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– Simonka Úr! Ön országgyűlési képvise-
lő lett. Biztos volt abban, hogy a korábban 
veretlen szocialista ellenfelét maga mögé 
utasíthatja?

– Biztos voltam benne! Egy szegény 
falu szegény családjából származó, gya-
korló keresztény ember vagyok. Meg-
győződésem, hogy amit idáig elértem 
– a jelöltállítást is ide sorolom –, Isten 
akarata volt. Jelöltségi próbatételemmel 
nem akarhatta a Teremtő, hogy elbuk-
juk a választásokat, hiszen nagyon so-
kan sérültek volna. Egyrészt azok, akik 
a térségben mellettem és támogató-
im mellett tették le a voksot, mindezen 
túl pedig legfőképpen a térség lakossága 
sínylette volna meg a bukást, hiszen két-
ség sem férhet hozzá, hogy számunkra 
kedvezőtlen eredmény esetén az ellenfél 
kegyetlen bosszút áll! Mindezen túl már 
az óriási megtiszteltetés volt, hogy nyolc 
szervezet – élükön a Fidesz – MPSZ, 
KDNP és Gazdakörök – is támogatott. 
Tették mindezt akkor, amikor a polgá-
ri oldal az egész országban elismert és 
erős volt, ami – bevallom – erősítette az 
önbizalmamat, annak ellenére, hogy egy 
novemberi felmérésben – az országban 
egyedüliként –, a mi körzetünkre jelez-
ték egyértelműen a kormánypárti jelölt 
első fordulós győzelmét. Ennek meg-
akadályozására kellett egy megfelelő 
jelölt, ekkor jöttem én. Láttam az em-
bereken az elkeseredettséget, a minden 
addiginál nagyobb nyomort, ami ellen 
tenni akartak. Ez még elszántabbá tett, 
mert tudtam, hogy a változásért ösz-
szefognak, s nem egyedül kell végigcsi-
nálnom ezt a gyötrelmes, csöppet sem 
békés időszakot. A társadalom minden 

területéről rengeteg ember megmozdult 
a körzet húsz településén, hogy győze-
lemre vigyük ezt a küzdelmet. Ezt ez-
úton is köszönöm nekik, nélkülük nem 
sikerülhetett volna!

– Említette, hogy a polgári oldal támo-
gatása nagyon fontos volt. Hogy működött 
a jelöltállítás? Ön kereste meg a jelölő szer-
vezeteket, vagy felkérték a választókerület 
képviseletére?

– A jelöltállítás szigorú szabályok 
szerint működik. Emellett a települések 
polgármestereinek többsége is megke-
resett, mivel előre érezhető volt, hogy az 
ellenfél gyűlöletkampányt folytat majd. 
Olyan jelöltet kerestek, aki kiállja a tá-
madásokat és egységet tud teremteni a 
polgári oldalon. Személyemben látták a 
garanciát. 

– Az országos híradás nem mindenről 
tudósított. Mindenhol ennyire személyes-
kedő volt a kampány?

– Tudomásom szerint hazánkban a 
legkeményebb, legnegatívabb gyűlö-
letkampány itt folyt, ellenfelem másra 
sem törekedett, mint az én lejáratásom-
ra. Az eredmények igazolják: az embe-
rek nem hittek a hazugságoknak, a végén 
az őszinteségre szavaztak. Sajnálattal lá-
tom, hogy a kampány végén suttogó pro-
pagandaként folytatódik a lejáratásom.

– Egyébként beszélő viszonyban van 
riválisával?

– Nem múlnak, nem múlhatnak el 
bennem nyomtalanul azok a támadá-
sok, amelyek sem a környezetemet, sem 
a családomat nem kerülték el. Felül kell 
azonban ezen kerekednem! A térség ér-
dekében mindenkivel szükséges egyez-
tetnem. Az itt élők életminőségének 

javítása, a munkanélküliség, a rossz utak, 
a kilátástalanság legyőzése érdekében 
összefogásra van szükség, mert itt nem 
jobb- vagy baloldali, hanem dél-béké-
si, újkígyósi emberek élnek! Minden-
kit képviselnem kell az ország házában, 
mert azonosak a problémáink.

– A jövőben össze tudja-e egyeztetni az 
országgyűlési képviselőséget, a polgármes-
terséget és a vállalkozói tevékenységét?

– Igen. Most elsősorban országgyű-
lési képviselő vagyok. Vállalkozásaimat 
– melyek méreteik miatt egyébként is 
telephelyekre, csoportokra vannak oszt-
va, önálló, felelős vezetőkkel – eddig is 
kitűnően vitték vállukon a kollégáim. 
Mű ködtetésük évek óta automatikus, 
korábban is csak nagyon ritkán, kriti-
kus időszakban kellett beavatkoznom. 
Miután az országban 12 telephelyen 
működünk, s Európában négy ország-
ban tartunk fenn irodát, belátható, hogy 
egyedül nem is győzném, ezért vannak 
területi vezetőim, akik remekül irányít-
ják a vállalkozást személyes mindennapi 
jelenlétem nélkül is. 

Beszélgetés simonka györgy országgyűlési képviselővel

Újkígyósi az ország házában
Simonka györgy, Pusztaottlaka polgármestere Újkígyóson él. A 2010-es or-
szággyűlési választásokon a Fidesz–KdNP színeiben, a 7-es számú választóke-
rület egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeként indult. dr. Karsai Józsefet maga 
mögé utasítva lett tagja a Tisztelt Háznak. Az első fordulóban 48,93%-ot ért el, 
míg politikai ellenfele 26,65%-ot. A mindent eldöntő második forduló azonban 
meggyőző fölényt hozott: Simonka 57,46%-ot, míg Karsai 28,39%-ot ért el.  Vá-
lasztókerületünk országgyűlési képviselőjével beszélgettünk.

Folytatás a 2. oldalon >>
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– A polgármesterség – hasonlóan a 
képviselőséghez – közigazgatási meg-
bízatás, tehát összeegyeztethető és ke-
zelhető a két tevékenység. Mindezen túl 
Pusztaottlaka egy kis település, a köz-
tisztviselőink profi, hozzáértő szakem-
berek, a képviselő-testület pedig igen 
aktív. A Parlamentben öreg rókáknak 
számító képviselők közül jó néhánnyal 
jó kapcsolatot ápoltam eddig is, és most, 
hogy bejutottam, mindenki segítségem-
re van, hogy ott is gördülékenyen intéz-
hessem a munkát.

– Miben érzi magát erősnek, mi az, 
amiben a leginkább segíteni tudja az or-
szágot, a megyét?

– Egész életemben vezetőként dol-
goztam, most is egységet próbálok 
teremteni annak érdekében, hogy térsé-
günket közös erővel fel tudjuk zárkóz-
tatni, s a leghátrányosabb helyzetűek 
köréből a legfejlettebbek közé kerül-
jünk. A mezőgazdaság lehet az a terület, 
amely térségünk, a megye, de az ország 
húzó ágazatává válhat. A mezőgaz-
daságon belül az áruházlánci és a fo-
gyasztóvédelmi szakterületen kívánok 
tevékenykedni annak érdekében, hogy a 

megtermelt árut ne tisztességtelen mó-
don vásárolják fel és értékesítsék.

– Gondolom, van egy központi ütem-
terv, ami alapján megteszik a szükségesnek 
vélt lépéseket. Saját, egyéni körzetére dol-
gozott ki stratégiát?

– A központi ütemtervet a kormány-
zat szabja meg. Az első lépés minden-
képpen a válság, a csődhelyzet elkerülése, 
mert borzasztó gazdasági helyzetben 
van az ország. Ennek érdekében csök-
kentjük a kormányzati és állami szféra 
költségeit például a kisebb létszámú par-
lamenttel, önkormányzatokkal. Emel- 
lett felkutatjuk, megnevezzük és fele-
lősségre vonjuk, elszámoltatjuk azokat,  
akik a kialakult helyzetért felelősek. 
Térségünkben elsőként felmérem a va-
lós, pontos helyzetet. Meggyőződésem,  
hogy az úthálózat-fejlesztés, ezzel együtt 
a befektetők és a piacok idevonzása az 
új munkahelyek létrejöttének alapfel-
tételei. Ennek érdekében a pályázatok 
kiíróival, a politikusokkal, a közigaz-
gatásban dolgozókkal, a helyi vállal-
kozókkal, a gazdákkal, az intézmények 
vezetőivel, a gazdasági élet szereplőivel 
és a polgármesterekkel is egyeztetni kell. 
A tárgyalásokat már elkezdtem.

– Újkígyósi lakosként, lényegében 
újkígyósi országgyűlési képviselőként hogy 
látja városunk jövőjét?

– A településeken belül is fontos az 
egység. Jelen állás szerint Újkígyós a kö-
vetkező négy évben kivételes helyzetben 
lehet! Nem csak azért, mert itt lakom és 
mindent megteszek a település fejlődé-
séért, hanem azért is, mert egy kormány-
párti, elismert és agilis polgármestere 
van a városnak, akit már sokszor láttam 
küzdeni Újkígyós érdekében. A polgár-
mestert és a közös összefogásunkat nem-
csak a kígyósiak ismerik el, hanem azok 
is, akiknek lehetőségük van segíteni az 
ő, a mi és a várhatóan a kisebb létszámú 
testület munkáját a következő négy év-
ben. Szükség lesz arra, hogy megtalálja a 
hangot az új grémiummal is. Fontos lesz 
mindenki számára biztosítania a lehető-
séget, hogy közvetlenül is beleszólhas-
son a város további fejlődésébe. Ügyelnie 
kell arra, hogy azok az emberek, akik 
szemet vetettek az eddigi eredményei-
re, ne tudják lelassítani Újkígyós további 
fejlődését a következő időszakban, ami-
kor valós lehetőségei nyílnak a városnak, 
hogy visszanyerje valódi rangját!

Szamosvári Zsolt

>> Folytatás az 1. oldalról

Beszélgetés simonka györgy országgyűlési képviselővel

Újkígyósi az ország házában

Sokan tapasztalhatták, hogy a polgármesteri hivatal dolgo-
zói határozottabban lépnek fel azokkal szemben, akik va-

lamilyen címen tartoznak az önkormányzat felé. Ennek során 
személyes konzultáció keretében feltárják a kollegák a kintlé-
vőségek nemeit, mértékét, okait és elsősorban részletfizetési 
és a jogszabályban biztosított jogkörben adómérséklési lehe-
tőséget biztosítanak, mely megegyezések során elsősorban a 
tartozó anyagi helyzetéből indulnak ki. Tudomásul veszik az 
eljáró munkatársak, hogy a lakók életkörülményei nehezeb-
bek lettek és ennek megfelelően a lehető legenyhébb terhek 
vállalását teszik csak szükségessé az adósok részéről. 

Az érintett kategóriák az adókon túl a TAPPE felé fennálló 
tartozásokat, a csatornahálózat kiépítésekor lejárt víziközmű-
hozzájárulásokat, a mezőőri járulékokat és a vízdíjtartozáso-
kat is magukban foglalják. 

A kintlévőségek kezelésére hozott intézkedések közép-
pontjában semmiképpen nem a lakosság elleni fellépés áll. 
Egyértelmű cél az, hogy a csökkenő állami finanszírozás mel-
lett bővülő önkormányzati feladatellátás finanszírozását az 
ezen úton keletkező többletbevételekkel is biztosítsuk.

Az eljárási cselekmények a fenti módon azokkal kapcsolat-
ban kerülnek bevezetésre, akik több éve nem teljesítik a kö-
telezettségüket. Azt gondoljuk, hogy a többéves elmaradások 
sok esetben nem a nehéz helyzet eredményei, hanem sokkal 
inkább mentális és felelősségi problémákat tükröznek. Sok 
esetben maga az adós is megkönnyebbül azzal, hogy konzul-
tálhat a tartozásairól és lehetősége nyílik az ezzel kapcsolatos 
nyomasztó teher általa korábban nem ismert módon történő 
csökkentésére. 

Számos alkalommal lehetőség nyílik a nemfizetés mögött 
meghúzódó jogi vagy ténybeli félreértések, pontatlanságok, 
viták rendezésére is. 

Fontos célkitűzés az is, hogy az ún. adófizetési morál ja-
vuljon és ezzel a közterhek viselése egyenletesebb legyen. Ne 
csak azoknak kelljen viselni a terheket, akik maguktól is fele-
lősen teljesítik a kötelezettségeiket. 

Kérjük tehát a lakosság megértését és a közös együttműkö-
dést a kintlévőségek kezelésével kapcsolatban. 

dr. Csatlós László
jegyző

Önkormányzati kintlévőség-kezelés  
nehéz körülmények között
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P échy Blanka színművésznő 1960-ban 
tett alapítványa indította el a Ka-

zinczyról elnevezett Szép Magyar Be-
széd versenyt, amely az eltelt évtizedek 
során országos mozgalommá vált. Az 
országos döntőn csak azok a versenyzők 
indulhatnak, akik még nem nyerték el a 
Kazinczy-érmet. A háromnapos döntő 
egy maximum 3 perc időtartamú, szaba-
don választott, 20-21. századi esszé vagy 
értekezés (részlet) felolvasásából, egy 
kötelező szöveg tolmácsolásából és egy 
„Beszélni nehéz!” jellegű feladat írásbeli 
megoldásából áll.

Ebben az évben ismét megmérettet-
te magát az újkígyósi Bús Diána, aki a 
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Szakközépiskola 12. év-
folyamát végezte. Kitartó próbálkozását 
siker koronázta: 2010-ben hazahozhat-
ta a Kazinczy-érmet.

– Azt gondolom, Újkígyós lakossága ne-
vében is gratulálhatok kimagasló teljesít-
ményedhez. A döntőről mit érdemes még 
tudnunk, hogyan kerül valaki a fináléba?

– Köszönöm, igazán jólesik az elis-
merés! A döntőig, a sikerig talán szá-
momra volt leghosszabb az út. Ez az év 
a harmadik, amikor döntős voltam. Az 
élet fintora, hogy míg az előző két év-
ben megyei első helyezettként vártam a 
végső megmérettetést, addig idén máso-
dik lettem csupán a megyében, de Ka-
zinczy-érmet vehettem át.

– Gondolom, ezt a versenykiírás lehető-
vé teszi.

– Igen, a megyei versenyek első és 
második helyezettjei jutnak be a finá-
léba, melyet három kategóriában hir-
dettek meg: gimnáziumi tanulóknak, 
szakképző iskolák (szakközép-, szak-
munkásképző, szakiskola) tanulóinak és 
a határon túli magyar középiskolák ta-
nulóinak.

– Lehet tudni, hogy hányan vágtatok 
neki a Győrben megrendezett döntőnek?

– A döntőre minden megye kategóri-
ánként (gimnáziumi tanulók, szakképző 
iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyé-
ken kívül Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs, Szeged városok 2-2 és Budapest 
12-12 tanulóját küldheti el. Az országos 
döntőn mindkét kategóriában 15-15, 
valamint a határainkon túli magyarság 
képviselői közül maximum 5 diák nyeri 
el a Kazinczy-érmet és a vele járó pénz-
jutalmat.

– Egyedül készültél fel, vagy volt se- 
gítőd?

– Ebben az évben új pedagógus vál-
lalta, hogy a lehető legjobb tudása sze-
rint segít felkészülni. Ő Szabó Ila tanár 
és költő, akinek ezúton is köszönöm ál-
dozatos munkáját! Meg persze a szü-
leimnek is hálával tartozom, hiszen 
mindenben mellettem, mögöttem áll-
tak, s ez felbecsülhetetlen segítség volt.

– Korábbi beszélgetésünkön említetted, 
hogy szüleid nem voltak veled a döntőn. 
Hogy fogadták a hírt?

– Anyát hívtam fel telefonon. Elő-
ször közöltem vele a hírt, hogy sajnos 
ebben az évben sem nyertem, majd pó-
kerarccal elmeséltem a döntő menetét, 
töviről hegyire. Kicsit hagytam, hogy vi-

gasztaljon, végül aztán elárultam Neki, 
hogy dédelgetett álmom beteljesedett, 
Kazinczy-érmes lettem! Természetesen 
nagyon örült, s hála Istennek, nem hara-
gudott meg a tréfámért.

– A két kötelező kategória előre megha-
tározott, arra rákészülni nagyon nehéz. 
Mi volt a szabadon választott írás?

– Márai Füveskönyvéből Az igazság-
talanságról és a beavatkozásról című írá-
sát választottuk ki.

– Közgésként nem kimondottan a „szak-
területeden” arattál sikert. Továbbtanulási 
terveid között inkább a szép beszéddel, a 
magyar nyelvvel foglalkozó felsőfokú kép-
zés szerepel, vagy ez a verseny „csak” egy 
izgalmas kirándulás volt számodra?

– Ez sokkal több volt, mint kirándu-
lás! Álmom az, hogy ezt a területet mi-
nél jobban, alaposabban megismerjem. 
Ezért, bár még időben messzebb van, 
de Szegeden szeretnék továbbtanulni 
kommunikációs és média szakon, azon 
belül pedig rádiós műsorvezető szakte-
rületen.

– Kívánom, hogy álmod megvalósuljon 
és évek múlva ne csak halljunk rólad, ha-
nem hallgassunk is téged!

Szamosvári Zsolt

DéDelgetett álma vált valóra az újkígyósi Diáknak 

Három év kitartó próbálkozás után Kazinczy-érmes lett 

TÁ J É K O Z TAT Ó
Újkígyós Város Önkormányzata által meghirdetett Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi forduló-
jára felsőoktatási hallgatók részéről („A” típusú pályázat) 53 fő pályázott, a tanulmányokat kezdeni kívánók részéről („B” tí-
pusú pályázat) 2 fő. A képviselő-testület a pályázók szociális helyzetét figyelembe véve döntött a támogatások odaítéléséről, 
mely szerint 55 főt részesít havi 4000 Ft összegű támogatásban 10 hónapon keresztül. Az Újkígyós Város Önkormányzat 
által megítélt összeghez hozzáadódik a Békés Megyei Önkormányzat által megítélt 1000 Ft/hó, illetve az állami kiegészítés 
is (4000 Ft/hó), így a pályázók összesen 10 000 Ft/hó összegű támogatást kapnak a tanulói jogviszony fennállása esetén.
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Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-tes tü le tének 
6/2010. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelete  

az egyes szociális ellátásokról és az intézményi térítési 
díjakról szóló 1/2007. (I. 30.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a 21/2007. (X. 16.), 
29/2007. (XII. 18.), 2/2008. (I. 22.), 4/2008. (II. 28.), 6/2008. 
(IV. 01.), 10/2008. (V. 20.), 15/2008. (VIII. 12.), 2/2009.  
(I. 20.) és a 16/2009. (IV. 28.) és a 2/2010. (I. 19.) számú rende-
lettel módosított 1/2007. (I. 30.) számú, az egyes szociális ellá-
tásokról és az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosították:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézmé-
nyi térítési díjának maximum mértékét a képviselő-testület az 
alábbiakban határozza meg:

1. Otthon közeli ellátások:
Szociális étkezés:

80 Ft + áfa = 100 Ft/adag
Szociális étkezés kiszállítási díja:

50 Ft + áfa = 63 Ft, azaz 60 Ft
Nappali ellátás:

100 Ft + áfa = 125 Ft, azaz 130 Ft/adag (reggeli, ebéd)
80 Ft + áfa= 100 Ft/adag (ebéd)
20 Ft/nap (tartózkodás)
70 Ft/nap (étkezés + tartózkodás esetén)

Házi segítségnyújtás: 40 Ft/óra
2. „Ezüstág” Idősek Otthona gondozottak térítési díja:

2250 Ft/nap
67 500 Ft/hó

A térítési díjakra az áfatörvény 85. § (1) bekezdés f–i pontjai az 
irányadók.

A többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény és a 29/1993. (II. 17.) korm.-
rendelet figyelembevételével az intézmény vezetője állapítja 
meg a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat konkrét 
összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani.

Újkígyós Város Önkormányzat  
Képviselő-testü le tének 7/2010. (IV. 20.) számú  

rendelete a 2009. évi zárszámadásról
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államház-

tartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi 
zárszámadásról alkotott rendeletet, melyet a polgármesteri hi-
vatalban tekinthetnek meg.

Újkígyós Város Önkormányzat  
Képviselő-testü le tének 8/2010. (V. 18.) rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  
szóló 5/2010. (II. 25.) számú rendelet  

módosításáról
Az Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állam-

háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, va-
lamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször 
módosított, 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben meg-
határozottakat – a 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.  
(II. 25.) számú rendeletét módosították a képviselők. A rende-
letet a polgármesteri hivatalban tekinthetik meg.

renDeletek

Elfogadták a rendőrségi beszámolót
43/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyós 

város 2009. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi be-
számolót elfogadja.

Megköszöni a rendőri szerveknek a település közbiztonsága ér-
dekében kifejtett munkáját.

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

Elfogadták a polgárőrség beszámolóját
44/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyó- 

si Polgárőr Szervezet tevékenységéről szóló beszámolót elfo-
gadja.

Megköszöni a polgárőröknek a település közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett munkájukat.

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

Elfogadták a mezőőrök beszámolóját

45/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei  

őrszolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogad-
ja. Megköszöni a mezőőröknek az eddig elvégzett munkájukat.

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

Elfogadták a civil szervezetek, sportegyesületek  
beszámolóit

46/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemen-

te Nyugdíjas Klub; a Vöröskereszt helyi szervezete; a Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Egyesülete; az Ipolyi Arnold Népfőiskola; 
az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezete; az Újkí-
gyós Gyermek- és Tömegsportjáért Közhasznú Alapítvány; az 
Újkígyósi Erősport Egyesület; a Lovassport Klub; az Újkígyósi 
Futball Club, a Viharsarok Autó-Motor Sportegyesület; az 
Újkígyósi Szabadidő SC (kick-box); a Felföldi István DSE 
Női Kézilabda Szakosztály tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.

Határozatok
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Megköszöni a civil szervezetek és sportegyesületek település ér-
dekében végzett munkáját.

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

Rendelkeztek a pénzmaradványról
47/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 

pénzmaradványát 144 950 688 Ft-ban elfogadja, amelynek fel-
használásáról a következők szerint rendelkezik:

– 2010. évi költségvetésben tervezve pénzmaradvány  
 81 759 000 Ft

• felhalmozási   50 202 000 Ft
• működési  31 557 000 Ft

– Környezetvédelmi alapszámlán lévő pénzeszköz,  
környezetvédelmi célra   384 045 Ft

– Belvízkárra elkülönített számlán lévő pénzeszköz 670 365 Ft
– Munkáltatói lakásépítési kölcsön  677 318 Ft
– Víziközmű-társulati számlán elkülönített pénzeszköz 

 302 718 Ft
–  Ezüstág Idősek Otthonában az egyszeri bekerülési  

díjának visszafizetési kötelezettsége  20 280 000 Ft
– Szállítói kötelezettség  6 143 000 Ft
– PHARE-hitel  15 450 000 Ft
– Tartalék; későbbi képviselő-testület által meghatározott  

célokra  10 370 601 Ft
– A 2009. évi keresetkiegészítés és a járulékcsökkentés  

elszámolása  227 139 Ft
– A 2008. évi támogatások, hozzájárulások elszámolásának  

felülvizsgálata  3 717 882 Ft
– A felülvizsgálat miatt fizetendő kamat  539 256 Ft
– Emlékkút építése  1 000 000 Ft
– Iskola, óvoda   2 615 000 Ft
– Védőnői szolgálat – 2009. évi fin. többlet  539 364 Ft
– DSE támogatása (2009. évben előleg 2010-re) 200 000 Ft
– Mozgáskorlátozottak elmaradt támogatása 2009-ben 

 75 000 Ft
 ÖSSZESEN:  144 950 688 Ft
Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. december 31. 

Elfogadták az ellenőrzésekről készült  
jelentéseket

48/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. év-

ben a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat intézmé-
nyeinél végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést 
elfogadja.

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

Kiírták az óvodavezetői pályázatot
49/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz-

tés mellékletét képező óvodavezető munkakör betöltésére kiírt 
pályázattervezetet elfogadja.

Megbízza Máténé Kiss Mária aljegyzőt a pályázati kiírás közzé-
tételével, valamint a pályázatok elbírálásának képviselő-testü-
let elé történő beterjesztése előkészítésével.

Felelős: Máténé Kiss Mária aljegyző 
Határidő: pályázati kiírás közzétételére 2010. április 23., 
pályázatok elbírálásának beterjesztésére 2010. július 19.

Jóváhagyták a hivatali SZMSZ-t
50/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Újkígyós Vá-

ros Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Máténé Kiss Mária aljegyző 
Határidő:  2010. április 30. 

Elvetették a körjegyzőséget  
Pusztaottlakával

51/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka 

település közös körjegyzőség létrehozására irányuló megkere-
sését nem fogadja el, nem kíván Pusztaottlakával közös kör-
jegyzőséget létrehozni.

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

Lemondott tiszteletdíjáról  
a bizottsági tag

53/2010. (IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Lász-

lóné bizottsági tag következő öthavi tiszteletdíjáról történő le-
mondását elfogadja.

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

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

Jóváhagyták az egészségház fejlesztésének  
közbeszerzési felhívását

55/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező DAOP-4.1.1/ 
A-09-2010-0029 kódszámú, Egészségház fejlesztése című 
projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jegyző-
könyvben foglalt módosításokkal jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert az ajánlattételi felhívás közzétételével, 
azzal, hogy az eljárás lefolytatása után az eljárás nyertesének 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottsági javas-
latot jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 

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

Elfogadták a Vízmű Kft.  
beszámolóját

56/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyósi 

Vízmű Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-

Határozatok
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gadja azzal, hogy megbízza a pénzügyi és a településfejlesz-
tési bizottságot a hálózati veszteség, illetve a szippantójármű 
munkavégzésével kapcsolatos körülmények és a kintlévőség 
kivizsgálásával, a megoldási javaslatok megtételével, melyet a 
következő soros testületi ülésen tárgyal újra. 

A mérleg szerinti eredmény – 3859 ezer forint az eredménytar-
talékba átvezetésre kerül.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2010. június 21.

Elfogadták az Újkígyósért Közalapítvány  
beszámolóját

57/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyó-

sért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentését az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Megköszöni a közalapítvány kuratóriumának és minden közre-
működőnek az előző évben végzett munkáját.

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

Elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
értékelést

58/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról szó-
ló átfogó értékelést elfogadja. Az anyagban nemcsak a valós 
problémák leírása, hanem a jövőbe mutató célok meghatáro-
zása is szerepel, amely az anyag készítőjének munkáját dicséri, 
egyben megköszöni a feladatellátásban részt vevő munkatár-
sak munkáját.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoz-
tatásul küldje meg a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének Szociális és Gyám-
hivatala részére.

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

Elkészíttetik  
az integrált városfejlesztési stratégiát

59/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Képviselő-testülete visszavonja a 111/2009. 

(VII. 20.) számú KT-határozatot.
2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkészítteti 

az integrált városfejlesztési stratégiát. Az ezzel kapcsolatos fel-
adatok ellátásával megbízza az Aquaprofit Műszaki, Tanács-
adási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(képviselő: Nádasi Tamás elnök; székhely: 1013 Budapest, 
Pauler u. 11.) a mellékelt szerződéstervezet szerint.

Az ajánlatban szereplő 800 000 Ft + áfa vállalkozói díjat biztosít-
ja a 2010. évi költségvetési tartalékalap terhére.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés alá-
írásával.

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

Helyreállítják a földutak nyomvonalait

60/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a külterületi földutak nyomvonalainak helyreállítása ér-
dekében felkéri a településfejlesztési és gazdasági bizottságot, 
hogy a gazdák képviselőjének egyeztetésével tárgyalják meg a 
napirendet és tegyenek javaslatot a következő testületi ülésen.  

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

Elvezetik a Gyulai úti csapadékvizet
61/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Gyulai úti Gazdabolt környékének csapadékvíz elve-
zetésére bruttó 500 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére. 
Megbízza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos intézke-
dések megtételével.

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

Zárt ülésen döntöttek a Békés Megyéért  
kitüntető díjról 

62/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Békés Megyéért kitüntető díjra zárt ülésen tesz javas-
latot.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2010. május 17.

Elfogadták a körjegyzőségről szóló beszámolót
63/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabasza-

badi községgel fenntartott körjegyzőségről szóló körjegyzői 
beszámolót az előterjesztés mellékletének megfelelően elfo-
gadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. május 21.

Elfogadták a kistérségi stratégiát
64/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsa-

bai Kistérség Kulturális/Közművelődési Stratégiáját az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja.   

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

Támogatták a Rákóczi Szövetséget
65/2010. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi 

Szövetség által meghirdetett „Beiratkozási ösztöndíj program” 
számára 40 000 Ft támogatást biztosít a költségvetés tartalék-
alapjának terhére.  

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

Határozatok
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Újkígyós Város Önkormányzata  
2010 májusában második alka-

lommal, hagyományteremtő szándék-
kal rendezte meg a „Fuss az életedért” 
elnevezésű sportnapját. A város életé-
ben fontos szerepet játszik a sport, ezért 

a szervezők arra törekedtek, hogy az 
egészségnapnak minden korosztály ak-
tív résztvevője lehessen.

A délelőtt az általános iskolásoké 
volt. A polgármesteri köszöntő és a be-
melegítés után a város utcáin, különbö-
ző távokon „futott a suli”. A futást négy 
újkígyósi sportoló, Mohácsi Árpád, Dézsi 
Róbert, Becsei Norbert, Gedó Attila vezet-
te. A délelőtt további részében a gye-
rekek a város több pontján mérhették 
össze tudásukat atlétikai és labdás gya-
korlatokban. Az ebédnél a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének tagjai se-
gédkeztek.

Egy kis pihenő után indulhatott a 
délutáni programsorozat, melynek a Fel-
földi István Sportcsarnok adott otthont. 
Színvonalas produkciókat láthattunk a 
békéscsabai Bajza utcai fitneszközpont 
csoportjaitól, a Három Grácia tánc-
csoporttól, illetve az újkígyósi Szabad-
idő SC kick-box szakágának tagjaitól. 
A bemutatókat egy futball- és két kézi-

labda-mérkőzés követte, melynek kere-
tein belül a felnőttek is megmutathatták, 
hogy „ki a legény a pályán”. A jó hangu-
latú, küzdelmes mérkőzések után Kovács 
Antal olimpiai és világbajnok, valamint 
Braun Ákos világ- és Európa-bajnok 

csel gáncsbemutatóját nézhették meg a 
sportbarát gyerekek és felnőttek, majd 
Vozár Attila, a Buda-Cash Békéscsabai 
AC ultrafutója, a 2009-es olaszorszá-
gi 100 km-es futás bajnoka fogalmaz-
ta meg a sporttal kapcsolatos élményeit, 
gondolatait és válaszolt a publikum által 
feltett kérdésekre. 

Az elmélet után jöhetett a gyakorlat: 
„futott a város”. Levezetésképpen a ki-
csik és a nagyok együtt „futottak az éle-
tükért” a város utcáin. Az általános iskola 
egy felhívást intézett a diákok felé, mely 
szerint a legtöbb családtagot megmoz-
gató osztály jutalomban részesül. Ebben 
a versenyben a 2. b osztály vitte a pál-
mát, majd a 4. b és a 3. a következett. A 
zavartalan futást az Újkígyósi Polgárőr-
ség tagjai biztosították.

Napközben, Harangozó Imréné által, 
ingyenes vércukormérés zajlott, illetve az 
újkígyósi Cédrus Patika jóvoltából – egy 
kihelyezett gép segítségével – megtud-
hattuk testmagasságunkat, testsúlyunkat, 

testtömegindexünket, vérnyomásunkat, 
pulzus- és testzsírindexünket.

Ezt a remek napot a Kisvárosi Es-
ték programsorozat májusi rendezvé-
nye zárta, ahol a sportnapon is aktívan 
részt vevő bajnokokkal, Kovács Antal-
lal, Braun Ákossal és Vozár Attilával 
Fábián Tamás, a Csaba Rádió szerkesz-
tő-műsorvezetője beszélgetett. Az es-
te során megtudhattuk, hogy milyen út 
vezet ahhoz, hogy valaki élsportoló-
vá váljon, képzeletben átélhettünk egy-
egy rangosabb megmérettetést, illetve 
megláthattuk, hogy az élsport mennyire 
egyeztethető össze a „civil” élettel. Egy 
kellemes és családias hangvételű beszél-
getéssel fejeződött be a nap, melynek 
zárásaként a jelenlévők megcsodálhat-
ták a sportolók aranyérmeit.

Összegzésképpen elmondható, hogy 
egy tartalmas és élményekben gazdag 
napot tudhat maga mögött Újkígyós. A 
szervezők bíznak abban, hogy a prog-
ram elérte célját és minél több fiatalban 
fogalmazódik meg a sport fontossága, 
valamint az egészség megőrzése.

*
A szervezők az alábbi személyeknek, 
szervezeteknek köszönik nélkülözhe-
tetlen segítségüket: 

Harangozó Imréné (Ancsa „doktornő”), 
Buday György, Mo hácsi Árpád, Dézsi 
Róbert, Becsei Norbert és Gedó Attila, a 
Széchenyi István Általános Iskola, Pető-
fi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 
Újkígyósi Szabadidő SC kick-box szak-
ága, Újkígyósi Futball Club, Újkígyósi 
Kézilabda Club, Felföldi István Diáksport 
Egyesület, Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete, polgárőrség, napközis konyha, 
körzeti megbízotti iroda, polgármesteri hi-
vatal, Cédrus Patika – Újkígyós, Bokorné 
Cservenák Mária, PARTYKELLÉK 
Rendezvényeszköz-kölcsönző.

Gedó Gyöngyi  
kommunikációs referens

2010-ben is futottunk az „életünkért” 

FOgAdÓÓrA
SZEBELLÉDI ZOLTÁN  

polgármester  
minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra 

között várja fogadóóráján  
a különböző ügyekben hozzá  
forduló újkígyósi lakosokat,  
a polgármesteri hivatalban.

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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Megújultak  
a használaton 
kívüli temetők

Mindenki ismeri a településen a 
Szent Antal temetőt, mely ma 

is az elhunytak eltemetésének szín-
helye. Újkígyós azonban rendelkezik 
még három, használaton kívüli te-
metővel is. Ezek a Temető utcai, az 
Öreg utcai és az ún. Dragán-dűlőben 
lévő temetők. Mindhárom használa-
ton kívüli, de találhatók bennük még 
síremlékek, vagy felfedezhetők azok 
egykori helyei. 

Önkormányzatunknak célja volt, 
hogy az elhunytak végső nyughelyét 
méltó, legalábbis látogatható állapot-
ba hozza, környezetét elfogadható 
módon rendezze. 

Ennek keretében mindhárom te-
metőben hosszú, hónapokig tar-
tó munkával sikerült a növényzetet 
gyéríteni, elszállítani. Sajnos a teme-
tők – a rendbehozataluk megkezdése 
előtt – nagyon rossz állapotban vol-
tak, azokat látogatni szinte alig vagy 
egyáltalán nem lehetett. Jól illusztrál-
ják a helyzetet a munkák megkezdé-
se előtt készített fotók. A munkát az 
önkormányzat által, a közfoglalkoz-
tatás keretében alkalmazott emberek, 
településünk lakói végezték el. 

Igyekeztünk a látogathatóság 
szintjét elérni, de a tudatos növény-
ritkítás célja volt egyfajta ligetes, 
parkos terület kialakítása, későbbi 
gondozása is. Ennek keretében az ér-
tékes és növésben lévő fákat, cserjé-
ket meghagytuk.  

Sajnos az Öreg utcai temetőnél, 
mint ahogyan korábban a síremlékek 
anyagai, a meghagyott fák is eltűntek.

Korábban felmerült az Öreg utcai 
temetőben lévő maradványok Szent 
Antal temetőben való elhelyezése és 
a terület más célra történő hasznosí-
tása is, azonban a cél megvalósítása 
aránytalan költséggel és hosszas jogi 
procedúrával járt volna.

Reméljük, munkánkkal nemcsak 
az elhunytak kegyelete előtt tiszte-
leghetünk, hanem lehetőséget terem-
tünk arra is, hogy a hozzátartozók 
évtizedek múltával ismét megemlé-
kezhessenek elhunyt hozzátartozó-
jukról, annak nyughelyén is.

dr. Csatlós László jegyző

2010. áprILIS hó:

SzületéSek:
Bohács Bence (3900 g, 54 cm), Békéscsaba, 

2010. április 11., édesanyja: Ravasz Szil-
via, édesapja: Bohács András Péter.

Benkó Bence (3700 g, 51 cm), Békéscsaba, 
2010. április 14., édesanyja: Tóth Ilona, 
édesapja: Benkó László.

HaláleSetek:
Bánfi Józsefné Ambruzs Zsuzsanna, szüle-

tett: 1941. december 28., elhunyt: Sze-
ged, 2010. március 30., volt Újkígyós, 
Öreg u. 8. szám alatti lakos.

Süli Gáspár, született: 1929. augusztus 31., 
elhunyt: Újkígyós, 2010. április 1., volt 
Újkígyós, Gyulai u. 83. sz. alatti lakos.

Horváth Józsefné Székely Mária, született: 
1946. április 20., elhunyt: Szabadkí-
gyós, 2010. április 1., volt Szabadkígyós, 
Árpád u. 1/1., szám alatti lakos.

Hajdu Imre, született: 1930. november 1., 
elhunyt: Orosháza, 2010. április 6., volt 
Csanádapáca, Alkotmány u. 4. szám 
alatti lakos.

Rákóczi Imréné Balogh Etelka, született: 
1931. március 22., elhunyt: Békéscsaba, 
2010. április 8., volt Újkígyós, Hosszú 
u. 77/1. szám alatti lakos.

Skoperda Jánosné Csatlós Mária, született: 
1919. április 29., elhunyt: Újkígyós, 
2010. április 14., volt Újkígyós, Iskola 
u. 2/1. szám alatti lakos.

Bánfi János Béláné Bacsa Piroska, szüle-
tett: 1956. június 18., elhunytt: Szeged, 
2010. április 25., volt Újkígyós, Béke u. 
32. szám alatti lakos.

2010. májuS hó:

SzületéSek:
Szántó Milán (3410 g, 53 cm), Békéscsa-

ba, 2010. május 11., édesanyja: Kovács 
Mária, édesapja: Szántó Lénárd.

Varga Réka (3580 g, 51 cm), Gyula, 2010. 
május 18., édesanyja: Stefula Szilvia, 
édesapja: Varga Norbert. 

HaláleSetek:
Horváth István, született: 1938. január 

30., elhunyt: Békéscsaba, 2010. május 
4., volt Békéscsaba, Kazinczy-ltp. 16/A 
szám alatti lakos.

Bárány Istvánné Veszpi Katalin, született: 
1924. január 27., elhunyt: Szabadkí-
gyós, 2010. május 7., volt Szabadkígyós, 
Táncsics u. 13. szám alatti lakos.

Borbély János, született: 1929. január 5., el-
hunyt: Csanádapáca, 2010. május 10., 
volt csanádapácai lakos.

Dézsi Mihály, született: 1921. augusztus 
27., elhunyt: Újkígyós, 2010. május 15., 
volt Újkígyós, Temető u. 9. szám alat-
ti lakos.

Gedó Sándor, született: 1945. május 17., el-
hunyt: Gerendás, 2010. május 24., volt 
Újkígyós, Széchenyi u. 2. sz. alatti lakos.

Gajdács Mátyásné Bús 
Matild, született: 
1926. március 2., el-
hunyt: Békéscsa-
ba, 2010. május 29., 
volt Újkígyós, Gyu-
lai u. 87/1. szám 
alatti lakos.

AnyAkönyvI hírEk

Hatalmas vihar Újkígyóson 
Május 6-án 15 órakor hatalmas erejű vihar vonult át Újkígyós felett, amely nagy 
mennyiségű csapadékot és jégesőt hozott.

Az örvény jellegű szélvihar egy sávban történő vonulása 13 lakóépület és több 
melléképület cserépfedésében okozott károkat. A vihar kidöntött 3 nagy lombozatú 
fát, amelyek közül egy a villanyvezetéket is megrongálta. A szélvihar összetört egy 
buszváró fülkét is, valamint ledöntötte a temetőben lévő kápolna harangtornyát. A 
tetőfedések helyreállításához az önkormányzat mintegy 2500 cserepet biztosított a 
károsultak számára. A károk helyreállítása este 20 órakor fejeződött be. A munkála-
tokban 25 fő önkormányzati dolgozó, a hivatásos önkormányzati tűzoltók, illetve a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai vettek részt, akiknek 
Újkígyós Város Önkormányzata köszöni a segítségnyújtást.

Az önkormányzat dolgozóinak névsora, akik a károk helyreállításában segít-
séget nyújtottak:

Apró Attila, Bagi János, Bánszki János, Borbély György, Csatlós Béla, Fejes Marcell, 
Felegyi László, Gyöngyösi György, Jelenka Árpád, Juhász Pál, Kmetykó Pál, Knyácsik 
Krisztián, Kocziha György, Kovács Tibor, Kovács Zoltán, Kvasz László, Lengyel Ist-
ván, Masa Tamás, Oláh György, Prágai Szabolcs, Rajeczki József, Sódar Imre, Szabó 
Zsolt, Valkó József, Zsigmond Lajos.

Köszönjük továbbá Ecker György és Oláh Timót önzetlen segítségét!
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Nagy örömmel vették birtokba az ál-
talános iskola tanulói azt a Yamaha 

elektromos zongorát, melynek megvá-
sárlására az adventi hangversenysoro-
zat megálmodói és támogatói jóvoltából 
kerülhetett sor. A zongora lehetőséget 
teremt a művészetoktatásban részt vevő 
gyermekek számára gyakorlásra, bemu-
tatkozásokra, az iskolai ünnepségek szí-
nesítésére, az énekkar kísérésére.

Az iskola rendelkezésére álló egy-
millió forintból még egyéb hangszerek: 
citerák, furulyák és a hangszeres oktatás-
hoz szükséges kellékek, kották beszer-

zését, továbbá a rászoruló tehetséges, 
szorgalmas, művészetoktatásban része-
sülő tanulók támogatását tervezzük.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani: a MAVIR Zrt. vezérigazgatójá-
nak, Tari Gábornak; a Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatójának, Süli Jánosnak; 
a Gallicoop Zrt. elnök-vezérigazgatójá-
nak, Erdélyi Istvánnak; Szebellédi Zoltán 
polgármesternek; Mága Zoltán hege-
dűművésznek; továbbá a felejthetetlen 
koncerteken részt vevő minden támoga-
tónknak.

korcsokné Erdős Zsuzsanna igazgató

AKaláris néptáncegyüttes és a Ten-
gelic népdalkórus május 20-án 

reggel indult útnak Csíkszépvízre, hogy 
eleget tegyen testvértelepülésünk pün-
kösdi meghívásának.

Útközben Segesváron megnéztük az 
erődítményt. Szépvízre érkezve a pol-
gármesteri hivatalban fogadtak, majd a 
vendéglátó családoknál szállásoltak el 
minket. A finom vacsora után beszél-
gettünk egy kicsit, s aludni tértünk.

A második napunk kirándulással telt. 
Ellátogattunk a közeli Nyerges-tetőre, 
ahol sok-sok kopjafát állítottak a sza-
badságharcban elhunyt honvédeknek. 
A Himnusz eléneklésével tisztelegtünk 

emléküknek. Utunk Kézdivásárhelyre 
ve zetett tovább, ahol a múzeumban a 
régi mesterségek tárgyi emlékeit te-
kinthettük meg. Ebben a városban ért 
bennünket a délidő, így alkalmunk nyílt 
megkóstolni az erdélyiek jellegzetes éte-
lét, a csorbalevest.

Ebéd után a Szent Anna-tónál gyö-
nyörű látványban volt részünk: a kris-
tálytiszta vizű tavat hegyek vették körül.

Szombaton a vendéglátó családdal  
és a búcsúsokkal együtt tettük meg a 
Csíkszépvíztől Csíksomlyóig vezető, 
12 kilométeres gyalogutat. Sok száz-
ezer ember hallgatta együtt a Somlyó-
hegy tetején az ünnepi szertartást. Az 

esős idő ellenére is vállaltuk, hogy gya-
logmenettel térünk vissza Szépvízre. Az 
utolsó métereket már roskadozó léptek-
kel tettük meg.

Vasárnap délután a csíkszeredai Mikó-
várat néztük meg, majd a Fügés-tető kop-
jafaavatójára voltunk hivatalosak. Este a 
helyi művelődési házban közös műsort 
adtunk szépvízi barátainkkal. Az estet 
búcsúvacsorával zártuk.

Hétfőn reggel élményekkel telve in-
dultunk haza. Egy kis korondi vásárlás 
után, késő este értünk Újkígyósra.

Az 5. a-s lányok  
(Domokos Ivett, Figura roberta,  

krucsai Szilvia, Skoperda Boglárka)

Erdélyi élményeink

Zongorát is vásároltak az adományból
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Területi józsef Attila  
Szavalóverseny, mezőhegyes:

5–6. évfolyam:
1. helyezett: Harangozó Gréta 6. a

„Bendegúz” országos levelező  
magyar verseny  

(megyei forduló, Békéscsaba):
6. évfolyam: 
1. helyezett: Harangozó Gréta 6. a

Országos döntő:
3. helyezett: Harangozó Gréta 6. a

Országos döntő, német nyelv:
4. évfolyam:
11. helyezett: Labos Júlia 4. b
5. évfolyam:
14. helyezett: Zubán Csilla 5. a
4. évfolyam:
5. helyezett: Labos Júlia 4. b

Területi kick-Box verseny  
(Esztergom):

1. helyezett:  Harangozó Gábor 6. a,  
Török Dóra 2. b 

4. helyezett: Krucsai Gergő 3. a

Békés megyei kick-Box  
Diákolimpia:

1. helyezett:  Harangozó Gábor 6. a, 
Krucsai Gergő 3. a

3. helyezett: Török Dóra 2. b

XI. Országos kick-Box  
Diákolimpia:

1. helyezett: Török Dóra 2. b 
3. helyezett:  Harangozó Gábor 6. a, 

Krucsai Gergő 3. a

kick-Box utánpótlás  
magyar Bajnokság, Esztergom:

Cadett II.:
1. helyezett: Harangozó Gábor 6. a

Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny  

(megyei forduló, Gyula):
5. évfolyam:
5.helyezett:  Skoperda Boglárka 5. a
6. évfolyam:
10. helyezett: Harangozó Gréta 6. a

8. évfolyam:
6. helyezett: Kiss Noémi 8. b

Országos kerékpáros Iskolai kupa 
(területi döntő):

Csapatverseny:
2. helyezés:  Varga Csilla 6. a, 

Szekerczés Noémi 8. b, 
Vida Martina 8. b,  
Medovarszky Márk 8. b,  
Ilyés Gábor 7. a,  
Sipka Antal 8. a

Egyéniben:
2. helyezett: Varga Csilla 6. a
3. helyezett: Szekerczés Noémi 8. b

Fregolina kupa  
(területi táncverseny)  

junior korcsoportjában:
1. és 3. helyezett: Vozár Virág (7. a) és 
Krucsai Attila (6. a) táncpáros

Forma kupa Táncverseny:
1. helyezett:  Vozár Virág (7. a) és  

Krucsai Attila (6. a)  
táncpáros

Országos kerékpáros Iskolai kupa 
(megyei döntő):

Csapatverseny:
1. helyezés:  Varga Csilla és Szekerczés 

Noémi, a csapat újkígyósi 
tagjai

komplex anyanyelvi verseny  
(helyi forduló):

2. évfolyam:
1. helyezett: Ancsin Máté 2. b
2. helyezett: Veszpi Gergő 2. b
3. helyezett: Kis Gábor 2. a
3. évfolyam:
1. helyezett: Szamosvári Bence 3. b
2. helyezett: Békési Anna Kamilla 3. b
3. helyezett: Csók Tünde Noémi 3. b
4. évfolyam:
1. helyezett: Labos Júlia 4. b
2. helyezett: Simon Dóra 4. b
3. helyezett: Vozár Mercédesz 4. b

komplex anyanyelvi verseny 
(területi forduló):

3. évfolyam:
1. helyezett: Szamosvári Bence 3. b
4. helyezett: Békési Anna Kamilla 3. b

4. évfolyam:
2. helyezett: Labos Júlia 4. b

megyei könyvtárhasználati 
verseny:

2. helyezett: Labos Júlia 4. b

Iskolai angol verseny:
4. évfolyam:
1. Kovács Tibor 4. a
2. Judik János 4. b
3. Botos Renáta 4. a

Iskolai német verseny:
4. évfolyam:
1. Labos Júlia 4. b
2. Lipták Ingrid 4. b
3. Zsuzsa Dávid 4. b

Szivacskézilabda  
Országos  

Gyermekbajnokság:
2. o. lányok: megyei döntő 1. hely,
 területi döntő 3. hely
3 o. lány:  megyei döntő 3. hely
3. o. fiúk: megyei döntő 2. hely,
 területi döntő 3. hely

kézilabda Országos  
Gyermekbajnokság:

4. o. lányok: megyei döntő 3. hely
4. o. fiúk: megyei döntő 2. hely,
 területi döntő 2. hely,
 országos elődöntő: 3. hely

Torna Diákolimpia, körzeti döntő:
1–2. korcsoport, fiú: 2. hely
(Balog Bence, Forgó Bálint, Kovács 
Márton, Skoperda Tibor, Varga Mátyás, 
Zahorán János Márk)
1–2. korcsoport, lány: 4. hely
(Börcsök Fruzsina, Jenei Petra,  
Leszkó Laura, Kovács Alexandra, 
Körösladány Viktória, Skoperda Anna, 
Süle Franciska)
3–4. korcsoport, lány: 3. hely
(Békési Zsanett, Bodzsár Nóra,  
Csatlós Beatrix, Juhász Krisztina, 
Kovalcsik Erika, Vida Martina)

Területi táncverseny, kistelek:
Vozár Virág - Krucsai Attila: 5. hely,
standard: 1. hely

V E r S E N y E r E d m É N y E K

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
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Budapest Open országos  
táncverseny:

Vozár Virág – Krucsai Attila: 2. hely

Csepel kupa táncverseny:
Vozár Virág – Krucsai Attila: 3. hely

III. hajdúsági makettezőverseny:
Zeidler Ottó: 1. hely

Xv. Békéscsabai makettezőverseny:
Zeidler Ottó: különdíj

kaláris Alapfokú 
művészetoktatási Intézmény  

II. néptáncversenye:
2. hely:  Botyánszki Áron,  

Domokos Ivett,  
Krucsai Szilvia,  
Mészáros János

körzeti matematikaverseny:
Skoperda Boglárka: 5. hely

kézilabda Diákolimpia,  
körzeti bajnokság:

5–6. lány:  2. hely
5–6. fiú:   2. hely
7–8. lány:  4. hely
7–8. fiú:   1. hely

kézilabda Diákolimpia,  
megyei elődöntő:

5–6. lány:  2. hely
5–6. fiú:  1. hely
7–8. fiú:   1. hely

kézilabda Diákolimpia,  
megyei döntő:

5–6. fiú:   2. hely
7–8. fiú:   2. hely

Felföldi kupa:
5–6. fiú:   3. hely
7–8. lány:  1. hely
7–8. fiú:   1. hely

97-es Adidas Gyermekbajnokság, 
megyei döntő:

5–6. lány:  4. hely
5–6. fiú:   3. hely

madách kupa, Békéscsaba:
5–6. lány:  1. hely

nagy Imre kupa,  
Csíkszereda:

5–6. lány:  1. hely
7–8. fú:   1. hely

megyei kézilabda 
Serdülőbajnokság:

7–8. fiú:   3. hely

TITOk  
Angol Levelező verseny:

5. évfolyam:
1. hely:  Figura Roberta,  Tóth Nikoletta,  

Belicza Dóra
2. hely:  Botyánszki Áron,  

Szőke László, Rákóczi Gábor, 
Bakonyi Dávid

Lovassport :
Makoviczki Richárd 8. a osztályos  
tanuló eredményei:
–  Évadnyitó Nemzetközi Verseny, 

Orosháza: 3. hely
– Fogathajtó verseny, Kunágota: 2. hely
–  Gyermeklovasverseny Remonda SE: 

2. hely
– Kondorosi csikósverseny: 2. hely
–  Megyei pónifogathajtó bajnokság, 

Csanádapáca: 3. hely

különdíjak:
Hagyományőrző Lovasnapok, Komádi
CEFA Románia
Kunágota
Békés
Orosháza
Tűzoltó Világtalálkozó, Gyula
Füzesgyarmat
Csanádpalota
Tótkomlós

Jusztin Ágnes 7. a osztályos tanuló  
eredményei:
–  Amatőr gyermeklovas verseny  

„Haladó” kategória, Kenderes:  
1. hely

–  Jövő évi kezdő lovas, Kunágota:  
3. hely

–  Lovasverseny, Békéscsaba: 
„Haladó”: 1. hely 
„Nehéz”: 1. hely

–  Békés megye legjobb gyereklovasa, 
Arad: 
„Nehéz” : 1. hely

–  Békés megye legjobb gyereklovasa, 
Békéscsaba: 
„Nehéz”: 1. hely

–  Békés megye legjobb gyereklovasa, 
Szabadkígyós: 
„Nehéz”: 3. hely

–  Békés megye legjobb gyereklovasa, 
Békés: 
„Nehéz”: 6. hely

–  Békés megye legjobb gyereklovasa  
versenysorozat 2009. évi összetett 
eredménye „Nehéz” kategóriában:  
2. hely

V E r S E N y E r E d m É N y E K

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
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Énekkari munkájáért:
Börcsök Fruzsina 3. a
Kovács Anita 3. b
Rostás Leila 3. a
Csók Tünde 3. b
Leszkó Laura 3. b
Skoperda Anna 3. b
Barna Barbara 3. b
Zsótér Klaudia 3. b
Botos Alíz 4. a
Botos Renáta 4. a
Falusi Mária 4. a
Ferkovics Veronika 4. a
Vida Réka 4. a
Lipták Ingrid 4. b
Tóth Réka 4. b
Domokos Ivett 5. a
Kovács Tímea 5. a
Krucsai Szilvia 5. a
Skoperda Boglárka 5. a
Zubán Csilla 5. a
Harangozó Gréta 6. a
Krucsai Nikolett 6. a 
Kiss Renáta 6. a
Békési Vivien 6. b
Széll Nikolett 6. b
Bús Anett 8. a
Evanics Ágnes 8. a
Hajdu Stella Abigél 8. a
Kiss Noémi 8. b

Tanulmányi munkáért:
Osztály: 1. a

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Mátó Nóra

Osztály: 1. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Juhász Kitti

Osztály: 2. a
Példás szorgalmáért és kiváló tanulmányi 
eredményéért:

Bursán Kristóf
Judik Péter
Márkus Viktor

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Kis Gábor
Szabó Vivien
Zsigovics Renáta

Osztály: 2. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Ancsin Máté
Gedó Fanni Lili
Toldi Patrik János
Török Dóra Melinda
Veszpi Gergő Attila

Osztály: 3. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Kovács Márton Attila
Krucsai Gergő

Osztály: 3. b
Példás szorgalmáért és kiváló tanulmányi 
eredményéért:

Lengyel Tamás
Leszkó Laura
Szamosvári Bence

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
váló tanulmányi eredményéért:

Békési Anna Kamilla
Biri Ákos
Csók Tünde Noémi
Gyulai Gergő László
Skoperda Anna
Tóth Réka

Osztály: 4. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 

Botos Alíz
Botos Renáta
Kovács Tibor
Vida Réka 

Osztály: 4. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért :

Csatlós Eszter
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:

Laurinyecz Emese
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Judik János
Knyácsik Krisztina

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Bak Balázs
Labos Júlia
Lipták Ingrid
Pálfi Barbara
Simon Dóra
Vozár Mercédesz
Zsuzsa Dávid

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Labos Júlia

Osztály: 5. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért :

Figura Roberta Anna
Kovács Tímea
Krucsai Szilvia

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Belicza Dóra
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Domokos Ivett
Skoperda Boglárka
Zubán Csilla

Osztály: 5. b
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért :

Oláh Dávid
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért :

Szokai Luca Enikő
Tóth Nikoletta

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Skoperda Boglárka

Osztály: 6. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért :

Kovács Noémi
Kiss Renáta

Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:

Varga Csilla

É V  V É g I  J u TA L m A Z Á S O K

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
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Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Harangozó Gábor
Kmetykó Patrícia

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Harangozó Gréta
Krucsai Attila
Krucsai Nikoletta

Osztály: 6. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Széll Nikolett

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Békési Vivien
ÉVFOLYAMELSŐ: 

Harangozó Gréta

Osztály: 7. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért:

Miklós Gergő

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Tóth Aurél
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Deák Dániel
Kása Kata Sára

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Deák Dániel

Osztály: 8. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért:

Fekete Bálint
Kovács Máté Bendegúz
Vida Martina Barbara
Zsótér Richárd

Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:

Sas Dániel
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Békési Zsanett
Csatlós Beatrix
Kiss Noémi
Kovács Renáta

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Békési Zsanett

Csak nyolcadik osztályosoknak 
adható díjak:
Jó sportoló díj:

Kézilabda:
Fodré Andrea (8. b)
Mecskó Rita (8. a)

Torna:
Békési Zsanett (8. b)
Bodzsár Nóra (8. a)
Kovalcsik Erika (8. a)
Vida Martina Barbara (8. b)

Labdarúgás:
Krajcs Gábor (8. b)

Lovas versenyek:
Makoviczki Richárd (8. b)

JÓ TANuLÓ, JÓ SPOrTOLÓ:
Csatlós Beatrix (8. b)
Fekete Bálint (8. b)

Kiemelkedő közösségi munkáért: 
Bodzsár Nóra (8. a)
Bús Anett (8. a)
Hajdu Stella Abigél (8. a)
Vida Martina Barbara (8. b)
Kovács Máté Bendegúz (8. b)

Közlekedési versenyekért: 
Szekerczés Noémi (8. b)

A szülők képviselő-testületében 
végzett lelkiismeretes munkájáért:
Juhász Zoltánné
Makoviczki Zoltánné
Oláh Timótné
Sipkáné Kaszás Szilvia
Vidáné Szabó Erzsébet

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk  

Önöket, hogy  
a 2010. június 10. óta  

az újkígyósi Vízmű Kft.-nél 
is használhatják  

szociális kártyáikat.
Polgármesteri Hivatal,   

Újkígyós

Szociáliskártya- 
elfogadóhely  
a Vízmű Kft.


