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Kedves Újkígyósiak! 
Tisztelt Választópolgárok!

Lezajlott az önkormányzati választás. 
Minden jelölttársam nevében köszö-
netet mondok a választást lebonyolí-
tó szervezetek és bizottságok tagjainak, 
hogy vállalták ezt az olykor embert pró-
báló feladatot. Köszönetemet fejezem 
ki azoknak a választópolgároknak, akik 
szavazatukkal véleményt nyilvánítot-
tak. Örülök, hogy éltek a jogukkal, hogy 
beleszóljanak saját sorsuk irányításába 
azzal, hogy Újkígyós Város Képviselő-
testületének tagjait megválasztották.

A demokráciát sokan nem tartják jó 
dolognak, mondván, hogy a választópol-
gárok félrevezethetők, megtéveszthetők, 
sokszor a demokratikus szavazásnak 
köszönhetően félrecsúsznak a dolgok. 
Mégis sokakkal vallom, hogy bizonyára 
lehetne ettől jobb jogi, politikai beren-
dezkedés, az is lehet, hogy olykor nem 
megfelelő mederben folynak az esemé-
nyek, de legalább négyévente megkap-
juk a lehetőséget, hogy beleszóljunk az 
országos és helyi közügyek gyakorlásá-
ba. Lehetőségünk van négy évre megvá-
lasztani országos és helyi vezetőinket. 

A választók ilyenkor tulajdonképpen 
véleményt, akár ítéletet mondanak az 
előző négy évről. Nagy izgalommal jár 
ez azok számára, akik ilyenkor megmé-
rettetnek. Négy évvel ezelőtt bizalmat 
kaptam arra, hogy Újkígyós önkormány-
zati ügyeit irányítsam. Nagy lelkesedés-
sel fogtam hozzá a munkához. Bár már 
sokszor megtettem, nem lehet elégszer 
megköszönni a négy év közös munká-
ját a képviselő-testületnek, a bizottsági 
tagoknak, a hivatal és az önkormányza-
ti intézmények vezetőinek és dolgozói-
nak, a civil szervezeteknek, a különböző 
vállalkozásoknak és a sok-sok egyéni se-
gítőnek, támogatónak. Küzdelmes, de 
sikeres és eredményes négy évet dolgoz-
tunk együtt. Ez a felsoroltak nélkül nem 
ment volna. Köszönöm mindenkinek!

Izgalommal vártam az „ítéletet” a vá-
lasztás napján: vajon négy év munkájával 
tudtam-e bizonyítani jó szándékomat, 
kitartásomat, munkabírásomat, ráter-
mettségemet? Az „ítélet” megszületett, 

a szavazáson részt vett újkígyósiak je-
lentős többsége úgy döntött, hogy azok 
a törekvések, amelyeket vezetésemmel 
az előző képviselő-testület elindított, 
eredményesek voltak vagy legalábbis jó 
irányba indultak el. Bizalmat kaptam 
arra, hogy a közös munkát a vezetésem-
mel folytassuk tovább.

Úgy gondolom azonban, hogy nem 
csak rólam szólt ez a döntés. Négy év-
vel ezelőtt és most is a Fidesz–KDNP–

Gazdakör jelölése, támogatása mellett 
kaptam, kaptunk megbízást a választó-
polgároktól. Arra is többségében sza-
vaztak az emberek, hogy olyan közösség 
irányítsa a várost, amely képes az össze-
fogásra, képes lemondani olykor egyéni 
érdekekről, ambíciókról annak érdeké-
ben, hogy a közösségi szempontok ér-
vényesüljenek elsősorban. Mert aki a 
kicsiben tud szolidáris, megértő, lemon-
dó lenni, az a nagy dolgokban is meg 
tudja tenni ezt.

A választás eredményeként nagy 
szavazati aránnyal kaptam bizalmat a 
polgármesteri feladatok ellátására. A 
képviselő-testület 8 tagja közül 5-en 
szintén a Fidesz–KDNP–Gazdakör je-
löltjei közül kerültek ki. Köszönjük ezt 
a bizalmat! Úgy gondolom, az eddi-
gi közös munkát is jutalmazták ezzel. 

Ugyanakkor érezzük azt a nagy elvárást, 
felelősséget is, amely ezekben a szava-
zatokban megjelenik. Tudjuk azt, hogy 
az újkígyósi emberek többségének fon-
tosak azok az értékek, azok a törekvé-
sek, amelyek ezek mögött a szervezetek 
mögött megjelennek. Tudjuk azt, hogy 
az újkígyósi emberek számára fontos 
alappillérek a következők: föld, család, 
hagyomány, összefogás, munka, igazsá-
gosság, szeretet. Tudjuk azt, hogy jogos 

elvárásként fogalmazódik meg, hogy 
ezekért az értékekért mindent tegyünk 
meg az országos és a helyi politikában. 
Igyekszünk megfelelni ezeknek az el-
várásoknak. Azért fogok dolgozni a kö-
vetkező négy évben is, hogy Újkígyós és 
benne az itt élő emberek boldogulását 
szolgáljam képviselőtársaimmal és min-
den jó szándékú segítővel együtt.

A képviselő-testület 13 főről 8 főre 
csökkent. A feladatok azonban nem vál-
toztak. Ez azt jelenti, hogy még többet 
kell dolgoznunk mindannyiunknak, il-
letve meg kell találnunk azokat a formá-
kat, amelyek által egyre több újkígyósi 
tettre kész embert tudunk bevonni a kö-
zös munkába. Hiszem azt, hogy prob-
lémáink megoldását nem csak kívülről 
kell várnunk. 

Polgármesteri köszöntő az alakuló ülésen

Folytatás a 2. oldalon >>

A képen balról jobbra, hátsó sor: Oláh Timót, Bozó Jôzsef, Szebellédi Zoltán, 
Domokos Balázs, Turovszki Krisztián, első sor: Nagy Balázs, Ecker György, 
Majorosné dr. Hunya Sarolta, Tömösi Károly
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Fel kell tárnunk közösen azokat az erő-
forrásokat, amelyek a rendelkezésünkre 
állnak, és ezeket az erőforrásokat együtt 
kell jól felhasználnunk annak érdeké-
ben, hogy mindenféle tekintetben biz-
tosítani tudjuk a megnyugtató jövőt 
önmagunk és utódaink számára. Ehhez 
hívok segítségül minden közösen gon-
dolkodni, tenni akaró embert. Az elmúlt 
négy év bebizonyította, hogy ez a part-
nerség vezet eredményre.

Az elmúlt négy esztendőben nagyon 
sok korábbi tervünket sikerült megvaló-
sítani vagy legalábbis elindítani. A fel-
adatok azonban soha nem fogynak el. 
Most nem gazdasági programbeszédet 
kell tartanom, az ún. ciklusprogram el-
készítésére a törvény hat hónapot biz-
tosít a képviselő-testület számára – bár 
azon leszek, hogy erre ne kelljen hat hó-
napot várni. 

Fontosnak tartok azonban néhány elő-
re látható feladat kiemelését a sok-sok te-
endő közül:

– Jól működnek intézményeink, de 
tovább kell javítanunk az intézmények 
által nyújtott szolgáltatások minőségén, 
és lehetőség szerint tovább is kell fejlesz-
tenünk intézményeinket, hogy Újkígyós 
lakói minél teljesebb szolgáltatásokhoz 
tudjanak helyben hozzájutni. Itt min-
denképpen említésre méltónak tekin-
tem, hogy lehetőség szerint meg kell 
építenünk a központi óvodánkat.

– Nagyon sok ember került az elmúlt 
néhány évben nagyon nehéz helyzetbe: 
elveszítette a munkáját, veszélybe került 
a család fenntartásának, az emberhez 
méltó életnek, sőt adott esetben a lak-
hatásnak a lehetősége. Bár tudjuk, hogy 
ennek oka a makrogazdaság általános 
szűkülése, sok esetben felelőtlen kor-
mányzati munka következménye volt, 
mégis a legfontosabb célkitűzéseink 
közé fog tartozni a munkahelyterem-
tés elősegítése: befektetők felkutatása, 
az önkormányzat által megvásárolt Tor-
mási úti ingatlan munkahelyteremtés-

sel együtt járó gazdasági hasznosítása, a 
helyi gazdaság összefogása, a mezőgaz-
dasági feldolgozóipar létrejöttének elő-
segítése.

– Újkígyós számára természet ad-
ta lehetőség a geotermikus kincs, amely 
alattunk elhelyezkedik. Mind energe-

tikai, egészségügyi, turisztikai és egyéb 
gazdasági szempontból fontos megvizs-
gálni, hogy reális cél-e ennek a kincsnek 
a feltárása és hasznosítása. Amennyiben 
igen, akkor konkrét terveket kell elké-
szíteni és hozzá kell látni azok megva-
lósításához.

– Világszerte jelentős gazdasági té-
nyező az idegenforgalmi ágazat. Szak-
szerűen meg kell vizsgálnunk, hogy 
milyen lehetőségek rejlenek számunkra 
ezen a területen.

– Az elmúlt négy évben jelentős fej-
lődésen ment keresztül Újkígyós kultu-
rális élete. Fontos ezek közösségformáló 
ereje, de jelentős közvetlen és közvetett 
gazdasági forrássá is válhat a város fej-
lődését tekintve. Ezért lehetőség szerint 
fontosnak tartom ezek további fenn-
tartását, továbbfejlesztését. Ezekben a 
programokban is jelentős szerepet vál-
laltak közösségeink, civil szervezeteink. 

Fontos célnak tekintem, hogy lehető-
ségeink szerint támogassuk a közösségi 
szempontokat erősítő civil szervezetek 
és sportegyesületek működését.

– Más önkormányzatokkal együtt 
veszünk részt az ivóvízminőség-javító 
program megvalósításában és a hulladék-
gazdálkodás átszervezésében. Mindkét 
területen felelősségteljes odafigyeléssel 
kell képviselnünk az újkígyósi emberek 
érdekeit.

– Összefoglalva úgy mondhatnánk: 
minden eszközzel növelnünk kell Új-
kígyós megtartó erejét és vonzóképes-
ségét.

Mindannyian tudnánk még sorolni 
hosszasan azokat a feladatokat, amelyek 
ránk várnak, és lesznek olyanok, ame-
lyekről még fogalmunk sincs. Ezeket a 
feladatokat úgy kell majd megvalósíta-
nunk, hogy közben biztosítanunk kell az 
önkormányzat biztonságos működését. 
Felelősségteljes gazdálkodást fogunk to-
vábbra is megvalósítani, amelynek része 
kell legyen az, hogy a céljaink elérésére 
lehetőséget adó pályázatokat maximáli-
san fel kell használnunk, adott esetben 
saját és egyéb külső források bevonásá-
val kell megvalósítani céljainkat. Ne-
héz feladat lesz ez, hiszen – mint azzal 
mindannyian tisztában vagyunk – or-
szágunk lerabolt állapotban van.

Sok a nehézség, amit le kell küzde-
ni. Az a bizalom azonban, amely or-
szágosan és helyben is megnyilvánult 
a nemzetet építeni akaró politikai erők 
és személyek felé, erőt ad a feladatok el-
végzéséhez.

Winston Churchill angol miniszterel-
nök azt mondta: „Az optimista minden 
vészhelyzetben lehetőséget lát – a pesszi-
mista veszélyt lát minden lehetőségben.” 
Én optimista vagyok a jövőt illetően. 

Kérem a jó Istent, hogy adjon erőt, 
egyetértést és optimizmust mindany- 
nyiunknak ahhoz a közös munkához, 
amellyel városunk javát kívánjuk szol-
gálni!

Szebellédi Zoltán

Polgármesteri köszöntő az alakuló ülésen
>> Folytatás az 1. oldalról

Polgármesteri eskü

 Polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma

  1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet Összesen
1. Szebellédi Zoltán  236 199 257 333 292 195 1512
2. Oláh Timót 96 94 70 123 85 58 526
3. Marossy László Géza 13 19 15 28 18 7 100

Összesen 345 312 342 484 395 260 2138

Képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma

 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet Összesen
1. Domokos Balázs 142 121 155 189 168 106 881
2. Turovszki Krisztián 135 116 167 136 193 113 860
3. Majorosné dr. Hunya Sarolta 132 151 120 160 163 107 833
4. Oláh Timót 151 137 118 173 142 100 821
5. Bozó József 122 98 139 154 158 110 781
6. Ecker György 120 115 145 148 142 82 752
7. Tömösi Károly 133 128 107 151 131 97 747
8. Nagy Balázs 134 87 132 127 174 90 744
9. Dr. Romvári László 122 118 118 177 114 93 742
10. Gazsó Adrienn 108 119 108 175 138 88 736
11. Susán Éva 129 88 126 138 131 78 690
12. Réti Lászlóné 116 105 83 156 120 102 682
13. Balogh József 73 113 89 142 130 104 651
14. Szamosvári Zsolt 112 90 100 125 109 82 618
15. Kovács Ferenc 103 76 108 113 119 76 595
16. Harangozó Jánosné 94 70 108 113 119 86 590
17. Horváth Ferenc 59 57 71 100 79 43 409
18. Kovács Lajos 55 75 48 61 56 34 329
19. Kovalcsik Pál Zoltán 52 41 37 55 61 38 284
20. Marossy László Géza 30 56 44 65 52 32 279
21. Kovács László János 35 34 41 50 42 23 225
22. Katona Gábor 35 31 40 44 41 24 215
23. Békési Attila 30 30 29 19 22 19 149

Összesen 2222 2056 2233 2771 2604 1727 13 613

Pártlistára leadott szavazatok száma
 
 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet Összesen

1. FIDESZ–KDNP 229 202 232 305 256 179 1403
2. MSZP 45 47 38 73 68 45 316
3. JOBBIK 59 58 64 87 58 36 362

Összesen 333 307 334 465 382 260 2081

Cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1. Faragó Sándor LUNGO DROM 28 képviselő
2. ifj. Faragó Sándor LUNGO DROM 26 képviselő
3. Nyisztor Tibor LUNGO DROM 16 képviselő
4. Kovács Gusztáv LUNGO DROM 16 képviselő
5. Rostás Lajos RPT RPM CSZOSZ 13
6. Faragó István RPT RPM CSZOSZ 7
7. Faragó István Vendel RPT RPM CSZOSZ 6
8. Faragó Krisztián RPT RPM CSZOSZ 5

Román kisebbségi önkormányzati választás eredménye

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1. Balogh László Csaba MRKSZ 19
2. Kerekes Györgyné MRKSZ 18
3. Gábor János MRKSZ 17
4. Makoviczki Zoltánné MRKSZ 17
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Eredményes közbeszerzés az egészségháznál
107/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0029 kódszámú „Egészség-
ház korszerűsítése és komplex akadálymentesítése” című beru-
házásra kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
Nyertes ajánlattevőnek a Csorvási Építőmester Bt.-t választja 
ki. Megbízza a bírálóbizottság elnökét az eredmény kihirdeté-
sével, valamint megbízza a polgármestert a szerződés aláírá- 
sával. 

A képviselő-testület a kivitelezési munkák végzéséhez a 2010. 
évi költségvetésében biztosított 5 820 000 Ft saját forrás felett 
2011. évi költségvetésében további 7 560 032 Ft saját forrást 
biztosít, egyben megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  2011. március 31. – a műszaki átadásra

Térfigyelő a Wenckheim parkban
108/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Wenckheim parkban, a „Hazaváró Emlékkút” környé-
kén kamerás közterület-megfigyelő rendszert épít ki. A kivite-
lezéssel a KÍGYÓS-ŐR Biztonságtechnikai Kft.-t bízza meg.

A rendszer kiépítésére 465 225 Ft-ot biztosít a költségvetés tar-
talékalapjának terhére.

Megbízza a polgármestert, hogy a kiválasztott vállalkozóval a 
legoptimálisabb rendszer kiépítésére kössön szerződést, annak 
elfogadott árajánlata alapján. 

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

Elfogadták a költségvetési beszámolót
109/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Az első félév gazdálkodási tapasztalatait az II. félévi gazdálkodás 

során figyelembe kell venni.
Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. szeptember 20.

Csatlakoztak a kistérségi pályázathoz
111/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Békéscsabai Kistérségi társulás által beadandó DAOP-
2009-3.2.1/A kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése” cí-
mű pályázatban részt vesz. 

A pályázat összköltségeként 130 761 616 Ft-ot fogad el, melyből 
az Újkígyósra eső költséget 28 624 177 összeggel fogadja el. Ez 
alapján Újkígyós 2010. évi költségvetésében 4 293 627 Ft saját 
forrást biztosít a pályázat megvalósításához.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2009. 
(XI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. december 31.

Csatlakoztak a Bursa Hungaricához
110/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi forduló-
jához csatlakozik, az erre vonatkozó NYILATKOZATOT el-
juttatja az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság részére (1244 
Budapest, pf. 920.).

2. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „A” és 
„B” típusú  pályázatra vonatkozó kiírást közzétételre alkalmas-
nak találja, megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a szo-
kásos módon tegye közzé. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2010. szept. 25. csatlakozási nyilatkozat megküldése

Változtak a vezetői pótlékok
112/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 6 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2010. szeptember 1-től  Korcsokné Erdős Zsuzsanna, a 
Széchenyi István Általános Iskola igazgatója vezetői pótlé-
kát 500%-ban állapítja meg. Ennek megfelelősen havi, bruttó 
40 000 Ft-os növekményt biztosít a tartalékalap terhére. 

Megbízza az aljegyzőt a kinevezés módosításának elkészítésével, 
a pénzügyi osztályvezetőt pedig a költségvetést érintő intézke-
dések megtételével.

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

113/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2010. szeptember 1-től Szamosvári Zsolt, a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója vezetői pótlé-
kát 250%-ban állapítja meg. Ennek megfelelően havi, bruttó 
10 000 Ft-os növekményt biztosít a tartalékalap terhére.

Megbízza az aljegyzőt a kinevezés módosításának elkészítésével, 
a pénzügyi osztályvezetőt pedig a költségvetést érintő intézke-
dések megtételével.

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

114/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2010. szeptember 1-től Vida Klára, az „Ezüstág” Gon-
dozási Központ vezetője alapilletmény-növelését bruttó 
20 000 Ft-ban állapítja meg. Ennek megfelelősen havi bruttó 
20 000 Ft-os növekményt biztosít a tartalékalap terhére.

Megbízza az aljegyzőt a kinevezés módosításának elkészítésével, 
a pénzügyi osztályvezetőt pedig a költségvetést érintő intézke-
dések megtételével.

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

Tovább foglalkoztatják  a helyettesítő könyvtárost
115/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Skoperda Attiláné napi 8 órás foglalkoztatását 2010. de-
cember 31. napjáig engedélyezi. 

Ennek megfelelően a 910123-1 Könyvtári szolgáltatások szakfel-
adaton 2010. évben 253 000 Ft közalkalmazotti alapilletményt 
és 68 000 Ft munkaadót terhelő járulékot, valamint 30 000 Ft 
étkezési hozzájárulást biztosít Nagyné Rajeczki Krisztina ré-
szére a tartalékalap terhére.

Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a munkajogi lépéseket a 
döntésnek megfelelően tegye meg.

Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a költségvetést érintő 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szamosvári Zsolt igazgató
Határidő: 2010. szeptember 25.

Módosították az alapító okiratot
116/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz-

tés mellékletének megfelelően elfogadja a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosí- 
tását.

Megbízza az intézményvezetőt, hogy a módosítás kapcsán szük-
séges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Balogh Lászlóné intézményvezető 
Határidő: 2010. szeptember 30.

Elfogadták a nevelési program módosítását
117/2010. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz-

tés mellékletének megfelelően elfogadja a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény Nevelési Programjának mó-
dosítását. 

Megbízza az intézményvezetőt, hogy a módosítás kapcsán szük-
séges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Balogh Lászlóné intézményvezető 
Határidő: 2010. szeptember 30.

HATÁROZATOK HATÁROZATOK AnyAkönyvi hírek
2010. szeptember hó :

SzületéSek:
Erdei Márk (2920 g, 48 cm), Gyula, 2010. szeptember 29., édes-

anyja Harangozó Nóra, édesapja Erdei Róbert.

HaláleSetek:
Judik József, született: 1946. június 10., elhunyt: Békéscsaba, 2010. 

szeptember 4., volt Békéscsaba Pásztor u. 37. szám alatti lakos.
Sódar János, született: 1928. december 17., elhunyt: Újkígyós, 2010. 

szeptember 5., volt Újkígyós, Öreg u. 4/1. szám alatti lakos.
Dunai Andrásné Hegedűs Julianna, született: 1924. február 16., el-

hunyt: Békéscsaba, 2010. szeptember 8., volt Újkígyós, Radnóti 
u. 1/1. szám alatti lakos.

Horváth Magdolna, született: 1924. július 5., elhunyt: Újkígyós, 
2010. szeptember 10., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. szám alat-
ti lakos.

Molnár János, született: 1925. október 2., elhunyt: Békéscsaba, 
2010. szeptember 12., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. szám alat-
ti lakos.

Fazekas György, született: 1963. március 13., elhunyt: Újkígyós, 
2010. szeptember 20., volt Újkígyós, Újköz u. 8. szám alatti la-
kos.

Pacsika László, született: 1937. november 10., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2010. szeptember 25., volt Újkígyós, Gyulai u. 26/1. szám 
alatti lakos.

Domokos Jánosné Gajda Veronika, született: 1920. december 19., 
elhunyt: Békéscsaba, 2010. szeptember 28., volt Újkígyós, Új-
köz u. 80. szám alatti lakos.

Molnár Imréné Pleskonyics Mária, született: 1923. június 4., el-
hunyt: Gyöngyös, 2010. szeptember 29., volt gyöngyösi lakos.

Nyári Péter, született: 1933. november 25., elhunyt: Újkígyós, 
2010. szeptember 29., volt Újkígyós, Ady Endre u. 14. szám 
alatti lakos.

Borostyán-hírek
Szeptember 25-én Békéscsabán, az IBSEN Házban jár-
tunk a Borostyán Bábcsoporttal.

Lenkefi Zoltán meghívta a csoportot az IBSEN Ház 
megnyitó bábelőadására és a most nyíló kulturális köz-
pont megtekintésére. A Napsugár Bábszínház egy igen 
kedves mesét, a Kacor királyt bábozta el. A kesztyűsbá-
bokkal rendkívül sok akciót, játékot mutattak be a művé-
szek, amelyből a „kisbábosok” is tanulhattak.

*
Foglalkozásainkat a művelődési házban szombatonként 
tartjuk. A Borostyán Bábcsoport az idén 9 főre gyarapo-
dott. A gyerekekkel az eddig tanult meséket is gyakorol-
juk, de új darabokkal is készülünk. A kisebbekkel a Falánk 
tyúkocska című mesét asztali bábokkal játsszuk.

A nagyobbak zenés lovas számot gyakorolnak. Min-
den bábozó részt fog venni a Mátyás király és az Igaz-
mondó Juhász című mesében. 2010 tavaszán a csoport a 
megyei bábtalálkozón II. helyezést ért el. Remélem, ez 
csak jobb lehet a közeljövőben! A nagyszalontai betlehe-
mest botbábokkal több helyen is előadtuk.

horváthné Bohus Mária
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Édesapám, kik állanak
az aradi vár falánál?
Édesapám, mért van puska
annál a sok katonánál?
Édesapám, mért esküsznek 
büszke arccal tizenhárman?
Édesapám, mért sír a szél
 az aradi nagyhatárban?

Holtak csendje, néma árnyék
zuhant le az anyaföldre,
de a lelkük szállt az égbe,
igazságként tündökölve!
Esküt-tartó, nagy hitüket 
foglaljuk egy szent imába,
visszatérnek majd az égből 
szabad-lelkű szép hazánkba!

Tisztelgés és koszorúzás  
az aradi vértanúk emléke előtt

Az újkígyósiak nevében Szebellédi Zoltán polgármester, Kunstár Anna, az iskola 
igazgatóhelyettese valamint Békési Vivien, Harangozó Gréta, Kása Kata Sára, De-
ák Dániel és Krucsai Attila helyeztek el virágot az aradi Vesztőhelyen és koszorút a 
Szabadság-szobornál.

Szőke István Atilla:
Az aradi vár falánál

Szeptember 20–25-e között ren-
dezték meg Belgrádban 54 ország 

1400 versenyzőjének részvételével a 8. 
Junior és 4. Kadet Kick-box Világbaj-
nokságot.

Az Újkígyósi Szabadidő Sport Klub 
kick-box szakosztálya minden idők 
legtöbb versenyzője jutott be a váloga-
tott keretbe, ezzel együtt az idei kor-
osztályos vb-re.

Az igen fiatal csapat egész évben 
gőzerővel készült Debreczeni Dezső 
mester vezetésével a megmérettetésre. 
A nyári edzőtábort követően, ahol na-
pi három edzés szerepelt a program-
ban, otthon sem pihentek a versenyzők. 
A mindennapos edzéseket több olyan 
ciklus követte, ahol napi két edzésen 
vettek részt a versenyzők. A kemény 
felkészülést követően biztató formában 
vágtak neki a versenynek.

A magyar válogatott, köztük az 
újkígyósi versenyzők szerencsésen 
megérkeztek a szerb fővárosba, és sike-
resen vették a mérlegelést is, minden-
ki hozta a versenysúlyát. Az indulókat a 
rendező Szerbia sportminisztere is kö-
szöntötte.

Már a sorsoláson kiderült, hogy nem 
lesz könnyű az éremszerzés. Szinte 
minden súlycsoportban 32-es tábláról 
indultak a versenyzők. 

A kadett 1 kcs. 37 kg: Laurincz 
Boglárka lépett pástra. Előzménye a 

mérkőzésnek, hogy Karina Nikitina 
(IRL)-Poppe Joyce (BEL) mérkő-
zött be Bogihoz. Egy nagyon szoros 
és színvonalas mérkőzésen az ír lány 
győzött, így a mi lányunknak Karina 
Nikitina lett az ellenfele. A mérkőzé-
sen felváltva követték egymást a pon-
tok, fejrúgások voltak mindkét oldalon, 
de Boglárka végig fegyelmezetten küz-
dött és továbblépett ellenfelén, így be-
jutott a legjobb 8 közé. 

Másnap, a második meccsen Soraya 
Wahjudi (NED) lett az ellenfél. Itt Bo-
gi végig uralva a mérkőzést már az ele-
jén bebizonyította az edzőjének és a 
bíróknak, hogy éremért jött Belgrád-
ba. Egymás után rúgta fejbe ellenfelét, 
aki egyre jobban elbizonytalanodott, 
így kétség sem fért hozzá, hogy ki lesz 
a győztes. Ezzel a győzelemmel már a 
délutáni elődöntőben találta magát a 
fiatal, tehetséges újkígyósi sportoló.

A döntőbe jutás már nem sikerült, 
vereséget szenvedett a jóval rutinosabb 
horvát Kristina Pavlictól, s így bronzér-
mes lett. Bogi végig sportszerűen ver-
senyzett a vb folyamán, korosztályában 
legfiatalabbként vett részt a versenyen, 
ami a bunyóján egyáltalán nem látszott. 
Mivel még két évig ebben a korosztály-
ban versenyzik, biztató kép mutatkozik 
a szakma és edzője fejében.

Sajnos testvérének, Laurincz Zol-
tánnak már nem volt szerencséje kadett 

2 kcs. -47 kg-ban. Az első mérkőzésén 
Ivan Bezuidenhouttól (RSA) szenvedett 
vereséget. Zoli megtett mindent, de a 
dél-afrikai fiú jobb napot fogott ki és 
megfosztotta őt a továbbjutástól. 

Az újkígyósi Harangozó Gábor kadett 
2. kcs. szinte a legnépesebb mezőnyt 
felsorakoztató -63 kg-ban lépett fel a 
küzdőtérre. Nagyon szép bunyót mu-
tatva simán verte Juraj Hollan (SVK) 
ellenfelét, így beverekedte magát a 
legjobb 16 közé. A következő ellen-
fél a későbbi ezüstérmes Jaka Hudales 
(SLO) volt. A nagyon gyors szlovén fi-
út sajnos Gábor nem tudta megállítani, 
így nem sikerült a 8 közé jutás. 

A junioroknál Himler Gábor 69 kg-
ban light contact szabályrendszerben 
állt fel a küzdőtérre. Első meccsén to-
vábbjutott Mustermann Max (GER) el-
lenfelén és ő is a 16 közt találta magát. 

A 8 közé jutásért az ír Dominic 
Stevenson (Írország) ellen kellett bizo-
nyítani, két meneten keresztül nagyon 
szoros és kiegyenlített mérkőzés volt, 
de sajnos a harmadik menetben fel-
őrölte Gábort a nagyon erőszakos ír fiú, 
és ő ment tovább. A mérkőzés győztese 
később pedig világbajnok lett. 

Köszönetet mondunk Újkígyós Vá-
ros Önkormányzatának és azoknak, 
akik lehetővé tették, hogy sportolóink 
részt vehettek a világbajnokságon.

Berki László klubelnök

Kick-box hírek a belgrádi világbajnokságról

„Ich hab’ mein Herz in Heidelberg ver- 
loren”, azaz a szívemet Heidelbergben 
felejtettem, szól a híres német dal. Ha ez 
esetemben még nem is teljesen igaz, azt 
mindenesetre elmondhatom, a szívem 
egy darabját biztosan ott hagytam. 

Tavaly tavasszal megtudtam a hírt: 
mehetek Heidelbergbe, megnyertem azt 
az ösztöndíjat, amit rajtam kívül éven-
te még sok más felsőoktatásban tanuló 
hallgató megpályáz. 

Heidelberg Németország délnyuga-
ti részén, Baden-Württemberg tarto-
mányában helyezkedik el. A romantika 
városaként tartják számon, mely olyan 
nevezetességeken túl, mint a heidelbergi 
várkastély vagy a Filozófusok útja, ahol 
30 nappal korábban köszönt be a tavasz, 
Németország legrégebbi egyetemével 
is büszkélkedhet. Az egyetem 1386-os 
alapításával Európa 3. legrégebbi felső-
oktatási intézménye, melyet világszerte 
az elit egyetemek között jegyeznek. Egy 
érdekesség, hogy Lénárd Fülöp magyar 
Nobel-díjas fizikusunk is a városban 
szerezte meg doktorátusát 1886-ban.  

Így nem csoda, hogy nagy megtisz-
teltetésnek éreztem és érzem mind a mai 
napig, hogy fél évet tanulhattam ennek 
a csodálatos város egyetemének német 
szakán. Érdekesebbnél érdekesebb órá-
kat látogattam a szemeszter ideje alatt. 

Részt vettem a tanszéki újság szer-
kesztőségi munkájában, ahol lehetőséget 
kaptam a magyar irodalom egy szeleté-
nek bemutatására. A lapban megjelenhe-
tett Márai Sándor egy írásának részlete 
az én fordításomban. Továbbá jelent-
keztem egy tanulói programba, melynek 
keretén belül egy német lánnyal dolgoz-
tam együtt. Ő elősegítette a nyelvi fej-
lődésem, cserében magyarul tanítottam. 

Jó érzés volt továbbadni az anyanyel-
vem távol a hazámtól. A lánnyal tartom 
a kapcsolatot, és tudom, nem hagyott fel 
a magyar nyelv elsajátításával.

A német kiejtésem egy olyan be-
szédtan-szemináriumon tehettem még 
németesebbé, ahol a tanárnő már a be-
mutatkozásnál (az országunkat ter-
mészetesen nem nevezhettük meg) 
megmondta mindenkinek, ki honnan 
jött. Lenyűgözött a tudása. Nagy él-
ményt jelentett, hogy a gazdasági vi-
lágválság idején egy új tudományágba 
is belekóstolhattam odakint, nevezete-
sen a közgazdaságtanba. A professzor 
úr a csoport összes tagjának országával 
tisztában volt kezdve annak történelmé-
től egészen a napi politikai életéig. Ma-
gyarország gazdaságpolitikáját illetően 
is sok érdekességet mondott, és soha 
nem felejtem el, mikor első órán felkapta 
a fejét névsorolvasáskor: „Aliz Bánfi, aus 
UNGARN… herzlich Willkommen!”.

A sort még folytathatnám az iroda-
lomórák feszült figyelmével, ahol a zsi-
dóság témájának feldolgozása közben 
Herr Lambert, azaz egy német állam-
polgár beszélt Hitlerről, illetve arról, ho-
gyan áll a német társadalom több mint 
60 évvel a második világháború vége 
után az akkori tragédiához. Ki ne felejt-
sem a művészettörténet-előadások sze-
met gyönyörködtető képeit, valamint a 
kiállításlátogatásokat a stuttgarti galéri-
ában. 

A színvonalas oktatáson túl az egye-
tem által szervezett kirándulásokon is 
éreztem, valóban egy elit egyetem ven-
dég hallgatója vagyok. A vezetőség 
szerencsére fontosnak tartotta, hogy 
megismertesse velünk a fogadó ország 
kultúráját is. A fél év során így jutottam 

el Freiburgba, ahol október közepén 
a Fekete-erdőben örülhettem az első 
hónak; Goethe Weimarába; Speyerbe; 
Stuttgartba; Esslingenbe; Nürnbergbe; 
Strassburgba, az Európai Parlamenthez; 
Schwetzingenbe, a német kis Versailles-
ba; Kölnbe, ahol a dóm előtt található 
virágszobron magyarul is olvashattam: 
„A dóm 1880. évi elkészültének jelké-
pe”; Marburgba, ahol Árpád-házi Szent 
Erzsébet sírján ott láttam a magyar 
nemzetiszín szalaggal átkötött koszo-
rút; vagy Bambergbe, ahol lefényké-
pezhettem a város jelképeként ismertté 
vált „bambergi lovast”, aki a feltételezé-
sek szerint Szent István királyunkat áb-
rázolja.  

Talán csak így egy év távlatából tu-
dom igazán megfogalmazni, mit is adott 
nekem ez a nem egészen hat hónap ta-
nulmányi út távol a hazámtól. Megér-
tettem, mi az, magyarnak lenni; mi az, 
újkígyósi magyarnak lenni. Egy szóval: 
identitást, tiszta identitástudatot kap-
tam, amire büszke vagyok, amit soha 
nem felejtek el a sok németországi él-
ménnyel együtt. 

Néha gondolatban még visszatérek 
és újra ott lépdelek Heidelberg macska-
köves utcáin, ahol egykor Hegel, Mark 
Twain, vagy épp Lénárd Fülöp járt. Be-
szívom a karácsonyi vásár mézeskalács- 
és forraltbor-illatát. Integetek a nimfa- 
papagájoknak, akik a városban telelnek 
a kellemes klíma miatt és akikről már 
Szécsi Marika néni is mesélt nekem ki-
utazásom előtt. Közben pedig halkan 
dúdolom: „ich hab’ mein Herz...”.

Köszönet az Újkígyósért Közalapít-
vány kuratóriumának, akik ez idő alatt is 
támogatták tanulmányaimat!

Bánfi Aliz

A szívemet Heidelbergben felejtettem…

Gyermekfotózás
Ajándéktárgyak – képrendelés
Családi fotózás
Képrendelés digitális felvételről, negatívról
Azonnal elvihető igAzolványKéP:
polaroid vagy digitális adathordozóra mentett

Mindezekhez kedvezményes áron juthat időpont-egyeztetéssel.
Várom hívásukat!

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
DunAi KAtAlin fényKéPész

Szabadkígyós, Nefelejcs u. 1/2.  •  Tel.: 06 66 247 251, +36 30 975 4120

Ugyanitt TOP CLAN  
ruházati tisztító felvevőhely  működik.OKTÓBERBEN 10%  KEDVEZMÉNY!
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Szeptember 27-én a Széchenyi István Általános Iskola 
szervezésében Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési 

Házban rendhagyó irodalom óra került megrendezésre, me-
lyet a békéscsabai Jókai színház három művésze tartott. Az óra 
megszervezéséhez iskolánk a Békés Megyei Önkormányzat-
tól nyert támogatást, melyet ezúton is köszönünk. Az inter- 

aktív foglalkozáson a felső tagozatos diákok Petőfi Sándor A 
helység kalapácsa című művével ismerkedhettek meg. A be-
vezető után, ahol a vándorszínészek munkásságát és a hős-

eposz fogalmát tisztázták a gyerekekkel, a színészek a mű 
néhány jelenetét játszották el. A diákok a részleteket nagy fi-
gyelemmel kísérték végig. Megismerkedtek a főszereplőkkel, 
a cselekménnyel, majd a záró jelenetet képregény formájában 
közvetítették a tanulóknak. Ekkor néhány diákunk aktívan 
belekóstolhatott a színészek munkájába, hisz a szereplőket ta-
nulóink jelenítették meg. Az óra a gyerekek körében nagy si-
kert aratott, szeretnénk, ha a jövőben is lehetőségünk nyílna 
hasonló produkciók megtekintésére. 

rojik rita pályázati felelős

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület a Békés 
Megyei Önkormányzat 2009. évi civil pályázatán támo-

gatásban részesült (BMÖ-02/528-117/2009). A támogatott 
programunkban nyári napközis tábor megrendezésére került 
sor, melyet kétszer 1 hetes turnusban tartottunk meg: 

1. hét: július 12. – 2010. július 16.
2. hét: július 19. – 2010. július 23.
Szervezetünk célcsoportjába az újkígyósi fiatalok, gyerekek 

tartoztak. Szerettük volna, ha szabadidejüket hasznosan tölt-
hetnék el, ezért a jelentkezőknek igyekeztünk érdekes prog-
ramokat szervezni (játék, strand, túra, kézműves foglalkozás, 
sportolás…).

Mindkét héten több mint negyven gyerek vett részt a prog-
ramokon, melyek közül a legkedveltebb időtöltés természe-
tesen a strand volt. A 10 nap alatt összesen 5 alkalommal 
fürdőzhettek a gyerekek; alkalmunk volt Gyopárosfürdőre, il-
letve a békéscsabai strandra is ellátogatni. Szívesen jöttek mo-
ziba, lovagolni is, sőt alig várták, hogy az általunk készített 
krumplipaprikásból ehessenek! Mivel sokan nem jutnak el 
városunkból a Center Moziba, ez is nagyon jó kikapcsolódás 
volt számukra. Szerették volna a Shrek 4-et is megnézni, ezért 
a tábort követő szerdán (július 28-án) még egy alkalommal 

ellátogattunk Békéscsabára az érdeklődő gyerekekkel, így a 
táborozók megtekinthették az említett filmet is. Nagyon tet-
szett mindenkinek a tűzoltóság, ahol frissítő ásványvízzel vár-
tak bennünket! 

A kézműves foglalkozásokat internetezéssel és sportolással 
kötöttük egybe, így ezeken a napokon is mindenki jól érezte 
magát. Kipróbálhatták a viaszfestést, gyöngyfűzést, szalvéta-
technikával díszíthettek üveget, ízletes süteményt készíthet-
tek. Újkígyóson a gyerekeknek a legizgalmasabb sportolást a 
kézilabda jelenti, így ennek a szenvedélyüknek is hódolhattak. 
Legnagyobb gondot a magas létszám jelentette, hiszen eze-
ket a gyerekeket el kellett szállítani Gyopárosra, Békéscsabára 
is. Nem mindig jó megoldás, ha járatos busszal közlekedünk, 
hiszen azok a gyerekek, akik egész nap a strandon fürdőznek, 
nem szívesen sétálnak este a buszmegállóba, így a strandos na-
pokra mindig külön buszt béreltünk, melyet igyekeztünk meg-
tölteni a gazdaságosság miatt. A második hét végére azok, akik 
mindkét táborba jelentkeztek, bizony nagyon elfáradtak. A 
felnőtteknek is jólesett a pihenés! Reméljük, a jövőben is le-
hetőségünk lesz hasonló program szervezésére! Köszönjük ez-
úton is a tisztelt önkormányzat támogatását.

rojik rita táborvezető

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület és Új-
kígyós Város Önkormányzata gyűjtést szervezett a vö-

rösiszap-katasztrófa áldozatai számára. A háromnapos akció 
során 115 fő ajánlott fel tartós élelmiszereket, tisztálkodási és 
tisztítószereket.

A civil szervezet 2010. október 13-án átadta az összegyűj-
tött adományokat a békéscsabai ifjúsági házban kijelölt gyűj-
tőhelynek, ahonnan elszállítják a károsultakhoz. A szervezők 
köszönettel vették Újkígyós lakosai ilyen nagymértékű fel-
ajánlását!

Ezenkívül sokan pénzadománnyal támogatták a gyűjtést, 
többek között Újkígyós Város Önkormányzata is, amely a 
képviselő-testület döntése alapján 500 000 Ft-tal járult hozzá 
az adománygyűjtéshez.

FIGYELEM!
A pénzadományok gyűjtése 2010. október 31-ig tart, a 
megjelölt dátumig még befizetheti adományát az Újkí-
gyósért Közalapítvány számlaszámára, melyről egy ösz-
szegben lesz átutalva az összeg.
Számlaszám: 11733199-20010379

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület és az 
önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ado-
mányokkal segítették a vörösiszap-katasztrófa károsultjait!

nagy Tiborné egyesületi elnök, 
Szebellédi Zoltán polgármester

Beszámoló egy rendhagyó irodalomóráról

Termék Mennyiség Mennyiségi 
egység

Ecet 228 üveg
Citromlé 85 üveg
Olaj 91 üveg 
Liszt 124 db
Cukor 133 db
Búzadara 74 db
Májkrém 106 db
Tészta 170 db
Konzerv 70 db
Rizs 83 db
Tartós tej 80 doboz
WC-papír, kéztörlő 978 tekercs
Zsebkendő 552 100-as, db
Tisztálkodási szerek: szappan, tusfürdő, 
sampon, fogkrém 195 db

Tisztítószerek 30 db
Édesség: csoki, keksz, kakaó, nápolyi,  
sós perec 322 csomag

Vegyes élelmiszer: ételízesítő, leves,  
kolbász, teafű, szárazbab, zsemlemorzsa, 
sütemény, majonéz, dzsem

86 csomag

Egészségügyi csomag 15 csomag
Kabala, könyv 25 db
Kanál, villa, fakanál 13 db

Újkígyós összefogott  
a vörösiszap-katasztrófa áldozataiért!

Nyári tábor 2010.

Barátai bevállalós lánynak tart-
ják Balogh Melindát, de még ők 

is meglepődtek, mikor egyetlen Bé-
kés megyeiként benevezett a Siketek 
és Nagyothallók Nemzetközi Szép-
ségversenyére, amelyet az elmúlt héten 
szombaton rendeztek meg Budapesten 
először. 

A 27 éves újkígyósi lánynál másfél 
éves korában vették észre, hogy nagyot-
halló. Budapesten járt általános iskolába, 
majd Szabadkígyóson érettségizett. Ta-
valy áprilisban informatikus közgazdász 
diplomát szerzett, jelenleg az újkígyósi 

polgármesteri hivatalban dolgozik ad-
minisztrátorként. – Példát akartam mu-
tatni sorstársaimnak – mondta, mikor 
arról kérdeztük, miért nevezett a szép-
ségversenyre.

– A családom kezdettől fogva tudta, 
hogy nevezek, mindenben támogattak, 
sőt büszkék rám – tudtuk meg Balogh 
Melindától, aki, amikor éppen nem 
szépségversenyre jár, leginkább barátai-
val tölti szabadidejét, mellette, ha teheti, 
utazik, lelkes fotográfus, szeret olvas-
ni és netezni. Mindemellett pedig aktív 
tagja a Siketek és Nagyotthallók Orszá-

gos Szövet-
ségének.

A különle-
ges verseny-
re 17 siket és 
nagyotthalló 
nevezett az 
o r s z á g b ó l . 
– Mindenki 
nagyon ba-
rátságos volt, 
szép és iz-
galmas volt 
a verseny – mesélte Melinda. A szép-
ségversenyen a hölgyek nem zenére, ha- 
nem rendhagyó koreográfiára, a csend 
ritmusára mozogtak jeltolmácsok segít-
ségével.

Forrás: BeOL.hu

Jeltolmácsokkal koreografálták  
a szépségeket
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

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

2010. október 12-től  
a képviselő-testület mellett  

működő bizottságok:

Ügyrendi Bizottság:
Elnöke: Majorosné dr. Hunya Sarolta 
Tagjai: Oláh Timót

 Turovszki Krisztián

PénzÜgyi Bizottság:
Elnöke: Bozó József
Tagjai: Ecker György
 Majorosné dr. Hunya Sarolta

Művelődési, ifjúsági és sPortBizottság:
Elnöke: Ecker György
Tagjai: Tömösi Károly 
 Turovszki Krisztián
 Kovács Ferenc 
 Schríffert Béla

telePÜlésfejlesztési és gazdasági Bizottság:
Elnöke: Nagy Balázs
Tagjai: Bozó József
 Oláh Timót
 Harangozó Jánosné
 Nagy Tiborné

egészségÜgyi és szociális Bizottság: 
Elnöke: Turovszki Krisztián
Alelnök: Tömösi Károly 
Tagjai: Nagy Balázs
 Sávolt János
 Susán Éva  

Az alakuló ülésen Szebellédi Zoltán polgármester javas-
latára a képviselő-testület doMokos Balázst választotta 
alpolgármesternek

Egészségház korszerűsítése  
és komplex akadálymentesítése
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az egészségház korszerűsítési 
munkái 2010. október 18-tól elkezdődnek. 
–  A munkák végzése alatt a háziorvosi rendelések, valamint a gyer-

mekorvosi rendelés az Arany J. u. 45. szám alatti Ezüstág Gondozási 
Központ (volt idősek napközi otthona) épületében kapnak helyet. 

–  A védőnői szolgálat az Arany J. u. 43. szám alatti napközi épüle-
tébe költözik. 

–  A fogorvosi rendelés az eredeti helyén folytatódik. A rendelések 
időpontjai változatlanok maradnak. 

Az egészségház korszerűsítési munkái várhatóan 2011. március 
31-ig készülnek el, így az orvosi rendelések ezután kerülnek visz-
sza eredeti helyükre. 
A vonalas telefonszámok nem változnak.

Az orvosok az alábbi mobiltelefonszámon lesznek elérhetők:
• Majorosné dr. Hunya Sarolta háziorvos: 30/985-0816
• Dr. Marossyné dr. Salajkó Erika házi gyermekorvos: 30/939-7251
• Dr. Marossy László háziorvos: 30/262-4335

A rendelések helyének megváltozásával kapcsolatban adódó esetle-
ges problémákért a lakosság elnézését és türelmét kérjük.

Berki László műszaki csoportvezető

MEgHÍvÓ
Újkígyós Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor  

Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja  
önt és családját, barátait, ismerőseit  

az 1956-os események  
újkígyósi megemlékezésére!

oKtÓbER 22.
17.30 (Újkígyósi Gazdakör székháza – Kossuth L. u. 28.)
 ’56-os emléktábla koszorúzása
 Házigazda: Csonka Péter, a gazdakör elnöke
18.00 (Városháza, tanácsterem – Kossuth L. u. 41.)
  Kisvárosi Esték – Kötetlen beszélgetés Gera Katalin 

szobrászművésszel, Újkígyós díszpolgárával
 Beszélgetőtárs:  Harangozó Imre, az Újkígyósért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke
 Házigazda: Szebellédi Zoltán polgármester

OkTóber 23.
10.00 (Petőfi Sándor Művelődési Ház – Arany J. u. 42.) 
 Emlékezzünk 1956-ra!
 Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester
 Beszédet mond:  Banner Zoltán művészettörténész, író,  

előadóművész
 Házigazda:  Szamosvári Zsolt, a művelődési ház és könyvtár  

igazgatója
 Közreműködik: Kása Kata Sára és a Tengelic Énekegyüttes

A rendezvényen ifj. Pacsika László Szebellédi Zoltán polgármestertől 
átveszi az édesapjának 2010-ben odaítélt Újkígyósért kitüntetést.

A megemlékezésen az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriuma nevé-
ben a Lócskay József tanulmányi ösztöndíjakat dr. Szécsi Károlyné, a 
kuratórium tagja, Harangozó Imre kuratóriumi elnök és Farkas István 
titkár adják át.


