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– Nyolcadik éve elnöke az Újkígyósért 
Közalapítvány kuratóriumának. 

– A közalapítvány alapjában véve jól 
működő szervezet volt akkor is, mikor a 
képviselő-testület engem bízott meg a 
vezetésével, világosan megfogalmazott 
célokkal, bejáratott tevékenységekkel. 
Már a megalapítás pillanatában zászla-
jára tűzte helyi értékeink számbavéte - 

lét és közzétételét, 
mindezek mellett 
a tanulni vágyó, 
szorgalmas kígyó-
si fiatalság – le-
hetőségek szerinti 
– támogatását is. 
En  nek eszköze 
alapvetően a felső-
oktatási képzés-
ben részesülő, te - 

hetséges újkígyósi diákok támogatása 
tanulmányi ösztöndíjjal. A vezetésem-
mel fölálló új kuratórium folytatta elő-
deink munkáját. Persze az idő és a 
változó hazai közélet nálunk is kisebb-
nagyobb irányváltást tett szükségessé. 
2004-ben létrehoztunk egy fiataloknak 
szóló elismerést, a Wenckheim Kriszti-
na-emléklapot. Az oklevéllel és az ezzel 
járó arany kitűzővel azokat a helyi fiata-
lokat próbáljuk az elismerés erejével to-
vábbi erőfeszítésre, munkára ösztönözni, 
akik már korábban is kitűntek közösségi 
tevékenységükkel, aktivitásukkal, szor-
galmukkal. A névválasztás sem véletlen 
– s ez érvényesült a 2007-ben módosí-
tott ösztöndíjszabályzatunk átalakításá-
nál is –, célunk olyan lokális kötődésű 
életpályák központba állítása volt, me-
lyek példát, követhető mintát adhatnak 

a mai fiatalok életidegen ideálokkal ter-
helt világában is. Az említett módosí- 
tás kapcsán megalapítottuk például az  
Újkígyós Község Diákja (Adu lescens 
Communitatis Kígyó si en sis) el nevezésű 
kitüntetést, amely ugyan anyagi támo-
gatással nem jár, viszont a kitüntetett az 
erkölcsi elismerés mellett ünnepélyes 
keretek között kapja meg az elismerő cí-
met és az azzal járó művészi kivitelezésű 
tűzzománc kitűzőt. Csak olyan szemé-
lyek részesülhetnek ebben az elismerés-
ben, akik munkájukkal, életvitelükkel és 
társadalmi tevékenységükkel öregbítik 
Újkígyós jó hírnevét, tehát büszke lehet 
rájuk a település minden lakója. Már 
anyagi elismeréssel is jár a Léhner Mi-
hály-ösztöndíjunk, amelyhez egy évfo-
lyam- vagy szakdolgozat elkészítését 
kell vállalnia a pályázónak valamely te-
lepülésünkkel kapcsolatos terület kuta-
tása, tudományos feldolgozása tár gyá- 
ban. Ezt a lehetőséget ebben az évben 
próbálja ki először két sikeresen pályázó 
fiatal.

– És van még a harmadik a tanulmá-
nyi ösztöndíj, amelyet havonta kaphat 
meg a pályázó.

Beszélgetés az Újkígyósért közalapítvány kuratóriumának elnökével

„A világhoz alkalmazkodva is őrizni valamit abból  
az értékből, amit Kígyósnak nevezhetünk...”

Harangozó Imre 2002 óta elnöke az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának. 
A szervezetnek a kezdetektől célja a felsőoktatási képzésben részesülő, tehetsé-
ges újkígyósi diákok tanulmányainak támogatása. A közalapítvány ezen túlme-
nően szinte mindenben részt vállal, ami településünkön történik. Mindezeken 
túl határozott erőfeszítést tesz arra, hogy a jelen és a jövő számára megbízható, 
jól megfogalmazott és pontos adatokat gyűjtsön Újkígyósról. A kuratórium el-
nökével az elmúlt évekről, a jelenről és a jövő terveiről beszélgettünk.

2009. november 9-én, hétfőn, délután 6 
órakor Budapesten, a Magyarok Világ-
szövetsége Semmelweis utcai székhá-
zának Széchenyi termében az MVSZ 
Szent László Akadémia szervezésé-
ben került sor Harangozó Imre Kígyósi 
triptychon című, az Újkígyósért Közala-
pítvány gondozásában megjelent köny-
vének ünnepélyes bemutatójára. 

Az est házigazdája dr. Medvigy Endre  
irodalomtörténész, a Magyarok Há-
zának programigazgatója volt. A kötet 
tartalmát Halász Péter néprajzkutató, 
az előszó írója ismertette. Városunkat 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármes-

tere és a szerző, Harangozó Imre, az 
Újkígyósért Közalapítvány kuratóriu-
mának elnöke képviselte. 

A nagyszámú közönség jelenlété-
ben lezajlott kulturális esemény rang-
ját emelte Ferencz Éva Magyar Örökség 
díjas énekművész közreműködése is. 
A programot megtisztelte jelenlétével 
számos újkígyósi kötődésű jeles alko-
tó is, Molnár M. Eszter költő, publicista, 
Rostás-Farkas György József Atilla-díjas 
író, a Magyar Újságírók Országos Szö-
vetsége cigány szakosztályának elnö-
ke, valamint dr. Andrásy Gyula és Pacsika 
László ismert magyarnóta-énekesek is.

Fővárosban a triptychon

Balról jobbra: dr. Andrásy Gyula, Mol-
nár M. Eszter, Szebellédi Zoltán, Ros- 
tás-Farkas György, Harangozó Imre 
és Pacsika László
 Fotó: Szécsi Ilona

Folytatás a 2. oldalon >>
Harangozó Imre, a 
kuratórium elnöke
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– Igen, ez a Locskay József tanulmá-
nyi ösztöndíj. Ezt tanulmányi átlaghoz 
kötjük, mely érthetően eltérő főiskolai 
és egyetemi képzés esetén. Az ösztön-
díj elvárása igen magas, bizony a számos 
teherrel küzdő fiataljainknak meglehe-
tősen nehéz elérni a négyes tanulmányi 
átlagot, így ez a kitétel egyfajta önsza-
bályozó funkcióként is működik, nem 
nagy öröm, de alapítványunk anyagi le-
hetőségeihez igazítja a támogatásban 
részesíthető hallgatók létszámát.

– Az önök által megkezdett hagyo-
mányhoz híven az elmúlt évben is nemzeti 
ünnepünkön, október huszonharmadikán 
adták át az ösztöndíjakat, elismeréseket. 
Az ünnepség után rövid baráti találko-
zóra, koccintásra invitálták a fiatalokat. 
Amikor elköszönt, mondott egy nagyon 
érdekes, már-már lemondó mondatot. 
Emlékszik még rá?

– Hogyne, de mielőtt még egy-
szer elmondanám, szeretném azt „elő-
készíteni”: kicsit döcögve indult ezen 
a koccintáson a beszélgetés, a végén 
azonban alig akartak hazamenni fia-
taljaink. Tartalmas, meglepően érett, 
elgondolkodtató beszélgetéseknek le-
hettem fültanúja. Ekkor fogalmazó-
dott meg bennem, hogy milyen jó volna 
rendszeressé tenni az ilyen összejöve-
teleket. Fiataljaink jó része messze ke-
rült vá rosunktól, messze a családtól, 
gyermekkori barátoktól, egymástól. Ha 
hozzávesszük, hogy sok egykori ösztön-
díjasunk mára külföldre került, bizony 
hazánkra, szűkebb környezetünk jövőjé-
re nézve elkeserítő képet kapunk: tanult, 
tehetséges fiataljaink nem, vagy csak na-
gyon kis számban jönnek, jöhetnek ha-
za. Persze ez érthető, hiszen egy ekkora 
lélekszámú kisvárosban nincs szükség 
nagyszámú elméleti matematikusra, or-
vosra, ügyvédre, geológusra és még so-
rolhatnám. Ekkor fogalmaztam meg az 
említett mondatot: tudomásul kell ven-
ni, fiataljaink egy része (fájdalmasan 
nagy része) nem Újkígyóson fogja leél-
ni az életét! Ám belül mindig kígyósiak 
maradnak, kötődnek szülőhelyükhöz. 
Ez is lehet érték, hiszen amellett, hogy 
jó hírünket viszik szerte a világba, biz-
tos vagyok benne, ha kell, s ha módjuk-

ban áll, segíteni fogják az őket kibocsátó 
közösséget. Emiatt kellenek, kellenének 
az előbb emlegetetthez hasonló, de im-
már rendszeres, kötetlen összejövetelek. 
Ezek nyomán is erősödjön a lokális ön-
tudat, hogy a lelke mélyén mindenkiben 
megtalálható öntudatos kígyósi felszín-
re kerüljön, s megerősödve ne engedje 
elszakadni településünktől – még a távol 
élő feleinket sem!

– Az ösztöndíjak, elismerések, támo-
gatások mellett a másik fontos cél a he-
lyi értékek számbavétele, propagálása is. 
Gondolom, ennek érdekében is tettek már 
lépéseket.

– Az alapítvány megyei, de orszá-
gos szinten is élen jár egy helytörténeti 
adatbázis kialakításában. Jól tematizált 
archívumot készítünk, melynek fejlesz-
tését ebben az évben folytatjuk. Hogy 
csak egy példát mondjak: a lakosok ál-
tal rendelkezésünkre bocsátott korabeli 
fényképeket digitalizáltuk, s ahogy gyűl-
tek a képek, kirajzolódott Újkígyós régi 
élete. Büszkén mondhatjuk, hogy jelent 
már meg olyan nagy horderejű tudomá-
nyos munka, amely a mi adatbázisunk-
ra is hivatkozik. De megemlíthetem azt 
a hangzóanyag-sorozatot, amelynek el-
ső CD-jét ebben az évben szeretnénk 
közreadni. Szintén 2010-es tervünk – 
bár szerények az anyagi lehetőségeink 
– egy film elkészítése Újkígyósról. En-
nek alkotói a közismert operatőr-rende-
ző Fittler József és a szerkesztő Bujdosó 
Erika. Minden kiadványunkkal egy a  
célunk: értékeink számbavétele, bemu- 
tatása, népszerűsítése, a múltunk feltá-
rása, megőrzése. Ennek érdekében ki- 
adványainkat eljuttattuk (eljuttatjuk) 
egyetemi, megyei, országos könyvtá-
rakba, hogy bárki hozzáférhessen meg-
bízható, jól megfogalmazott és pontos 
adatokhoz Újkígyóssal kapcsolatban. 
Egyébként nem csak kiadványokban 
kell gondolkodnunk, amikor a helyi 
értékek közzétételéről beszélünk: lé-
nyeges, hogy Kígyós múltjának meg-
határozó személyeiről, eseményeiről 
méltó módon megemlékezzünk. Ezért 
vállaltuk fel emléktáblák készíttetését 
és kihelyezését településünk közterüle-
tein. Így állítottunk méltó emléket báró 
Meszéna Ferencnek, Óváry Gyula bácsi-

nak, az ’56-os újkígyósi eseményeknek 
vagy legutóbb a katolikus templomban 
Léhner Mihálynak. Úgy lehetne mindezt 
egyetlen mondatban elmondani, hogy a 
világhoz alkalmazkodva is őrizni vala-
mit abból az értékből, amit Kígyósnak 
nevezhetünk…

– A fentieken túl jelentős részt vállal-
nak egyéb területeken is.

– Már amennyire anyagi lehető-
ségünk engedi. Évek óta könyvado-
mányokkal támogatjuk az óvodát és 
az iskolát is. Legutóbb, a közelmúlt-
ban a Széchenyi István Általános Isko-
la könyvtárának több mint 200 000 Ft 
értékben tudtunk könyveket adni. Úgy 
hallom, ez az adomány mind a pedagó-
gus kollegák, mind a diákok tetszését 
kivívta. Említhetném azt is, hogy Újkí-
gyós a közalapítvány közreműködésével 
jutott olyan céltámogatásokhoz, mely-
nek köszönhetően megvalósulhatott 
többek között a Kígyósi Ádvent, illet-
ve a négy fellépést magában foglaló jó-
tékonysági hangversenysorozat. 

– Tevékenységükhöz a város támogatá-
sán kívül kaptak/kapnak-e támogatást?

– Hála Istennek, vannak még olya-
nok, akik fontosnak tartják az általunk 
megfogalmazott célokat és értéke-
ket. Talán meglepő a mai világban, de 
munkánkat számos magánszemély, he-
lyi vállalkozó is támogatja. Minden tá-
mogatást, a legkisebbet is köszönettel 
fogadjuk! Mindenképpen csak a kö-
szönet hangján említhetem Újkígyós 
Város Önkormányzatát, a Paksi Atom-
erőmű Zrt.-t, annak elnök-vezérigaz-
gatóját, Süli Jánost, a MAVIR Zrt.-t és 
mindazokat, akik az elmúlt években – 
reményeink szerint ebben az évben is 
– adójuk 1%-ával támogatták a közala-
pítványt. Talán nem veszik szerényte-
lenségnek, hogy itt mondok köszönetet 
minden munkatársamnak, köztük az 
Újkígyósért Közalapítvány kuratóriu-
mi tagjainak, akik önkéntes, társadal-
mi munkában vállalt tevékenységükkel 
nagyban hozzájárulnak az itt vázolt cé-
lok megvalósításához!

– Munkájukhoz én is sok sikert és jó 
egészséget kívánok! Köszönöm a beszél-
getést!

Szamosvári Zsolt

Beszélgetés az Újkígyósért közalapítvány kuratóriumának elnökével

„A világhoz alkalmazkodva is őrizni valamit abból  
az értékből, amit Kígyósnak nevezhetünk…”

>> Folytatás az 1. oldalról
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Matematika háziverseny:
2. o.: 1. Kis Gábor
 2.  Koszna Virág,  

Szász András
 3. Sipka Róbert
3. o.: 1. Kovács Márton Attila
 2. Csók Tünde, Gyulai Gergő
 3.  Krucsai Gergő,  

Skoperda Anna,  
Vida Patrik

4. o.: 1. Vozár Mercédesz
 2. Lipták Ingrid
 3. Simon Dóra

Varga Tamás  
matematika háziverseny:

7. o: 1. Benkó Petra
 2. Kása Kata Sára
 3. Paholló Gergő
8. o.: 1. Zsótér Richárd
 2. Békési Zsanett
 3. Csatlós Beatrix

Simonyi Zsigmond  
helyesírási háziverseny:

4. o.: 1. Labos Júlia
 2. Simon Dóra
 3. Vozár Mercédesz
5. o.: 1. Skoperda Boglárka
 2. Hankó Ágnes
 3. Tóth Nikoletta
6. o.: 1. Harangozó Gréta
 2. Békési Vivien
 3. Széll Nikolett
7. o.: 1. Deák Dániel
 2. Kása Kata Sára
 3. Domokos Bálint
8. o.: 1. Bodzsár Nóra
 2. Kiss Noémi
 3. Kovács Renáta
Arany János helyesírási verseny:
Országos 7. helyezett: 

Harangozó Gréta 6. a
Szent-Györgyi Albert  

képzőművészeti verseny:
2. helyezett: Bús Anett 8. a

Molnár Ferenc 1878. január 12-én született. Édesapja, Neu-
mann Mór orvos, édesanyja Wallfisch Jozefa. Középiskolai 

tanulmányait a Lónyai utcai Református Gimnáziumban végez-
te. 1896-tól egy évig a genfi egyetemen, később Budapesten jogot 

tanult. Ebben az időszakban már cikkei jelentek meg budapesti napilapokban. Ez-
zel párhuzamosan irodalmi műveken és idegen nyelvű színdarabok fordításán dol-
gozott. Ekkoriban magyarosította nevét.

Első nagy feltűnést keltő írása az 1901-ben megjelent szatirikus regénye, Az éhes 
város volt. Ugyanebből az esztendőből származik az Egy gazdátlan csónak története cí-
mű lírai kisregénye, melyben egy 15 éves lány tragikus szerelmi történetét beszéli el. 
Első önálló színpadi műve: A doktor úr nagy sikert aratott a vígszínházbeli bemutatón.

1906-ban feleségül vette Vészi Margit festő-írónőt, ez a házasság azonban nem volt 
tartós. Egy lányuk született, Molnár Márta, aki később Sárközi György író felesége lett.

Molnár Ferenc 1907-ben írta meg mindmáig népszerű A Pál utcai fiúk című regé-
nyét. Első külföldi színpadi sikerét is 1907-ben aratta Az ördög című színdarabjával. 
1908-tól már több városban is játszották színpadi műveit (külföldön is), de a polgá-
ri társadalom kritikája miatt az előadások nem mindig találtak kedvező fogadtatásra. 
Legnagyobb sikerét a Liliommal aratta. 1934-ben Fritz Lang megfilmesítette, és alap-
jául szolgált az 1945-ben a Broadwayn bemutatott Carousel (Körhinta) című musi-
calnek. Az első világháború alatt Galíciában volt haditudósító; erről írta 1916-ban az 
Egy haditudósító emlékiratai című könyvét. 1922-ben feleségül vette Fedák Sárit, de ez 
a házasság is hamarosan válással végződött. Az 1920-as és 30-as években sok könnyed 
színdarabot írt, amelyek korának legnépszerűbb színpadi szerzőjévé tették.

1937-ben Svájcba, majd 1939-ben New Yorkba költözött. Amerikában súlyos 
depressziója ellenére forgatókönyveket és színdarabokat írt. 1949-ben mutatták be 
a Broadwayn Panoptikum című darabját. Harmadik felesége Darvas Lili színésznő 
volt. 1952. április 1-jén New Yorkban halt meg.

jeles napok, évfordulók

Molnár Ferenc (1878–1952)

VERSENYEREDMÉNYEK

A Széchenyi István 
Általános Iskola hírei

Újkígyós Város Önkormányzata má-
sodik alkalommal rendezte meg a 

Kígyósi Ádvent elnevezésű programot, 
amelyet 2009-ben egy jótékonysági 
hangversenysorozat kísért. A rendez-
vény helyszínéül a polgármesteri hivatal 
előtt felállított sátor szolgált, ahol a fel-
lépők különböző zenés-táncos produk-
ciókkal szórakoztatták a szép számban 
megjelent közönséget. Az ünnepsé-
get Szebellédi Zoltán polgármester nyi-
totta meg, majd a Krampusz Kórus, az 
újkígyósi óvodások csoportja, valamint 
az Ezüstág Idősek Otthonának lakói 
szórakoztatták a publikumot. A dél-
előtti programokat a Hudák család ké-
zi szövőműhelyének kiállításmegnyitója 
zárta. A délután folyamán színvonalas 
műsorral léptek színpadra a kétegyházi 
Kaláris Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény néptáncosai és a Békés Banda 
tagjai. Az ádventi gyertyagyújtás nívóját 
az általános iskola énekkara és a Tenge-
lic Énekegyüttes produkciója emelte. A 
rendezvény keretén belül látható volt Si-
mon András grafikusművész kiállítása is.

Az ádventi jótékonysági hangverse-
nyeknek az újkígyósi Szűz Mária Szent 
Neve katolikus templom adott otthont, 
ahol olyan neves előadók léptek fel, mint 
Horgas Eszter fuvolaművész és a Jazz 
trió, Mága Zoltán hegedűművész, Somo-
gyi-Tóth Dániel orgona- és Uhrin Viktor 
hegedűművész, valamint a szentegyházi 
Gyermekfilharmónia Haáz Sándor ve-
zényletével. 

A hangversenyek megtekintése in-
gyenes volt, azonban a helyszínen ado- 
mánygyűjtő ládákat helyeztek ki a szer-
vezők. Az adománygyűjtés célja a tehet-
séges és rászoruló újkígyósi művészeti 
iskolások tanulmányainak támogatása, 
illetve hangszerek és fellépőruhák vá-
sárlása volt. Az 1 200 000 Ft-os bevétel 
a 2000 látogató felajánlásából, valamint 
szponzori támogatásokból adódott ösz-
sze, melyet ezúton is szeretne megkö-
szönni az önkormányzat. 

Köszönjük mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Gedó Gyöngyi 
kommunikációs referens

Kígyósi Ádvent 2009-ben
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Csökkentenék az ADITUS sikerdíját
177/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az ADITUS Zrt.-vel (1054 Budapest, Báthori u. 3.) az 
előterjesztés mellékletének megfelelően szerződést köt azzal, 
hogy tárgyalást kell kezdeményezni a sikerdíjak egy százalék-
kal történő csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érde-
kében. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá és a tárgya-
lásokat folytassa le, annak eredményéről tájékoztassa a képvi-
selő-testületet. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  szerződés aláírására: 2010. január 15.,  

a tárgyalás lefolytatására: 2010. január 31.

Közadó módjára hajtják be a TAPPE-s adósságokat
178/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a TAPPE Kft. – mint a város hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatója – által a jogszabályi háttérnek megfelelően át-
adott kintlévőségét (10 657 188 Ft) közadók módjára történő 
behajtásra átveszi. Az önkormányzat vállalja, hogy a kintlévő-
ség 50%-át 2010. május 31-ig behajtja, 50%-át pedig folyama-
tosan. Amennyiben az 50% behajtása a megadott határidőig 
nem teljesül teljeskörűen, úgy az önkormányzat a teljesülésig a 
hátralévő összeget megelőlegezi a TAPPE Kft. részére. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ezzel kapcso-
latos intézkedések megtételével, illetve a szükséges megállapo-
dások aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  a kintlévőség átvételére: 2010. január 15., 

az 50% behajtására: 2010. május 31. 
A fennmaradó 50% behajtása folyamatos.

Módosították a zöldhulladék elszállításának időpontját
179/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a TAPPE Kft.-vel – mint a város hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatójával – kötött közszolgáltatási szerződést úgy 
módosítja, hogy zöldhulladék-szállítás április 15-től decem-
ber 15-ig legyen. Az előterjesztés mellékletét képező módosí-
tó szerződéstervezetet jóváhagyja. Megbízza a polgármestert a 
módosító szerződéstervezet aláírásával.

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

Nem változnak a víz- és csatornadíjak
180/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2010. évre vonatkozó vízdíjat az alábbiak szerint válto-
zatlan mértékben határozza meg:

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

Módosították az alapító okiratot
181/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal alapító okiratát – az előterjesz-
tésnek megfelelően – elfogadja.

Megbízza az aljegyzőt az alapító okirat módosításával kapcsola-
tos intézkedések megtételére.

Felelős: Máténé Kiss Mária aljegyző
Határidő: 2009. december 30. 

Pályázat az egészségház felújítására
182/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DAOP-2009-4.1.1/A kódszámú Egészségügyi szol-
gáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg-szakellátó köz-
pontok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése 
címmel kiírt pályázati lehetőségre az egészségház bővítésének 
és korszerűsítésének megvalósítása érdekében pályázatot nyújt 
be. A beruházás költségét bruttó 55 820 000 Ft-ban fogadja el, 
melyből 50 000 000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként 
igényel. A beruházás megvalósításához 5 820 000 Ft saját for-
rást biztosít 2010. évi költségvetésében. 

Megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és benyúj-
tásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  a pályázat benyújtására: 2010. január 8., 

a költségvetés-intézkedések megtételére:  
2010. február 28.

Támogatás hiányában is korszerűsítik  
az egészségházat

183/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DAOP-2009-4.1.1/A kódszámú Egészségügyi szol-
gáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg-szakellátó köz-
pontok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése 
címmel kiírt pályázat támogatásának hiányában bruttó 6 mil-
lió Ft-ot biztosít az egészségház korszerűsítésére, a 2010. évi 
költségvetés terhére.

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

Határozatok 2010. évre vonatkozó vízdíjak áfa nélkül (Ft/m3)

Lakossági díjak Nem lakossági díjak

2009. évi 
díj

2010. évre 
javasolt

2009. évi 
díj

2010. évre 
javasolt

Vízdíj 187 187 219 219

Csatornadíj 187 187 303 303

Vízterhelési díj 13 13 13 13
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Nem módosítják az önkormányzati ingatlanok  
bérleti díját

184/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazás eredménye: 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződé-
sek nyilvántartásában szereplő bérleti díjakat nem módosítja. 
Azonban amelyik szerződésnél lehetőség van rá, ott az infláció 
mértékét szükséges beépíteni. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert a szerződések felülvizsgálatával és a szükséges 
módosítások megtételével.

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

Elfogadták a közfoglalkoztatási tervet
185/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az – előterjesztés mellékletét képező – Újkígyós Város 
Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási ter-
vét elfogadja. 

Megbízza az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott tervvel kapcsolatos 
további intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Máténé Kiss Mária aljegyző 
Határidő: 2009. december 28.

Elfogadták a szociális szolgáltatástervezési koncepciót
186/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2009–2011. évi szociális szolgáltatástervezési koncep-
ciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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

Elfogadták a DAREH tájékoztatóját
187/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás 2009. november 16-án 
kelt tájékoztatóját elfogadja.

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

Továbbra is befogják a kóbor ebeket
188/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezeteket 
– melyek a kóbor ebek jogszabályoknak és az állatvédelemnek 
megfelelő befogásának és elhelyezésének megoldását teszik le-
hetővé – jóváhagyja. 

A kóbor ebek befogásával kapcsolatos, indokoltan felmerülő tele-
fon- és gépkocsiköltségeket Szekerczés Balázs részére megtéríti. 

A Gyulai Állatotthon Alapítvány részére a szerződés időtarta-
mára 220 000 Ft-ot biztosít támogatásként a szerződés szerint. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződések 
aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: a szerződések megkötésére 2010. január 31.

Gasztronómiai fesztiválsorozat
189/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Galiba-na-

pok” néven hagyományteremtés szándékával, évenként gaszt-
ronómiai fesztiválsorozatot indít útjára. A fesztivál időpontja 
2010-ben július hónapjának második hétvégéje.

Megbízza a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét 
a fesztivál népszerűsítéséhez szükséges intézkedések megtéte-
lével, a részletes programterv és költségvetés kidolgozásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  költségvetési programterv kidolgozására  

2010. január 31.,  
rendezvény megszervezésére 2010. július 11. 

Elfogadták a munkaterveket
190/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, azzal a 
kitétellel, hogy lehetőség szerint a víz- és csatornadíjat, valamint 
a szemétszállítás díját meghatározó rendeletek módosítása a no-
vemberi testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. Megbízza az 
állandó bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági munkaterveket a 
képviselő-testület munkatervének megfelelően készítsék el.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2010. december 31.

Kezdeményezik a rendezési terv módosítását
192/2009. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a településrendezési tervének módosítását kezdeményezi. A ren-
dezési terv módosításába az egyéb javaslatokon kívül be kell épí-
teni a település keleti oldalán tervezett elkerülő, tehermentesítő 
utat. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a rendezési 
terv módosításával kapcsolatos intézkedések megtételével.

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

Határozatok

Az ÁNTSZ-ről és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölé-
séről szóló 326/2006. (XII. 28.) kormányrendelet 2010. január 1-jei 
hatállyal módosult. 
A kistérségi intézetek felsorolásáról szóló 3. számú melléklet vál-
tozása szerint Szabadkígyós és Újkígyós települések koráb-
ban az ÁNTSZ Gyulai Kistérségi Intézet illetékességi területéhez 
tartoztak. A módosítás után ez a két település az ÁNTSZ Békés-
csabai, Békési, Szeghalmi Kistérségi Intézet illetékességi te-
rületéhez került át.
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Köszönöm, hogy ott lehettem!
Újkígyóson az elmúlt évben két-
szer is volt szerencsém meggyő-
ződni Mága Zoltán hegedűművész 
közönséget – így engem is – ma-
gával ragadó, virtuóz és emberi 
játékáról. Az előadóművész nem 
csak zenei, de az emberek irán-
ti önzetlen, emberbaráti alázattal 
lépett színpadra.

Nem véletlen, hogy a művészi 
mellett jótékonysági tevékenysé-
géről is híres. A városavatón ígé-
retet tett, hogy a 100 templomi 
hangverseny keretén belül még 2009-ben visszatér Újkígyós-
ra. Előadására decemberben került sor a katolikus templom-
ban. Itt a tehetséges és rászoruló alapfokú művészetoktatási 
képzésben részesülő gyerekek tanulmányainak támogatásá-
ra és a tanulmányokhoz szükséges eszközök megvásárlására 
ajánlott fel 100 000 forintot.

Ezenfelül 100 személy ingyenesen jutott el január elsejei, 
budapesti újévi koncertjére. Én is a szerencsések között vol-
tam. Szavakkal leírni, elmondani nem tudom azt, hogy mek-
kora élményt jelentett a hangverseny! Azt gondolom, a részt 
vevő újkígyósiak nevében is ki kell fejeznem köszönetemet 
mindazoknak, akik lehetővé tették számunkra az utazást, a 
részvételt! Külön, személyes köszönetemet fejezem ki a pol-
gármesteri hivatal munkatársainak, Szebellédi Zoltánnak, Do-
mokos Zoltánnak, Botyánszki Pálnak, Tóth Ritának és Popol 
Mihálynénak.

Rozsnyai Istvánné

Véradás
2010. januárjának 7. és 8. napján az év első véradását rendez-
ték a művelődési házban. A két napon 121 személy nyújtot-
ta segítő karját. A helyi vöröskereszt titkára örömmel számolt 
be arról, hogy 15 első véradó is segíteni kívánt embertársain. 
Rozsnyai Istvánné hozzátette: a sikeres, zökkenőmentes lebo-
nyolításhoz nagyban hozzájárultak az önkéntes segítők is.

Első ízben vért adók 2010-ben:
Budai Lajos,  Tóthné Gáspár Edina, Szűcs Lajos, 
Juhász Sándor, Szabó Zoltánné, Mohácsi Árpád, 
Balogh Melinda, Kiss Ágnes, Pálfi Alexandra, 
Szebellédi Katalin, Susán Dávid, Tóth Nikolett, 
Susánszki Liza, Kolompár Gyuláné, Kindel Sándor Pál.

Önkéntes személyek, szervezetek:
Gedó Etelka, Darida Józsefné, Jambrik Józsefné, 
Bűcs Károlyné, Masa Miklósné, Csík Józsefné, 
polgármesteri hivatal, Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár.

AnyAkönyVI híRek
SzületéSek:

Bene Dorka (3490 g, 49 cm), Békéscsaba, 2009. december 2., 
édesanyja: Reck Mónika, édesapja: Bene János.

Ördög-Deák Cézár, Békéscsaba, 2009. december 2., édesanyja: 
Ördög-Deák Orsolya, édesapja: Papp Csaba.

Pálfi Dániel (3000 g, 48 cm), Békéscsaba, 2009. december 11., 
édesanyja: Varga Orsolya, édesapja: Pálfi Csaba Antal.

HaláleSetek:
Csányi Antal György, született: 1940. május 15., elhunyt: Új-

kígyós, 2009. december 10., volt Újkígyós, Ady Endre u. 
39/1. szám alatti lakos.

Csatlós József, született: 1956. április 9., elhunyt: 2009. decem-
ber 10. 

Szluka Mihályné Csjaki Judit, született: 1942. november 9, el-
hunyt: Békéscsaba, 2009. december 21., volt Újkígyós, Te-
mető u. 25. szám alatti lakos.

Olvasóink írták…Olvasóink írták…

COOP ABC
REÁL Fűszer-Csemege
Cédrus gyógyszertár
Sarki Fűszeres
Brazil ABC
Tüzép

Paletta Papír-Írószer
Kossuth Csemege
Kínai üzlet (Kossuth utca)
100 Ft-os bolt
Vízmű Kft.

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a szociáliskártya-leolvasó  
készülék 2010. január 12-től a polgármesteri hivatal 
ügyfélkapuján üzemel. 
A készüléket igénybe vehetik a hivatal nyitvatartási  
idejében:

hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig,
pénteken 8–13.30 óráig.

Polgármesteri hivatal, Újkígyós

Újkígyóson a következő üzletek csatlakoztak  
a szociális kártyát elfogadó helyek közé:

Újkígyós Város Önkormányzata 

2010. január 29-én 17 órától  
lakossági fórumot tart
az újkígyósi művelődési ház nagytermében. 

A fórum elsődleges célja a lakosság tájékoztatása,  
illetve a felmerülő kérdések megválaszolása. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Újkígyós Város Képviselő-testülete
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