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a kommunizmus áldozatainak emléknapja,   

az 1848/49-es forradalom és az azt követő szabadságharc ünnepe 

Újkígyós Nagyközség Képviselő-
testülete március 2-án megalkot-

ta a nagyközség 2009-es költségvetési 
rendeletét. Ezzel egy hosszú, a gazdasá-
gi világválság miatt még bizonytalanabb 
előkészítő folyamat zárult le, melynek 
eredményeként 1 007 739 000 Ft kiadá-
si és ugyanennyi bevételi oldallal fogad-
tuk el a település költségvetését. Ebből 
működésre közel 618 milliót fordítunk, 
míg a felhalmozási (beruházások, fel-
újítások) kiadások megközelítik a 390 
millió forintot. Ez utóbbi összeg jelen-
tős részét – 367 millió forint – a tes-
tület előző években hozott fejlesztési 
célú döntései határozták meg. Ide tar-
tozik többek között a belterületi utak 
fejlesztése, a polgármesteri hivatal szer-
vezetfejlesztési (informatikai fejlesz-
tés) pályázata, a gondozási központ és 
a polgármesteri hivatal akadálymente-

sítése, valamint a kerékpárút. Ez utóbbi 
kettő áthúzódó beruházásként szerepel 
idei költségvetésünkben. Azt is tudni 
kell azonban, hogy még nem mindegyik 
pályázatot bírálták el, tehát nem biztos, 
hogy valóban lehetőségünk lesz az adott 
beruházás megvalósítására.

Évek óta tartó tendencia a normatív 
állami támogatások folyamatos szűkülé-
se. Ez az idei évben még fokozottabban 
érezteti negatív hatását, mely alapvetően 
behatárolta a költségvetés lehetőségeit.

Szerencsés módon önkormányzatunk 
még mindig jelentősnek mondható tar-
talékokkal rendelkezik. Egyensúlyt kell 
teremteni a tartalékok lehetőség sze-
rinti megtartása és azok szükséges és a 
közösség minél szélesebb körét érintő 
felhasználása érdekében. Ez komoly vi-
tákat keltett eddig is a képviselő-testület 
tagjai között.

Napjaink uniós pályázatai jelentős 
forrásokat nyitnak meg a fejlesztési lehe-
tőségeknek, ezért saját forrást csak ön-
erő keretében érdemes biztosítani. Bár 
meg kell jegyezni, hogy eddig is voltak, 
ezután is lehetnek olyan fontos közös-
ségi célok, amelyek beruházást igényel-
nek, de az adott témában nem várható 
középtávon pályázati kiírás. A folya-
matban lévő beruházásainkhoz a szük-
séges 42 milliós önerőt a tartalékaink 
terhére biztosítjuk.

A személyi kiadások terén fi gye-
lembe kellett vennünk a dolgozóinkat 
és azok családját sújtó külső körülmé-
nyeket is. Ennek érdekében az eddig 
is ésszerű személyi kiadásokat szinten 
tartjuk. Ugyanezen cél vezérelt a civil 
szervezetek és a sportegyesületek tekin-
tetében is. 

2009. évi költségvetés: cél a túlélés

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete, az „Ipolyi Arnold Népfőiskola” Kulturális Egyesület, 
valamint a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
tisztelettel meghívja önt és ismerőseit, barátait

a kommunizmus áldozatainak emléknapja, valamint 

az 1848/49-es forradalom és az azt követő szabadságharc ünnepe 
összevont újkígyósi rendezvényeire.

  2009. március 14.
16.00  Hóhér, vigyázz! – A Wittner Máriáról készült fi lm vetítése (rendező: Matúz Gábor, Siklósi Beatrix) 

a polgármesteri hivatal tanácskozótermében (Újkígyós, Kossuth Lajos u. 41.)
  Házigazda: Szebellédi Zoltán polgármester
 Kötetlen beszélgetés Wittner Máriával
19.00  Áldassék a neved forradalom! – SZKÍTIA-koncert a művelődési házban
  Házigazda: Szebellédi Zoltán polgármester

  Belépőjegy: 500 Ft

  2009. március 15.
10.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban
11.00 Ünnepi megemlékezés a művelődési ház melletti ’48-as emlékműnél
  Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester
  Ünnepi beszédet mond: dr. Medvigy Endre irodalomkutató, az MVSZ Szent László Akadémia elnöke
  Közreműködik:  Mokos Andrea népdalénekes,

a Széchenyi István Általános Iskola tanulói
  Házigazda: Szamosvári Zsolt, a művelődési ház és könyvtár igazgatója

További információ:
Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (5661 Újkígyós, Arany János u. 42.). 
Telefon: 66/254-844   •   E-mail cím: muvhaz@ujkigyos.hu   •   honlap: http://www.ujkigyos.hu
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Akik között járunk
Utcáink névadói nyomában

1881. március 25-én született Nagy-
szentmiklóson, Torontál megyében.

Zeneszerető családban nevelkedett: 
apja, idősebb Bartók Béla a város iskolá-
jának igazgatója volt, zongorán, csellón 
játszott, zenekart vezetett, sőt a kompo-
nálással is foglalkozott. Anyja, Voit Pa-
ula, német származása ellenére magyar 
szellemben nevelte gyermekeit. Tanító-
nő volt és kiválóan zongorázott.

Bartók Béla tanulmányait Nagyvára-
don, Besztercén, Pozsonyban végezte, 
Erkel László tanítványaként. 18 évesen a 
budapesti zeneakadémia hallgatója lett, 
zongora szakon. Első külföldi turnéját 
1903-ban tartotta, amin Kossuth-szim-
fónia című művét mutatta be. Ezután 
Dohnányi Ernőnél képezte tovább ma-
gát, 1907-től pedig a zeneakadémia 
zongoratanára lett. 1909-ben feleségül 
vette Ziegler Mártát, és 1910-ben meg-
született közös fiuk, ifj. Bartók Béla. Az 
1910-es évek végén az Operaház mu-
tatta be „A fából faragott királyfi” című 
táncjátékát és „A kékszakállú herceg vá-
ra” című operáját, melyek sikert jelen-
tettek számára. Érdeklődése ezután a 
népzenekutatás felé fordult, Kodály Zol-
tánnal együtt tíz éven keresztül járta 
az országot népdalokat gyűjtve. A ma-
gyar mellett más nemzetiségek zenéi is 
foglalkoztatták, román, szlovák és arab 
népzenét is kutatott.

Az 1920-as években koncertkörút-
jai során beutazta az egész világot, és 
megkezdte népzenegyűjtésének tudo-
mányos feldolgozását. 1923-ban elvált, 
majd nem sokkal később elvette felesé-

gül egyik tanítványát, Pásztory Dittát. 
Fiuk, Bartók Péter 1924-ben született. 
1923-ban írta Táncszvit, 1930-ban a 
Cantana Profana című műveit.

1940-ben politikai okok miatt el-
hagyta az országot, és az Egyesült 
Államokba költözött. A Bostoni Szim-
fonikusok felkérésére már a tengerentú-
lon írta meg a Concertót, illetve Yehudi 
Menuhinnak a hegedű szólószonátát. 

1945. szeptember 21-én fokozó-
dó rosszulléte miatt korházba került, és 
szeptember 26-án déli 12 óra előtt el-
hunyt New Yorkban.

Temetésén csak néhány ember vett 
részt. Majd’ 42 év elteltével nyugodha-
tott meg, mert hamvait hazahozták, s 
a Farkasréti temetőben helyezték örök 
nyugalomra 1988. július 7-én.

Bartók Béla (1881–1945)

Ebben a rovatban Újkígyós nagyközség közterületeinek névadóit mutatjuk be. 
Születési vagy halálozási évfordulóhoz kapcsolódva röviden bemutatjuk az is-
mert személyiségek életútját, alkotásait. kérjük az olvasókat, tartsanak velünk 
újkígyósi sétáinkon! Ez alkalommal bartók béla életének főbb fejezeteit ismer-
tetjük.

Felhívás a helyi 
rendőrség támogatására
Napjaink nehéz gazdasági és finan-

szírozási helyzete érezteti hatását a 
rendőrség finanszírozásában is. A 2009. 
évi normatív támogatások kapcsán a 
rendőrségi szolgálati gépjárművek által 
felhasználható üzemanyagra jutó költsé-
geket 50 000 Ft-ról 35 000 Ft-ra csök-
kentették. Ez az új költségfinanszírozás 
veszélyezteti, ha nem lehetetlenné teszi, 
a szolgáltatás megfelelő ellátását. Ennek 
következménye településünk közbiz-
tonságára is káros hatást gyakorol. 

E probléma megoldására Újkígyós 
Nagyközség Képviselő-testülete 110 000  
forint összegű támogatásban részesíti az 
újkígyósi KMB irodát, valamint felhívja 
a helyi vállalkozók és a lakosság figyel-
mét, hogy maguk is támogassák hasonló 
céllal a rendőrséget. 

A támogatásokat banki átutalás-
sal a következő számlaszámra várják 
11733199-15343831-1016002.  A tá-
mogatás befizethető csekken is, amely a 
polgármesteri hivatalban kérhető. Kér-
jük, a megjegyzés rovatban feltüntetni: 
helyi KMB támogatása!

Támogatásukat köszönjük!

Az általános iskola  
tanulóinak  

versenyeredményei
Simonyi Zsigmond területi  
helyesírási verseny, mezőhegyes:
4. o.: 2.helyezett: Skoperda Boglárka
5. o.: 1.helyezett: Harangozó Gréta
7. o.:  2. helyezett: Kiss Noémi 

3. helyezett: Kovács Máté Bendegúz
8. o.:  1. helyezett: Gedó Zsuzsanna 

2. helyezett: Harangozó Dóra 

országos közlekedési ismeretek  
verseny, megyei forduló:
4. o.: 6. helyezett: Skoperda Boglárka
8. o.: 3. helyezett: Zsibrita Ákos

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

Az orvosi ügyelet minden  
hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét  

a 66/247-787-es központi  
ügyeleti telefonszám  

üzenetrögzítője mindig közli.

oRvoSi ÜGyELEt 
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Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesztősége pályázatot hirdet  

„Újkígyós történelme, értékei” címmel.

Keresünk olyan jó minőségű, régi fotókat, 
amelyek bemutatják Újkígyós egykori életét. 

A benyújtott fotók közül a szerkesztőség a legjobb, 
legjellegzetesebb tizenháromból 
falinaptárt készíttet a 2010. évre.

Kérjük, hogy a fotót/fotókat zárt borítékban 
a szerkesztőség címére, Újkígyós, Arany János u. 42., 
október 1-jéig szíveskedjenek eljuttatni! 

A felvételek hátulján a pályázó nevét, címét 
kérjük feltüntetni! 

A borítékra írják rá: „Falinaptár, 2010.”

A beválogatott képek beküldőinek nevét 
szerepeltetjük a naptáron, és egy példányt 
eljuttatunk hozzá a kész naptárból.

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesztősége

a szerkesztőség címére, Újkígyós, Arany János u. 42., 

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesztősége

Az előző évi szinthez igazítottuk a tá-
mogatás mértékét.

Célunk az volt, hogy a dologi kiadá-
sainkat a 2008-as szinten tartsuk, ez már 
önmagában takarékosságot feltételez, 
hiszen az infl ációt nem vettük fi gyelem-
be, azt nem érvényesítettük kiadásnöve-
lő tényezőként. 

Intézményeink költségvetése nagyon 
kiélezett, egy év közbeni energiaár-
emelés alapjaiban rengetheti meg mű-
ködésüket, hiszen a rezsiköltségeket az 
elmúlt évi tényleges fogyasztás alapján 
tudtuk csak meghatározni. Folyamato-
san igyekszünk a dologi kiadások éssze-
rűsítésével azok mértékét csökkenteni. 

Néhány területet külön is meg fo-
gunk vizsgálni. A költségvetés tárgya-
lása során szinte minden bizottság és a 
testületi ülés is foglalkozott a követke-
ző témákkal, megoldási lehetőséget ke-
resve rájuk:

A sportcsarnok esetében határozott 
elvárásként fogalmazódott meg az üze-
meltetés ésszerűsítésének igénye, hiszen 
a létesítmény gazdaságtalanul műkö-
dik, bevételei csekélyek, míg a ráfordí-

tás jelentős. Ezért a jövőben több olyan 
rendezvényt, eseményt szükséges a csar-
nokban szervezni, megvalósítani, amely 
növeli a bevételeket.

Sarkalatos pontja volt a tárgyalások-
nak az Ezüstág Idősek Otthona bőví-
tésének lehetősége, szükségessége. Az 
intézmény egyik épületszárnya felső 
szintjének beépítésével további tizenöt 
férőhelyet lehetne kialakítani, amely je-
lentősen befolyásolná az intézmény gaz-
daságos működtetésének kérdését. 

Felmerült a mezőőri szolgálat műkö-
désének hatékonyabbá tétele érdekében 
az átalakítás igénye. Ebben a kérdésben 
a közeljövőben megvizsgálják a szolgá-
lat tevékenységét az érintettek képvise-
lőinek bevonásával.

Évek óta téma az augusztus 19–20-i 
rendezvények bevételessé tétele. Ebben 
az évben különösen markánssá vált ez a 
kérdés, az intézmény igazgatójának kell 
megvizsgálnia a terület lezárásának le-
hetőségét, elkészítenie a pluszkiadások 
költségvetését, megtervezni a várható 
bevételeket.

Miután évek óta sikertelenül próbál-
kozott az önkormányzat pályázati for-

rások megszerzésével, gondolkodni kell 
az egészségház akár saját forrásokból 
történő, kisebb ütemekben megvalósuló 
karbantartásának, felújításának szüksé-
gességéről. A pénzügyi bizottság java-
solja a vállalkozó háziorvosok számára 
rendelőik részükre történő értékesítésé-
nek felajánlását.

Át kell tekintenünk az önként vál-
lalt feladatok fi nanszírozásának szük-
ségességét és lehetőségét. Csak olyan 
feladatot szabad a jövőben ellátni vagy 
felvállalni, mely racionálisan működtet-
hető és valóban széles közösségi érdeket 
szolgál.

Napjaink egyre dráguló energiaárai 
nemcsak a fogyasztás csökkentését és a 
pazarlások megszüntetését teszik szük-
ségessé, hanem az energiatakarékossá-
got biztosító megtérülő beruházások 
átgondolását is.

Jól láthatóan kettős törekvés tükrö-
ződik céljaink összességében, neveze-
tesen a racionális takarékos működés 
fenntartása és az élhető település érde-
kében történő indokolt fejlesztés.  

Szebellédi Zoltán
polgármester  

2009. évi költségvetés: cél a túlélés
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Elnapolták a költségvetési rendelet megalkotását
18/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotását el-
napolja, mivel a költségvetés részletes kidolgozásához további 
bizottsági egyeztetésekre van szükség. 

A képviselő-testület a bizottsági vélemények összegzése mellett 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költség-
vetési rendeletét a 2009. március 2-án tartandó rendkívüli tes-
tületi ülésén alkotja meg.

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

Körjegyzőség létesítése Csabaszabadival
19/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2009. április 1. napjától körjegyzőséget létesít 
Csabaszabadi Község Önkormányzatával a jogszabályokban 
és a körjegyzőség létrehozására vonatkozó megállapodásban 
rögzített feltételek szerint.  A körjegyzőségi megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, megbízza a 
jegyzőt a polgármesteri hivatal alapító okiratának és az ön-
kormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet módosításának előkészítésére, valamint a kör-
jegyzőség törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésére 
irányuló intézkedések megtételére. 

Egyben megköszöni a bizalmat, mellyel Csabaszabadi község ön-
kormányzata hozzá fordult, és jó együttműködést kíván neki.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. március 16. 

Támogatják a körzeti megbízotti irodát
20/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot az elő-
terjesztés szerinti támogatási szerződés alapján 2009. évben 
az önkormányzat 110 000 Ft támogatásban részesíti azzal, 
hogy azt elsősorban az újkígyósi KMB irodánál üzemeltetett 
gépjármű üzemanyagköltségeként, a település közbiztonsága 
érdekében használja fel. Egyben felhívást intéz a helyi vállal-
kozók és a lakosság felé azzal, hogy maguk is támogassák ha-
sonló céllal a rendőrséget.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Csatlakoztak Kóka község felhívásához
21/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 13 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kóka 

község Képviselő-testületének 175/2008. (11. 27.) számú ha-

tározatában foglalt, a települési önkormányzatok közrendje, 
közbiztonsága megerősítésére vonatkozó kezdeményezésére 
vonatkozó felhíváshoz csatlakozik azzal, hogy felkéri a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségét és a Települési Önkormányza-
tok Szövetségét a felhívás szakmai értékelésére és a szükséges 
jogszabályi módosítások elkészítésére és azok előterjesztésére.

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

Oktatási szakértő alkalmazásának lehetősége
22/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen, 1 nem)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete úgy 

dönt, hogy felkéri a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás Tanácsát a békéscsabai kistérség-
ben lévő tagtelepülések közoktatási intézményeinek szakmai 
segítésére, ehhez oktatási szakértő alkalmazásának lehetősé-
gét vizsgálja meg.

Megbízza a jegyzőt, hogy a települési közoktatási intézményeknél 
az utóbbi időben tartott vizsgálatokról és az intézmények tekin-
tetében a jogszabály által a fenntartót kötelező vizsgálat szüksé-
gességének időpontjáról tájékoztassa a képviselő-testületet.

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

A lejárt határidejű határozatokról
23/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 12 igen)
1.Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 39/2008. (II. 27.), 143/2008. (IX. 29.), 146/2008. (IX. 29.), 
179/2008. (XI. 17.), 208/2008. (XII. 30.), 3/2009. (I. 19.), 
5/2009. (I. 19.), 6/2009. (I. 19.), 7/2009. (I. 19.), 8/2009. 
(I. 19.), 9/2009. (I. 19.), 11/2009. (I. 19.), 13/2009. (I. 19.), 
15/2009. (I. 19.), 16/2009. (I. 19.) számú határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

2. A 148/2008. (IX. 29.) számú határozat határidejét 2009. júni-
us 30. napra módosítja.

3. A 164/2008. (X. 20.) számú határozat határidejét 2009. május 
31. napra módosítja.

4. A 200/2008. (XII. 15.) számú határozat határidejét 2009. már-
cius 31. napra módosítja.

5. A 209/2008. (XII. 30.) számú határozat határidejét 2009. már-
cius 31. napra módosítja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. február 20.

Továbbra is saját hatáskörben az idősek  
bentlakásos ellátása

24/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete – megköszönve Békés 

Megye Képviselő-testületének segítő szándékát – úgy dönt, 
hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ intézményi keretei 
között működő idősek bentlakásos ellátása szociális szakfel-
adatot az eddigi formában, saját hatáskörben, önállóan kíván-
ja ellátni.

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

HATÁROZATOK



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2009. MÁRCIUS 5

Felmondták az Advocata megbízási szerződését
25/2009. (ii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 12 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Advocata Szolgáltató Betéti Társasággal 2007. 
február 1. napján kötött megbízási szerződést 2009. február 
16. napjával felmondja.

Megbízza a polgármestert a döntés kapcsán szükséges intézke-
dések megtételére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. február 23.

HATÁROZATOK Újkígyós nagyközség Polgármesteri Hivatala 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi  
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

PáLyáZatot HiRdEt 
Újkígyós Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

a közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű,  
várhatóan 2011. december 31-ig tartó közszolgálati  
jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: Újkígyós, Kossuth L. utca 41. 
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.
(ii. 3.) kormányrendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök:  

pénzügyi igazgatási feladatok. 
Ellátandó feladatok: helyi adóval kapcsolatos ügyintézés, 

mezőőri járulék kivetése, beszedése, földhasználati adatlap 
kifüggesztése, záradékolása, pályázatfigyelés,  
pályázatírás stb. 

a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
adóügyi feladatok, mezőőri járulék, földhasználati  
adatlappal kapcsolatos feladatok,  pályázatfigyelés,  
pályázatírás.

Jogállás, illetmény és juttatások:  
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra  
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet, 
– középiskola/gimnázium. 

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző, banki  
ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai  
szoftverüzemeltetői szakképesítés,   
– adóügy területén szerzett gyakorlat. 

a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata. 

a munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától  
tölthető be. 

a pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  

dr. Csatlós László jegyző nyújt a 30/515-9007-es  
telefonszámon.

a pályázatok benyújtásának módja:  postai úton,  
a pályázatnak az Újkígyós Nagyközség Polgármesteri  
Hivatala címére történő megküldésével (5661 Újkígyós, 
Kossuth L. utca 41.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban  
szereplő azonosító számot: 543/2009., valamint a munkakör 
megnevezését: „adóügyi ügyintéző”. 

a pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 26. 
a pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– Újkígyós Nagyközség Polgármesteri Hivatala  
hirdetőtábláján (2009. február 28.), 
– önkormányzati értesítő 2009. márciusi száma, 
– www.ujkigyos.hu (2009. február 28.).

A Föld Órája Újkígyóson is
AFöld Órája 2009 elnevezésű WWF akció a történelem 

eddigi legnagyobb klímavédelmi eseménye lesz. 62 or-
szág 74 városa már jelentkezett, a cél, hogy a világon 1000 vá-
ros és egymilliárd ember csatlakozzon!

Újkígyós is részt vesz az akcióban: az „Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület a közelmúltban sikeresen pályá-
zott a klímavédelmi akció helyi megrendezésére.

A WWF arra kéri a világ lakosságát, vállalatait és az önkor-
mányzatokat, hogy 2009. március 28-án, szombaton, 20.30 
órakor kapcsolják le a világítást egy egész órára. 

A Föld Órája célja, hogy eddig soha nem látott méretű, 
globális összefogást teremtsen az éghajlatváltozás elleni küz-
delemben. 

A Föld Órája kezdeményezés Ausztráliából, Sydneyből in-
dult 2007-ben, és két év alatt világméretűvé nőtte ki magát. 
Március 28-án Újkígyóson is elsötétülnek az utcák, hiszen es-
te fél kilenc és fél tíz között lekapcsolják a közvilágítást. 

a szervező egyesület gyertyafényes estre várja a csatla-
kozni kívánókat este fél nyolctól a művelődési házhoz.

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület elérhető-
sége, ahol az akcióról bővebb információt adnak:

E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós nagyközség 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

Kártalanítás 
A szénhidrogén lehetséges előfordulásának kutatása során a 
Magyar Horizont Energia Kft. „Békési-medence” bányatelek 
megállapítása érdekében az előzetes szeizmikus méréseket az 
Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. elvégezte.

Tájékoztatjuk a tisztelt földtulajdonosokat és bérlőket, 
hogy a mérések során keletkezett mezőgazdasági károkozá-
sok bejelentését, annak rendezését az alábbi helyen kezdemé-
nyezhetik:  

Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b 
Telefon: 1/370-3283, fax: 1/370-2304
Mobil: 20/573-5969 (Erdei József kártalanítási szakértő)
E-mail: avfieldcrew@acousticgeo.com  

Kártérítéssel kapcsolatos igényeikkel forduljanak a fent 
megjelölt címekhez!

Karbantartás, gallyazás
Értesítem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Újkígyós 
nagyközség közigazgatási területén (kül- és belterületén), a 
Démász Rt. megbízásából a FEED-ORG Bt. munkatársai a 
nagy-, közép- és kisfeszültségű szabadvezetékek nyomvona-
lán karbantartási, gallyazási munkát végeznek. A munkálatok 
2009. március 5-én kezdődnek. 

Amennyiben a vezeték közelében lévő fa, növényzet az 
áramszolgáltatást veszélyezteti, az eltávolításra kerül.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy maguk is elvégez-
hetik az ingatlanjuk előtt lévő fák metszését, és kialakíthatják 
a megfelelő védőtávolságot.

A munkát végzők a kivágott fákat, gallyakat az ingatlanok 
előtt letárolják, azt az ingatlantulajdonos elszállíthatja, azzal 
szabadon rendelkezik. Kérjük megértésüket és türelmüket!

dr. Csatlós László jegyző

AnyAKönyvi hírEK
SzületéSek:

Ecker Barbara (4390 g, 56 cm), Békéscsaba, 2009. január 8., 
édesanyja: Kozsa Gabriella, édesapja: Ecker Szabolcs. 

Kovács János Stefán (3600 g, 53 cm), Gyula, 2009. február 9., 
édesanyja: Kovács Aliz, édesapja: Nyisztor János.

Sipka Zsanett (2570 g, 45 cm), Békéscsaba, 2009. február 13., 
édesanyja: Máté Mária, édesapja: Sipka Zsolt.

HaláleSetek:
Gajdács János, született: 1941. október 31., elhunyt: Békéscsa-

ba, 2009. január 31., volt Újkígyós, Petőfi u. 3. szám alat-
ti lakos.

Kovács Istvánné, született: 1923. november 11., elhunyt: Újkí-
gyós, 2009. február 3., volt Újkígyós, Petőfi u. 31. szám alat-
ti lakos.

Tóth Józsefné, született: 1935. február 18., elhunyt: Gyula, 2009. 
február 25., volt Újkígyós, Temető u. 19. szám alatti lakos.

Kiss Béla, született: 1950. március 30., elhunyt: Gyula, 2009. 
február 25., volt Újkígyós, Ady Endre u. 75. szám alatti  
lakos.

Gál Mihály, született: 1947. július 28., elhunyt: Gyula, 2009. 
február 26., volt szabadkígyósi lakos.

Statisztikai táblázat a népesség alakulásáról Újkígyóson
 Állandó    halál- Oda- El-
 népesség Születés eset vándorlás vándorlás
 1960 5434 88 61 369 513
 1970 5471 78 59 244 331
 1980 5688 75 71 148 136
 1990 5906 90 80 189 200
 2000 5858 42 89 216 171
 2001 5803 48 103 219 214
 2002 5779 41 83 172 158
 2003 5791 51 78 182 147
 2004 5793 58 104 149 116
 2005 5745 38 74 125 147
 2006 5708 44 74 144 153
 2007 5664 46 85 128 158
 2008 5626 45 90 139 132

A békéS mEGyEi aGRáRkamaRa  
tisztelettel meghívja az érdeklődő gazdálkodókat 
soron következő előadására  
2009. március 26-án 14.00 órától.
Helyszín:  Petőfi Sándor Művelődési Ház  

(Újkígyós, Arany János u. 42.). 

Előadások témaköre: 
•  Felkészülés az agrárkörnyezet-gazdálkodási  

pályázatra. 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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Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 
bérbeadásra meghirdeti 

a tulajdonában lévő,  
Újkígyós, Petőfi u. 34. szám alatti 

volt műhely épületet.

Bérleti ajánlatokat a bérleti ár és a bérleti időtartam egyértelmű 
megjelölésével lehet tenni, zárt borítékban.

A borítékon kérjük az alábbi szöveg feltüntetését: 
„Petőfi u. 34. műhely bérleti ajánlata”.

Az ajánlatokat 2009. február 16-án 10 óráig lehet leadni  
a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál.

Érdeklődni lehet: Berki László műszaki csoportvezetőnél  
a 30/283-4769-es telefonszámon.


