt, a Szentlélek Istent imád-
juk. Valamikor a bérmálásban elnyertük 
a Szentlélek ajándékait, a bérmáló püs-
pök a szent olajjal, a krizmával meg-
kente homlokunkat, és lehívta ránk a 
Szentlelket – de azóta annyi idő eltelt… 
Ezért minden pünkösd föleleveníti ben-
nünk a bérmálásunk lényegét: keresz-
tény életet élni. Megmutatni a világnak 
Krisztust – nemcsak szavaimmal, maga-
mat kereszténynek mondva, hanem cse-
lekedeteimmel, viselkedésemmel is. Jó 
elgondolkodni efelől: Úgy élek-e, úgy 
beszélek-e, úgy viselkedek-e, mint egy 
keresztény? 

Nyilván, mindannyiunknak vannak 
hiányosságai, hisz gyarló, bűnre haj-
ló emberek vagyunk mindannyian. De 
ez a magunkba tekintés jó alkalom arra, 
hogy a Szentlélek Istent kérjük: segít-
sen bennünket jó kereszténynek lenni, 
akik szavainkkal és tetteinkkel egyaránt 
Krisztus tanúi lehetünk a világban.

„Jöjj, Szentlélek Úristen…!”

Folytatás a 3. oldalon >>

GyERmEknaP ÚJkÍGyóSon
2009. május 31., vasárnap a művelődési ház körül

11.00  Pünkösdi király-, királynőválasztás a római katolikus templomnál
12.00  Ebéd (bográcsban főtt ételek kóstoltatása)
13.00  Bodrogközy Rita mókás gyermekműsora ismert dalok előadásával
13.30  A helyi KMB-iroda munkatársainak kutyás bemutatója
14.00  A bátor kiskacsák – a Borostyán Bábcsoport bábelőadása
13 és 17 óra között ingyenes indiánhajfonat-készítés, játszóház, ugrálóvár,
felfújható kalandpark, digitális fényképkészítés, arcfestés, lufi show, célbalövés, 
„Találd el a delfi n orrát” játék várja az érdeklődő kicsiket és nagyokat. 
Szintén ingyenesen szállítja az érdeklődőket az elektromos kisvonat, 
mely 12 és 16 óra között áll rendelkezésre.

Köszönjük Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete, 
a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, 
az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete,
valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségét!
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Akik között járunk
Utcáink névadói nyomában

A költő és hadvezér 1620. má-
jus 1-jén született Ozaly várá-

ban, horvát eredetű főnemesi családban. 
Dédapja volt Zrínyi Miklós, a szigetvá-
ri hős. Apja, Zrínyi György horvát bán 
1626-ban meghalt, a fiú gyámja Páz-
mány Péter esztergomi érsek, hitszónok, 
az ellenreformáció vezéralakja lett. Zrí-
nyi 1628-ban főlovászmesteri címet ka-
pott, 1628-tól a jezsuiták grazi, bécsi és 
nagyszombati kollégiumában tanult, 
1653-ban Pázmány javaslatára nyolc 
hónapra Itáliába utazott. A családi bir-
tokon öccsével megosztoztak: Miklós a 
muraközi, Péter a tengermelléki földe-
ket kapta. Innen ered nyelvi elkülönülé-
sük: Miklós magyar, öccse horvát költő 
lett, a Zrínyiászt is ő fordította le.(Pétert 
1671-ben Bécsújhelyen összeesküvés 
vádjával kivégezték.)

Zrínyi 1642–44-ben, a harmincéves 
háborúban svéd és erdélyi csapatok el-
len harcolt Sziléziában, Morvaország-
ban és a Felvidéken, 1646-ban tábornok 
és horvát főkapitány lett. Zalai főispán, 
1648-tól horvát bán volt. Csáktornyai 
udvara politikai és társadalmi központ 
lett, kapcsolatot tartott Erdéllyel, Ve-
lencével. Európai színtű könyvtárát Ve-
lencéből szerezte be, főleg történelmet 
olvasott. A bécsi udvar rosszallását ki-
váltva nemzeti pártot szervezett, minden 
erejével a végvári rendszer fejlesztésén 
dolgozott. Fő célja a török kiűzése volt, 
ezért építtette 1661-től török területen, 
Kanizsával szemben Zrínyi-Újvárat. 
Foglalkoztatta a magyar, a Habsburgok-
tól független, nemzeti királyság gondo-
lata is. 1655-ben a nádorságra pályázott, 

de helyette Wesselényi Ferencet választot-
ták meg. 1663-ban Wesselényi nádorral 
és Nádasdy Ferenc országbíróval szövet-
séglevelet írt alá, ezután I. Lipót magyar 
főparancsnokká tette, de hatáskörét ha-
mar felfüggesztették.

1664. január–februárban vezette té-
li hadjáratát a törökök ellen. Sikeré-
re Európa-szerte felfigyeltek, Magyar 
Marsnak nevezték. Áprilisban Kani-
zsa ostromához kezdett, de a bécsi ha-
ditanács visszarendelte, sőt júniusban a 
császári hadak passzivitása miatt Zrínyi-
Újvár is elesett.

A csalódott Zrínyi, akit a magyaror-
szági főparancsnokságról is leváltottak, 
új terveket szőtt a magyar államiság új-
raépítéséről, de a megvalósításra nem 
maradt ideje: 1664. november 18-án 
a kursaneci erdőben vadászva egy vad-
kan halálosan megsebesítette. Az évszá-
zad legnagyobb magyar politikusa volt. 
Zrínyi ifjan szerelmes verseket írt a Vi-
olának nevezett Draskovich Eusebiához, 
akit 1646-ban feleségül vett. 1650-ben 
elhunyt felesége emlékét az Adriai Ten-
gernek Syrenaia című kötetében örökí-
tette meg.

Zrínyi Miklós

AnyAkönyvi hírek
Április hónapban sem házasságkötés, 

sem haláleset nem történt.

SzületéSek:
Rajeczki András Bendegúz (2600 g, 49 

cm), Békéscsaba, 2009. április 22., 
édesanyja: Kanyó Eszter, édesapja: 
Rajeczki András. 

A Széchenyi István 
Általános Iskola hírei

Országos kerékpáros  
iskolakupa, területi forduló

Csapatverseny:  1. helyezés
(Horváth Ernő, Medovarszky 
Márk, Szekerczés Noémi,  
Varga Csilla, Vida Martina, 
Zsibrita Ákos)

Egyéni:
Varga Csilla – 3. helyezés
Szekerczés Noémi – 2. helyezés
Horváth Ernő – 2. helyezés
Zsibrita Ákos – 3. helyezés
Medovarszky Márk – „A legsza-
bályosabb kerékpáros” különdíj

Országos kerékpáros  
iskolakupa, megyei döntő

Csapatverseny: 1. helyezés 
(Horváth Ernő,  Szekerczés Noémi,  
Varga Csilla, Zsibrita Ákos)

Egyéni: 
Szekerczés Noémi – 3. helyezés és 
Doboz nagyközség különdíja:   
„A legügyesebb kerékpáros” cím

Területi szavalóverseny,  
Mezőhegyes

Marton Szabolcs 4. a – 2. helyezés
Harangozó Gréta 5. a – 1. helyezés

Megyei Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny

Harangozó Gréta 5. a – 7. helyezés
Kiss Noémi 7. b – 7. helyezés

komplex anyanyelvi verseny,  
iskolai forduló

2. osztály: 
1. Szamosvári Bence 2. b
2. Békési Anna Kamilla 2.b
3. Kovács Márton Attila 2. a

3. osztály: 
1. Lipták Ingrid 3. b
2. Simon Dóra 3. b
3. Bak Balázs 3. b

4. osztály: 
1. Szokai Luca Enikő 4. b
2. Skoperda Boglárka 4. a
3. Belicza Dóra 4. a 

oRvoSi ÜGyELEt 
Az orvosi ügyelet minden  

hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét 

a 66/247-787-es  
központi ügyeleti telefonszám
üzenetrögzítője mindig közli.
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>> Folytatás az 1. oldalról
Magyar népünk számára a pünkösd 
ünnepe hosszú idő óta jelenti a csík- 
somlyói búcsút is. Nemzeti kegyhelyün-
kön több százezer zarándok gyűlik 
össze évről évre, hogy pünkösd szom-
batját a Csíksomlyói Csodatevő Szűz-
anya lábainál ünnepelje. A csíksomlyói 
búcsú története 1444-ig nyúlik visz-
sza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben 
buzdítja a híveket, hogy a ferencesek se-
gítségére legyenek a templomépítésben. 
Az elvégzett munkáért cserébe búcsút 
engedélyezett. A levélben a pápa is meg-
említi, hogy a hívek régóta járnak már 
ide a Szent Szűzet tisztelni. Tehát már 
1444-ben is mint régi kegyhely jelenik 
meg! A búcsújárás 1567-ben új lendüle-
tet vesz, amikor János Zsigmond erdélyi 
fejedelem fegyverrel jött, hogy a csíki, 

gyergyói katolikus székelyeket az új hit-
re térítse. A hitéhez hű nép azonban Ist-
ván gyergyóalfalui plébános vezetésével 
fegyverrel űzte el a protestáns sereget. 
A csata alatt az asszonyok és gyermekek 
a templomban imádkoztak, és a győz-
tes sereg lobogóit nyírfaágakkal ékesítve 
vonult le a Hargitáról. Ennek emlékére 
gyűlik össze minden év pünkösd szom-
batján a székelység, és a Kissomlyó he-
gyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal 
körmenetet tart. A csíksomlyói zarán-
dokok is nyírfaágakat tördelnek a kör-
nyék fáiról, s azt hazahozva magukkal, 
házaikban szentkép, feszület mögé tűz-
ve egész évben szentelményként őrzik. 

Az egykori örömteli esemény em-
lékére az a hagyomány, hogy a gyer- 
gyóalfalusi keresztalja megy a nagy 
körmenet elején. A menetet szokáso-

san a moldvai csángómagyarok zárják, 
akik nagy számban zarándokolnak ide, 
hisz – mivel a jászvásári püspök szigo-
rún tiltja a magyar nyelvű misézést egy-
házmegyéje területén – évente egyszer, 
Csíksomlyón tudnak magyar misét hall-
gatni és magyarul gyónni.

Akár Csíksomlyón, akár itthon, köz-
ségünk templomában ünnepeljük meg 
pünkösd szép ünnepét, mindannyi-
an foglaljuk imába egyházunkat, annak 
minden tagját, hogy a Szentlélek Is-
ten áldásával egyházunknak és magyar 
nemzetünknek hű gyermekei, Krisztus-
nak pedig hiteles tanúi lehessünk.

Ezen gondolatokkal kívánok minden 
újkígyósi lakosnak a Csíksomlyói Szent 
Szűz pártfogása alatt szép, békés pün-
kösdi ünnepet.

Czank Gábor plébános

„Jöjj, Szentlélek Úristen…!”

AKözös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény 2009. április 

22-én tartotta a Föld napja alkalmá-
ból rendezett programját. A Föld nap-
ja megünneplése óvodánkban 2004 óta 
hagyomány. Kezdetben csak az óvoda 
dolgozói, a gyerekek és a szüleik vettek 
részt ezen az eseményen, az évek so-
rán azonban fokozatosan községszintű-
re nőtt a program. Ebben az évben több 
helyszínen történtek az események:

Petőfi utcai óvoda: 
- udvar, utca, virágosítása,
- szemétszedés,
- flakontaposás,
- elemgyűjtés,
- utcai szemetes elhelyezése.
Fő utcai óvoda:
- udvar, utca, virágosítása,
- szemétszedés

- flakontaposás,
- elemgyűjtés,
- utcai szemetes elhelyezése.
a művelődési ház környéke:
- virágültetés,
- szemétszedés.
Wenckheim park:
- sétautak virággal való beültetése,
- szemétszedés.
könyvtár:
- virágoskert-rendezés,
- virágláda beültetése.
napközi otthon:
- virágláda beültetése.
A rendezvény alatt a részt vevő gye-

rekek és felnőttek szendvicset, üdítőt és 
teát fogyaszthattak.

A parkosítás után többféle program 
várta a kicsiket: a könyvtárban „Mi vi-
lágunk” címmel óvodások rajzaiból 

összeállított gyermekrajz-kiállítást te-
kinthettek meg, játékos vetélkedőn ve-
hettek részt, valamint a sárkányeregetést 
is kipróbálhatták.

 A Föld a mi bolygónk! Mi vigyázunk 
rá! – már óvodás korban tudatosulnia 
kell ennek!

n

a rendezvényt támogatták: békés 
megye közoktatási közalapítvány és 
a béres alapítvány. Az intézmény dol-
gozói köszönetet mondanak minden-
kinek, aki részt vett a programokon és 
hozzájárult annak sikerességéhez: Petőfi 
és Fő utcai óvoda, bölcsődébe járó gyer-
mekek és szüleik, az Újkígyósi Nagycsa-
ládosok Közhasznú Szervezete, polgár-
őrség, a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói, valamint a pol-
gármesteri hivatal fizikai dolgozói. 

Községi szintű lett a Föld napja
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Elfogadták a 2008. évi pénzmaradványt
36/2009. (iv.  02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának a 2008. évi pénzma-

radványát 128 553 970 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület, 
amelynek felhasználásáról a következők szerint rendelkezik:

– 2009. évi költségvetésben tervezve tartalék  
(10. sz. melléklet) 58 276 000 Ft

      – felhalmozási  42 351 000 Ft
      – működési 15 925 000 Ft

– Környezetvédelmi alapszámlán lévő  
pénzeszköz környezetvédelmi célra  295 200 Ft

– Belvízkárra elkülönített számlán lévő  
pénzeszköz 405 353 Ft

– Munkáltatói lakásépítési kölcsön 496 181 Ft
– Víziközmű-társulati számlán elkülönített  

pénzeszköz 107 868 Ft
– Ezüstág Idősek Otthonában az egyszeri  

bekerülési díj visszafizetési kötelezettsége 22 770 000 Ft
– Szennyvízcsatornahálózat-építési  

kölcsöntörlesztésre felvett hitel maradványa 3 053 000 Ft
– Szállítói kötelezettség 76 752 Ft
– PHARE-hitel 20 550 000 Ft
– Díszkút megvalósításának 2010. évi költsége  

(130/2008.) 3 456 000 Ft
– Gyulai úti ivóvízhálózat-kiépítés (214/2007.) 1 761 000 Ft
– Tartalék – későbbi képviselő-testület által  

meghatározott célokra 17 306 616 Ft
 ÖSSZESEN: 128 553 970 Ft

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2009. december 31.

2009. évi közfoglalkoztatási terv
37/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 
– az előterjesztés mellékletét képező – 2009. évre vonatkozó 
közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

Megbízza az igazgatási osztály vezetőjét, hogy a jóváhagyott 
tervvel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezető 
Határidő:  2009. április 7.

Átalakítják az óvodát
38/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 8 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Petőfi utcai óvoda bölcső-

dés csoportjának elhelyezésében az ÁNTSZ előírásainak való 
megfelelés miatt a szükséges átalakításokat az épületen el-
végzi. Az átalakítás során kialakítja a bölcsődés csoport WC-
jét, mosdóját, pelenkázóját. Fentieken túl a csoport számára 
játszóudvart alakít ki. Az épületen az elavult, rossz állapotú 
nyílászárókat kicseréli. Az épület átalakítására, valamint a ját-
szóudvar kialakítására pályázatot nyújt be a 8/2009. (II. 26.) 
ÖM-rendelet alapján. 

A képviselő-testület a beruházást házilagos kivitelezésben a pol-
gármesteri hivatal karbantartó csoportjával valósítja meg. A 
beruházás költségét 5 058 553 Ft-tal fogadja el. A kivitelezés-
hez 4 046 842 Ft támogatást igényel, a szükséges 1 011 711  
Ft saját forrást 2009. évi költségvetéséből a tartalékkeret ter-
hére biztosítja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: pályázat beadására 2009. április 3.

Uszodából tornaterem
39/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 7 igen, 2 tartózkodás)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az általános iskola régi uszo-

daépületének tornateremmé való átalakítására, valamint a régi 
öltözőépület átalakítására és korszerűsítésére pályázatot nyújt 
be a 8/2009. (II. 26.) ÖM-rendelet alapján. A képviselő-tes-
tület a beruházást részben (kivétel a villanyszerelés, a hőszi-
vattyús fűtési technológia, valamint a napelemes használati 
melegvíz-ellátás kiépítése) házilagos kivitelezésben a polgár-
mesteri hivatal karbantartó csoportjával valósítja meg. A beru-
házás költségét 24 991 726 Ft-tal fogadja el. A kivitelezéshez 
19 993 381 Ft támogatást igényel, a szükséges 4 998 345 Ft 
saját forrást 2009. évi költségvetéséből a tartalékkeret terhére 
biztosítja. Amennyiben a pályázat támogatási intenzitása vál-
tozik, a képviselő-testület visszatér a pályázat megtárgyalására.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: pályázat beadására 2009. április 3.

Háromszázhatvanezer forint virágosításra
40/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 7 igen, 2 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2009. évben a település központjában történő virá-
gosításra 360 000 Ft-ot fordít a tartalékalap terhére.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 30. 

Támogatták a közalapítványt
41/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 9 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az „Újkígyósért” Közalapítvány Újkígyós, Kos-
suth u. 41. szám alatti szervezetet támogatási kérelmének 
megfelelően 600 000 Ft támogatásban részesíti a 65 év felet-
ti újkígyósi lakosok számára 2008 karácsonya alkalmából jut-
tatott 1000 Ft-os ajándék vásárlására a 2009. évi költségvetés 
tartalékalapjának terhére. Megbízza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés megkötésével és a pénzügyi utalással 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 10.

Támogatják az állománygyarapítást
42/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 9 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a községi és városi könyvtárak állománygya-

HATÁROZATOK
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rapítási összegének támogatásához című pályázatra 100 000  
forint támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be és 100 000 fo-
rinttal a jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészí-
ti a könyvtár beszerzési keretét.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályáza-
ton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a 
könyvtár rendelkezésére bocsátja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 03. 

Feltételekkel támogatják az Ericsson beruházását
43/2009. (iv. 02.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 9 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. 
(1037 Budapest, Laborc u. 1., Cg. 01-09-070937) mint bérlő-
vel az előterjesztésnek megfelelően bérleti szerződést köt.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
továbbiakban is csak akkor járul hozzá a beruházás részeként 
megvalósuló víztorony melletti építmény megépítéséhez, ha 
az a rendezési tervvel összhangban, megfelelő formai kivite-
lezésben történik meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 
Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 15.

Elfogadták a rendőrség beszámolóját
44/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Új-

kígyós nagyközség 2008. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
rendőrségi beszámolót elfogadja. 

Megköszöni a rendőri szervek a település közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett munkáját.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 

Elfogadták a polgárőrség beszámolóját
45/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

újkígyósi Polgárőr Szervezet tevékenységéről szóló beszá-
molót elfogadja.

Megköszöni a polgárőröknek a település közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett munkájukat.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 

Elfogadták az egyesületek, alapítványok  
beszámolóit

46/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Naplemente Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt helyi szerveze-
te, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, az Ipolyi Arnold 

Népfőiskola, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szer-
vezete, a Mozgáskorlátozottak B. M. Egyesületének Kígyósi 
Csoportja, az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, 
az Újkígyósi Kézilabda Klub, az Újkígyós Gyermek- és Tö-
megsportjáért Közhasznú Alapítvány, az Újkígyósi Erősport 
Egyesület, a Lovassport Klub, az Újkígyósi Futball Club, a Vi-
harsarok Autó-Motor Sportegyesület, az Újkígyósi Szabadidő 
SC  (Kick-Boxz), valamint a Felföldi István DSE Női Kézi-
labda Szakosztály tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Megköszöni a civil szervezetek és sportegyesületek település ér-
dekében végzett munkáját.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 

Elfogadták a mezei őrszolgálat beszámolóját
47/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 11 igen, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a me-

zei őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Megköszöni a mezőőröknek az elvégzett munkájukat.
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a Kígyósi Vadásztársa-

sággal 2004. szeptember 27. napján kötött – a mezőőri szolgá-
lat költségeihez való hozzájárulásról szóló – megállapodásnak 
a vadásztársaság által 2009. június 1-től történő felmondását 
tudomásul veszi. A mezei őrszolgálatból 2009. május 1-jével 
egy főt felment. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 

Elfogadták az alapító okiratokat
48/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)

1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az „Ezüstág” Gondozási központ alapító 
okiratát – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.  
Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az alapító okirat módo-
sításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

2. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közös igazgatású óvodai és bölcsődei in-
tézmény alapító okiratát – az előterjesztésnek megfelelően 
– elfogadja. Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az alapító 
okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

3. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Széchenyi istván általános iskola alapí-
tó okiratát – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.  
Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az alapító okirat módo-
sításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

4. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Petőfi Sándor művelődési Ház és könyvtár 
alapító okiratát – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja. 
Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az alapító okirat módo-
sításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezető
Határidő: 2009. május 10. 

HATÁROZATOK
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Felhatalmazták a polgármestert
49/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-

lete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbe-
szerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott 
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. ál-
tal vezetett tervezői konzorcium részére a következő megbí-
zást adja, illetve annak ellátásához az alábbi „Meghatalmazás 
és megbízólevél” című dokumentumot írja alá:

mEGHataLmaZáS éS mEGbÍZóLEvéL

Alulírott Szebellédi Zoltán, Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
tának polgármestere a képviselő-testület 49/2009. (IV. 27.) számú 
határozata alapján ezúton meghatalmazom az aQUaPRoFit 
műszaki, tanácsadási és befektetési Zrt. által képviselt és ve-
zetett konzorciumot – konzorciumi tagok:

1. aQUaPRoFit műszaki, tanácsadási és befektetési 
Zrt. (7621 Pécs, Rákóczi u. 1),
2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és  Tanácsadó Zrt
3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi 
Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. –,

illetve a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó aQUaPRoFit 
műszaki, tanácsadási és befektetési Zrt.-t, hogy a „dél-alföl-
di régió ivóvízminőség javítása – ivóvíz 3.1” tárgyú program 
keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének ja-
vítására irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt változatok közül:

a)  az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogal-
mazott vélemény figyelembevételével, 

b)  a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi 
Tanácsa jóváhagyása esetén a DARFT Kht. mint megbízó, 

c)  a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya 
és Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő 

d)  és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató 
– a felsoroltak mindegyike által elfogadott és továbbtervezés-
re javasolt megoldásváltozatok elvi vízjogi engedélyeztetése és 
környezetvédelmi engedélyeztetése során, az érintett hatósá-
gok előtt az önkormányzat nevében eljárjon. 

A megbízott személyesen, illetve a nevében és a megbízott fele-
lősségével eljáró bármely természetes vagy jogi személy az eljá-
rása során köteles a fenti szervek által elfogadott és jóváhagyott 
megoldást és álláspontot képviselni. Eljárásáról a megbízó kérésé-
re írásban vagy személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, 
tájékoztatást ad, amiről a megbízó önkormányzat polgármestere 
a belső szervezeti és működési, hatásköri szabályai szerint köte-
les a képviselő-testületet tájékoztatni vagy szükség esetén hatá-
rozathozatalt kezdeményezni.

A felek az a)–d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott doku-
mentumokba foglalt kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, 
tűrni vagy elősegíteni. 

Jelen határozatot a képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminő-
ség-javító Konzorcium konzorciós szerződésében, valamint „A 
Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító programja”című, EU-
támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének 
részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005) tárgyú támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel hozta meg. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. május 4.

Támogatják az összekötő út építését
50/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tá-

mogatja a Békéscsabát Dél-Békéssel közvetlenül összekötő 
út megépítését a mellékelt beruházást előkészítő írásos tájé-
koztatónak megfelelően, amely Újkígyós közigazgatási terü-
letét érintve valósulna meg, mivel ezáltal Békéscsaba, illetve 
a dél-békési terület rövidebb úton lenne megközelíthető az 
újkígyósiak számára, illetve fordítva. Támogatjuk az ezzel 
kapcsolatos döntés-előkészítő tanulmány és építési engedé-
lyezési tervdokumentáció elkészíttetését a Kertészek Földje 
Akciócsoport szervezésében, lehetőség szerint 100%-os pá-
lyázati forrás bevonásával. A képviselő-testület ehhez egyelő-
re önrészt nem biztosít. 

A képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. december 31.

Kéréssel fordultak az akciócsoporthoz
52/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata az EMVA III. tengely 

intézkedésére nem volt jogosult pályázni, ezért azzal a kéréssel 
fordul a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület elnökségé-
hez, hogy az EMVA IV. tengely LEADER forrásaira közös-
ségi terek kialakítására 158 284 eurót, a mikrovállalkozások 
fejlesztésére 79 000 eurót tervezzen Újkígyós vonatkozásában 
a helyi vidékfejlesztési stratégiában.

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

Pályázat a tornaterem felújítására
53/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy „a helyi önkormányzatok fenntartásában lé-
vő sportlétesítmények felújításának támogatása” című pá-
lyázatra az alábbi rangsorban az Újkígyós, Petőfi u. 45. szám 
alatti Felföldi István tornaterem homlokzatának, valamint az 
Újkígyós, Kossuth u. 2. szám alatti sportpályán lévő öltözők 
felújítására felújításonként 10 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület a költségeket az alábbiak szerint fogadja el: 
összes költség: 19 471 255 Ft.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 28.

HATÁROZATOK
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Lemondtak tiszteletdíjukról a képviselők
54/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Oláh Timót alpolgármester egyhavi tiszteletdíjáról 
való lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költségvetést érin-
tő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. május 15.

55/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Nátor Jánosné képviselő kéthavi tiszteletdíjáról va-
ló lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költségvetést érin-
tő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. május 15.

56/2009. (iv. 27.) számú kt-határozat 
(szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Bozó József képviselő kéthavi tiszteletdíjáról való 
lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a költségvetést érin-
tő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. május 15.

HATÁROZATOK
Április 23-án egy 15 éves hagyománnyal rendelkező esemé-
nyen vettünk részt a békéscsabai sportcsarnokban. A rendez-
vényre huszonhét csapat nevezett be, ahol csak három vidéki 
szerepelt.

Minden résztvevőnek megküldték a feladatsort, amit volt 
alkalmunk gyakorolni. A kiírás egyéni, páros, sor- és váltóver-
senyt tartalmazott, ami a gyerekektől az ügyességen, gyorsasá-
gon kívül nagy figyelmet, koncentrálóképességet, pontosságot 
követelt meg. Településünket a Petőfi utcai óvoda 10 fős csa-
pata képviselte – a gyerekek tisztességgel helytálltak.

A közreműködőket ugyanolyan ajándékkal jutalmazták a 
szervezők: minden csapat 40 darab labdát kapott.

Csapattagok: Fodor István, Kocsis Bálint, Németh Alexandra, 
Oláh Szebasztián, Romvári Flóra, Simon Petra, Sipka Melitta, 
Szamosvári Csenge, Vágási Gergő, Vozár Mónika.

Felkészítő óvónénik: Czeglédiné Barna Ágnes, Békési Zol- 
tánné.

Békés Megye Ön-
kormányzata  a Bé- 
kés megyében mű-
ködő civil szerve-
zeteket 2009-ben 

hetvenmillió forinttal segíti. Erre az 
összegre pályázatokat írnak ki. 

Az egyik megyei pályázat címe: „Bé-
kés megye civil szektorának fejlesztését 
segítő, a szervezetek közötti együttmű-
ködést ösztönző”. Az „Összefogás Új-
kígyósért” Közhasznú Egyesület erre 
nyújtott be „Civil Nap” címmel pályáza-
tot és nyert el 100 000 forintot.

A pályázatra beadott program össze-
állításakor célunk az volt, hogy komplex 
tájékoztatást kapjunk a civil szervezet 
szerepéről, gazdálkodásáról, működé-
séről, találkozzunk más települések ci-
vil szervezeteivel, megismerjük, hogy a 
polgármesterek „szemüvegén” keresztül 
mennyire fontos a szervezetek munkája.

A programot május 9-én tartottuk 
meg. Rendezvényünket Újkígyósról és 

más településről 22 civil szervezet veze-
tője, képviselője tisztelte meg jelenlété-
vel. Mind a hét felkért előadó elfogadta 
meghívásunkat; nagyon színvonalas, ér-
tékes előadásokat prezentáltak.

Izsó Gábor polgármester azt mutat-
ta be, hogy a Békés városában működő 
mintegy száz szervezet hogyan műkö-
dik együtt és hogyan segíti a település 
munkáját. Az APEH ügyfélkapcsola-
ti osztályának munkatársa, Kopján-Kiss 
Károly tájékoztatott a szervezetek gaz-
dálkodásának aktuális, jogi feltételeiről. 

A Civil Szervezetek Szövetségét al-
elnökük, Herczegné Szabó Mariann al-
elnök mutatta be. A Civil Szervezetek 
Szövetsége részéről Nagy László pro-
jektmenedzser a 2008. évi személyi jö-
vedelemadó 1%-os felajánlását segítő és 
a civil szervezetek rövid bemutatkozását 
is tartalmazó kiadvánnyal érkezett. 

A Gami Consulting Kft. tanácsadója, 
Nagy Andrea 2009 pályázati lehetősége-
iről adott tájékoztatást. (Ha szükséges, a 

pályázatírásban is segítséget nyújtanak.) 
A civil szervezetek működésének gya-
korlati problémáira hívta fel a figyelmet 
Hajnal Edit, a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének szakmai koordi-
nátora. 

Túristvándi egy példaértékű telepü-
lés. Polgármestere: Lakatosné Sira Mag-
dolna azt mutatta be, hogy milyen ere- 
je van az összefogásnak, a közösségnek 
és a szervezeteknek a település fejlődé-
sében.

Előadóink az ezt követő fórumon a 
feltett kérdésekre pontos válaszokat ad-
tak.  A programok nagyon hasznosak, 
tanulságosak voltak.

Támogatók: Békés Megye Önkor-
mányzata, Újkígyós Nagyközség Ön- 
kormányzata, Soproni Söröző és Étte-
rem, TABAK Látványpékség.

Az egyesület honlapja: http://www.
civilosszefogas.fw.hu.

nagy Tiborné, 
az egyesület elnöke

Civil napot tartottunk Újkígyóson

Sportnap Békéscsabán
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SPINNING 
ÚJKÍGYÓSON!

Május 12-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt 
a NAPKÖZIBEN (Arany János u. 43.) kialakított 

spinningterem.

Az üzemeltető kedden és csütörtökön, 18 és 19 órai 
kezdési időpontokban várja a tekerni vágyókat.

Bejelentkezni a 20/335-6467-es telefonszámon lehet.

Kérnek minden érdeklődőt, hogy az órákra 1 db kisméretű 
törölközőt, keménytalpú sportcipőt és sport térdnadrágot 

vigyenek magukkal.

Szeretettel vár mindenkit a Spinning Center – Újkígyós.

Az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete a követ-
kező közleményben hívja fel a lakosság fi gyelmét a lakásmaf-
fi a ellen. Aki értékkel (ingó és ingatlan) rendelkezik, bármikor 
– akár jogi segítségnyújtással is – elveszítheti vagyonát, akár 
a legféltettebb kincsét, az otthonát is! Különböző trükkök-
kel, ötlettel, behízelgéssel, bármilyen csalássorozat áldozatává 
válhatunk. Ma már az ingatlanhitelesek is veszélybe kerültek. 
Ingerlékenyek és feszültebbek lettünk, így sajnos hamarabb 
elkövethetünk súlyos hibát, ezért mindenki nagyon gondolja 
meg minden lépését. Önökből ne legyen áldozat vagy sértett!

Feladataink, tanácsaink:
Az egyesület munkatársai, tagjai az áldozatok és sértettek 

védelméért, valamint a megelőzésért és a hátrányos helyzetű-
ekért, az esélyegyenlőségért végzik munkájukat. Továbbra is 
szeretnénk, hogy minél több embertársainkon tudjunk segí-
teni, aki felkeres bennünket. Nap mint nap beszélünk róla, so-
kan mégsem akarják elfogadni, tudomásul venni a szervezett 
bűnözés lentebb említett formáját. Talán azért, mert érintet-
tek ebben bizonyos felelős beosztású személyek, illetve hiva-
talok, intézmények tevékenysége segíti elő. A jogi útvesztőben 
tévelygő áldozatok, sértettek teljes emberi megalázása, kizsák-
mányolása, félrevezetése folyik, mely az utcára kerülés szint-
jéig, az erkölcsi, anyagi, fi zikális leromlásáig vezethet, ha nem 
vagyunk elég óvatosak.

Ne hagyjuk magunkat, becsapni. Ne adjunk lehetőséget, 
hogy bizalmunkkal visszaéljenek. Vannak sorstársaink, akik 
a múltban (de a jelenben is bekövetkezhet) ingatlanjukat egy 
hitelügylethez fedezetként szolgáltatva, vagy emberi, baráti 
segítséget nyújtva, vagy éppen a megélhetésüket segítő kisvál-
lalkozásuk fenntartásához maguk kényszerülnek uzsorahitel 
felvételére (ez ma ismét aktuálissá vált), vagy ingatlant akar-
nak eladni, éppen vásárolni, de az ügyvédi letét „elveszett”, 
vagy lakáscsere-szerződést kötnek – eredménytelenül. Köz-
jegyzők, ügyvédek által készített (ismét) fi ktív szerződések 
kerülhetnek aláírásra. Ezek jogilag szabályosak, de egyoldalú-
ak, a bűnelkövetők érdekeit szolgálják! 

Az áldozatokban – a jogi képviselők által elaltatva gya-
nakvásukat – nem merül fel az a kétely, hogy aláírásuk végze-
tes következménnyel jár, amit viszont később a bírói ítéletek 
szentesítenek. Gyászos előadás statisztái vagyunk, melyben 
a félrevezetés miatt a balga fi gura szerepe van ránk kioszt-
va. Mennyit ér egy aláírt szerződés? Annyit, hogy az életünk 
munkája egy perc alatt elveszhet.

Bővebb információ a fenti elérehetőségeken, illetve a www.
ujkigyos.hu weboldalon olvasható.

Kerékpárlopások megelőzése!
☛ Kerékpárját mindig jól látható helyen, lezárva hagyja!

☛ A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és 
a kerekeket is átéri, és legyen mindig stabil tárgyhoz 
(pl. fa, oszlop, kerítés) rögzítve!

☛ Értékesebb kerékpár esetén szánjon pénzt a drágább, 
de kiváló minőségű, speciális zár beszerzésére!

☛ Jegyezze fel kerékpárja 
azonosításra alkalmas jel-
lemzőit, ismertetőjegyeit 
(típus, vázszám, szín, fel-
szerelések, sérülések stb.)!

☛ Amennyiben kerékpárját 
ellopták, a lehető legrövi-
debb időn belül értesítse a rendőrséget a 107-es, illet-
ve a 112-es segélykérő telefonszámon.

ne adjon esélyt a tolvajoknak!

a Lakásmaffi  a áldozatainak érdek-képviseleti 
Szervezete elérhetőségei:

1086 Budapest, Dobozi út 7–9. fsz. 3.
Telefon/üzenetrögzítő/fax: 
06-1/210-7525, 06-1/210-7021, 06-30/924-3183
Internet: www.sors-tarsak.hu

Önökből ne legyen áldozat!


