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Aképviselő-testület 2008-ban dön-
tött arról, hogy Gera Katalin szob-

rászművészt felkéri egy köztéri alkotás 
elkészítésére. 

Gera Katalin Újkígyóson született. 
Tagja a Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének és a Képzőmű-
vészeti Szövetségnek. A Kaposvári 
Egyetem Művészeti Főiskolai Karának 
docense. Somogy megye művészeti dí-
jasa. Rendszeresen szerepel külföldi és 
hazai tárlatokon. Több önálló kiállítása 
volt, többek között Újkígyóson is. Szob-
rai, domborművei, érmei intézmények, 
múzeumok, magánszemélyek birtoká-
ban találhatók. Negyven köztéri alko-
tása – köztük díszkutak, emlékművek, 
portrék, domborművek – az ország kü-
lönböző városaiban állnak. Újkígyós 
díszpolgára. Kaposvár Városért kitünte-
tetés birtokosa.

A szobrászművész a művelődési ház 
előtt lévő Wenckheim parkba is egy 
díszkutat álmodott meg, amelynek – a 
lakosság véleményét is kikérve – a „Ha-
zaváró emlékkút” nevet adtuk. 

A képviselő-testület a költségek fe-
dezésére a 2009-es és 2010-es költ-
ségvetésben összesen 5 000 000 Ft-ot 
biztosított azzal, hogy igyekezzünk pá-
lyázati forrás elnyerésével és támogatók 
keresésével a költségeket csökkenteni. 
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 

be a Képző- és Iparművészeti Lekto-
rátushoz, amely által 1 000 000 Ft tá-
mogatást kaptunk. A lakosságtól és a 
vállalkozásoktól 1 019 850 Ft adomány 
érkezett a díszkút megvalósításához. 

Biztonsági és esztétikai okok mi-
att fontosnak tartottam, hogy a díszkút 
környezetét szebbé tegyük és kivilágít-
suk. Ezért további támogatókat keres-
tem díszburkolatú sétány kialakítására, 
kandeláberek és padok elhelyezésére, 
amely támogatás részben az Újkígyósért 
Közalapítvány és az Újkígyósi Keresz-
tény Ifjúságért Alapítvány közreműkö-

désével, illetve újkígyósi vállalkozások 
és magánszemélyek adományából való-
sul meg. Az idei költségvetésbe 600 000 
Ft-ot terveztünk be padok és virágládák 
vásárlására, úgy tűnik, a park felújításá-
ra ennél több pénzt nem is kell fordíta-
nunk a város pénzéből, köszönhetően a 
nagylelkű adományozóknak.

Augusztus 20-án olyan közössé-
gi teret adunk át Újkígyós polgárainak, 
amelyre mindannyian büszkék lehe-
tünk. Megújul a Wenckheim park, ahol 
örömmel játszanak a gyermekek az új 
játszótéren, ahol szívesen sétálnak fiata-
lok, idősebbek, ahol a kivilágított sétá-
nyon sétálva vagy a padokon ücsörögve 
lehet megbeszélni esténként a „világ 
nagy dolgait”.

Lelkesedéssel kerestem támogatókat, 
készségesen segítettek, akik tudtak en-
nek a szép célnak a megvalósításában. 
Azt kívánom Újkígyós apraja-nagy-
jának, hogy örömmel vegye birtokba 
kialakuló városközpontunk e szép szín-
foltját. 

Újkígyós Város Önkormányzata ne-
vében köszönetemet fejezem ki minden 
adományozónak, a pályázat készítőinek 
és mindazoknak, akik munkájukkal já-
rultak hozzá a díszkút és környezetének 
elkészítéséhez!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Díszkút a felújított Wenckheim parkban

Testvértelepülések találkoztak
A2010. július 2. és július 12. közöt-

ti időszakban Újkígyós testvértele-
püléséről, Szépvízről, vendégek érkeztek 
a városba. Szép 10 napot töltöttek el 
Békés megyében, több kiránduláson és 
kulturális programon is részt vettek.

Az 1990 óta fennálló kapcsolat már-
már elhalt, de az utóbbi négy évben sike-
rült újjáéleszteni. Azóta a két település 
törekszik arra, hogy évente egy-egy de-
legáció ellátogasson egymáshoz. Ennek 
keretében most közel 70 fős szépvízi 
küldöttséget láttunk vendégül. Ennek  
az eseménynek a megszervezéséhez az 

Európai Unió által meghirdetett Europe 
of Citizens Programme nyújtott segít-
séget. A pályázatot 2010 februárjában 
adta be Újkígyós Város Önkormányza-
ta. A megnyert pénzösszegnek (6584 €) 
köszönhetően a vendégül látott két cso-
portnak megfelelő színvonalú kulturá-
lis és szórakoztató programokat tudott 
szervezni Újkígyós. Az idelátogatóknak 
újkígyósi családok adtak otthont, ez-
zel is erősítve a két település lakói köz-
ti kapcsolatot. 

Az első csoport (24 fő) július 2-án 
érkezett. A számukra szervezett prog-

ramok között szerepelt a szarvasi ar-
borétum megtekintése, Harangozó Imre 
néprajzkutató előadása, a vésztő-mágori 
szabadidőparkban való kirándulás, a 
Paksi Atomerőmű üzemlátogatása, 
Gyulán az Erkel-emlékház megtekin-
tése, a várfürdőben való kikapcsolódás, 
valamint az ópusztaszeri körkép és skan-
zen megtekintése. A hétköznapokban a 
szépvízi és az újkígyósi gyerekek tábor-
ban tanulhatták meg a fafaragás alapjait, 
melynek vezetője Korcsok János és Bogos 
Károly fafaragók voltak. 

Folytatás az 5. oldalon >>
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– Az országban idáig egyedülálló kez
deményezésként jött létre a Körös Men
tőcsoport. Az elmúlt év végére szerezték 
be a működéshez szükséges engedélyeket. 
Mit kell tudni az egységről, mi történt 
eddig ebben az évben?

– Az 58 tagú – 11 hivatásos és 47 ci-
vil tag – csoportnak egyedi formaruhá-
ja van, az érintettek külön igazolvánnyal 
végezhetik munkájukat. A szervezet 
tagjai a legkülönbözőbb veszélyhely-
zetben is bevethetők. Erről a megyei 
közgyűlés elnöke határoz, az opera-
tív irányítást a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság látja el. A szervezet 
a tekintetben is egyedülállónak mond-
ható, hogy eddig hazánkban csak Bu-
dapesten létezett ilyen, egyszerre több 
területen bevethető, speciális egység. A 
Körös Mentőcsoport kutyás és búvár 
egységei mentésben, keresésben jutnak 
komoly szerephez. A csoport ugyanak-
kor rendelkezik egészségügyi, logiszti-
kai egységgel is. Képes akár a balesetet 
túlélő embereknek lelki, pszichológi-
ai segítséget nyújtani, de alkalmas vegyi 
és radiológiai, valamint légi felderítésre 
egyaránt. A szervezet megalakítása után 
ebben az évben, április 29–30-án a men-
tőcsoport felkészítése és gyakoroltatása 
is megtörtént. Az élet úgy hozta, hogy a 
felkészítés után 2 héttel a mentőcsoport 
éles alkalmazása vált szükségessé az ár-
víz sújtotta Borsod megyében.

– Úgy tudom, az egyik legsűrűbben 
lakott megyéről van szó, rengetegen ke
rültek veszélybe. Mit kell tudnunk a tér
ségről?

– Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) 
megye az ország negyedik legsűrűb-
ben lakott, legtöbb településsel rendel-
kező megyéje. A magas településszám a 
sajátos település-földrajzi adottságok-
ra vezethető vissza. A 358 településen 
746 ezren élnek, melyből 127 telepü-

lésen közel 150 ezer ember volt kité-
ve árvízveszélynek. A Tisza, a Bodrog, a 
Hernád, a Sajó és a Takta árvizei a me-
gyében összesen 1501 km2 területet ve-
szélyeztettek.

– Mikor vált kritikussá a helyzet és 
hol alkalmazták a csoportot?

– A kormány 2010. május 17-én, 
18 órakor veszélyhelyzetet hirdetett ki 
BAZ megye közigazgatási területére, 
továbbá rendkívüli készültséget rendelt 
el a Sajó, a Bódva, a Hernád magyar-
országi szakaszain Ónod településig. 
Még ezen a napon kérte egységünk se-
gítségnyújtását a BAZ Megyei Védelmi 
Bizottság a Békés Megyei Védelmi Bi-
zottság elnökétől, aki a felkérésnek ele-
get téve határozatban elrendelte a Körös 
Mentőcsoport alkalmazását, melynek 
megfelelően a csoport riasztási feladata-
it végrehajtva 3 órán belül 35 fővel ké-
szen állt a feladatai végrehajtására. A 
mentőcsoport három elöntéssel veszé-
lyeztetett, kritikus helyzetben lévő te-
lepülés védelmi munkáiban vett részt a 
Sajó mentén Sajóecsegen, a Bódva fo-
lyónál Boldva és Edelény településeken.  
A mentőcsoport állományának alkal-
mazása mellett a borsodi térségbe 18 fő 
tűzoltót vezényeltünk Békéscsaba, Gyu-
la, Orosháza hivatásos önkormányzati 
tűzoltó-parancsnokságok állományából.

– Hová mentek elsőként?
– A Borsod Megyei Védelmi Igaz-

gatóság Operatív Törzsétől kapott 
utasításnak megfelelően az 1100 fős 
Sajóecsegre.

– Első teendők?
– A védelmi munkák koordináció-

ján kívül azonnal megszerveztük a men-
tőcsoport irányítási és kommunikációs 
rendszerét csoporton belül és az elöljáró 
szervek felé egyaránt, illetve a védekezés 
hatékonyságának növelése érdekében a 
településen belüli védekezési helyek kö-

zötti kommunikációs rendszert is kiépí-
tettük. A mentőcsoport pihentetésére 
a település általános iskolájának torna-
termét jelöltük ki, az egészségházában 
egy ideiglenes egészségügyi ellátó pon-
tot létesítettünk. Alkalmaztuk a Krízis 
Intervenciós Csoportot is, feladatuk a vé-
dekezésben részt vevő állományunk pszi-
chés állapotának figyelemmel kísérése és 
szükség esetén a segítségnyújtás volt.

– Azt hallottam, hogy a segítségre szo
ruló, bajba jutott lakossággal is foglalko
zott a kríziscsoport.

– Előfordult az is, hogy megkeresték 
az elöntött területeken lévő lakóházak 
tulajdonosait, és őket próbálták meg-
nyugtatni. Ilyenkor egyik biztos mód-
szer azt erősíteni az emberekben, hogy 
a segítség már megérkezett és a helyze-
tük tovább nem romlik, valamint a vár-
ható az, hogy további segítségnyújtást 
kapnak az elvesztett és féltett értéke-
ik helyreállítása érdekében. De ez a cso-
port is részt vett Sátoraljaújhelyen 500 
fő kitelepített pszichoszociális, mentális 
állapotának felmérésében, melyet más 
szervezetek együttműködő szakembe-
reivel végeztek el.

– Mi volt még a feladatuk Sajó
ecsegen?

– Az árvíz elleni védekezés koordiná-
ciója, melyet a településen lévő tűzoltó 
erők parancsnokával együtt végeztük. A 
településen a csoport öt helyszínen haj-
tott végre feladatot. Részt vett homok-
zsáktöltési, lokalizációs nyúlgátépítési, 
szivattyúzási feladatokban, hiszen a Sa-
jó jobb partján lévő települést a meder-

Az elmúlt év szeptemberében a nyugdíjba vonuló dr. Gáti Zoltánt az újkígyósi 
dr. Takács Árpád váltotta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság me-
gyei igazgatói székében. Ugyan Békés megye képviselő-testülete már 2009. jú-
lius 3-án kelt határozatával támogatta a Körös Mentőcsoport létrehozását, a 
szervezet megalakítása az új megyei igazgatóra hárult. Bár a csoport a 2010-es 
árvíz idején vett részt először élesben mentési munkában, – Orbán Viktor mi-
niszterelnök Takács Árpádnak szóló, július 16-án kelt elismerő oklevele is ezt 
bizonyítja – jól vizsgázott az egység és az igazgató is. Az árvízi védekezésről be-
szélgettünk a polgári védelmi alezredessel.

Beszélgetés dr. takács árpáddal a Borsodi árvízi védekezésről 

Legény volt a gáton az alezredes
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ből kilépő folyó körbevette, ráadásul a 
településen átvezető holt meder a köze-
li sertéstelepről érkező vizet bevezette a 
házak közé, így fertőzésveszély állt fent 
a védekezési helyeken.

– Ezután hol vetették be a csoportot?
– A sajóecsegi védelmi munkák be-

fejeztével Edelénybe vezényeltek. Ott 
is a vezetési és logisztikai háttér megte-
remtésével kezdtük. A fentieken túl itt 
már csak terepen ehettünk, ehhez szük-
ség volt mobil fertőtlenítőhelyek kiala-
kítására. A pihentetési körülményeket a 
váltások biztosítása érdekében hasonló-
képpen az általános iskola tornatermé-
ben biztosítottuk. A szivattyúzáson, a 
gát megerősítésén, a fóliázáson és a sze-
mélyi mentésen kívül a településre ér-
kező segélyszállítmány fogadásában és 
kipakolásában is segédkezett a mentő-
csoport. Miután 21-én délután öt óra-
kor a töltésmagasítási és megtámasztási 
feladatok befejeződtek, a mentőcsoport 
speciális képességeire az azonnali be-
avatkozások tekintetében a továbbiak-
ban már nem volt szükség, ezért másnap 
hazavezényeltek bennünket.

– Hamarosan visszatértek a térségbe 
a megyei tűzoltók.

– A hivatásos önkormányzati tűzol-
tó-parancsnokságok állományából júni-
us 2-án indult el 30 fő az árvízzel sújtott 
településekre, 1 fő katasztrófavédelmi 
mentésszervezési szakember irányítása 
mellett. A létszámot a Békéscsaba, Gyu-
la, Szarvas, Mezőkovácsháza, Szegha-
lom parancsnokságok állományából, 6-6 
fővel állítottuk ki. Három turnusban tör-
tént meg a váltásuk, az utolsó egységek 
június 14-én, hajnalban érkeztek vissza 
Békés megyébe. Mérán, Felsődobszán, 

Nagykinizsen, Felsőzsolcán nyújtottak 
segítséget.

– De ön sem pihenhetett sokáig.
– Június 5–11. között ismét BAZ me-

gyébe vezényeltek.
– Mi volt a feladata?
– A védelmi bizottság operatív tör-

zsében vezetői, irányítási feladatokat 
végeztem. Feladataim közé tartozott a 
katasztrófavédelem, a tűzoltóságok, a 
Vám- és Pénzügyőrség, továbbá a ka-
ritatív és egyéb társadalmi szervezetek 
erőinek és eszközeinek megyei szintű 
irányítása, az elrendelt lakossági kitele-
pítési, befogadási feladatok koordiná- 
ciója.

– A Körös Mentőcsoport megalaku
lásakor is voltak olyan hangok, amelyek 
az egység, a katasztrófavédelmi, tűzol
tósági szervek munkájának szükséges
ségét, létjogosultságát kérdőjelezték meg. 
Kérem, ne hivatalból, hanem az ön által 

bizonyára jól ismert tényadatokból kiin
dulva válaszoljon: szükség van ezekre a 
szervekre?

– Határozottan igen, mi több, felada-
tunkat csak széles körű összefogással 
tudjuk ellátni. 2007-ben a katasztrófa-
védelmi szervek és a tűzoltóságok 2200 
esetben végeztek kárelhárítást – tűzol-
tást és műszaki mentést – a megyében, 
2008-ban 2500 esetben, míg az elmúlt 
évben ez a szám már 3300 volt. Egyre 
több a rendkívüli időjárásból adódó ve-
szélyhelyzet, ezért tisztán látszik, hogy a 
jövő kiemelten szól a biztonságról is. Ez 
napjaink valós problémája, és új társa-
dalmi igényeket támaszt. A jól működő 
védelmi pajzs a társadalmi felelősség-
re épül, ahol az állami és önkormány-
zati szervek mellett számítunk azon 
civil szervezetekre, amelyeknek felada-
tuk van vagy lehet a védekezésben.

Szamosvári Zsolt

A miniszterelnök is elismerte a lelkiismeretes munkát

Az elmúlt hetek rendkívüli időjárása miatt több ma-
gyarországi település és annak lakossága került nehéz 

helyzetbe: a családoknak otthonaikat hátrahagyva kellett 
szükséglakásokba, átmeneti szállásokra menekülniük az ár 
elől vagy a viharkárok miatt. A vízzel elárasztott, a vihar által 
megrongálódott, omladozó házakban egy élet munkája vált 
néhány nap alatt semmivé.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületében 
megfogalmazódott a segíteni akarás gondolata, hogy ebben 
a nehéz helyzetben – a lehetőségeihez mérten – kötelessége 
segíteni a szerencsétlenül járt embertársainkon, ezért hatá-
rozatban döntött az árvízkárosultak pénzbeli támogatásáról, 
és egyben felhívást intézett a lakosság felé, hogy aki teheti, 
támogassa az árvíz miatt hontalanná vált embereket. A tes-
tület 1 179 000 Ft összegű támogatást ajánlott fel a károk 

enyhítésére, míg lakossági adományokból 41 000 Ft gyűlt 
össze. Az így összegyűlt 1 220 000 Ft támogatást fele-fele 
arányban egy alapítványon keresztül a dél-békési települések 
kárainak helyrehozatalára, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Védelmi Bizottságon keresztül az észak-magyaror-
szági károk enyhítésére adjuk át. 

Képviselői indítványra a témával kapcsolatosan egyébként 
tárgyalások folytak arról, hogy Újkígyóson az augusztus 20-i 
tűzijáték elmaradjon vagy csökkentett áron valósuljon meg. 
A tárgyalás eredménye, hogy a tűzijátékot megtartjuk, de 
az érintett vállalkozóval a tűzijáték korábban megállapított  
688 000 Ft szerződés szerinti díjának 450 000 Ft-ra csök-
kentéséről állapodtunk meg. 

Az önkormányzat ezúton is megköszöni az árvíz- és vi-
harkárosultak megsegítésére adott lakossági felajánlásokat!

Újkígyós is segítette az árvíz- és viharkárosultakat
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Újkígyós Város képviselő-testüle-
te 2009 decemberében elfogadott 

közfoglalkoztatási tervében negyedéves 
átlagos létszámban 100 fő bevonását 
tervezte a közfoglalkoztatásba, megfele-
lő jogszabályi háttér és állami támogatás 
mellett. A közfoglalkoztatást két ok-
ból vállalta az önkormányzat: egyrészt, 
hogy a tartós munkanélküliek ne sza-
kadjanak el teljesen a munka világától, 
illetve ezen foglalkoztatással jövedelem-
hez juthatnak az érintettek, másrészt az 
önkormányzat megnövekedett feladat-
ellátásában nagy segítséget nyújt ez a 
foglalkoztatási forma.

Ennek megfelelően folyamatosan ke-
rültek bevonásra a rendelkezésre állási tá-
mogatásban részesülők a határozott idejű 
közcélú foglalkoztatásba, így az év során 
közel 100 főt foglalkoztattunk már.

Ehhez illeszkedve önkormányzatunk-
nál a 2009–2010. téli közmunkaprog-
ramban, a Békéscsaba és Térsége Több- 
célú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
által szervezett és támogatott formában, 
2010. január 15-től június 15-ig pályázat 
alapján 13 fő került közmunkásként al-
kalmazásra, akik a munkaügyi hivatalban 
tartósan együttműködő munkanélküliek 
voltak. Közhasznú foglalkoztatásra az 
önkormányzatnál 2010. július 1. napjától 
október 30. napjáig szintén a munkaügyi 
hivatallal tartósan együttműködő és álta-
luk támogatott 15 fő foglalkoztatása tör-
ténik. 

A fenti közfoglalkoztatott létszám-
mal sikerült az önkormányzatnak az 
alábbi feladatokat elvégeznie (nem teljes 
körű felsorolás): Öreg utcai, Temető ut-
cai és a Dragán temetőkertek kitakarítá-
sa, járdák felújítása és kijavítása, a Gyulai 
út 40. szám alatti rendőrségi szolgála-
ti lakás teljes felújítása, a Kossuth utcán 
parkolók kialakítása, a Petőfi utcában 
lévő, a Vízmű Kft. irodájához tartozó 
szolgálati lakás felújítása, a kerékpárút 
mentén, a Kossuth és Petőfi utcán kis-
fák ültetése. 3 helyen valósult meg erdő-
telepítés, és 2 játszóteret építettek ki. A 
lovaspálya kialakítását és a sportpályán 
a kerítés építését is elvégezték. 16 hek-
tár olajtök kézi munkáinak elvégzése ál-
taluk valósul meg. A közterületi parkok 
rendszeres ápolását és 17 hektár zöldfe-
lület folyamatos fűnyírását végzik el. 

Oláhné Csík Klára  
igazgatási főtanácsos,

Nagy Balázs fizikai csoportvezető

Közfoglalkoztatási 
adatok

Több mint tízmillió  
a pedagógiai kultúra korszerűsítésére

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete részt vett a Békéscsabai 
Kistérségi Társulás által beadott DAOP-
2009-3.2.1./A számú, „Közösségi köz- 
lekedés fejlesztése” című pályázat-
ban, melynek keretén belül a Kistérség  
153 662 000 Ft-ot nyert, melyből az Új-
kígyósra eső összeg 39 000 000 Ft. Ez 
alapján Újkígyósnak 5 853 000 Ft sa-

ját forrást kell biztosítania a pályázat 
megvalósításához. A fejlesztés konkré-
tan a buszmegállók felújítását jelenti: a 
leállóöblök felújítását, a leszállósávok 
díszburkolatos elkészítését és akadály-
mentesítését, valamint a még hiányzó 
várakozóhelyek kialakítását. A munká-
latok várhatóan 2011 tavaszán fognak 
megindulni.

FELHÍVÁS
A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, 
egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatás határideje 2010. 04. 30-án lejárt. 

Amennyiben az adatszolgáltatás ezen időpontig nem történt meg, – a biztosítot-
tak érdekében – haladéktalanul pótolják kötelezettségüket. 

A régió ügyfélszolgálatai továbbra is szívesen állnak rendelkezésükre.

Bővebb információ az ONYF honlapján található (www.onyf.hu)

Közel negyvenmillióból  
újulnak meg a buszmegállók

A Széchenyi István Általános Iskola a 
Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett, TÁMOP-
3.1.5-09/A-2-2010-0249 számú, „Pe- 
dagógusképzések (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerep-
ben)” című programjára pályázatot nyúj-

tott be A Széchenyi István Általános 
Iskola pedagógusainak fejlesztése, peda-
gógiai kompetenciák szélesítése és el-
mélyítése címmel. Az elnyert támogatás 
összege 10 510 882 Ft, melyből az isko-
la 3 fő pedagógus továbbtanulását fi-
nanszírozza.

Saját forrásból tették rendbe a parkolót
Reméljük, örömmel tapasztalta a lakos-
ság, hogy az egykori Róna étterem előtt 
lévő, nagyon rossz állapotban lévő par-
kolót az önkormányzat saját költségén 
helyreállította. Évek óta nem lehetett a 
parkolót rendeltetésének megfelelően 
használni, annak környékén a víz meg-
állt és pangott, a terület ezért ápolatlan, 
rendezetlen volt. Hosszú ideig vártunk 
pályázati forrás bevonásának lehetősé-

gére, azonban pályázatot a kivitelezés-
re nem írtak ki. Az új parkoló nemcsak 
funkciójában hozott előrelépést, hanem 
a környék vízelvezetésének problémáját 
is igyekszünk ezáltal orvosolni. Bízunk 
abban, hogy az új parkoló nemcsak a 
helybeli lakosok szemét gyönyörködte-
ti, hanem a településen áthaladók is egy 
rendezett és szép városként tartják szá-
mon Újkígyóst.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig, DÉLUTÁN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek: 8–12 óráig, DÉLUTÁN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
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A fafaragó tábornak az általános is-
kola adott otthont. Július 8-án érke-
zett meg a második csoport (40 fő), 
akik egy újkígyósi határszemlén vettek 
részt, majd azt követően a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastélyt látogatták meg, il-
letve barátságos futballmérkőzést ját-
szottak az Újkígyós FC-vel. A napot 
egy közös vacsorával zártuk, amely re-
mek hangulatban telt.  A 10 nap záró-

eseménye az Újkígyósi Galiba Napok 
gasztronómiai rendezvény volt, ahol két 
szépvízi csapat is bemutatta főzőtudo-
mányát, valamint egy ottani néptánc-
csoport is fellépett az Összefogás sátor 
színpadán. A Galiba napok rendezvény-
sorozat második napján átadásra került 
a Wenckheim parkban a Székely Alpár 
és Korcsok János által készített, Újkí-
gyós és Szépvíz testvértelepülési kap-
csolatának 20. évfordulójára készített 

emlékoszlop. A vendégek július 12-én 
élményekkel, új ismeretségekkel, a mi-
hamarabbi viszontlátás reményében in-
dultak haza. 

Újkígyós Város Önkormányzata ez-
úton is szeretne köszönetet mondani 
mindazon személyeknek, szervezetek 
tagjainak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a szépvízi vendégek 
kellemes élményekkel térjenek haza!

Gedó Gyöngyi, Mohácsi Virág

Testvértelepülések találkoztak
>> Folytatás az 1. oldalról

„Legyen úgy, mint régen volt!” Aki akarta, arról a régmúlt 
idők stílusában fényképeket készítettek

Zene mellett, jó kígyósi pálinkával locsolgatva gyorsabban 
készült a libalakoma az Újkígyósi Galiba Napokon

Nagy sikere volt a főtt kukoricának a fiatalok körében is –  
a Gazdakör székházának udvarán rendezett vacsorán

A szépvízi vendégek és újkígyósi vendéglátójuk egy asztal-
nál frissültek fel
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– Manapság ismét egyre többet lehet hal
lani a jógáról. A fejekben a legkülönbö
zőbb gondolatok, képzetek társulnak a 
jóga szóhoz. Sokan vallásként tekinte
nek rá, sokan filozófiaként, mások sport
nak gondolják, megint mások pedig lelki 
gyógymódnak. Te mit mondasz, mit gon
dolsz, mi a jóga?

– A jóga az emberi megismerés egyik 
formája, önmegfigyelésen alapuló ta-
pasztalati tudomány, amelynek kapui 
bárki számára nyitva állnak. Népszerű-
sége erőteljes testgyakorlatainak (ásza- 
nák) köszönhető, amelyek a test va-
lamennyi izomcsoportjának edzésére 
alkalmasak, és képesek pozitívan befo-
lyásolni, szabályozni, normalizálni szá-
mos élettani funkciót. Gyakorlása javítja 
az egészséget, növeli a fizikai állóképes-
séget, jó közérzetet teremt, mentális 
megtisztulást hoz és az életminőség ja-
vulását eredményezi. 

– Mostanában divatos dolog jógázni. 
De miért lehet szüksége az európai, ma
gyarországi embernek erre a keleti böl
csességre?

– A jóga teljes és tökéletes rendszert 
alkot. A gyakorlat hátterében ott áll a fi-
lozófia, de ezen túlmenően a test szá-
mára is lehetőséget biztosít az egészség 
fenntartására/helyreállítására, ezáltal se- 
gít megteremteni a test, lélek, szellem 
harmóniáját. Érdemes lenne „eltanulni” 
a keleti embertől a képességet: megelé-
gedettnek és hálásnak lenni mindenért, 
ami megadatott. Páréves jógázás már 
hozzásegíthet ezen hozzáállás kialakulá-
sához. A jóga által olyan eszközt kapunk 
a kezünkbe, amely által megtapasztal-

hatjuk, megvalósíthatjuk annak filozó-
fiáját is. Így válik a jóga a bensőnkből 
vezérelt testformálássá, testünk belülről 
befolyásolt és irányított karbantartásává, 
a tudatos élet művészetévé. 

– Kinek ajánlod? 
– A jóga egy olyan módszer, amely 

segít megelőzni mindenfajta betegsé-
get, és számos – már kialakult – beteg-
ség is jól kezelhető a gyakorlatai által. 
Ajánlom mindazoknak, akik a testük 
karbantartására törekszenek: az ideális 
testsúlyt, az öregedési folyamatok kés-
leltetését, erős és rugalmas izomzatot 
és hajlékonyságot, a szív- és érrendszer, 
az idegrendszer, az emésztőszervrend-
szer, a légzőrendszer edzését szeret-
nék megvalósítani, de azoknak is, akik 
a testben elraktározott mentális feszült-
ségek kioldásával kiegyensúlyozottabbá 
és nyugodtabbá szeretnének válni, vagy 
egyszerűen egészségesebb, tudatosabb 
életet szeretnének élni.  Sohasem késő 
elkezdeni!

A hatha jógáról Nagy Andrea jógaokta
tóval Turovszki Krisztián beszélgetett. 
Az interjút teljes terjedelmében a www.
ujkigyos.hu honlapon olvashatják.

HatHa jóga Újkígyóson, 
keddenként 18.00–20.00 óra között,

a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Hatha jóga Újkígyóson
Városunkban számos helyen lehet ta-
lálkozni egy plakáttal, mely egy új 
szolgáltatás beindulását hirdeti. Ez a 
szolgáltatás a hatha jóga. Nyilván sok 
emberben felmerül a kérdés, hogy mi-
ről is lehet szó? Ennek próbáltunk meg 
most utánajárni Nagy Andrea jógaok-
tató megkérdezésével.

GASZTRO-
MARGÓ

Írások egy gasztronómiai 
fesztivál margójára

A közelmúltban régi/új hagyo-
mányt töltött meg részben új 

tartalommal Újkígyós. A képvise-
lő-testület döntése értelmében min-
den évben július második hétvégéjén 
rendezi meg a település gasztronó-
miai fesztiválját, az Újkígyósi Galiba 
Napokat. A most induló sorozatban a 
rendezvénnyel kapcsolatos tapasztala-
tokról beszélnek a felkért személyek.

Elsőként Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakácsot, a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség elnökét, az Újkígyósi Galiba Na-
pok gasztronómiai fesztivál szakmai 
fővédnökét kérte rövid értékelés-
re Nyemcsok László, a Békés Megyei 
Hírlap munkatársa.

„Köszönet a szervezőknek, a részt-
vevőknek, hogy a Galiba napokkal 
elindítottak egy hagyományt, ahol a 
libából készült ételek kerültek terí-
tékre. Alapos előkészület előzte meg 
a rendezvényt, óriási dolognak tar-
tom, hogy színvonalas receptfüzetet 
állítottak össze, melyben a csapatok 
közölték a megálmodott étel ösz-
szetételét, elkészítési módját. A ven-
dégekkel, turistákkal megosztott 
recepteken keresztül a csapatok lakó-
helyüket, Újkígyóst népszerűsítették. 
Gyönyörű volt az alapanyag, mindig 
örömteli, ha hazai, helyben termelt, 
előállított alapanyagokat használnak 
fel. Igazi hungarikumértékkel talál-
koztunk. Amire a jövőt illetően fel-
hívnám a versenyzők figyelmét, az az 
időpontok betartása, valamint a ki- 
és bepakolás gördülékenyebbé tétele. 
Mindez azonban semmit nem von le 
a libafőzőverseny értékéből.”

ORVOSI ÜGYELET 
Az orvosi ügyelet minden  

hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét  

a 66/247-787-es  
központi ügyeleti telefonszám  
üzenetrögzítője mindig közli.
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Elfogadták az iskola beszámolóját
70/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 

István Általános Iskola 2009–2010. tanévről szóló beszámoló-
ját elfogadja. Megköszöni az intézmény dolgozóinak a tanév-
ben végzett áldozatos munkáját.

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

Elfogadták az óvoda beszámolóját
71/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös 

Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2009–2010. tan-
évről szóló beszámolóját elfogadja. Megköszöni az intézmény 
dolgozóinak a tanévben elvégzett áldozatos munkáját.

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

Elfogadták az óvoda nevelési programját
72/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös 

Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény óvodai nevelési 
programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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

Módosítják a rendezési tervet
73/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetet 
jóváhagyja, egyben megbízza a polgármestert a szerződés alá-
írásával. A rendezési terv módosításának tervezési költségeire 
150 000 Ft + áfa pluszforrást biztosít azzal, hogy ezt a költsé-
get továbbszámlázza az érintett vállalkozó részére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 5.

Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/ 
2010. (I. 18.) számú határozatával döntött a város rendezé-
si tervének módosításáról. A módosítás a várost elkerülő kele-
ti tehermentesítő út betervezését, valamint a jelenleg is meglévő 
külterületi majorok, telephelyek mezőgazdasági üzemi terület-
té való kijelölését foglalja magában. Az elkerülő út a „Marottyi-
tanyától” a „Korcsok”-húsüzemig épülne ki a tervek szerint.

Korábbi határozat határidejének meghosszabbítása
74/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 178/2009. (XII. 21.) számú határozatát az alábbiak sze-

rint módosítja: Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a TAPPE Kft. mint a város hulladék- 
gazdálkodási közszolgáltatója által a jogszabályi háttérnek 
megfelelően átadott kintlévőségét (10 657 188 Ft) közadók 
módjára történő behajtásra átveszi. Az önkormányzat vállalja, 
hogy a kintlévőség 50%-át 2010. december 31-ig behajtja, 
50%-át pedig folyamatosan. Amennyiben az 50% behajtása a 
megadott határidőig nem teljesül teljeskörűen, úgy az önkor-
mányzat 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 50%-ának behajtására 2010. december 

31. A fennmaradó 50% behajtása folyamatos.

Négymillió a Wenckheim park felújításához
75/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződésterveze-
tet jóváhagyja, egyben megbízza a polgármestert a szerző-
dés aláírásával. A Wenckheim parkban felállítandó „Hazaváró 
emlékkút” kiegészítő és környezetkialakítási munkáihoz az 
előterjesztésben leírt feltételek mellett 4 000 000 Ft-ot biztosít 
2010. évi költségvetéséből.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 15.

A Wenckheim park felújítása szinte teljes egészében adomá-
nyokból történik. A legnagyobb adományozó a MAVIR Zrt., il-
letve az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, amely a 
park szépítésének költségeire, ifjúsági közösségi tér kialakítására  
4 000 000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat  kérelmének 
megfelelően. Ezt az összeget használjuk fel a cél megvalósítására. 
(Lásd még az 1. oldalon lévő cikket!)

Lemondtak tiszteletdíjukról a képviselők
76/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó József, 

Harangozó János, Labos János képviselők egyhavi tiszteletdíjai-
ról történő lemondását elfogadja. 

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

Több mint egymillió  
a rendkívüli időjárás károsultjainak

77/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 

időjárás károsultjainak megsegítésére 1 179 000 Ft-ot adomá-
nyoz a költségvetés tartalékalapjának terhére. Megbízza a pol-
gármestert a szükséges pénzügyi intézkedések végrehajtásával, 
azzal, hogy az adomány ténylegesen a rászorultakhoz jusson el. 

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

Határozatok
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Csökkentették két csabaszabadi  
munkatárs munkaidejét

78/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelem-

mel Csabaszabadi község 48/2010. (V. 27.) Ör. sz. határozatá-
ra – úgy dönt, hogy Czene Boglárka és Olasz Tibor csabaszabadi 
kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők teljes munka-
idejét 2010. június 22. napjától napi hat (heti 30) órára csök-
kenti, ezzel az érintettek munkabére is arányosan csökken.

Ennek megfelelően a körjegyzőségi megállapodás „II. A hivatal 
és feladatai” fejezet 1. pontjában a kirendeltségen dolgozó 4 fő 
ügyintéző helyett az állományi létszámot 3,75 főben határoz-
za meg.

Megbízza a körjegyzőt, hogy a körjegyzőségi megállapodás mó-
dosításáról intézkedjen, az SZMSZ-módosítást végezze el 
(SZMSZ III. fejezete 3.1 pontja Csabaszabadi kirendeltség 
létszáma 3,75 főre módosul), valamint a munkaidő csökkenté-
sével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Csatlós László körjegyző
Határidő: 2010. június 30.

Kátyúzták az „M0-st”
79/2010. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a település külterületén lévő nyugati elkerülőúton a ká-
tyúzást elvégezteti. A munkák elvégzéséhez legfeljebb bruttó  
1 400 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésével. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. július 20.

Újkígyós Város Önkormányzatának tervei között már régebb óta 
szerepelt a város külterületén lévő, nyugati elkerülőút kátyúzá-
sának elvégzése. Az önkormányzat pályázati forrásokból szeret-
te volna megvalósítani a felújítást, de sajnálatos módon erre nem 
adódott lehetőség. Ezen ok miatt az önkormányzat összefogott 
az érintett vállalkozókkal, és együttes erővel elvégeztették a leg-
szükségesebb kátyúzási munkálatokat a jelenleg nehezen járható 
útszakaszon, a költségeket fele-fele arányban viselik. Így az ön-
kormányzat 1 400 000 Ft-tal járult hozzá az út járhatóvá té-
teléhez.

Növelték a házi segítségnyújtás ellátotti létszámát
82/2010. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezüstág” 

Gondozási Központ működési engedélyében szereplő házi se-
gítségnyújtás ellátotti létszám 43 főről 63 főre történő bővíté-
sét elfogadja. Megbízza Vida Klára intézményvezetőt, hogy a 
működési engedély módosításához és az alkalmazáshoz szük-
séges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. június 28.

Dokumentumok módosítása az „Ezüstág”-ban
83/2010. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezüst-

ág” Gondozási Központ szakmai programját, a megállapodás-
tervezeteket, a szervezeti és működési szabályzatot és a 
házirendeket az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. június 28.

Megemelték a kátyúzásra szánt összeget
84/2010. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a település belterületi útjainak kátyúzására a 2010. évi 
költségvetésbe betervezett nettó 1 000 000 Ft-ot a tételes fel-
mérés, valamint a kiválasztott kivitelezővel történt áralku alap-
ján nettó 1 820 000 Ft-tal megemeli a tartalékalap terhére. Így 
erre a célra összesen 2 820 000 Ft + 25% áfa = 3 525 000 Ft-ot 
biztosít a költségvetéséből. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésével, továbbá utasítja, hogy a költségvetésben a módosítást 
vezettesse át és azt terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: A kátyúzás elvégzésére: 2010. július 10.
A költségvetés módosítására: 2010. szeptember 30.

Elfogadták a kistérségi beszámolót
85/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Békéscsa-

ba és Térsége” Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Megköszöni a kistérségi iroda munkatársainak a település érde-
kében kifejtett munkájukat.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. július 25. 

Elfogadták  
az SZMSZ-t és a szakfelügyeleti jelentést

87/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sán-

dor Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési sza-
bályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Megbízza 
az intézmény igazgatóját, hogy a szabályzatot az érintettekkel 
ismertesse.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályának Új-
kígyós Város Önkormányzat közművelődési feladatellátásának 
általános, részletes szakfelügyeletéről szóló jelentését elfogad-
ja, a javaslatok megvalósításának lehetőségét megvizsgálja.

Megköszöni Kölcseyné Balázs Mária közművelődési szakfelügye-
lőnek az alapos, mindenre kiterjedő vizsgálatát és a vizsgálat 
alkalmával nyújtott segítőkészségét.

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

Határozatok
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Régi-új vezető az óvoda élén
86/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) be-
kezdésében biztosított hatáskörében – 5 év meghatározott 
időtartamra, 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. nap-
jáig megbízza Balogh Lászlónét, a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény közalkalmazottját (…) a Közös Igazga-
tású Óvodai Intézmény vezetői munkakörének ellátásával.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett – 208 400 Ft – 
magasabb vezetői pótlékát a Kjt. 70.§ (2) bekezdése alapján a 
pótlékalap 400%-ában, bruttó 80 000 Ft-ban állapítja meg. 

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

A képviselő-testület a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény vezetői munkakörének betöltésére ismételten Balogh 
Lászlónét bízta meg. Azt, hogy az intézményben jó szakmai és 
közösségteremtő munka folyik, az is alátámasztja, hogy a veze-
tői beosztás betöltésére sem külső, sem belső riválisa nem volt a 
pályázónak. Ennek alapján a testület jó szívvel döntött Balogh 
Lászlóné további 5 éves megbízatásáról.

Elfogadták a szakmai programokat
88/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezüstág” 

Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai programjait az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. július 19.

Újra kitűzik  
a külterületi utak nyomvonalát

91/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a külterületi földutak nyomvonalainak tisztázása érdeké-
ben elkezdi azok eredeti állapot szerinti kitűzését. 

A képviselő-testület első ütemben az utak kiméréséhez költség-
vetéséből bruttó 300 000 Ft összeget biztosít a tartalékalap 
terhére, továbbá megbízza a polgármestert a kimérések elvé-
geztetésével. 

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

Újkígyós külterületi földútjainak jelenlegi nyomvonala sok eset-
ben nem felel meg az eredeti nyilvántartásban szereplő nyomvo-
nalaknak. Ez a probléma nemcsak az úthasználathoz kötődik, 
hanem az utak melletti művelt területeken is vitákat eredménye-
zett a földhasználók között. A külterületi földutak többsége már 
önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat szükséges-
nek látta az eredeti nyomvonalak tisztázását, melyet a fasorok, 
illetve a vízelvezető árkok kialakításával szeretne tartóssá tenni. 
Első ütemben az önkormányzat a földutak kimérését fogja elvé-
gezni 11 gyűjtőúton, melyhez a költségvetésből 300 000 Ft ösz-
szeget biztosít.

Módosították a vízmű alapító okiratát
89/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Vízmű Kft. alapító okiratának módosítását 
az előterjesztés mellékletében foglalt és jelen előterjesztésben 
szereplő pontosításokkal együtt elfogadja.

Megbízza Schalbert Géza ügyvezetőt, hogy a módosított alapító 
okirattal kapcsolatos intézkedéseket végezze el.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint ala-
pító – Schalbert Géza ügyvezetői megbízását és tevékenységét 
2008. szeptember 16. napjától 2009. szeptember 15. napjáig el-
ismeri és folyamatosnak ismeri el.

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

Nem szükséges a könyvvizsgálói ellenőrzés
90/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Vízmű Kft.-vel kapcsolatos könyvvizsgálói 
ellenőrzésére 2010. július 1-től nem kíván megbízást adni.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. július 26.

Székek és rendezvények a támogatásból
93/2010. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósért Közalapítvány által biztosított 1 800 000 Ft 
támogatásból 1 200 000 Ft + áfa összeget a polgármesteri hi-
vatal tanácskozótermében és a művelődési házban elhelyezés-
re kerülő székek vásárlására, a fennmaradó 300 000 Ft összeget 
rendezvények lebonyolítására használja fel.

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

Határozatok

ÚJKÍGYÓSI VÁROSNAPOK 
WENCKHEIM PARK (Arany János u. 42.)

2010. augusztus 19–20.
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ANyAKöNyVi HÍrEK
2010. június  július hó :

SzületéSek:
Gajdács Ábel (3980 g, 55 cm), született: Békéscsaba, 2010. június 

23., édesanyja: Gazsó Szilvia, édesapja: Gajdács János.
Tóth Zoltán (4660 g, 53 cm), született: Békéscsaba, 2010. július 1., 

édesanyja: Vizi Helga, édesapja: Tóth Zoltán.
Ioja Emilia (3630 g, 52 cm), született: Békéscsaba, 2010. július 8., 

édesanyja: Baciu Iuliana, édesapja: Ioja Marius Vicentiu.
Barna Bálint (3400 g, 50 cm), született: Gyula, 2010. július 13., 

édesanyja: Séner Veronika, édesapja: Barna Ferenc.
Zsilák-Urbán Dániel, született: Békéscsaba, 2010. július 16., édes-

anyja: Covaci Alida Ramona, édesapja: Zsilák-Urbán Mihály.

házaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2010. július 10., menyasszony: Ha-

rangozó Éva újkígyósi lakos, vőlegény: Horváth András 
balogunyomi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. július 24., menyasszony: Bánfi 
Krisztina újkígyósi lakos, vőlegény: Dunai János újkígyósi  
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. július 24., menyasszony: dr. Ber-
ki Hajnalka újkígyósi lakos, vőlegény: Leszkó András békéscsa-
bai lakos.

haláleSetek:
Marosán Péter, született: 1949. október 3., elhunyt: Újkígyós, 

2010. április 9., volt Újkígyós, Ady Endre u. 148. szám alat-
ti lakos.

Nagy Andrásné Tóth Katalin, született: 1925. június 8., elhunyt: 
Újkígyós, 2010. június 1., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám 
alatti lakos.

Elekes Lajos, született: 1919. november 26., elhunyt: Újkígyós, 
2010. június 7., volt Újkígyós, Hosszú u. 63. szám alatti lakos.

Vida Ferenc, született: 1936. április 19., elhunyt: Újkígyós, 2010. 
június 19., volt Újkígyós, Ady Endre u. 19/1. szám alatti  
lakos.

Volent Györgyné, született: 1923. június 6., elhunyt: Békéscsaba, 
2010. június 19., volt Újkígyós, Hosszú u. 5. szám alatti lakos.

Bacsa Anna, született: 1926. június 21., elhunyt: Újkígyós, 2010. 
június 20., volt Újkígyós Szent István u. 46. szám alatti lakos.

Nagy József, született: 1923. április 26., elhunyt: Békéscsaba, 
2010. június 20., volt Újkígyós, Dózsa György u. 3. szám alat-
ti lakos.

Harangozó István, született: 1931. szeptember 8., elhunyt: Békés-
csaba, 2010. július 17., volt Újkígyós, Ady Endre u. 37. szám 
alatti lakos.

Borsi Marianna, született: 1964. december 20., elhunyt: Újkígyós, 
2010. július 19., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám alatti la-
kos.

Masa Antal, született: 1913. május 25., elhunyt: Újkígyós, 2010. 
július 20., volt Újkígyós, Ady Endre u. 128. szám alatti lakos.

FELHÍVÁS

Felhívom Újkígyós lakóinak figyelmét, hogy a már mint-
egy 3 millió embertársunk asztmás megbetegedésében 
elsődleges szerepet játszó allergén növények hatékony ir-
tásában társadalmi összefogásra van szükség.

Az életminőséget nagyban csökkentő asztma súlyos for-
májában életveszélyes is lehet, és így annak okozója, a par-
lagfű (illetve aki annak tömeges elszaporodását elősegíti), 
az állampolgárok egészséges életmódhoz való jogát sérti.

A mezőgazdaságban is súlyos károkat okoz (terméscsök-
kenés, szennyezett vetőmag exportjának meghiúsulása).

A parlagfű: ambrosia elatior (artemisiifolia) L.
Egy növény porzós virágzata akár 8 milliárd pollent is ter-
melhet, ez évente országosan több ezer tonna. E gyomnö-
vény júliustól október végéig virágzik. Irtása leghatásosabb 
tavaszi megjelenésétől kezdve korai gyomlálással, illetve 
tömeges előfordulása esetén a virágzás előtt végzett rend-
szeres kaszálással. Az ellene való védekezést több éven ke-
resztül következetesen kell végezni, mert magja 30-40 évig 
is megőrzi csíraképességét.

A fentiek miatt felhívom a kül- és belterületi ingatlanok 
tulajdonosainak, használóinak figyelmét, hogy fokozottan 
és rendszeresen végezzék a parlagfű elleni védekezést.

Aki a védekezést elmulasztja, szabálysértést követ el, és 
minden rendelkezésünkre álló hatósági eszközzel eljárunk 
ellene!

Mindezek szellemében kérem a lakosság együttmű-
ködését a parlagfű irtásával, illetve a parlagfűvel szeny-
nyezett területek jelzésével az allergiás megbetegedésben 
szenvedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek 
védelme érdekében.

Dr. Csatlós László jegyző

Kedves Lányok, Asszonyok!
A méhnyakszűrő program idén is kezdetét vette! 
Kérjük azokat a hölgyeket, akik meghívólevelet kap-
tak, s igénybe szeretnék venni a helyi védőnők szolgál-
tatását, a következő telefonszámon kérjenek időpontot: 
06-30/486-1086. 
Időpont-egyeztetés hétfő, kedd, csütörtök: 8–10 óra 
között, vagy személyesen ugyanezen időpontokban az 
egészségházban. A szűrés 2010. október 11-éig tart. 
Adatokat gyűjtünk minden meghívólevéllel rendelke-
zőről, ezért azon hölgyek jelentkezését is várjuk, akiknél 
nem aktuális a szűrés, mert pl. orvos végezte a vizsgálatot, 
vagy nőgyógyászati műtéten esett át stb. 
Együttműködésüket köszönjük: 

a Védőnői Szolgálat munkatársai


