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Furcsa ez a két szó egybeírva. És 
mégis igaz. Év közben nem is gon-

dolunk rá, talán túlságosan természetes 
és elkoptatott, vagy túl hihetetlen. Ka-
rácsonykor viszont újra megtelik élettel, 
sugárzik a mennyei fénytől és tartalom-
tól. Egy gyermek, akinek születése fel-
bolygatta a római birodalom állóvizeit, 
akinek megjelenése feje tetejére állította 
a világot, akinek születésétől más időket 
élünk, akinek születésével megkezdő-
dött az üdvösségtörténet beteljesülésé-
be hajló idejének visszaszámlálása. Egy 
gyermek, aki felnőtt korban azt állítot-
ta, hogy: „én és az Atya egy vagyunk. . . 
aki engem lát, látja az Atyát is. . . Vele-
tek vagyok mindennap a világ végéig. . . 
Ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy sze-
ressétek egymást”. Egy gyermek, akiről 
nem tudott senki semmit ( néhány pró-
féta és Isten által kiválasztott kivételé-
vel). Akitől hogy, hogy nem, de Heródes 
széke, Pilátus trónja, az írástudók maga-
biztossága is megingott. Egy gyermek, 
akit hagytak, hogy megszülessék, aki-
nek látásáért megérte keletről is eljönni, 
és akinek látásától Simeon is nyugodtan 
tért haza.

Ki ez a gyermek? Mi, keresztények 
tettük őt istenné, vagy tényleg a Ma-
gasságbeli Fia? Mert ha valóban Jézus 
a Krisztus, akkor karácsony több, mint 
a szeretet ünnepe úgy általában. Ak-
kor családjaink a szent családtól vehet-
nek példát. A történelem folyamán mi, 
keresztények azt is megpróbáltuk, hogy 
mivel ez a titok túl meredek, Istent „le-
egyszerűsítettük emberré”… De meny-
nyire járható ez az út? Kötelező-e, hogy 
minden, még Isten világa is az emberi 
logika szerint történjék? Nem lenne in-

kább célravezető, hogy egy kis megeről-
tetéssel a hit szemével nézzük, lássuk, 
feszegessük az élet nagy titkát?

Szinte érthető is, hogy ha Jézus-
ban nem a második isteni személy lett 
emberré- hogy minket megváltson és 
üdvözítsen -, akkor könnyebben „meg-
ússzuk”, mert ő, az ártatlan kis csecse-
mő, jó lesz körítésnek. Maradjon csak 
Jézuska. . . Jó, hogy itt van, jó, hogy meg-
született, mert hiszen így van alkalma 
a disznóvágásnak, a bevásárlóközpon-
tok megrohanásának, a vásárlási-aján-
dékozási hajrának, és még sokan jól is 
járnak. Ráadásul eme giccses ünnepi fel-
hajtásnak az eredménye sem „mellékes”, 
mert legalább egy nap, egy éjszaka el-
hallgatnak a fegyverek, újra „felfedezik” 
egymást és a szeretet légkörét, és újév 
harmadnapjától, mintha mi sem történt 
volna, megy az élet tovább.

Szemérmetes ünnep a karácsony. Ke-
mény a héja, mint a diónak. Csak azok-
nak fedi fel titkát, akik tényleg akarnak 
ártatlanok lenni, mint a gyermek. Tisz-

ták és ragyogó szeműek. Szeretnivalók 
és szeretetre méltóak. Mert a szeretetből 
nem lehet hasznot húzni, sem megfizet-
ni. Csak sütkérezni lehet benne, mint a 
napsütésben, csak árasztani lehet min-
den értelmi megfontolás nélkül, mert a 
szeretetnek ez a természete.

Talán azért forog a világ a maga kese-
rű levelében, azért nem haladunk előre 
egy tapodtat se, mert ez a túl szédületes 
mélységű-magasságú titok, Isten meg-
testesülésének titka, a szeretet törvényé-
nek titka, túl sokat kívánna tőlünk. . .

Pedig a karácsony ténye napnál vilá-
gosabb történelmi esemény. Minket, hí-
vőket is állandóan szembesít.

Hány karácsonyt kell még megér-
nünk, hogy végre lángra lobbanjunk, 
hogy szárnyra kapjunk és kezdjünk úgy 
szeretni, ahogy csak egy gyermek tud? 
Mennyi időnek kell még eltelnie orszá-
gunkban is, hogy elhiggyük: karácsony 
óta „lokalizálni lehet a mennyet” (Barsi 
Balázs). . . Szent lett az emberi test, az 
anyaméh, a szerelem, a munka gyü-
mölcse, a mindennapi kenyér, amely az 
oltáron Jézus testévé változik. Hány ka-
rácsonyra van szükség, hogy megértesse 
velünk, nekünk elsősorban nem a Nyu-
gat után kell futkosnunk, sem a gaz-
dagabb szomszéd után, hanem örök 
üdvösségünk után. És hogy ezt az üd-
vösséget nem csak gazdagon lehet el-
érni, sőt bizonyos tekintetben épp a 
szegények, a kisemmizettek, a hajlékta-
lanok, az Isten irgalmából élők vannak 
helyzetelőnyben. . .

Jó lenne végre megértenünk kará-
csony „hozadékait”, hisz életünk értel-
mének megértése is ezen múlik. 

Istengyermek…

„Miatyánk, ki a mennyekben vagy, s gondot viseltél reánk ezer évig, add, hogy 
megkapjuk, amit keresünk, a Te igazságodat. Add meg nekünk a békességet, s 
add, hogy nyugodtan szánthasson és vethessen ez a nép, s múljék el tőle a keserű 
pohár. Áldd meg Isten a magyart, kit vészek hányának … s add, hogy legyen 
igazság, szent és boldog igazság ezen a földön, a Te dicsőségedre. Ámen. 

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen 
meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te-
rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az 
ő orcáját tefeléd, és adjon tenéked békességet. Ámen” 
 (Wass Albert Csaba című könyvéből)

Újkígyós Város Önkormányzata nevében kegyelemteljes, családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket  
és Isten áldotta új esztendôt kívánok Újkígyós minden lakójának!         Szebellédi Zoltán polgármester

Folytatás a 2. oldalon >>
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A megtestesüléssel Isten egy olyan „be-
fektetést” hajtott végre, amely nem 
hagyhat minket nyugton, amelynek 
megtérülése, hatékonysága a mi min-
dennapos szeretetünkön múlik. Nem 
csak közben és néha kell megmutatnunk 
jobbik felünket, hanem egész életünk 
egy nagy odaadás kellene legyen Isten és 
embertárs szolgálatára. Karácsony Isten 
szeretetét reklámozza, amely szeretetet 
nem múlhatunk soha felül, de megkö-

zelíthetjük. Az ő képmásaiként nekiru-
gaszkodhatunk emberileg is, hisz maga 
a betlehemi gyermek bátorít erre. Az 
Istengyermek nem a karácsonyfánkra 
vagy a méregdrága ajándékokra kíván-
csi, hanem minket akar ott látni jászla 
körül, hogy üres kézzel, de rá nyitott és 
tiszta szívvel felfedezzük benne a legna-
gyobb ajándékot, a bennünk is megszü-
lető Istent.

Andrási Elemér
plébános

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny (iskolai forduló):

5. évfolyam
1. Labos Júlia
2. Vozár Mercédesz
3.Lipták Ingrid

6. évfolyam
1. Skoperda Boglárka
2. Hankó Ágnes
3. Tóth Nikoletta

7. évfolyam
1. Harangozó Gréta
2. Békési Vivien
3. Széll Nikolett

8. évfolyam
1. Kása Kata Sára
2. Deák Dániel
3. Csányi Rebeka

Angol írásbeli verseny  
(iskolai forduló):

5. évfolyam
1. Kovács Tibor
2. Botos Renáta
3. Bak Balázs

6. évfolyam
1. Skoperda Boglárka
2. Figura Roberta
2. Tóth Nikoletta
3. Belicza Dóra

7. évfolyam
1. Harangozó Gréta
2. Békési Vivien
3. Varga Csilla

8. évfolyam
1.Paholló Gergő
2. Miklós Gergő
3. Tóth Aurél
Angol szépolvasási verseny 

(iskolai forduló):
7. évfolyam

1. Harangozó Gréta
2. Békési Vivien
3. Kovács Noémi
3. Csernus Luca

8. évfolyam
1. Deák Dániel
2. Paholló Gergő
2. Szabó Judit
3. Harangozó Imre
3. Kása Kata Sára 

A Széchenyi István  
Általános Iskola  

eredményei

Istengyermek…
>> Folytatás az 1. oldalról

Adjatok áldást, adjatok álmot, 
hogy megérthessem ezt a világot, 
adjatok látást, lobogó lángot, 
hogy megmenthessem ezt a világot!

Adjatok tüzet, lelket táplálót, 
parazsas aljút, fölfelé szállót, 
’ki fázik, azt jól megmelegítse, 
aki tévelyeg, haza segítse.

Adjatok vizet, szomjat eloltót, 
nagy zuhatagot, sziklákról omlót, 
dézsából esőt földre löttyintve, 
hűvös harmatot homlokra hintve.

Adjatok szelet, hajat szárítót, 
ősarcot cserzőt, ránc szaporítót, 
erdőknek szélén, mint mén vágtasson, 
hajnalszellőként csókot adhasson.

Adjatok földet, barna göröngyűt, 
ujjaink között szétmálló gyöngyűt, 
amely a Magot, mint bölcső tartja, 
dús kalásztenger hullámzik rajta.

Adjatok tavaszt, rügyeket ontót, 
gyümölcsből édes mézet kibontót, 
levegőt, frisset, legyezze lelkem, 
életem sora teljesen teljen!

Adjatok nyarat, homlokizzasztót, 
alkonyt égaljba színnel forrasztót, 
pirkadat-hajnalt, nád zizegését, 
vén őseimtől örökölt békét!

Adjatok bronz őszt, levéltekerőt, 
göcsört-gyökérben szunnyadó erőt, 
ködöt oszlató vihar fúvását, 
rovásjeleknek faragott mását!

Adjatok telet, földet takarót, 
zúzmarás tájba fényeket marót, 
fehérlő fenyőt, mely égbe nyúló, 
sűrű hóhullást, amely nem múló!

Adjatok nyelvet, hogy kedveskedjen, 
rügyező rímmel lecsendesedjen, 
szép, magyar szavak lengjenek körbe, 
óvják mindazt, ’mit kaptunk örökbe.

Adjatok időt, intsek utána, 
egyetlen ajtó se legyen zárva, 
’ki azon benéz, be is mehessen, 
ha eső esik, reá ne essen!

Adjatok folyót, adjatok hegyet, 
amit Wass Albert is emlegetett, 
bizalmat, reményt, jövőt és mindent, 
adjátok vissza a magyar Istent!

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesztősége  
Szőke István Atilla versével kíván  

minden olvasójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és sikeres, boldog új évet!

Szőke István Atilla  

Kérelem
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Elfogadták a költségvetési beszámolót
130/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámo-
lót elfogadja. 

A I-III. negyedév gazdálkodási tapasztalatait a további gazdál-
kodás során figyelembe kell venni.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. november 15. 

Meghatározták a hozzájárulás mértékét
131/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DAOP-3.1.1/B-2007-0176 kódszámú „Úthálózat 
komplex fejlesztése” című beruházás érdekeltségi, közműfej-
lesztési hozzájárulás mértékének meghatározását az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja. 

A beruházás összköltségét 180 821 873 Ft-ban fogadja el, ebből a 
közműfejlesztési hozzájárulásra felosztandó rész 38 523 346 Ft  
30 %-a, 11 557 004 forint. A 10 darab önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanra eső rész nélkül 11 050 124 forint a fel-
osztandó összeg.

A közműfejlesztési hozzájárulást 228 db érintett ingatlanra kell 
felosztani, amely a felosztást követően 50 688 Ft/ingatlan mér-
téket eredményez.

Fentiek alapján a képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az  
50 688 Ft/ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás kivetését a 
képviselő-testület 13/2010. (XI. 16.) sz. rendelete alapján hajt-
sa végre. 

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2011. január 31. kivetés időpontja
2013. február 28. beszedés időpontja

Módosították  
a Vízmű Kft. Alapító Okiratát

132/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2010. 

(VII. 19.) számú határozatát visszavonja.
2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkí-

gyósi Vízmű Kft. Alapító Okiratának módosítását a szöveg-
szerűen benyújtott tervezetnek megfelelően elfogadja. 
Megbízza Schalbert Géza ügyvezetőt, hogy a módosított Ala-
pító Okirattal kapcsolatos intézkedéseket végezze el.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, 
Schalbert Géza ügyvezetői megbízását és tevékenységét 2008. 
szeptember 16. napjától 2010. november 15. napjáig – az alapí-
tó okirat módosításáig – elismeri és folyamatosnak ismeri el.

Felelős: Schalbert Géza ügyvezető
Határidő: 2011. január 15.

Megbízták  
a vizsgálattal a kistérségi társulást

133/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás Belső Ellenőrzését megbízza, hogy a polgármeste-
ri hivatal és az önállóan működő intézmények vonatkozásában 
az alábbi témaköröket vizsgálja meg 2011. évben: 
–  2010. évi banki és pénztári pénzforgalom szúrópróbaszerű 

vizsgálata;
–  2010. évi bevételi és kiadási bizonylatok pénzügyi és szabály-

szerűségi ellenőrzése; 
–  2010. évben a segélyek jogosultságának ellenőrzése, ezek 

pénzügyi teljesítése, különös tekintettel a lakásfenntartási tá-
mogatásra;

–  2010. évben a kintlévőségek kezelése és az ezek behajtásá-
ra tett intézkedések, különös tekintettel a vízi-közműre és a 
gépjárműadóra.

Megbízza a jegyzőt, hogy a jóváhagyott ellenőrzési tervvel kap-
csolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2010. november 20. 

Hozzájárultak  
a pedagógiai program módosításához

134/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Széchenyi István Általános Iskola – a pedagógiai prog-
ramok jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó, a közoktatási 
törvényben foglalt általános előírások alkalmazásától való elté-
réssel – a tanulók teljesítményének értékelésére vonatkozó sza-
bályozást, a pedagógiai programjában 2010. december 31-ig 
módosítsa.

Felkéri az intézményvezetőt a hozzájárulás kapcsán szükséges 
intézkedések megtételére.

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

Ingyenesen kérik  
a volt pártház állami részét

135/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Petőfi u. 38. szám (707 hrsz.) alatti, volt pártház ingat-
lan 141/580-ad részére – ami a magyar állam tulajdonában van 
– ingyenes tulajdonszerzési szándékát jelzi a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt. felé. A képviselő-testület az ingatlanrészt 
az 1990. évi LXV. Tv. 8. §.-a szerinti szociális feladat-ellátá-
si célra kívánja hasznosítani. A képviselő-testület nyilatkozik, 
hogy a tulajdonba adással kapcsolatban felmerült költségeket 
vállalja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. november 30.

HATÁROZATOK
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A polgármestert delegálták a konzorcium  
taggyűlésébe

136/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföl-

di Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésében Önkor-
mányzatunk képviseltével Szebellédi Zoltán polgármestert bízza 
meg. Felkéri a megbízottat, hogy a taggyűlésben végzett mun-
kájáról rendszeresen számoljon be a képviselő-testületnek.

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

Elfogadták a művelődési ház programtervét
137/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sán-

dor Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évről szóló program-
tervét elfogadja. Amennyiben sikerül elég támogatást szerezni, 
három nagyobb rendezvényt szervez a településen: A Galiba 
napokat július első hétvégéjén (pénteken és szombaton), au-
gusztus 19-20-i ünnepséget és év végén a Kígyósi Ádvent ka-
rácsonyi rendezvényt bonyolítja le.

Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a rendezvények 
kapcsán a programtervben szereplő tényektől való lényeges el-
térésről tájékoztassa a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnökét.

Felelős: Szamosvári Zsolt intézményvezető 
Határidő: 2011. december 31. 

Javaslatok a 2011-es munkaprogramhoz
138/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Békés Megye Képviselő-testülete és Bizottságai 2011. 
évi munkaprogramjához az alábbi javaslatot teszi:
–  4431-es és 4432-es út kereszteződésében a körforgalom ki-

építése,
–  Békéscsaba–Újkígyós–Pusztaottlaka–Medgyesegyháza ösz-

szekötő út megépítése,
–  Újkígyós belvizeit befogadó csatorna megépítése,
–  Fürjesi összekötő út kétsávos közlekedésre alkalmassá tétele.

A képviselő-testület a napirendek előadóját és tárgyalásának idő-
pontját nem határozza meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. december 10. (megküldésre)

Lemondtak tiszteletdíjukról a külső tagok  
és az alpolgármester

139/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Susán Éva és Nagy Tiborné bizottsági tagok 2010. de-
cember 31-ig járó tiszteletdíjukról való lemondását, illetve Do-
mokos Balázs alpolgármester úr 1 havi tiszteletdíjáról történő 
lemondását elfogadja.

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a lemondással kap-
csolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31. 

Támogatás az „összefogásnak”
140/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületet, tá-
mogatási kérelme alapján 100 000 Ft támogatásban részesíti a 
költségvetés tartalékalapjának terhére.

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a támogatással kap-
csolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31. 

Támogatás a férfi kézilabdának
141/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Kézilabda Clubot támogatási kérelme alap-
ján 152 000 Ft támogatásban részesíti a költségvetés tartalék-
alapjának terhére.

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a támogatással kap-
csolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31. 

Vizsgálták a határozatok végrehajtását
142/2010. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2010. 

(I. 18.), 35/2010. (III. 22.), 109/2010. (IX. 20.), 110/2010. (IX. 
20.), 112/2010. (IX. 20.), 113/2010. (IX. 20.), 114/2010. (IX. 
20.), 115/2010. (IX. 20.), 116/2010. (IX. 20.), 117/2010. (IX. 
20.), 129/2010. (X. 12.) számú határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést elfogadja.

2. A 61/2009. (V. 18.) számú határozat 2. és 3. pontját visszavonja.
3. A 25/2010. (II. 24.) számú határozatot visszavonja, egyben 

megbízza a szakmailag érintett bizottságokat, hogy saját szak-
területüket érintő kitüntetés alapításának lehetőségét tárgyal-
ják meg, tegyék meg javaslataikat a képviselő-testület felé 
2011. januári testületi ülésre.

4. A 35/2010. (III. 22.) számú határozat végrehajtásának határ-
idejét 2011. április 30-ig meghosszabbítja.

5. Az 59/2010. (V. 17.) számú határozat végrehajtásának határ-
idejét 2011. január 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2010. november 19.

Nyertest hirdettek a közvilágításra  
és az intézmények áramellátására

145/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telepü-

lés közvilágítására, valamint az önkormányzati intézmények 

HATÁROZATOK



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2010. DECEMBER 5

áramellátására benyújtott árajánlatok közül az MVM Partner 
Zrt. szolgáltató árajánlatát fogadja el közvilágításra 14,50 Ft + 
áfa/kWh értékben, az intézmények áramellátása tekintetében 
18,60 Ft + áfa/kWh értékben.

Megbízza a polgármestert, hogy szerződéskötés előtt kezdemé-
nyezzen tárgyalást a nyertes szolgáltatóval az elfogadott ár-
ajánlatnál kedvezőbb ár elérésére. 

Amennyiben a tárgyalások eredményeként kedvezőbb árat sike-
rül kialkudni, a szerződést ennek megfelelően kösse meg. 

Kedvezőbb ár hiányában az elfogadott ajánlatnak megfelelően 
kerüljön sor a szerződéskötésre.

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

Jóváhagyták az együttműködési megállapodást  
a DÉMÁSZ-szal

146/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező EDF DÉMÁSZ-szal 
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy szerződéskötés előtt kezdemé-
nyezzen tárgyalást a szolgáltatóval a szerződéstervezetben sze-
replő keretösszegnél (204 827 Ft) nagyobb összeg elérésére. 

Amennyiben a tárgyalások eredményeként kedvezőbb keretösz-
szeget sikerül kialkudni, a szerződést ennek megfelelően kös-
se meg. 

Kedvezőbb keretösszeg hiányában az elfogadott ajánlatnak meg-
felelően kerüljön sor a szerződéskötésre.

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

Közvilágítási lámpatestet szereltetnek fel
147/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újköz u. 74. szám előtti meglévő villanyoszlopra 1 db 
közvilágítási lámpatestet szereltet fel. A fejlesztéssel kapcsola-
tos 56 250 forintos költséget a DÉMÁSZ-szal kötött együtt-
működési magállapodás terhére kell elszámolni. 

A munkák elvégeztetésével, és a szükséges szerződések aláírásá-
val megbízza a polgármestert. 

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

2011. február 28. a kivitelezésre

Támogatják a Búvópatak Alapítványt
148/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Búvópatak Alapítvány közhasznú szervezetet támoga-
tási kérelmének megfelelően, az abban megfogalmazott célra 
50 000 Ft támogatásban részesíti a költségvetés tartalékalapjá-

nak terhére. Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét a támoga-
tás kapcsán szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31.

Támogatják  
a keresztény ifjúságért alapítványt

149/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítványt támoga-
tási kérelmének megfelelően 216 000 Ft támogatásban része-
síti a tartalékalap terhére. 

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

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

Jutalom a köztisztviselőknek
150/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára a pol-
gármesteri hivatal személyi kiadásai bérmaradványa terhére  
4 515 000 Ft erejéig munkáltatói jogkörön alapuló jutalomke-
retet hoz létre. 

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét a költségvetéssel kapcso-
latos intézkedések megtételére. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31.

Jutalom a polgármesternek
151/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára létre-
hozott jutalomkeret terhére Szebellédi Zoltán polgármestert  
1 havi illetményének megfelelő, bruttó 425 200 Ft jutalom-
ban részesíti.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31.

Jutalom a közalkalmazottaknak
152/2010. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal közalkalmazottai számára brut-
tó 20 000 Ft/fő 2 819 400 Ft jutalomkeretet biztosít a tarta-
lékalap terhére.

Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét a költségvetéssel kapcso-
latos intézkedések megtételére.

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2010. december 31.

HATÁROZATOK
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Az 500 m³-es vasbeton víztorony 
1992-ben a vízminőség javító 

program keretében épült, kiváltva a ko-
rábbi hidroforos nyomásbiztosítást.

A torony építése csúszó zsalus mód-
szerrel történt. Ez azt jelenti, hogy nem 
építik ki előre a teljes zsaluzást, hanem 
annak csak egy részét. A vasalat elkészí-
tését betonozás követi, majd a zsalut fel-
jebb csúsztatják.

Nagyon lényeges a folyamatos mun-
kavégzés, a beton megfelelő kötése mi-
att. A kivitelezés során – meghibásodás 
miatt – a folyamatos betonozás meg-
szakadt, az újraindítást követően már 
nem kötött hézagmentesen a régi és az 
új beton. A torony feltöltése után ezen a 
részen erőteljes vízszivárgás történt, en-

nek megszüntetésére műgyantát alkal-
maztak. A szigetelés élettartama lejárt, a 
torony belső felületét műanyag fóliával 
bélelték ki, amely kivitelezési problé-
mák miatt nem volt vízzáró. A vállalko-
zó többszöri próbálkozása ellenére sem 
tudta elvégezni a javítást, így új megol-
dást kellett keresni, melynek lényege egy 
olyan cement alapú anyag alkalmazása, 
amely a beton pólusait kitölti, teljesen 
vízzáróvá teszi. Az anyaggal először a 
torony belső felületét vakolták be, azon-
ban az eredeti beton rossz állapota miatt 
a külső felület vakolására is szükség volt.

A munkálatokat elvégezték, a torony 
vízszivárgása megszűnt, teljes értékűen 
vesz részt Újkígyós vízellátásában.

Schalbert Géza ügyvezető

Az újkígyósi víztorony szivárgásának története

Szegeden rendezték meg a Mikulás-
kupa nemzetközi kick-box versenyt, 

amelyen a magyar versenyzőkön kí- 
vül szlovák és szlovén sportolók is in-
dultak. 

A viadal elsősorban az utánpótlás 
tagjait mozgatta meg, de felnőtt váloga-
tottak is elindultak a megmérettetésen. 
Az újkígyósiak jól szerepeltek, számos 
éremmel, kupával lettek gazdagabbak, 
lezárva a nagyon hosszú és eredményes 
2010 évi versenyidényt. 

Többen mind a két szabályrend-
szerben (semi-contact, light-contact) 
is tatamira léptek, sőt volt, aki duplá-
zott is, és mind a kettőt megnyerte. Az 
újkígyósiak 6 aranyéremmel, 3 ezüsttel 
és 6 bronzéremmel tértek haza.

Forrás: BEOL.Hu

KicK-bOx

Mikulás-kupán bizonyítottak a kígyósiak
ErEdményEk:
Semi-contact szabályrendszerben:
Junior Fiúk. 57 kg: 3. Csík József , 79 kg:  
2. Kertmegi István. 
Kadet 2 kcs. Fiúk. 42 kg: 1. Hídvégi Nándor, 
47 kg: 1. Laurincz Zoltán
Kadet 1 kcs. Fiúk. 3. Krucsai Gergő
Gyermekek. Fiúk. 3. Magyar István 
Felnőttek. Nők. 50 kg: 1. Rétlaki Renáta
Junior Nők. 65 kg: 3. Somogyi Kitti
Kadet 1 kcs. Lányok. 37 kg: 1. Laurincz 
Boglárka
Gyermekek. Lányok. +32 kg: 3. Török Dóra

Light-contact szabályrendszerben:
Junior Fiúk 69 kg: 1. Himler Gábor, 74 kg:  
3. Kertmegi István  
Kadet 2 kcs. Fiúk. 57 kg: 2. Himler Bence
Kadet 1 kcs. Fiúk. 32 kg: 1. Krucsai Gergő 
Felnőttek. Nők. 50 kg: 2. Rétlaki Renáta

AnyAkÖnyvI HírEk
2010. november hó :

SzületéSek:
Bencsik Rebeka (3200 g, 48 cm), Gyula, 2010. 

november 30., édesanyja: Gulácsi Márta, 
édesapja: Bencsik Zsolt.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2010. novem-

ber 12., menyasszony: Tomasovszki Eri-
ka újkígyósi lakos, vőlegény: Petrás Csaba 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Fáber Andrásné Bukta Ilona Katalin, szüle-

tett: 1938. november 26., elhunyt: Gyula, 
2010. november 10., volt Újkígyós Béke 
u. 20. szám alatti lakos.

Sándor Péterné Trutz Anna, született: 1936. 
október 28., elhunyt: Újkígyós, 2010. no-
vember 12., volt Újkígyós Ady Endre u. 
102. szám alatti lakos.

Bella Erzsébet, született: 1970. február 22., 
elhunyt: Újkígyós, 2010. november 13., 
volt Újkígyós, Ady Endre u. 144. szám 
alatti lakos.

Tóth Gáborné Göcző Julianna, született: 1933. 
október 20., elhunyt: Újkígyós, 2010. no-
vember 14., volt Újkígyós, Dózsa György 
u. 27. szám alatti lakos.

Katona Jánosné, született: 1925. március 
19., elhunyt: Mezőhegyes, 2010. novem-
ber 14., volt Újkígyós, Szent István u. 45. 
szám alatti lakos.

Szene Mihályné Prókai Veronika, szüle-
tett: 1940. október 4., elhunyt: Gyula, 
2010. november 22., volt Szabadkígyós, 
Ókígyósi u. 159. szám alatti lakos.

Oláh András, született: 1936. április 3., el-
hunyt: Gyula, 2010. november 29., volt 
Újkígyós, Gyulai u. 69. sz. alatti lakos.

Római Katolikus Egyházközség
Újkígyós Város Önkormányzata
Fair Play Ruházati Bolt
Szebellédi Zoltán
Cédrus-Bokor Kft.
Bánfi László 
KARITÁSZ Szeretetszolgálat

Ag-Fa-Med Bt.
Sarki Fűszeres
Katona János 
Anna Virágbolt
Bánfiné Csizmadia Ágnes
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Újkígyósi Szervezete

AJÁNDÉKUTALVÁNY A 65 ÉV FELETTIEKNEK – 2010.
A 65 év felettiek karácsonyi ajándékutalványát a következő személyek,  

szervezetek és vállalkozások támogatták:

Nagylelkű támogatásukat köszönjük!
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November 27-én a Wenckheim 
parkban a Hazaváró Emlékkút 

körül felállított hatalmas sátor adott 
otthont az immár hagyománnyá vált 
Kígyósi Ádvent rendezvénysorozatnak. 
A programok délelőtt 10 órakor a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület „Szőt-
tesek és fonott bútorok” című kiállításá-
nak megnyitójával kezdődtek a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház konferencia-
termében. Szebellédi Zoltán polgármes-
ter köszöntője után dr. Pap István, a 
Békés Megyei Művelődési Központ 
nyugalmazott igazgatója mutatta be az 
egyesület tevékenységét és a kiállításra 
elhozott munkáit. A megnyitót a Ten-
gelic Énekegyüttes fellépése zárta.

A rendezvénysátorban Szamosvári 
Zsolt, a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatójának beszédét kö-
vetően, a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény óvodásai ének-
kel és tánccal örvendeztették meg a szü-
lőket és a többi érdeklődőt. Tücsök Peti 
zenés műsorával folytatódott a rendez-
vény, majd ismét az óvodások következ-
tek. 15 órakor az újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola művészetokta-
tásában részesülő tehetséges diákjai szó-
rakoztatták a közönséget. 

A rendezvény ideje alatt a résztvevők-
nek ingyenes forró teával, forralt bor-
ral, fánkkal, lángossal és mézeskaláccsal 
kedveskedtek a szervezők. 

A sátorban egész nap játszóház várta 
a gyerekeket, ahol kipróbálhatták – töb-
bek között – a nemezelést, gyöngyfű-
zést, karácsonyi díszek készítését, 
gyertyakészítést, vesszőfonást, valamint 
csipkeverők, fazekasok és vászonszövők 
bemutatóját lehetett megtekinteni. 

Este 6 órakor az újkígyósi Szűz Má-
ria Szent Neve Katolikus Templom előtt 

elhelyezett hatalmas ádventi koszorún 
Szebellédi Zoltán, Szamosvári Zsolt és 
főtisztelendő Rényes Imre, a Szent Er-
zsébet Szeretetotthon lelkésze gyújtotta 
meg az első gyertyát. A gyertyagyúj-
tást követően a templomban került sor 
az ádventi jótékonysági hangverseny-
sorozat első koncertjére, ahol Sebestyén 
Márta Kossuth- és Liszt díjas énekesnő 
és Szamosi Szabolcs orgonaművész elő-
adását hallgathatta meg a szép számban 
összegyűlt közönség. A templom mel-
lett felállított sátorban az Összefogás 
Újkígyósért Közhasznú Egyesület tag-
jai teával, forralt borral és süteménnyel 
vendégelték meg az egybegyűlteket.

Az ádventi jótékonysági hangverse-
nyek következő előadása 2010. decem-
ber 4-én 18 órától volt az újkígyósi Szűz 
Mária Szent Neve Katolikus Templom-
ban, ahol az újkígyósi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola jelenlegi és egykori 
alapfokú művészetoktatási képzésben 
részesült növendékeinek műsorát te-
kinthették meg az érdeklődők. A kon-
certen közreműködtek a Harruckern 
János Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és a Kaláris Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény újkígyósi 
növendékei, a békéscsabai Bartók Béla 
Zeneiskola Fúvós- és Furulya Zeneka-
ra és a Gyerekklub Csemeték. 

December 11-én a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar adventi hangver-
senyére került sor.

Közreműködtek: Jeney Zsuzsan-
na – fuvola, Galambos Hajnalka – szop-
rán, Sangala Nicolett – alt, a békéscsabai 
Bartók Béla Vegyeskar, a gyulai Erkel 
Ferenc Vegyeskar (karigazgató - Perla-
ki Attila), a Calandrella Kamarakórus 
(karigazgató – Kutyejné Ablonczy Kata-
lin). Vezényelt: Somogyi-Tóth Dániel.

December 16-án Szekeres Adrien 
énekesnő és zenekara adventi műsorá-
ra várták a szervezők az újkígyósiakat. 
Közreműködött az újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola énekkara. Veze-
tőjük: Zubán Károlyné.

*
A rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban az alábbi személyek és szervezetek 
vettek részt, akiknek ezúton is köszön-
jük a segítséget:

Simonka György országgyűlési képviselő, 
Szebellédi Zoltán polgármester, polgármeste-
ri hivatal, Római Katolikus Egyházközség, 
Széchenyi István Általános Iskola, Napközi 
Konyha, Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény, Ezüstág Gondozási Központ, 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár, Újkígyósért Közalapítvány, Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Egyesülete, Tengelic 
Énekegyüttes, Naplemente Nyugdíjas Klub, 
Újkígyósi Polgárőrség, KARITÁSZ, Római 
Katolikus Egyházközség Családcsoportja, 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szer-
vezete, Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, 
Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesü-
let, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egye-
sület, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 
Harruckern János Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény, Kaláris Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény.

Anyagi támogatóink:
– Újkígyós Város Önkormányzata,
–  Paksi Atomerőmű Zrt., annak vezér-

igazgató-helyettese, Újkígyós Díszpol-
gára Süli János,

–  a Magyar Villamos Művek Zrt., annak 
vezérigazgatója, Tari Gábor,

–  Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás,

– OTP Bank Nyrt.,
– Újkígyósért Közalapítvány.

Gedó Gyöngyi és reck nikoletta

Kígyósi Ádvent 2010.
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Újkígyós
A városról készült kiadványok, termékek, melyek megvásárolhatók  
a könyvtárban és a település rendezvényein

2011-es falinaptár  
„Újkígyósi ünnepek és hétköz napok  

a XX. század első felében”

Megjelent: 2010.

1000 Ft

Mert ennek a hideg télnek  
nemsokára vége szakad…
’56 előzményei, eseményei és  

következményei az újkígyósi népi  
emlékezet tükrében.

Harangozó Imre – Turovszki Krisztián
Megjelent: 2007. 1000 Ft

Újkígyósi Galiba Napok receptfüzet
A város gasztronómiai fesztiváljának 

libafőző versenyére nevezett  
csapatok által elkészített ételek 

 receptjeinek gyűjteménye
Megjelent: 2010.

300 Ft

A falu közepe 
Újkígyósi helytörténeti és honismereti 
olvasókönyv „Zsótér József emlékére”.

Szerkesztette: Harangozó Imre

Megjelent: 2004.

1500 Ft

„I. Újkígyósi Hazaváró”
Az elszármazottak részére szervezett 

első hazaváró rendezvény  
eseményeiről készített DVD

Megjelent: 2007.

2500 Ft

Králik Jánosné Füzesi Etelka
Újkígyós – Történeti áttekintés  

Városunk története 1996-ig

Megjelent: 1996.

1000 Ft

Itt élni jó
Újkígyós múltja és jelene DVD-n.

Kiadja: Újkígyósért Közalapítvány

Megjelent: 2010.

1000 Ft

Kígyósi triptychon
Válogatott helytörténeti  

tanulmányok.
Szerző: Harangozó Imre

Megjelent: 2009.

1000 Ft

Képeslap Újkígyósról
50 Ft

Képeslap Újkígyósról
50 Ft

Újkígyósi pólók
Galléros  2200 Ft, kerek nyakú  1000 Ft


