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Napjaink gazdasági válsága és a la-
kosság körében jól érezhető 

megélhetési problémák cselekvésre ösz-
tönzik mind a politikai döntéshozókat, 
mind a jogalkalmazókat. Érezzük, hogy 
az állam az adókból egyre nehezeb-
ben és sajnos szűkülő mértékben tudja 
a szociális rendszert működtetni, a rá-
szorulókat támogatni. Ebben a helyzet-
ben különösen érzékeny probléma, ha 
a támogatottak a szociális segélyt nem 
a kitűzött szociális cél megvalósítására 
használják. Itt gondolhatunk arra, ami-
kor úgynevezett uzsorások a folyósítást 
követően – a hiszékeny, kiszolgáltatott 
emberek nehéz sorsát kihasználva – tar-
tozások fejében azonnal ráteszik a ke-
züket a segélyre, illetve a segélyt a lakás 
fenntartása vagy a gyermekek étkezé-
sének biztosítása helyett alkoholra, do-
hánytermékre, szerencsejátékokra költik 
vagy éppen játékgépekbe dobálják. Jo-
gos állampolgári elvárás, hogy a befize-
tett adóforintok megfelelően legyenek 
felhasználva.

Településünk döntéshozói úgy gon-
dolták, hogy nem kell megvárnunk azt, 
amíg az országos politika reagál a hely-

zetre, és sok más önkormányzattal pár-
huzamosan elkezdte a szociális kártya 
bevezetésének előkészítését. Tette ezt 
annak ellenére, hogy a fenti negatív je-
lenségek szerencsére településünkön 
nem vagy alig érzékelhetőek, illetve an-
nak ellenére is, hogy nem volt előttünk 
kigyalogolt út, az elsők között kellett a 
felelősséget vállalni a sokak által vitatott 
szociális kártya bevezetése kapcsán.

Az előkészítés során sikerült egy 
olyan szolgáltatót bevonni, aki hason-
ló profillal országosan végzi tevékeny-
ségét. 

Az önkormányzat egészségügyi és 
szociális bizottsága határozatban dön-
tött a kártya bevezetéséről, egyúttal kije-
lölte azokat az ellátási formákat, melyek 
esetén a magasabb szintű törvényi és 
rendeleti szabályozás is lehetővé teszi az 
ún. természetbeni ellátási formában tör-
ténő folyósítást.

Ez azt jelenti, hogy a segélyeket nem 
kell pénzben kifizetni, hanem véden-
dő, a megfelelő célra történő felhasz-
nálást természetben, élelmiszer, tűzifa 
vagy utalvány formájában is lehet folyó-
sítani. A Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete állásfoglalásában elismer-
te, hogy a szociális kártya utalványnak 
minősül, így az a természetbeni ellátás 
egyik fajtája a szociális törvény szerint.

A jogértelmezési problémákat a mé-
diában elhíresült Monok esetében az 
okozhatja, hogy a rendelkezésre állá-
si támogatás esetében is ezt a kifizetési 
módot akarják bevezetni, annak ellené-
re, hogy itt a jogszabály a természetbeni 
ellátást jelenleg még nem teszi lehetővé.

Az egészségügyi és szociális bizott-
ság döntése alapján Újkígyós városban 
az átmeneti segélyt, a lakásfenntartá-
si támogatást és az óvodáztatási támo-
gatást lehet szociális kártyán folyósítani. 

Október 22-én Békésen tartották a 
megyegyűlést, amelyen Domokos 

László, a megyei közgyűlés elnöke átad-
ta a megye kitüntetéseit. A Békés Me-
gyéért kitüntető cím bronz fokozatát a 
Békés Megyei Gasztronómiai Teamnek 
adományozták. Dr. Kunkovács László, a 
vizuális antropológia első magyarorszá-
gi kutatója és Mihály Gábor szobrász-
művész egyaránt életútja, szakmai mun- 
kássága és megyénk népszerűsítése elis-
meréseként érdemelte ki a díjat.

A megye gazdaságáért, a munkahe-
lyek megőrzéséért és a minőségi magyar 
termékek előállításáért a Békés Megyé-

ért kitüntető címet Erdélyi Istvánnak 
adományozták. A Gallicoop Zrt. szá-
mos szállal Újkígyóshoz kötődő elnök-
vezérigazgatójával az elismerés kapcsán 
beszélgettünk.

– A rendszerváltozás éve önnek másról 
is nevezetes.

– Igen, hiszen előtte az újkígyósi ter-
melőszövetkezetben dolgoztam. 1990- 
ben váltottam, Szarvason helyezked-
tem el, a Dózsa Szövetkezetben, válla-
latfejlesztő mérnökként. A szövetkezet 
tulajdonosa volt a Gallicoopnak, a válla-
lat részvényeinek negyven százalékát je-
gyezte.

– A kilencvenes évek eleje országos szin-
ten képlékeny, kissé kaotikus volt, min-
denki kereste a helyét, hiszen bár nem volt 
előzmény nélküli, de az élet minden terén 
hirtelen jött a kecsegtető lehetőségeket fel-
vonultató szabadság. Ezt „lovagolta meg”, 
amikor 1992 júliusában már a Gallicoopot 
vezette?

– Szó sincs erről. Tulajdonosi képvi-
selőként meglehetősen sokat bíráltam a 
vezetés döntéseit, ami miatt nehéz gazda-
sági helyzetbe került a pulykafeldolgozó. 
Kollégáimmal programot ké szí tettünk 
az adósságfelhalmozás megállítására,  

Beszélgetés a kitüntetettel múltról, jelenről, jövőről

Erdélyi István Békés megyéért 

Működő szociális kártya elsőként  
az országban Újkígyóson

Folytatás a 2. oldalon >>

Folytatás a 3. oldalon >>
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Egyben ajánlást fogalmazott meg a 
jegyzői hatáskörben folyósítható ellátá-
si formák tekintetében történő beveze-
tésre is.  

Az egészségügyi és szociális bizott-
ság – mely átadott hatáskörben dönt a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
segélyek odaítéléséről – döntését a kép-
viselő-testület is határozatában támo-
gatta, megerősítette. 

A bizottság döntésének fontos eleme 
volt az is, hogy a kártyát csak az újkígyósi 
kereskedelmi egységekben, elsősorban 
élelmiszer, ruházat, tüzelőanyag, gyógy-
szer, papír-írószer vásárlására, vízdíj fi-
zetésére lehessen használni (a felsorolás 
nem teljes), kizárta a felhasználást vi-
szont alkohol és dohánytermékek te-
kintetében. Ezzel a rendelkezésével 
tá mogatni akarta egy olyan fogyasztói 
szokás elterjedését, melyben a helyben 
fellelhető pénzt a helyi kereskedőknél 
költik el a lakók. Ez kedvez a kereske-
delemnek és áttételesen a termelésnek 
is. A szolgáltató kártyakibocsátó a szóba 
jöhető és a fenti feltételeket vállaló vala-
mennyi kereskedelmi egységgel szerző-
dést kötött, egyben kitelepítette a kártya 
használatához szükséges gépi berende-
zéseket oda is, ahol ezek még nem vol-
tak. Folyamatos tájékoztatást kérünk a 
bekapcsolódott kereskedelmi egységek-
ről, hiszen első településként voltak át-
meneti nehézségek a kártya használatát 
illetően.  Amikor a teljes rendszer fenn-
áll, akkor arról hirdetésben fogjuk tájé-
koztatni a lakosságot, mely tartalmazza 
az elfogadóhelyek pontos felsorolását 
is. Jelen pillanatban ott lehet a kártyát 
felhasználni, ahol az erről szóló matri-
ca vagy tájékozató tábla a kereskedelmi 
egység bejáratánál ki van helyezve.

A kártya kiosztása előtt az érintet-
teket fórum keretében tájékoztattuk az 
alapvető ismeretekről, csakúgy, mint az 
érintett kereskedőket is. Fontos leszö-
geznünk, hogy a kártyával az elfogadó-
helyeken minden, a családnak szükséges 
alapvető terméket meg lehet vásárolni. 

Technikailag ugyanúgy működik, mint 
egy bankkártya, azzal a kivétellel, hogy 
pénzt nem lehet vele felvenni. Mivel 
esetenként többnyire 3000–10 000 Ft 
közötti összeg kerül a kártyára, ezért 
sajnos könnyű elkölteni a meghatáro-
zott körben is.

A kártyák kiadása megtörtént, így a 
novemberi havi segélyek már a kártyán 
kerültek kiutalásra. Tudomásunk sze-
rint már vásárlások is történtek a kártya 
használatával.

Ebben a tekintetben településünk va-
lóban az első, mert bár több településen 
készülnek bevezetni a kártyát, Újkígyó-
son történt meg az első tényleges kár-
tyakihelyezés is. Tudjuk, hogy a rendszer 
működtetése kapcsán vannak még ap-
róbb problémák, és vannak tennivalók 
is, ezért türelmet kérünk és elnézést az 
okozott kellemetlenségekért.

Az üzemeltető szolgáltatónál sikerült 
elérni, hogy az első bevezetésre tekintet-
tel a polgármesteri hivatal számára aján-
dékozzanak egy lap-top számítógépet. 
Ezzel egy információs pontot hozunk 
létre az ügyfélszolgálaton, ahol internet-
eléréssel a kártyabirtokosok ügyintézési 
időben bármikor információt kaphatnak 
a kártyán lévő egyenlegről.  

Bár sokan kritizálják a kártya beve-
zetését vagy éppen használatának szük-
ségességét, azt nyugodt lelkiismerettel 
kijelenthetjük: a kártya bevezetésénél 
kizárólag a jó szándék vezérelt bennün-
ket, amit bizonyít az is, hogy a kártya 
használata teljesen ingyenes, így az sem  
a felhasználót, sem az önkormányzatot 
nem terheli. Akik eddig sem éltek visz-
sza a segélyekkel, azoknak nem okozhat 
problémát a használat. Amennyiben vi-
szont az esetleges visszaéléseket meg 
tudjuk előzni vagy akadályozni, akkor 
nemcsak a felhasználók érdekeit védjük, 
hanem ezen keresztül az egész újkígyósi 
közpénzfizető lakosságét is, hiszen ezen 
segélyek formájában évente kb. 10-12 
millió forintot fizetünk ki.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Működő szociális kártya elsőként  
az országban Újkígyóson

Új hirdetési felület
Tisztelt újkígyósi lakosok!
Október 1-től új, ingyenes apróhir-
detési rendszerrel állunk Újkígyós 
és a környékbeli települések lako-
sainak rendelkezésére. Az Újkígyósi 
Apró online hirdetési portálon a nap 
24 órájában adhatja fel képekkel il-
lusztrált hirdetéseit. A hirdetések 
feladásához mindössze egy felhasz-
nálói fiókra van szüksége, amelyhez 
néhány másodpercet igénybe vevő 
regisztrációval juthat hozzá. 

A regisztrációt követően havonta 
három ingyenes hirdetést adhat fel, 
amelyeket 30 napig teszünk közzé, 
majd automatikusan törlődnek az 
oldalról. Ez idő alatt bármikor szer-
kesztheti, törölheti hirdetéseit, vagy 
újakat tehet közzé. 

A hirdetés lejárata előtt hét nap-
pal egy visszahívó e-mailt kap, 
amelyben a rendszer értesíti önt 
hirdetésének lejáratáról. Az olda-
lon történő hirdetés feladásának lé-
péseiről részletes segítséget talál a 
„Videósúgó” menüpont alatt. 

Az Újkígyósi Apró hirdetési por-
tált elérheti a http://aprohirdetes.
ujkigyos.hu weboldalon.

A Széchenyi István 
Általános Iskola 

versenyeredményei

Országos kick-box bajnokság:
Krucsai Gergő (3. a): 2. helyezés

Fregolina Kupa területi  
táncverseny, junior korcsoport:

Vozár Virág (7. a) és  
Krucsai Attila (6. a) táncpáros:  
1. helyezés

Kézmosás világnapja  
rajzpályázat, díjazottak:

Sipka Mónika (4. a) 
Vida Réka (4. a) 
Vida Patrik Olivér (3. b)

>> Folytatás az 1. oldalról

Könyvajándék az iskolának. Az Újkígyósért Közalapítvány hatvannyolc 
könyvet adományozott a Széchenyi István Általános Iskola könyvtárának mint-
egy 160 000 Ft értékben, melyet jelképesen az október 23-i ünnepségen adott át 
Harangozó Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
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a pénzügyi egyen-
súly helyreállítására, 
ám az akkori vezetés 
és a tulajdonosok egy 
része nem hitt benne. 
Amikor aztán 1991 
végétől rohamosan 
romlott a Gallicoop 
helyzete, „szabad ke-

zet kaptam” mint vezető terveink meg-
valósítására. 

– Abból, hogy immár elnök-vezérigaz-
gatóként a mai napig irányítja az éppen 
húsz éve – ma már zártkörűen – működő 
részvénytársaságot, úgy gondolom, önnek/
önöknek lett igaza.

– Ne gondolja senki, hogy ez egy 
könnyen, gyorsan megvalósult tündér-
mese. Valahol nyilatkoztam, hogy ha 
eredményt akartam elérni, nekem min-
dig menni kellett a dolgaim után. So-
ha nem esett az ölembe semmi, így az 
eredményeim többnyire izzadságsza-
gúak voltak, de elértem őket. Vissza-
térve a felvetésre, tény, hogy 1993-ra 
többé-kevésbé helyreállt az egyensúly, 
és 1995–96-tól elindult a növekedés. 
Ehhez az kellett, hogy első körben ki-
építsük saját vágóállat-előállító rendsze-
rünket, hiszen így csökkenteni tudtuk a 
felvásárlás költségeit. Az évek során az-
tán a társaság folyamatosan szélesítette 
tevékenységi körét, hogy a munkafolya-
mat minden lépését ellenőrizni tudja „az 
óltól az asztalig”: a speciális baromfita-
karmány előállításától a pulyka felneve-
lésén, feldolgozásán és csomagolásán át 
egészen a végtermék piacra kerüléséig, 
garantálva ezzel az EU-s élelmiszerbiz-
tonsági szempontok érvényesülését és a 
kiváló termékminőséget. Számos olyan 
tevékenységet is felvállaltunk, amely 
nem tartozik tevékenységi körünkbe, de 
nagymértékben erősíti versenyképes-
ségünket, s bizonyos értelemben füg-
getleníti a társaságot a különböző piaci 
szegmensek szereplőitől.

– Mire, mikre gondol?
– Többek között saját ivóvízhálóza-

tot létesítettünk, ami csökkenti költ-
ségeinket, mivel nem függünk a víz- és 
csatornadíjak változásától. A keletke-
zett szennyvizet is mi kezeljük környe-
zetbarát, biológiai szennyvíztelepünkön, 
amit a közelmúltban adtak át. 2010-ben 
indul egy olyan beruházás, amelyet 

– reményeim szerint – példaként, al-
ternatívaként állíthatunk a kisebb tele-
pülések elé: pályázati forrásból és banki 
finanszírozásból egy német befekte-
tő négymilliárd forintból 3,7 megawatt 
teljesítményű biogázüzemet létesít, 
amely várhatóan 27 millió kWh villa-
mos energiát táplál majd a hálózatba. A 
tavasszal elinduló üzem már a jövő év 
végén megkezdheti a termelést. A bio- 
gázgyártáshoz felhasznált alapanyagok  
között a termelődött pulykatrágya, ser-
téstrágya, vágóhídi hulladék mellett 
más növényi biomasszaszármazékok is 
lesznek. Ezáltal nem kell fizetnünk a 
hulladék ártalmatlanításáért, megsem-
misítéséért, lényegében árelőnyhöz ju-
tunk. Mindezeken túl az ilyen jellegű 
üzemek jó befektetésnek tekinthetők, 
mivel a zöld energia átvételét hosszú 
távon garantálja az állam, valamint vár-
ható az is, hogy a zöldáram és a fosz-
szilis (az ókorból fennmaradt állat vagy 
növény megkövesedett maradványa – 
a szerk.) energiaforrásokra alapozott 
energiatermelés költségei és árai a jö-
vőben egyensúlyba kerülnek.

– Ön ebben az évben hatvanéves, negy-
ven év munka áll a háta mögött. Az előb-
bi felsorolásból kitűnik, igencsak aktív 
nyugdíjas. Eddig az elnök-vezérigazgató 
beszélt, most már a magánembert is kérde-
zem: nem pihenne már, nem ábrándozott a 
gondtalan nyugdíjas évekről?

– Nézze, bírom a terhelést, szeretem a 
kihívásokat, ám négy munkával eltöltött 
évtized tapasztalatával a hátam mögött 

elmondhatom, nincsenek pótolhatat-
lan emberek, én sem vagyok az. Úgy ter-
vezem, négy-öt évig még maradok a 
Gallicoop élén, persze, ha az egészségem 
is engedi. A váltás, az átmenet zökkenő-
mentességében is biztos vagyok, hiszen 
már régóta dolgozom azokkal, akik to-
vább viszik a céget. Amennyiben fel-
kérnek majd, igazgatótanácsi tagságot 
vállalok. A megnövekedő szabadidőt is 
ki tudom használni, hiszen az unokáim 
is, én is igénylem a huzamosabb együtt-
létet, ahogyan a családom többi tagja is. 
Szeretnék minél többet kirándulni, nem 
beszélve arról, hogy rengeteg olvasat-
lan könyv található a könyvespolcomon. 
Van egy szép kertem, az is igényli már 
a rendszeres gondoskodást. Úgyhogy 
unatkozni biztosan nem fogok.

– Felmerült, hogy nyugdíjasként visz-
szaköltözik Újkígyósra, esetleg közéleti 
szerepet vállal? 

– Húsz éve költöztünk el a mára már 
várossá lett Újkígyósról. Szarvashoz köt 
minden gazdasági tevékenységem, ott 
építkeztünk, telepedtünk le 1990-ben. 
Új barátságaim is ott köttettek. Nem 
szakadtam el innen, hiszen minden hét 
végén itthon vagyok, tartom a kapcso-
latot a régi barátokkal. Ezzel a kettős-
séggel teljes az életem, nem tervezzük 
a visszaköltözést. Bármikor, bármilyen 
ügyben kértek tőlem segítséget, nem 
zárkóztam el, és nem is zárkózom el a 
jövőben sem. Nem kell ehhez közéleti 
vagy bármilyen szerepet vállalnom.

Szamosvári Zsolt

Az ebben az évben 20 éves Gallicoop Zrt. 1989-ben, zöldmezős beruházással 
alakult mint angol–magyar vegyes vállalat. 1995-ben magántulajdonba került. 
Az eleinte kizárólag vágóhídként működő szervezet mára az ország egyik leg-
nagyobb zárt rendszerű pulykahústermelő integrációjával rendelkezik. Az üzem 
ma már közvetlen fogyasztásra szánt és minőségileg korszerű termékek széles 
skálájának előállítását teszi lehetővé: az elsődleges feldolgozás során előállított 
(friss) húsok mellett a termékkínálatot a kolbász- és sonkafélék, a felvágottak és a 
májasok, a főtt-füstölt szárazáruk, a párizsi és virsli, valamint a panírozott ter-
mékek tartalmazzák.

900 fő az állandó foglalkoztatottak száma, amely mellett 6-700 fő az élőállat-
előállítással foglalkozik.

A Gallicoop tavaly 25 milliárd forint forgalmat (nettó árbevételt) ért el – ötöd-
részt exportból. A legfőbb külföldi vásárlók: Anglia, Ausztria, Belgium, Hollan-
dia, Ír-, Német-, Olasz-, Spanyolország, Portugália, Svájc, Japán és Hongkong. 
Itthon a legnagyobbak a hiper- meg szupermarketek, a Metro, a Tesco, az Auchan, 
a Lidl és a Spar.

Forrás: Békés Megyei Szó

Beszélgetés a kitüntetettel múltról, jelenről, jövőről

Erdélyi István Békés megyéért 
>> Folytatás az 1. oldalról
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Moson szent miklóson szüle-
tett 1923. október 28-án. 

Hat gimnáziumi osztályt vég-
zett Győrben, majd volt kifutó 
és tisztviselő. 1943 októberében 
jelentek meg először versei. Az 
Egyetemi Nyomdában, majd a 
Szikra Könyvkiadóban dolgo- 
zott. 1948-ban az Országos 
Könyvhivatal lektora, 1949-ben 

a Mafilm (Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat) dramaturg-
ja. 1951-től haláláig az Ifjúsági, később Móra Ferenc Könyv-
kiadó szerkesztője. 1963–65 között Párizsban élt, a Seuil és 
a Gallimard kiadók munkatársa volt. Párizs felszabadító ha-
tással volt a költőre, s kiteljesedett ifjúkora óta formálódó 
műfordítói életműve is. Ő indította útjára és szerkesztette a 
művelődéstörténeti jelentőségű, népszerű A magyar iroda-
lom gyöngyszemei és A világirodalom gyöngyszemei című lí-
rai antológiasorozatokat. Szerkesztette a Kozmosz-sorozatot, 
amely számos tehetséges költőt indított el a pályán.

Első feleségével, Pallos Klárával, 1948-ban kötött házas-
ságot. 1950-ben megszületett Anna lányuk. A férj „bohém” 
életmódja miatt 1952-ben elváltak. A második feleség Rab 
Zsuzsa költő és műfordító. Ez a házasság 1956-tól 1964-ig 
tartott. Harmadik házassága hozott megnyugvást számára. 
Péter Márta művészettörténésszel 1970-ben kötött házassá-
got. Luca lányuk 1973-ban született. 

Első könyve, Az égigérő fa (1946) verses meséket tartalma-
zott, első verseskönyve, a Dülöngélünk 1947-ben jelent meg. 
Ezután hosszú éveken keresztül csak verses mesék szerzője-
ként volt jelen az irodalomban, hallgatása mögött politikai és 
magánéleti okok is meghúzódtak. 1971-ben tért vissza köl-
tőként: a Szegény Yorik kötettel. Költészetét a szegénységgel 
való érzelmi azonosulás és sajátos népi szürrealista hang jel-
lemzi.

1955-ben és 1972-ben József Attila-díjat, 1977-ben Rad-
nóti-díjat kapott, ez utóbbit már nem tudta átvenni. 1977. ok-
tóber 6-án este, lakásában halt meg.

Népszerűek gyermekversei és verses meséi, mindenekelőtt 
Vackorról, a piszén pisze kölyökmackóról írt történetei.

Lezárult a védőnői méhnyakszűrési  
mintaprogram?

Az újkígyósi Védőnői Szolgálat 
munkatársai Magyarországon el-

sőként vállalták a méhnyakszűrési min-
taprogramban való részvételt és aktív 
közreműködést.

A 2009-es évben június közepétől 
október végéig pénteki napokon történt 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ál-
tal meghívott hölgyek méhnyakszűrése  
kenetvétel formájában.

A 801 meghívott 12,5%-a élt a lehe-
tőséggel. Sajnos a felkérés ellenére sokan 
nem jelezték vissza a Védőnői Szolgá-
lathoz, hogy miért nem kívánnak élni a  

helyi szolgáltatással. Valószínűleg sokan 
magánorvosnál végeztették el a vizs-
gálatot, illetve radikális nőgyógyászati 
műtéten eshettek át, ezért jelen statisz-
tikai adataink nem biztos, hogy ponto-
sak. Ezúttal köszönjük azoknak, akik 
visszajelzéssel éltek felénk.

A program kiértékelése jelenleg is fo-
lyik az Egészségügyi Minisztériumban. 
Az országos részvételi arányszámból 
annyi már kimutatható – az eredmé-
nyek jelezték –, hogy a védőnők ilyen 
irányú munkája hasznos és értékes. Je-
lenleg egyeztetések folynak az Egész-

ségügyi Minisztériumban a program 
folytatásáról. Előreláthatólag a védő-
női kompetenciába fogják beépíteni a 
méhnyakszűrés elvégzését. Valószínű-
síthető, hogy a továbbiakban is igény-
be vehető lesz a Védőnői Szolgálat ezen 
irányú tevékenysége.

Szeretnénk megköszönni mindazok-
nak akik bizalommal fordultak felénk, 
segítették megelőző tevékenységün-
ket, hiszen egészségünk megőrzésének 
egyik színtere a méhnyakszűrés!

Védőnői Szolgálat 

jeles napok, évfordulók

Kormos István (költő, műfordító)
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Elfogadták a költségvetés I. féléves  
teljesítéséről szóló beszámolót

128/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés I. fél-

éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Az első félév gazdálkodási tapasztalatait a II. félévi gazdálkodás 

során figyelembe kell venni.
Felkéri a pénzügyi bizottságot és a hivatal pénzügyi osztályát, 

hogy javaslatot dolgozzon ki a helyi adók kapcsán jelentkezett 
kinnlevőségek csökkentésére. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2009. október 19.

Ismét csatlakoztak a Bursa Hungarica  
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

129/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.) Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2010. évi forduló-
jához csatlakozik, az erre vonatkozó NYILATKOZATOT 
eljuttatja az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság részére.

2.) A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „A” 
és „B” típusú pályázatra vonatkozó kiírást közzétételre alkal-
masnak találja, megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a 
kábeltévén, az önkormányzati honlapon, az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítőben és a hirdetőtáblán tegye közzé. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldése 2009. szeptem-

ber 30.

Módosították  
az alapító okiratot

130/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyes-

egyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatika 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Alapító Okira-
tának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A társulás adószáma: 16656057-2-04”.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 21. 

Egészségházas pályázat előkészítéséről  
döntöttek

131/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy az egészségház energiaracionalizálásával 
kapcsolatosan a KEOP-2009-5.3.0/B jelű, „Épületenergeti-
kai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombi-
nálva” című pályázat beadását készíttesse elő.

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

Százötvenezer a külterületi utak karbantartására
133/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a külterületi utak karbantartására bruttó 150 000 Ft-ot 
biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

Megbízza a műszaki csoport vezetőjét, hogy a kivitelezést a kar-
bantartási szükségletnek megfelelően szervezze meg. 

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

Újabb akáccsemeték a külterület fásításának 
elősegítésére

134/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 20 000 akáccsemete megvásárlására bruttó 200 000 Ft-ot  
biztosít a tartalékalap terhére.

A facsemetéket a lakosság részére, elsősorban a külterület fásítá-
sának elősegítésére, ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani. 

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

Adakozási felhívás közterületi újraélesztő készülék 
elhelyezésének érdekében

135/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a település közterületein újraélesztő készülék elhelyezé-
sének érdekében felhívást intéz Újkígyós lakossága felé a ké-
szülékek megvásárlásához szükséges adakozásra.

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

Bírálóbizottsági javaslat a napközi  
élelmiszerbeszerzésével kapcsolatban

139/2009. (X. 02.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatára, hogy a leg-
alacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevővel a szállítási 
szerződést az ajánlati dokumentációban meghatározott felté-
telekkel kössék meg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő vissza-
lép, akkor a második helyezettel kösse meg az önkormányzat 
a szerződést.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 12.

Módosították a benyújtott pályázat összköltségét
136/2009. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alap-
ellátások fejlesztése nevű, DAOP-2008-4.1.3/AB kódszámú 
pályázati lehetőségre a „Gondozási Központ korszerűsíté-
se, eszközbeszerzése, valamint komplex akadálymentesítése” 

HatÁrozatok
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céljából benyújtott pályázat beruházás-összköltségét az áfa- 
kompenzáció és az egyéb módosítások miatt 39 129 034 Ft-
ban, a támogatás főösszegét 35 216 131 Ft-ban fogadja el.

A képviselő-testület a DAOP-4.1.3/A-2008-0023 pályázathoz 
szükséges 3 912 903 Ft saját forrást a 2009., illetve a 2010. évi 
költségvetésben a tartalékalap terhére biztosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ennek megfe-
lelő támogatási szerződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. szeptember 18.

Elfogadták a falugazdász beszámolóját
140/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a falugazdász 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Megköszöni a falugazdász szolgálat elmúlt időszakban kifejtett 

munkáját.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 22.

A műszaki csoportot bízták meg az aránytalan  
gázszámla-növekedés okának vizsgálatával

141/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 

hivatal műszaki csoportját, hogy a költségvetési rendelet első 
féléves beszámolójában a Széchenyi István Általános Iskolá-
ban jelentkező aránytalan gázszámlanövekedés okát tárja fel, 
annak eredményéről a képviselő-testületnek számoljon be.

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

Ad hoc bizottság a 2008. évi  
vízszennyezési bírság kivizsgálására

142/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy ad hoc bizottságot hoz létre a 2008. évi vízszennyezési 
bírság kivizsgálása érdekében. 

Az ad hoc bizottság tagjai: Szebellédi Zoltán, Oláh Timót, Réti 
Lászlóné, Harangozó János, dr. Csatlós László, Domokos Zoltán, 
Berki László.

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

Bozótvágók és multifunkciós kommunális traktor  
közbeszerzéssel

143/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező 2 db bozótvágó, va-
lamint 1 db multifunkciós kommunális traktor és kiegészí-
tő adaptereinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
hirdetményét jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert a hirdetmény közzétételével, azzal, 
hogy az eljárás lefolytatása után az eljárás nyertesének kivá-
lasztására vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottsági javaslatot 
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

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

Hatvanmilliós folyószámlahitelről  
döntöttek

144/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az OTP Nyrt.-től 60 000 000 Ft összegben folyószám-
lahitelt igényel az előterjesztéshez mellékelt indikatív, egyedi 
üzleti ajánlatnak megfelelően.

A hitelkeret elsődleges fedezete a futamidő alatt az önkormány-
zat mindenkori éves költségvetése, melyben vállalja a hitel tő-
kéjének és járulékainak megfizetését. 

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a hiteligényléshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben folyamatosan 
gondoskodjék arról, hogy a folyószámlahitel kizárólag fejlesz-
tésre, beruházásra kerüljön felhasználásra.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2009. november 9.

Két fő településőrt foglalkoztatnának
145/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által meg-
hirdetett településőr foglalkoztatásáról szóló pályázatot két fő 
foglalkoztatására benyújtja. 

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

Igen a hulladékgazdálkodási rendszer  
létrehozására

146/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létre- 
hozását Célzó Önkormányzati Társulás tájékoztatóját jóvá-
hagyja.

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

Füvesítik a lebontott ingatlanok helyét
147/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a lebontott épületek helyén, a Kossuth u. 24., valamint 
a Petőfi u. 33. szám alatti ingatlanokon most nem tervez be-
ruházást, értékesítést. Az épületek helyét be kell füvesíteni és 
nyitott területként kell hagyni a következő döntésig. 

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

HatÁrozatok
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Rendeletet alkotnak a település építészeti  
és táji értékeinek megőrzése érdekében

148/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a település építészeti és táji értékeinek megőrzésére he-
lyi rendeletet alkot. Első lépésként a helyi értékek (szükség 
szerint szakértő bevonásával) felmérésével, szabályszerű do-
kumentálásával megbízza a polgármestert azzal, hogy amikor 
a védendő értékekre vonatkozó javaslat összeáll, azt döntésre 
terjessze a képviselő-testület elé.

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

Biztosítják az önkormányzati szántóföld  
művelését

149/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a tulajdonában álló 029/1 hrsz.-ú szántóföld művelését 
biztosítja. A földterület művelésére bevonja a közfoglalkozta-
tásban részt vevő dolgozókat is. 

A művelés megszervezésére felkéri Bozó József és Labos János 
képviselőket. Megbízza a hivatalt, hogy a képviselők munká-
ját segítse, és biztosítsa a SAPS támogatás igényléséhez szük-
séges feltételeket. 

A műveléshez 1 000 000 Ft költséget biztosít a 2009. évi költség-
vetés tartalékalapjának terhére, illetve 4 700 000 Ft-ot a jövő 
évi munkálatokra a 2010. évi költségvetés terhére. 

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

Egyetértettek a szociális kártya  
bevezetésével

150/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 

egészségügyi és szociális bizottság döntését, ennek megfelelő-
en az egyes szociális ellátások esetén a szociális kártya beveze-
tésével egyetért.

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

Pályázatot nyújtanak be piactér kialakítására
151/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 122/2009. (IX. 17.) FVM-rendelet alapján a Kertészek 
Földje Akciócsoport Egyesület által meghirdetett többfunk-
ciós kulturális és közösségi tér kialakításáról szóló pályázatot 
piactér kialakítására benyújtja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot készítse el és nyújt-
sa be.

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

Pályázat fejlesztést igénylő buszmegállók,  
buszfordulók felújítására

152/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Békéscsabai Kistérségi Társulás munkaszerve-
zete pályázatot nyújtson be a Dél-alföldi Operatív Program 
„Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati felhívás-
ra – a Békéscsabai Kistérségi Társulás területén – az újkígyósi 
fejlesztést igénylő buszmegállók, buszfordulók felújítására. Si-
keres pályázat esetén a beruházásra 5 300 000 Ft-ot biztosít a 
2010. évi költségvetés terhére.

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

Pályázat mezőgazdasági utak fejlesztésére
154/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból mezőgazdasági utak fejlesztésére pályázatot nyújt be. A 
tervezési folyamat beindulása érdekében a képviselő-testület a 
KÖVITE-PLUSZ Kft. árajánlatának megfelelő 2 000 000 Ft 
+ áfa költséget biztosít azzal, hogy lehetőség szerint a költsé-
gek viselésébe az érintett vállalkozókat vonja be.  

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

Támogatás a FIDSE jövő évi költségvetésének terhére
155/2009. (X. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Felföldi István Diáksport Egyesületnek 200 000 Ft tá-
mogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére.

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

HatÁrozatok
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2009. november 5-én a kora reggeli 
órákban hat újkígyósi családnál tartott 
nagyszabású ellenőrzést a rendőrség, 
melyben a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság munkatársai vettek részt.

Az esemény apropóját az augusztus-
ban kimenekített K. Ferenc ügye adta. 
Az országosan nagy port felvert Feri bá-
csi – egykori csicska – esete után az ön-
kormányzat és a rendőrség egy közös 
akció kidolgozásába kezdett, melynek 
a célja az volt, hogy Újkígyóson felszá-
molják a csicskatartás jelenségét.

A rendőrség hét csicskát gyűjtött be 
a hat ellenőrzött családtól. Ezek a le-
soványodott, megfélemlített emberek 
a településen voltak elszállásolva csalá-
di házaknál. Irataikat, bankkártyájukat 
tartóik elvették, pénz egyiküknél sem 
volt. Egykor önként mentek gazdáik-
hoz, akik kihasználva valamilyen okból 
szorult helyzetüket, munkával, fizetés-
sel és szállással kecsegtették a lecsúszott 
embereket. Akad közöttük egykori ka- 
tona és kőműves is, van olyan, aki szelle-
mi fogyatékos, nyugdíjas vagy rokkant-
nyugdíjas.

A csicskák ház körüli munkát végez-
tek, általában az állatok körül dolgoztak. 
Munkájukért fizetést nem kaptak, csak 
ételmaradékot, azt is ritkán. Többnyi-
re fűtetlen szobában voltak elszállásolva. 
Három esetben a nyugdíjukat bankkár-

tya mellé rendelt társkártyával vették fel 
a tartók. A többieknek nem volt állandó 
jövedelmük, de a tartók már hozzákezd-
tek a jövedelmek igényléséhez.

A rendőrségi meghallgatás után hár-
man úgy döntöttek, hogy visszamennek 
gazdáikhoz. A másik négy férfi viszont 
hallani sem akart az őket sanyargató 
családokról.

A négy kiemelt férfi között van az az 
ember is, akit a korábban kimenekített 
K. Feri bácsi helyére hozott a család.

Egy másik csicska – aki tudott K. Fe-
renc ügyéről – elmondta: már amió-
ta Feri bácsit elvitték, várta, hogy érte is 
jöjjön valaki, és megszabaduljon ebből  
a helyzetből. Az egyik kiemelt csicska 
elmondása szerint tartói az elmúlt he-
tekben országos szinten lefolytatott raz- 
ziák következtében számítottak a rend-
őrségi akcióra. Többször megjegyezték 
neki, hogy ne menjen az utcára, nehogy 
elvigyék.

A négy kiemelt férfi: Árpád, Ernő, 
István és László immáron szabadok, bár 
ez a szabadság a szociális ellátórendszer 
keretein belül valósul csak meg egyelőre. 
Megfelelő jövedelem nélkül nincs igazi 
szabadság, a szakemberek keresik a to-
vábblépés lehetőségeit.

A csicskák a rendőrségi kihallgatáson 
egyelőre nem számoltak be sérelmükre 
elkövetett konkrét bűncselekményekről, 
sem arról, hogy bűncselekmények elkö-
vetésére vették rá őket, de vannak közöt-
tük olyan emberek, akik tudnak társaik 
bántalmazásáról.

Mind az önkormányzat, mind a rend-
őrség elégedett az akcióval, a jó ered-
mény a rendőrség, az önkormányzat és 
a szociális intézmények összefogásának 
köszönhető. Benedek Barnabás rendőr 

alezredes példaértékűnek tartja a helyi 
családsegítő szolgálat összehangoló te-
vékenységét, és a hasonló akciók során 
a továbbiakban is számít a szervezetek 
közreműködésére. Elmondása szerint 
a rendőrség csupán a csicskák kiemelé-
sében és meghallgatásában tud eljárni, 
de a sorsuk további alakításában, az el-
helyezésük ügyében folytatott intézke-
dések sorozatában nem áll módjukban 
cselekedni.

A rendőrség a csicskák által elmon-
dott, illetve leírt körülmények alapján az 
esetek kivizsgálását tartja szükségesnek, 
ezért az ügyben feljelentéskiegészítés 
elrendelésére került sor.

Turovszki Krisztián, a családsegí-
tő szolgálat munkatársa elmondta: nem 
volt pontos tudomásuk arról, hogy az 
akció kiket érint, a rendőrségtől azt a tá-
jékoztatást kapták, hogy kb. 4-5 embert 
hoznak ki, és őket kellene a szociális el-
látórendszerbe irányítani. „A feladatunk 
az orvosi vizsgálaton való részvételük 
megszervezése volt, hiszen ez elenged-
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy 
intézménybe bekerüljenek, valamint 
meg kellett találnunk azt az intézményt, 
amelyik hirtelen be tud fogadni eny-
nyi embert. Szerencsére az egyik nagy, 
szociális szférában tevékenykedő civil  
szervezet munkatársai pozitív hozzá-
állásának köszönhetően minden ru-
galmasan és gördülékenyen ment. Az 
akció legnagyobb tanulsága, hogy ezek 
az emberek nem mennek vissza az őket 
tartó családhoz, ha tudunk nekik más al- 
ternatívát nyújtani. A további sikerek el-
éréséhez azonban a törvényben meg kel-
lene határozni a csicska szó jelentését, és az 
ilyen emberek számára speciális átmeneti 
szállásokat létrehozni.” 

Hét csicskát talált a rendőrség városunkban

Szeretné megtakarítani  
otthona és vállalkozása egyhavi 

gázszámláját?
Ha igen, kérem, hívjon!

Hochrajter Éva 
Telefonszám: 06 70/392-0538 

gas.hu tanúsítványszám: NE 023/2009.

Újkígyós Város Polgármesteri Hi-
vatala 2009. november 11-én sajtó-
tájékoztatót hívott össze, melynek 
témája, hogy egy nagyszabású el-
lenőrzés során újabb hét modern 
kori rabszolgát talált a rendőrség 
Újkígyóson.

Pályázati lehetőség 
vállalkozási alapú fejlesztés jogcímen
Célterület: mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelését célzó beruházás.
A támogatás célja: 
•  A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékek hozzáadott értékének 

növelése, ezáltal jobb piaci pozicionálását lehetővé tevő beruházások (telep-
hely bővítés-fejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés, eszköz-és gépbeszerzés) támo-
gatása.

•  Telephely, székhely és kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése, átalakí-
tása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbe-
szerzés, marketing tevékenység, helyi termék védjegy kialakítása.

Bővebb információ a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület honlapján:
http://www.kerteszekfoldje.hu/upload_dokumentumok/Mezogazdasagi_
termekek_erteknovelese.pdf
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apróHirdetés
n  Szilvalekvár eladó! Ára: 1000 Ft/üveg. 

Érdeklődni: Nagy Balázs,  
telefon: 06-30/313-1413
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Szkíták, hunok, magyarok! gyertek! emlékezzünk! ünnepeljünk!

D ankó Fruzsina Stefánia 1987. január 18-án, 
újkígyósi szülők gyermekeként, Gyulán 
született. Általános iskolai tanulmánya-

it helyben, a Széchenyi István Általános Iskolában 
végzi el minden évben kitűnő eredménnyel. Ezekben 
az években több versenyen is eredményesen szerepel, 
megyeszerte öregbítve a kígyósi iskola hírét. Közép-
iskolai tanulmányait a békéscsabai Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépisko-
lában folytatja. Ebben az iskolában is hamar kitűnt 
kitartó szorgalmával, kiegyensúlyozottságával és lé-
nyéből sugárzó természetes derűjével. 

A középiskolai évek alatt is több tanulmányi ver-
senyen vesz részt. Számára a legszeretettebb, szívé-
nek legkedvesebb a magyar nyelv ápolása, azon belül 
is a magyar helyesírás magas fokú művelése. A kö-
zépiskolások  részére kiírt Implom József Országos 
Helyesírási Verseny megyei döntőin három egy-
mást követő évben megszerzett első helyével ki-
vívja a jogot a verseny Kárpát-medencei  döntőjén 
való részvételre. Itt az előkelő ötödik, majd hetedik 
hely elnyerése után, 2006-ban, végzős középiskolás-
ként első helyezést ér el. Évfolyamelsőként, az „Év 
Tanulója” cím birtokosaként fejezi be középiskolai 
tanulmányait. Érettségi vizsgáit tantestületi dicsé-

rettel teszi le. A Budapesti Corvinus Egyetem, is-
mertebb nevén a Közgáz Gazdálkodástudományi 
Karának pénzügy-számvitel szakos hallgatójaként 
„egyetemi polgár” lesz. Az egyetemen is megtalálja 
a tanulás mellett a különböző kiegészítő tevékeny-
ségeket, amelyek épülését szolgálják: másodévesként 
tudományos diákköri (TDK) dol-
gozatot ír, majd sikeresen felvéte-
lizik az egyetem Széchenyi István 
Szakkollégiumába, itt aktív szak-
mai és közösségi tevékenységet 
végez alkalmazott informatika 
tárgyból. 

Jelenleg a Pénzügyminisztéri-
um Gazdaságpolitikai Főosztá- 
lyán gyakornokoskodik. Bár ta-
nulmányai elszólították szülőfa-
lujából, azért a lelkében ő mindig 
az a kígyósi gyermek marad, aki 
olyan jókat játszott gyermek-
kori barátaival, barátnőivel, aki szívesen elbeszél-
get akár idősekkel, akár fiatalokkal, aki soha senkitől 
nem sajnál egy széles, kedves mosolyt. Még az álta-
lános iskolából együtt maradt kis baráti körével szí-
vesen részt vesz helyi rendezvényeken és az Ipolyi 
Arnold Népfőiskola által szervezett erdélyi honis-
mereti túrákon. Itt vannak a gyökerei, családjától út-
ravalóul többek közt a szülőföld tiszteletét, szeretetét 
kapta, ezért mindig szívesen jön segíteni, ha szükség 
van rá. Mindig számíthatunk rá, ha hívjuk, az utóbbi 
években a március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i 
községi ünnepségek, megemlékezések műsorveze-
tőjeként. A két „hazaváró” programfüzérének, ebben 
az évben a városavató ünnepségnek, legutóbb pedig 
a népfőiskola által szevezett történeti magyar alkot-
mány átadó ünnepségének volt sikeres háziasszonya. 
Az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma úgy ha-
tározott, hogy 2009-ben Dankó Fruzsina Stefánia itt 
felsorolt érdemei jussán megkapta az alapítvány által 
alapított Wenckheim Krisztina-emléklapot és az az-
zal járó arany kitűzőt.

Wenckheim Krisztina-emléklap  
és kitűző adományozása

Az október 23-i ünnepi megemlékezés so-
rán adta át tanulmányi ösztöndíjait, valamint 
a Wenckheim Krisztina-emléklapot és kitű-
zőt az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriuma 
nevében Harangozó Imre, a kuratórium elnö-
ke. Az emléklapot és a kitűzőt Dankó Fruzsina 
Stefánia kapta, aki évek óta tevékeny részese 
településünk közéletének. Mindezt önzetle-
nül, nagy lelkesedéssel teszi, annak ellenére, 
hogy tanulmányai már régen elszólították Új-
kígyósról. A döntés részletes ismertetését, a 
kitüntetett laudációját az alábbiakban olvas-
hatják.

1730        Himnusz, megnyitó: Szebellédi Zoltán polgármester
1740        Tengelic Énekegyüttes: Magyar népdalok
1750         Szebellédi Katalin: Boldog Özséb himnusz  

(Gérecz Attila verse)
1800          Kovács József történész, lovasíjász előadása: 

A hazatérők hadviselésének felelevenítése
1850         János Hajnalka: Székely népmese

Szünet
1925        Labos Anikó: A Télhozó (Szőke István Atilla írása)
1930         Herceg Ferenc nemzettudat-építő, kutató előadása: 

Szkíta Árpád a Pilisben
2045        Közös éneklés
Műsorvezető: Ecker Klaudia. A belépés díjtalan!

ÁRPÁD ÜNNEPLÉSE – ÉRtÉkvigyÁzó ESt ÚjkígyóSoN
2009. év álom havának (december) 11. napján, a mûvelôdési házban
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Rendhagyó 
péntek

ASzéchenyi István Általános Isko-
lában október 9-én szüreti napot 

rendeztünk. Számos program várta az 
érdeklődőket.

Az ügyes „cukrászok” különböző fi-
nomságokkal tették próbára a zsűri tag-
jait: több mint 70-féle süteményt, tortát 
kellett értékelniük – szigorúan csak esz-
tétikai szempontok alapján.

A diákok a tanító nénik segítségével 
részt vehettek a kedvükre való kézműves 
foglalkozásokon.

A nyugdíjasok ciberekóstolóval vár-
ták az érdeklődőket. A gyerekek nagy 
örömére idén is volt lehetőség must kor-
tyolására.

A Makoviczki család jóvoltából a 
lókedvelők is hódolhattak hobbijuknak: 
lovagoltak, a kicsik lovat simogattak.

A könyvbörzén rengeteg régi könyv 
talált új gazdára.

Kedvelték a diákok a KRESZ ügyes-
ségi pályát is.

Talán a legnagyobb érdeklődést az 
akadályverseny keltette. Itt minden osz-
tály ötfős csapattal képviseltette magát 
(egy óvodás, általános iskolás, középis-
kolás és két felnőtt). Néhány állomás a 
legkedveltebbek közül: lengőteke, mo-
csárjárás, zsákfutás, árokugrás kosárra 
dobás, büntetődobás, súlyemelés.

A mozgalmas délelőtt után finom 
bográcsossal várták a szülők éhes cse-
metéiket.

A program este szüreti felvonulással 
folytatódott. Töklámpásokkal és lampi-
onokkal sétált a menet a Gyulai útig, on-
nan a bál helyszínére, az iskola aulájába. 
Az iskolások és a tanító nénik szórakoz-
tató műsora után zene mellett fogyaszt-
hatta el mindenki azt, amit a batyujában 
hozott. 

Az est tombolahúzással és táncmu-
latsággal zárult. 

Reméljük, hogy e rendezvény hagyo-
mánnyá válik, hiszen nagyon jó lehető-
séget nyújt a diák-szülő-tanár kapcsolat 
elmélyítésére, az önfeledt együttlétre.

Kiss Noémi, Kovács Renáta,  
Vida Martina, Vozár Hajnalka  

8. b osztályos tanulók

2009. SZePTeMBeR:
SzületéSek:

Prágai Szabolcs  (3950 g, 53 cm), Gyu-
la, 2009. szeptember 22., édesany-
ja: Szabó Magdolna, édesapja: Prágai 
Szabolcs.

házaSSágkötéS:

Házasságkötés időpontja: 2009. szep-
tember 12., menyasszony: Harango-
zó Andrea, vőlegény: Farkas Szabolcs 
újkígyósi lakosok.

haláleSetek:

Belvon János, született: 1950. november 
29., elhunyt: Békéscsaba, 2009. szep-
tember 1., volt Újkígyós, Kossuth u. 
104. szám alatti lakos.

Belicza János, született: 1928. december 
25., elhunyt: Újkígyós, 2009. szeptem-
ber 2., volt Újkígyós, Petőfi u. 5. szám 
alatti lakos, volt csabaszabadi lakos.

Laurinyecz László, született: 1935. júni-
us 18., elhunyt: Újkígyós, 2009. szep-
tember 8., volt Újkígyós, Radnóti u. 
7. szám alatti lakos.

Judik József, született: 1920. július 10., 
elhunyt: Békéscsaba, 2009. szeptem-
ber 8., volt békéscsabai lakos.

Kucharzak Józsefné Bacsa Ilona, született: 
1913. január 15., elhunyt: Újkígyós, 
2009. szeptember 10., volt Újkígyós, 
Ady Endre u. 29. szám alatti lakos.

Skoperda Béla, született: 1942. december 
4., elhunyt: Békéscsaba, 2009. szep-
tember 11., volt Újkígyós, Erkel u. 1. 
szám alatti lakos.

Bárány András, született: 1974. szep-
tember 25., elhunyt: Békéscsaba, 
2009. szeptember 16., volt békéscsa-
bai lakos.

Dén Anna, született: 1915. március 3., 
elhunyt: Újkígyós, 2009. szeptember 
20., volt békéscsabai lakos.

2009. OKTóBeR:
SzületéSek:

Vandlik Dávid (3830 g, 52 cm), Békés-
csaba, 2009. október 1., édesanyja: 
Benkó Bernadett, édesapja: Vandlik 
János.

Bajka Joel  (3200 g, 50 cm), Békéscsaba, 
2009. október 10., édesanyja: Ragály 
Anikó, édesapja: Bajka Attila.

Fábián Zoé (4400 g, 53 cm), Gyula, 
2009. október 17., édesanyja: Domo-
kos Andrea, édesapja: Fábián László.

Perei Judit Pálma (3090 g, 48 cm), Bé-
késcsaba, 2009. október 17., édes-
anyja: Susánszki Judit, édesapja: Perei 
Tibor.

házaSSágkötéS:

Házasságkötés időpontja: 2009. októ-
ber 3., menyasszony: Ravasz Szilvia 
békéscsabai lakos, vőlegény: Bohács 
András Péter újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2009. október 
24., menyasszony: Tóth Monika, vőle-
gény: Seres Zoltán újkígyósi lakosok. 

haláleSetek:

Králik János, született: 1944. február 25., 
elhunyt: Gyula, 2009. október 2., volt 
Újkígyós, Dohány u. 12. szám alatti 
lakos.

Zsótér Antalné Hegedűs Julianna, szüle-
tett: 1939. január 28., elhunyt: Szar-
vas, 2009. október 6., volt Újkígyós, 
Újköz u. 21. szám alatti lakos.

Kiss Benedek, született: 1918. március 
17., elhunyt: Szabadkígyós, 2009. ok-
tóber 10., volt szabadkígyósi lakos.

Kása Györgyné Endre Erzsébet, szüle-
tett: 1932. december 20., elhunyt: 
Újkígyós, 2009. október 15., volt 
szabadkígyósi lakos.

Oláh Pál, született: 1939. január 24., el-
hunyt: Békéscsaba, 2009. október 17., 
volt  Újkígyós, Hosszú u. 104. szám 
alatti lakos.

Labos Gézáné Gáspár Anna, született: 
1925. június 23., elhunyt: Szeged, 
2009. október 27., volt Újkígyós, Pe-
tőfi u. 26–28. szám alatti lakos.

ANyAKöNyVI HÍReK


