
Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő

V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. SZEPTEMBER

A2006. október 1-től 2010. októ-
ber 2-ig tartó önkormányzati cik-

lus végére érünk. 
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az 

államháztartásról 50/A § (4) bekez-
dése előírja: „A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános 
választását megelőző 30 nappal a pol-
gármester, a főpolgármester és a megyei 
közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz 
közzé a helyi önkormányzat vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint a kép-
viselő-testület megalakulását követő-
en keletkezett, a későbbi éveket terhelő 
pénzügyi kötelezettségekről.”

Ezen törvényi kötelezettségemnek 
teszek eleget előterjesztésemmel, amely-
ben a jogszabályban előírtakon túl igye-
keztünk minden, a képviselő-testület és 
a lakosság tájékoztatását szolgáló fontos 
információt, tényadatot összefoglalni az 
elmúlt 4 év önkormányzati tevékenysé-
gével kapcsolatosan.

Újkígyós Város Önkormányzata a 
jogszabályi és a központi kormányza-
ti keretek által meghatározott feltételek 
között jövőbe mutató, ésszerű gazdálko-
dással, a racionalitás mentén igyekezett 
a település fejlődését biztosítani. A ne-
héz gazdasági helyzet és külső körülmé-
nyek egymásra utaltságunkra hívta fel 
a figyelmet. Az volt a célunk, hogy mi-
nél szélesebb körű összefogás valósuljon 
meg Újkígyóson a lehető legtöbb közös 
ügyben. Ebben partner volt a képviselő-
testület, a bizottságok, a polgármesteri 
hivatal minden dolgozója, az intézmé-
nyeink vezetői és dolgozói, a civil szer-
vezetek, a helyi vállalkozások, a lakosság 
nagy része, olykor még külső segítőink is 
akadtak. Az eredmények az összefogást 

igazolták, még nehéz körülmények kö-
zött is így lehet fejleszteni városunkat. 
Ezúton is köszönetemet fejezem ki min-
den jó akaratú és segítőkész embernek!

Újkígyós hagyományosan jól gazdál-
kodó, folyamatosan fejlődő település. 
Négy évvel ezelőtt biztos anyagi bázis-
sal, de nagyon sok teendővel kezdtünk 
hozzá a munkához. Azzal az elhatá-
rozással tettük ezt, hogy minden le-
hetőséget megragadunk településünk 
fejlődéséért. Intézményeink tevékenysé-
güket bővítve jó munkát végeztek, stabil 
szolgáltatást nyújtanak Újkígyós lakos-
ságának. Az önkormányzat előre muta-
tó, biztonságos gazdálkodást folytatott. 
Úgy sikerült jelentős pályázati és ön-
erős fejlesztéseket megvalósítani, az ön-
kormányzat vagyonát gyarapítani, hogy 
eközben nem veszélyeztettük az intéz-
mények működését és az önkormányzat 
pénzügyi stabilitását.

Hitelfelvételre az elmúlt négy év so-
rán nem került sor. Két folyamatban lé-
vő hitele volt az önkormányzatnak a 
7–8. számú melléklet szerint, amelyből 
már csak a PHARE-hitelt kell törlesz-
tenünk 2012-ig.

Újkígyós 2009-ben elnyerte a városi 
címet, amely nemcsak ennek a képvise-
lő-testületnek a munkáját dicséri, ha-
nem a közel kétszáz éve itt élő emberek 
szorgalmát, jó döntéseit, összefogását is. 
A városi cím elnyerése megbecsülés az 
eddigi munkáért, egyben biztatás a jö-
vőre vonatkozólag. Az elmúlt négy év-
ben több látványos, ugyanakkor jelentős 
beruházás is elkészült. Mondhatjuk, 
hogy ez egyfajta „sikertörténet”, hiszen 
ehhez egyébként nehezen megszerez-
hető pályázati pénzeket kellett elnyer-

nünk, de jelentős egyéb külső forrást is 
sikerült Újkígyósra hoznunk. A város 
töretlen fejlődésével továbbra is Békés 
megyében, de országosan is az ismert és 
megbecsült települések között tartanak 
számon bennünket.

Az elmúlt négy év azonban nem 
csak sikerekről szólt. Az önkormány-
zatnak – ugyanúgy, mint az átlag ma-
gyar családoknak és vállalkozásoknak 
– sok gonddal, nehézséggel, olykor ku-
darccal kellett szembenézni. Nem te-
kinthetünk el attól, hogy – rajtunk kívül 
álló okok miatt – több helyi vállalko-
zás tönkrement, ennek következtében 
sok ember elveszítette a munkáját, a csa-
lád a megélhetését. Ebben a helyzetben 
az önkormányzatnak az volt a feladata, 
hogy minden lehető eszközzel segítse az 
így bajba jutott embereket, hogy amíg 
más munkalehetőséget nem sikerül ta-
lálniuk, addig is a család átvészelhes-
se ezt az időszakot. Hogy ne tetézzük 
a bajt, illetve hogy a bajba jutott csalá-
doknak segíteni tudjunk, a szociális el-
látórendszer megfelelő működtetése 
mellett a rendelkezésünkre álló emberi 
erőforrással igyekeztünk jól gazdálkod-
ni. Az önkormányzati munkahelyeket, 
munkaköröket megtartottuk, sőt még 
új munkahelyeket is tudtunk létrehozni. 
Fölvállaltuk az egyébként nem kötele-
ző közfoglalkoztatást, így jelenleg közel 
250, többségében újkígyósi embernek 
adunk munkát. Részben szociális, rész-
ben foglalkoztatási okok miatt mindent 
megtettünk azért, hogy 60 embert be-
vonjunk a szociális foglalkoztatásba, 
amelyet sajnos a kormány intézkedései 
miatt nem sikerült megvalósítani.

Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat  
2006–2010. évi munkájáról

Újkígyós pénzügyi és vagyoni helyzete 2006-ban és 2010-ben

Év Pénzeszköz 
és értékpapír

2007–2010-ben pályázati forrásból  
elnyert vagy megvalósult beruházások,  

felújítások, egyéb pályázatok értéke

Ebből elnyert 
pályázati támogatás

2006. október 1. 197 851 912 Ft - -
2010. június 30. 155 255 641 Ft 483 554 364 Ft 415 361 784 Ft

Folytatás a 3. oldalon >>
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Összességében elmondható, hogy küz-
delmes, de azért eredményes négy évet 
zárhat ez a képviselő-testület. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki minden kép-
viselőnek és bizottsági tagnak, a pol-
gármesteri hivatal és az intézmények 
minden dolgozójának az elvégzett mun-
káért!

I. 
A képvIselő-testület és szerveI  

tevékenysége

1. A képviselő-testület működése
Az általános önkormányzati és polgár-
mesteri választás megtartására a Ma-
gyar Köztársaság elnökének döntése 
értelmében 2006. október 1. napján ke-
rült sor.

A választások az alkotmány, a he-
lyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 1990. 

évi LXIV. törvény, valamint a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
alapján került lebonyolításra. E törvé-
nyi szabályozás szerint a helyi települé-
si polgármester és képviselők közvetlen 
választás útján nyertek mandátumot. 
Újkígyóson a polgármester mellett 13 
képviselő kaphatott megbízólevelet. 

Polgármesterré választották: Szebel lé
di Zoltánt.

Képviselői mandátumot kapott: Ba
logh József, Bozó József, Buday György, 
Ecker György, Farkas Szabolcs, Harangozó 
János, Labos János, Majorosné dr. Hunya 
Sarolta, Nátor Jánosné, Oláh Timót, dr. 
Romvári László, Réti Lászlóné, Tömösi 
Károly.

Az alakuló ülésen a képviselő-testület 
a polgármester javaslatára Oláh Timótot 
választotta meg alpolgármesternek.

A képviselők közül két képviselő 
már 1990-ben, 1994-ben, 1998-ban és 

2002-ben is képviselői mandátummal 
rendelkezett, de többen is a második 
vagy a harmadik ciklusban nyerték el a 
képviselői tisztséget.  A polgármester és 
a képviselők iskolai végzettség szerinti 
megoszlása 7 fő felső- és 7 fő középfokú 
végzettségű volt.

A választás során bejutott képviselők 
közül 8 fő a Fidesz–KDNP–Gazdakör 
közös jelöltje volt, valamint 5 fő függet-
len képviselőként kapott mandátumot. 

A választáskor bejutott képviselők át-
lagéletkora 47,85 év volt. 

A képviselő-testület által  
megalkotott rendeletek, illetve 
meghozott határozatok száma: 

Év Rendeletek 
száma Határozatok

2006 32 149
2007 32 259
2008 23 210
2009 27 192
2010* 9 96

Összes 123 906
* 2010. július 31-ig

A megalkotott rendeletekkel és a 
meghozott határozatokkal kapcsolato-
san a Közigazgatási Hivatal, illetve ké-
sőbb az Államigazgatási Hivatal néhány 
észrevételt tett, amely alapján a szük-
séges döntéseket a képviselő-testület 
meghozta.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat  
2006–2010. évi munkájáról

>> Folytatás az 1. oldalról

A fenti részlet a 2010. augusztus 
30-ai képviselő-testületi ülésen 12 
egyhangú szavazattal elfogadott be-
számoló elejének változtatás nélkü-
li közlése. 
A mellékletekkel együtt 45 oldalas, 
az önkormányzat elmúlt 4 éves mun-
kájáról készített átfogó, adatokkal 
alátámasztott dokumentum igény 
szerint ingyenesen átvehető a pol-
gármesteri hivatal információs pult-
jánál vagy megtekinthető Újkígyós 
város hivatalos honlapján (www.
ujkigyos.hu).

A képviselő-testület 2006–2010. években megtartott ülései:

Év Ülések száma Jelen volt (fő) Hiányzott (fő) %-os arány

2006* 6 72 12 86
2007 23 277 45 86
2008 21 234 60 80
2009 20 216 64 77

2010** 10 110 30 79
Összes 80 909 211 81

*2006. október 1-től    **2010. július 31-ig
Hiányzások:

Képviselő-testületi tag 2006 2007 2008 2009 2010 Össz.

Szebellédi Zoltán 0 0 0 0 0 0
Balogh József 1 1 5 5 4 16
Bozó József 1 1 4 5 0 11
Buday György 0 2 2 1 0 5
Ecker György 0 0 3 0 1 4
Farkas Szabolcs 2 5 9 14 6 36
Harangozó János 0 2 2 2 1 7
Labos János 1 5 7 2 2 17
Majorosné dr. Hunya Sarolta 2 5 5 6 3 21
Nátor Jánosné 1 10 9 7 2 29
Oláh Timót 0 1 3 1 2 7
Dr. Romvári László 2 5 3 7 2 19
Réti Lászlóné 1 6 7 12 7 33
Tömösi Károly 1 2 1 2 0 6

Egy éve, hogy Újkígyós elnyerte a 
városi címet. Büszkék lehetünk er-

re, azonban ennek megfelelően kell a 
város fejlesztésén is munkálkodni. Szent 
István, államalapító szent királyunk ün-
nepe méltó időpont egy település gyö-
kereit, az itt lakó emberek életerejét 
szimbolizáló műalkotás, a Hazaváró 
Emlékkút átadására. 2008-ban a kép-
viselő-testület döntött arról, hogy Gera 
Katalin újkígyósi születésű szobrászmű-
vészt, Újkígyós díszpolgárát felkéri arra, 
hogy újabb műalkotással ajándékozza 
meg városunkat. A műalkotás a makett 
elkészítésével kezdődött. Ezt bemutat-
tuk itt, Újkígyóson – talán emlékeznek 
rá – 2008-ban, a II. Újkígyósi Hazavá-

rón, ahol a nézőközönség, Újkígyós la-
kossága, sőt a hazaérkezettek javaslatot 
tehettek az elnevezésre. Így alakult ki 
több lehetséges változat közül a Haza-
váró Emlékkút név, amelyről a testület 
döntést hozott. A Képző- és Iparmű-
vészeti Lektorátus elbírálta a terveket 
és megfelelőnek találta, javasolta annak 
köztérre állítását. 

A díszkút környezetét is szerettük 
volna méltóvá tenni, de akkor még nem 
tudtuk egészen biztosan, hogy hogyan 
alakulnak a pénzügyi dolgaink. Szép ez 
a park, szép volt mindig is, de sötét volt, 
felújításra szorult. Idén adtuk át a játszó-
teret, még inkább látszódott a különb-
ség, látszódott, hogy tenni kell valamit. 
Az elmúlt években, mint több más cél-
nak a megvalósítására is, a Wenckheim 
parknak a felújítására, kialakítására is 

pályázatot nyújtottunk be. Ez a pályá-
zat azonban nem nyert. Ezért, ha sza-
bad így mondanom, ebben az évben 
nyakamba vettem az országot és elin-
dultam támogatók után. A főtámogatót 
a MAVIR Zrt.-ben találtam meg, de ez 
még nem volt elegendő ahhoz, hogy ez 
a mű itt elkészüljön. Ezért újkígyósi vál-
lalkozókat és magánszemélyeket keres-
tem meg, akik tulajdonképpen egy-egy 
kandelábernek a megvásárlásával, annak 
az árának a támogatásával hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a szép terület a város 
központjában ebben a formában meg-
újulhasson. Bár láthatók az adományo-
zók nevei a kandeláberek talapzatán, de 
hadd mondjam itt el összeszedve, hogy 

kik támogatták ennek a megvalósítá-
sát: Bánáti Ottó és családja, Benkó Pál és 
családja, a Csabatáj Zrt., Csonka Péter és 
családja, az Ergomat Kft., a Gallicoop 
Pulykafeldolgozó Zrt. Szarvas, a Gaz-
dabolt, Susán József, Harangozó Lász
ló és családja, ifj. Süli János és családja, a 
Paksi Atomerőmű Zrt., Simonka György 
országgyűlési képviselő, a Susán-Trans 
Kft., Süli Attila és édesanyja, Süli János 
és neje, a Timotex Kft., az Újkígyósért 
Közalapítvány, az Újkígyósi Keresztény 
Ifjúságért Alapítvány, a Wiener Center 
Kft., egyben a kivitelező is. Amikor az 
építkezés folyt, illetve a kandeláberek ki-
kerültek, és az emberek látták, hogy ezek 
adományozók jóvoltából vannak itt, ak-
kor már jelezték néhányan, hogy ha ők 
erről tudtak volna, akkor ők is adomá-
nyozók lettek volna vagy lennének. Le-

hetnének-e még? Hát lehetnek. Ugyan 
a mű megvalósult, de természetesen az 
adományokat, ha valaki így gondolja, el-
fogadjuk. 

Miért hoztuk létre? Nem mi hoztuk 
létre, Gera Katalin hozta létre, mi csak 
elősegítettük, hogy ez a díszkút elké-
szüljön és ez a szép környezet kialakul-
jon. Az újkígyósiak szorgalmas emberek, 
gondos gazdák. Ahogy gondot fordíta-
nak a saját portájukra, olyan gondosság-
gal szeretnénk eljárni a közügyekben is, 
a közösségi értékeket megőrizni, fejlesz-
teni szeretnénk. Mivel pályázat útján 
nem tudtuk ezt a teret teljes mértékben 
megújítani, ezért a támogatókat megke-
restük és így sikerült megvalósítani. Az 
összefogás által lehet előrejutni, ez is bi-
zonyítja. 

Bár szorosan nem kapcsolódik a mai 
ünnepségünkhöz, mégis mivel kérdése-
ket vet föl, ezért tájékoztatásul szeret-
ném azt elmondani, hogy a díszkútnak 
a hátterében – mint emlékeznek rá – állt 
hétfőig Völgyesi István Kenyérszegő nő 
című mészkő szobra, amelyet 1967-ben 
állítottak fel. A Művészeti Lektorátus ja-
vaslatára helyezzük át ezt a szobrot. Egy-
előre az önkormányzat udvarán van, és 
keressük annak a helyét, hogy hova állít-
suk majd föl – természetesen egyeztetve 
a Művészeti Lektorátussal és a fellelhető 
örökösökkel. Három lehetséges helyszín 
jött eddig szóba, de újabb javaslatokat is 
szívesen veszünk a döntéshez. Az egyik 
itt, a Wenckheim park keleti részében 
történő elhelyezés, a másik javaslat a 
Szent Imre parkban, a Gyulai út mentén 
vagy pedig a kialakítandó piactér tervei 
közé beépítve, amennyiben azt meg fog-
juk nyeri. Úgy tűnik, meg fogjuk nyerni 
azt a pályázatot. 

A Kárpát-medence közepére min-
denkit hazavárunk, mert itt, Újkígyóson 
élni jó. 

Köszönetet szeretnék mondani a 
képviselő-testületnek a támogatásért, az 
adományozóknak, a kivitelező Wiener 
Center Kft.-nek, az önkormányzat dol-
gozóinak, kiemelten a fizikai dolgozók-
nak, beleértve a közmunkásokat is, akik 
nagymértékben hozzájárultak a park 
megszépítéséhez. 

Én azt kívánom mindannyiunknak, 
hogy használjuk ezt a parkot, töltsük be 
élettel, és legyünk büszkék Újkígyósra, 
mert ez egy élhető kisváros.

„Itt, Újkígyóson élnI jó”

Polgármesteri beszéd a díszkút avatásakor

Gera Katalin és Szebellédi Zoltán a szoboravatás után
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2007. augusztus 3-án, egy csü-
törtöki napon foglaltam 

el első plébánosi helyemet Újkígyóson. 
Tele voltam aggodalommal, szorongás-
sal. Életemben először váltam a „magam 
urává”. A települést nem ismertem, ad-
dig mindössze csak egyszer, 2005-ben 
jártam ott, Gyulay Endre püspök urat 
kísértem el egy bérmaútjára. Megérke-
zésem után 20 perccel elsőcsütörtöki 
szentségimádás volt a templomban. 
Szép és bátorító kezdete volt újkígyósi 
életemnek: egy csöndes óra az Oltári-
szentség előtt. Mintha onnan fentről 
biztatott volna Valaki: Ne félj, menni 
fog ez…

Eleinte persze idegen volt minden és 
mindenki. Aki költözött már életében 
idegen helységbe, tudja, milyen érzés 
ez: semmit sem tudsz, hol van, nem is-
mersz senkit. Ez az állapot azonban ha-
marosan megszűnt, mert az újkígyósiak, 
– fiatal korom ellenére – elfogadtak pap-
juknak. Egy bácsi néhány nap múlva be 
jött a plébániára valami ügyet intézni. 
Csak én voltam az irodán. Azt mondja a 
bácsi: „Kisfiam, te vagy az új pap?! Jó fi-
atal vagy… Na nem baj, maj’ möglátod, 
mögszeretsz itt, Újkígyóson, jó nép ez…” 
Az öregúr szavai igaznak bizonyultak. 
Így három év távlatából elmondhatom 
én is: tényleg megszerettem Újkígyóst, 
mert jó nép lakja.

A beilleszkedésben nagy segítségem-
re voltak a különféle csoportok. Szer-
dánként jöttek a Mária Légió tagjai 
imádkozni a plébániára. Nekem nem 
volt alkalmam velük lenni az imaórákon, 
csak épp beköszöntem, mert szerdán 
délutánonként jártam misézni Szabad-
kígyósra. De az imádságuk nekem min-
dig erőt adott, hisz tudtam, hogy imáik 
jelentős része a papokért szól. Egyszer 
egy pap ismerősöm jött látogatóba, és a 
szomszédos teremből beszűrődött a légi-
ósok imája. „Kik vannak itt?” – kérdezte 
a vendég atya. „Ezek az én imaháttere-
im” – mondtam akkor, hisz már zajlott 
a templomfelújítás, és a sok rohangá- 
lás, hirtelen dönteni tudás, utánajárás 
idején tudhattam: van, aki imádkozzék 
értem.

Kéthetenként jött a családcsoport. A 
velük való beszélgetések segítettek ab-
ban, hogy valamiféleképp tudjam, mi 
az, ami egy mai keresztény, családos em-

ber számára fontos, mi érdekli a mai kor 
emberét.

Egy teljesen más világ nyílt meg előt-
tem a szeretetotthonban. Az idős em-
berek, gyakran a szenvedők vagy éppen 

haldoklók közelsége rádöbbentett ar-
ra, hogy milyen fontos néha a mai világ 
rohanásában megállni csak egy percre is 
egy-egy idős vagy szenvedő ember mel-
lett, megkérdezni, hogy van, vagy meg-
hallgatni a panaszát.

A 2008/2009-es templomfelújítás 
örök emléke marad életemnek. Nem 
csupán azért, mert ez életem első nagy 
próbatétele volt, hanem mert jó volt lát-
ni, hogy szépül a templom napról napra, 
és jó volt megtapasztalni az egész város 
összefogását, nagylelkűségét a templom 
megújulása érdekében. Tudom, hogy 
voltak hiányosságai vagy éppen bak-
lövései részemről ezeknek a munkála-
toknak, de ezek a tapasztalatlanságom 
miatt történhettek, mert egyedüli célom 
csak az volt, hogy szép legyen a templo-
munk. A közelebbiek közül többen em-
lékezhetnek, hogy a levert, csupasz falú, 
kiürített templomban, bokáig járva a 
törmelékben, gyakran fölsóhajtottam: 
„Lesz még ebből templom…?” S ami-
kor a 2009-es templombúcsú előtti es-
tére minden a helyére került, és ott volt 
előttem a felújított, kitakarított, fölvirá-
gozott templom – azt az érzést igazán 
leírni nem tudom. A világ legértékesebb 
ajándéka sem okozott volna nagyobb 
örömet.

Lélekemelők voltak a szép zarán-
doklatok, kirándulások. Amellett, hogy 

egy-egy ilyen búcsújárás a léleknek is 
jót tesz, hisz az ima, ének, misehallga- 
tás, szentségekhez járulás volt az el-
sődleges cél, közösség-összekovácsoló 
erővel is bírtak. A reggel buszra szál-
ló csapat este úgy tért vissza, mint egy 
nagy család.

Telt a három év, és a bácsi egyko-
ri jövendölése egyre inkább igaznak 
tűnt. Szerettem Újkígyóson, és szeret-
tem az újkígyósiakat. És jött 2010. jú-
lius 27., egy keddi nap, amikor a nyári 
szabadságom közepette, a Duna-par-
ti Néraaranyos temploma előtt meg-
csörrent a mobiltelefonom, és a püspök 
atya közölte velem, hogy augusztus 16-i 
kezdettel Makóra kellene menni plébá-
nosnak. Az ottani atya egészségi okok 
miatt kisebb helyet kért, és engem sze-
retne odahelyezni. Nem tagadom, egy 
percre megfordult velem a világ, de ott is 
azonnal az jutott eszembe, amit búcsú-
zásomkor mondtam: engedelmességgel 
tartozom a főpásztornak. Tehát a dön-
tést elfogadtam. Volt rá szűk három he-
tem, hogy mindent összecsomagoljak, 
lezárjak, befejezzek – és kezdjem az új 
életet egy új, idegen helyen.

Sajnálom, hogy az elhelyezésem kap-
csán kósza hírek és tévhitek röppentek 
fel, hogy ki és mi miatt kell Újkígyósról 
elmennem. Ezt többször igyekeztem el-
oszlatni, s teszem ezt most is: senki nem 
kérte elhelyezésemet.

Örültem, hogy utódom egy hagyo-
mánytisztelő, barátságos, fiatal atya lesz, 
akiről tudom, hogy hamar megkedveli a 
kígyósi nép. S ha mondhatnék neki vala-
mit, akkor csak az idős bácsi három év-
vel ezelőtti szavait idézhetném neki: „Jó 
fiatal vagy… Na nem baj, maj’ möglátod, 
mögszeretsz itt, Újkígyóson, jó nép ez…”  
Tudom, ő is hamarosan megszereti Új-
kígyóst, s tudom, hogy a nép őt is hama-
rosan szívébe zárja.

Zárszóként kiemelés nélkül szeret-
ném minden újkígyósi és szabadkígyósi 
embernek megköszönni a szeretetét és 
barátságát. Adjunk hálát Istennek az el-
múlt három évért, és őrizzük meg egy-
mást emlékeinkben és imádságainkban. 
Amit az utolsó szentmisémen mond-
tam, azt most meg is ígérem: amíg élek, 
s amíg az eszemet használni tudom, a 
napi imádságaimban naponta ott lesz a 
két Kígyós népe.

„…ImádságaImban naponta ott lesz a két kígyós népe”

Czank Gábor visszatekintése
Újkígyós új plébánosa 1983. január 

19-én született Erdőszentgyörgyön, 
Erdélyben. Egy két évvel fiatalabb, pe-
dagógus végzettségű lánytestvére van. 
Szülei Erdélyben élnek, családi vállalko-
zásukban tevékenykednek. 

Elemér atya érettségi után a Gyu-
lafehérvári Papnevelő Intézetbe nyert 
felvételt, egy évvel később Szegeden, 
Gyulay Endre püspök úr kispapjai kö-
zött folytatta tanulmányait. Diakónussá 
2008. december 6-án, pappá 2009. júni-
us 20-án szentelte dr. KissRigó László 
püspök úr. 2009 őszétől Gyulán szol-
gált, 2010. augusztus közepe óta Újkí-
gyós plébánosa.

– Elemér atya! Ön közel egy évvel ezelőtt 
került Gyulára. Egy decemberi interjú
ban azt nyilatkozta a Gyulai Hírlapnak, 
hogy „…a szenteléskor még nem tudtam, 
hogy a Boldog Apor Vilmos püspök által 
annyira tisztelt és szeretett helyre, Gyu
lára kerülök. De Istennek hála, ebben a 
kegyelemben részesültem…” Mi volt az 
első reakciója, amikor a közelmúltban 
megtudta, a továbbiakban Újkígyóson 
kell szolgálnia?

– Erdélyországban voltam éppen, 
amikor július 27-én este Kovács Péter 
atya felhívott a hírrel, miszerint Újkí-
gyósra kerülök kormányzónak. Nehéz 
szívvel hagytam ott Gyulát, de enge-
delmességet fogadtam, tehát jöttem. 
Számomra olyan volt a fürdővárosban 
eltöltött egy év, mint gyermeknek éle-
te első hét éve: egész életét végigkíséri 
az ebben az időszakban őt ért minden 
hatás, benyomás. Ekkor tanul meg jár-
ni, beszélni, később olvasni, írni, ekkor 
alakul ki a világhoz való viszonya. Lé-
nyegében az első évben alakult ki, hogy 
hogyan tudom kellőképpen használ-
ni képességeimet, miben, hogyan tudok 
leginkább szolgálni. Emiatt kicsit olyan 
a viszonyom Újkígyós, Gyula telepü-
lésekhez, mint Mikes Kelemennek, aki a 
száműzetés idején azt írta: „…úgy sze-
retem már Rodostót, hogy el nem felejt-
hetem Zágont.” (37. levél, Rodostó, 28. 
maji 1720.  a szerk.)

– Alig néhány hete költözött váro
sunkba. Berendezkedett már, belakta a 
paplakot?

– Amikor bekísértem, láthatta, hogy 
még van mit csinálni. Mostanra kiala-

kítottam a hálószobámat, elkészült a 
vendégszoba. Átalakíttattam a kony-
hát és az irodát. Ebben az alkalmazottak 
és a hívek egyaránt segítettek. Fontos-
nak tartom, hogy ahol az ember él, lakik, 
ott jól is érezze magát. Vannak plébá-
nián kívüli, távlati terveim is, de ehhez 
mind a püspök úr, mind a hívek segít-

ségére szükségem van. Ilyen a teme-
tő kerítésének rendbetétele, az ottani 
út- és járdahálózat kialakítása, a meglé-
vő rekonstrukciója, a viharban megron-
gálódott temetőkápolna helyreállítása. 
Újítások, kisebb-nagyobb beruházások 
pedig mindig akadnak az egyházközség 
életében.

– A hívek hogyan fogadták önt?
– Örülök, mert nagy szeretettel fo-

gadtak. Értem jöttek Gyulára, ideköl-
töztettek. Amikor megérkeztünk, már 
sokan vártak – köztük a polgármester úr 
és felesége –, segítettek le- és bepakol-
ni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
2008 nyarán voltam Újkígyóson nyári 
gyakorlaton, tehát nem egy idegen kö-
zösségbe érkeztem.

– Néhány nappal szolgálatba lépé
se után „mélyvízbe dobta” Újkígyós: 
Szent István királyunk ünnepén szent
mise, majd a városi megemlékezésen az 
első kenyér, illetve a „Hazaváró Emlék
kút” szentelése. Ez az esemény egy volt a 

sok közül, vagy különleges alkalom az ön 
számára?

– Augusztus 16-ával kerültem a vá-
rosba, másnap reggel már volt egy mi-
sém, de valóban: az énekes, nagy 
szentmisém augusztus 20-án volt. Min-
den egyházközségnek van kisebb-na-
gyobb hívőközössége, dicséretes dolog, 
hogy Újkígyóson szép számban tart-
ják a vallást és szép számmal vettek részt 
Szent István királyunk ünnepének isten-
tiszteletén. Számomra az ünnepi szent-
misék, az ilyen típusú rendezvényeken 
való részvétel nem volt ismeretlen ed-
dig sem, hiszen korábbi helyemen havi 
egy vagy több alkalommal is közremű-
ködtem különböző programokon. Az 
első énekes nagymise természetesen kü-
lönleges a maga nemében, de általános-
ságban igaz az, hogy attól függően, mire 
kérnek fel, másként kell felkészülni.

– Vannak már, illetve lesznek válto
zások az egyházközségben?

– A szentmisék rendje nem változik, 
egyedül az Ezüstág Idősek Otthonában 
tartott misék kerültek pénteken 10 órá-
ra. Ennek oka az, hogy az eddigi szom-
bati időpontban szeptember közepétől 
10–12 óra között ministránsfoglalkozá-
sokat szeretnék bevezetni. Szeptember 
végétől középiskolásokkal, gimnazis-
tákkal is szeretnék foglalkozni, amelyet 
a környékbeli városokban is hirdetni fo-
gok. A foglalkozások részére pedig most 
alakítunk ki egy nagyobb helyiséget a 
plébánián. Változott továbbá az ügyfél-
fogadás ideje is. Az egyházzal kapcsola-
tos ügyek intézésére hétfőtől péntekig 
9–13 óra között nyílik lehetőség.

– Mit kell tudnunk a magánember 
Andrási Elemérről. Van-e hobbi, ked-
venc időtöltés?

– Víg kedélyű ember vagyok, talán 
ezért is sikerült Gyulán megnyernem a 
fiatalok bizalmát, akikkel közös kirán-
dulásokat, filmvetítéseket, együttléteket 
szerveztünk. Ezt szeretném továbbvin-
ni Újkígyóson is, hiszen ez lényegében 
a hobbimmá vált. Ezen túl sportolok is, 
teniszezem, de sokat olvasok, kirándulok 
és természetesen zenét is hallgatok…

– Karakteres, lendületes személyiségé
hez milyen zenét képzeljen el az olvasó?

– …a klasszikus zene mellett legin-
kább a popzenét szeretem.

Szamosvári Zsolt

„íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amIt kívánsz” (zsolt. 40. 8-9.)

Beszélgetés Andrási Elemér atyával
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Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 94/2010. (VII. 19.) 

számú képviselő-testületi határozatá-
ban úgy döntött, hogy 2010. évben a 
díszpolgári címet ifjú Süli János úrnak, 
a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-
jának adományozza, szakmájában elért 
sikereinek elismeréséül, mellyel jelentő-
sen hozzájárult Újkígyós jó hírnevének 
öregbítéséhez. 

sülI János 1956. január 26-án született 
Békéscsabán. Újkígyóson nevelkedett. 
Édesapja tanárként, majd községi ve-
zetőként, tanácselnökként Újkígyóson, 
édesanyja szakképzett élelmezésveze-
tőként Újkígyóson és Szabadkígyóson 
dolgozott. Általános iskolai tanulmányai 
befejezése után a szentesi Pollák Antal 
Villamosipari Szakközépiskolába került, 
ahol érettségizett és szakmunkásvizsgát 
szerzett.  Ezt követően a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Villamosmérnöki Ka-
rán kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 
Itt ismerkedett meg feleségével, aki-
vel együtt fejezték be tanulmányaikat és 
kaptak villamosmérnöki diplomát. Há-
zasságukból két gyermek született: egy 
lány, aki a Magyar Villamosipari Mű-
vek alkalmazásában dolgozik mint mű-
szaki informatikai mérnök és egy fiú, aki 
Budapesten utolsó éves egyetemi hall-
gató. 1980-ban Paksra, az Erőmű Beru-
házási Vállalathoz került mint üzembe 
helyező mérnök, majd később magá-
nál az erőműnél dolgozott mint üzembe 
helyező csoportvezető. 2005 januárjá-

tól üzemviteli igazgatónak nevezték ki. 
2009 márciusától a Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója lett, amely kineve-
zés a több évtizedes kimagasló szakmai 
munkájának elismerése is egyben. 

Az atomerőműben folytatott szak-
mai tevékenységek mellett Paks város 
közéletében is hosszú évek óta aktí-
van részt vesz, segítve az önkormányzat 
munkáját, valamint a város hazai és kül-
földi kapcsolatait építve. A város sport-
életének fejlesztésében is kiemelkedő 
érdemei vannak: sikereket ért el a lab-
darúgás-utánpótlásnevelés alakításában, 
az ASE sportéletének irányításában, de 
többek között az ő nevéhez is fűződnek 
az első NB I-es futballsikerek. Jelenleg 
a Paksi Futball Klub labdarúgó szak-
osztályának vezetője és az Atomerő-

mű Sportegyesület elnöke. A labdarúgás 
felvirágoztatásáért végzett munkájának 
kiemelkedő eredményét bizonyítja az a 
tény is, hogy 2010 márciusában a Tol-
na Megyei Labdarúgó Szövetség elnö-
kének választották. 

Kiemelkedő és sokrétű munkájá-
nak elismeréseként 2007-ben „Pro Urbe 
Paks emlékérem” kitüntetésben része-
sült. A Paksi Atomerőmű építéséért 
emlékplakett, „Kiváló Dolgozó” és „Tol-
na Megyéért sportérem” kitüntetések 
tulajdonosa.

Süli János már régen elkerült telepü-
lésünkről, de – széles körű szakmai és 
társadalmi szerepvállalása mellett – fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte az itt-
honi eseményeket. Baráti kapcsolatait 
mindig ápolta, nem szakadt el a szülő-
földtől. Szívesen vette a település veze-
tésének kapcsolatfelvételi szándékát, 
igyekezett minden eszközzel támogat-
ni az Újkígyós fejlődését szolgáló törek-
véseket.

Újkígyós Város Képviselő-testülete a 
felsorolt életút elismeréseként, Újkígyós 
városának önzetlen és töretlen támoga-
tásáért, a lokálpatriotizmusért 2010-ben 
az Újkígyós Díszpolgára címet Süli Já-
nosnak adományozza.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 95/2010. (VII. 

19.) számú képviselő-testületi határo-
zatában úgy döntött, hogy 2010. évben 
az „Újkígyósért” kitüntetést a Vörös-
kereszt Újkígyósi Szervezetének ado-
mányozza a településen a véradások 
szervezése, lebonyolítása érdekében 
végzett tevékenységének, továbbá a kö-
zösségi rendezvényeken való aktív köz-
reműködésének elismeréséül. 

A Magyar Vöröskereszt Újkígyósi 
Alapszervezetének méltatása

Néha a legszörnyűbb eseményekből 
születnek a leghasznosabb, legszebb 
dolgok. 1859-ben a solferinói csatában 
40 000 halott és sebesült látványa ösztö-
nözte Henry Durant svájci üzletembert 
arra, hogy létrehozzon egy szervezetet, 
amely napjainkban már az egyik legje-
lentősebb karitatív egyesület a világon. 
Magyarországon 1881-ben alapították 
meg. Ennek a szervezetnek köszönhet-
jük az anyák napját, a rendszeres vér-
adások megszervezését és a rászorulók 
megsegítését. Vallási és politikai hova-
tartozást figyelmen kívül hagyva több 
mint 150 éve töretlen sikerrel működik. 
Értéke egy háború esetén felértékelődik, 
gondoljunk csak az első és második vi-
lágháború borzalmaira vagy az 1956-os 
forradalom áldozataira, de a napjaink-
ban pusztító természeti katasztrófák 
áldozatainak is nagyon sok segítséget 
nyújtanak.

Az egyesület helyi alapszerveze-
te 1958-ban alakult meg Újkígyóson, 
Szabó Illés és Bánfi Péterné vezetésével. 
1960-ban a gyulai járáshoz tartozott a 
szervezet, a 27. helyen állt járási szin-
ten 26 taggal és 35 véradóval. 1964-ben 
a bővülő taglétszám és a véradók számá-
nak növekedése következtében már a 7. 
helyre került. 1970-ben már a 3. helyre 
sorolták a kígyósi csoportot. 1972-ben 

1. helyen tartották nyilván az alapszer-
vezetet, mely rangot hosszú időn át 
tartotta. A járások megszűnése, átszer-
vezése után Békéscsabához tartozott a 
szervezet. 

Az egyesület feladatai közé tarto-
zik a polgárvédelem, éves szinten a há-
romszori véradás megszervezése, illetve 
használtruha- és élelmiszerosztás a rá-
szoruló családok részére. A szervezet a 
környezetvédelem érdekében minden 
évben 30 db „Tiszta udvar, rendes ház” 
táblát oszt ki az arra érdemes házak tu-
lajdonosainak, mellyel egyedülálló tevé-
kenységet végeznek Békés megyében. 

A szervezet tagjai rendszeresen nyúj-
tanak segítsége a városi rendezvények 
megszervezéséhez. Sokan évtizedek óta 
végzik munkájukat ebben a civil szer-
vezetben, a jelenlegi vezető – Rozsnyai 
Istvánné Olga néni – 50 éve aktívan vesz 
részt a feladatok elvégzésében. Az általa 
vezetett szervezet munkáját az egymás 
iránti tisztelet, szeretet jellemzi, amely 
kihat azokra is, akik között ezt az önfel-
áldozó munkát végzik.

Számos elismerés és kitüntetés is azt 
támasztja alá, hogy a Magyar Vöröske-
reszt Újkígyósi Szervezete azok közé a 
civil szervezetek közé tartozik, amely ak-
tív jelenlétével jelentősen hozzájárul Új-
kígyós város szociális ellátásának jobbá 
tételéhez, a közösségi összefogás erősí-
téséhez, az egymásért érzett felelősség-
tudat elmélyítéséhez, a másik emberért 
vállalt áldozathozatal elősegítéséhez.

Újkígyós Város Képviselő-testüle-
te megbecsülésének és köszönetének 
jeléül, a település lakossága érdekében 
végzett kiemelkedő és példamutató ka-
ritatív tevékenységéért 2010-ben az 
„Újkígyósért” kitüntetést a Magyar Vö-
röskereszt Újkígyósi Alapszervezetének 
adományozza.

n

Városunk önkormányzatának képvi-
selő-testülete 96/2010. (VII. 19.) 

számú képviselő-testületi határozatá-
ban úgy döntött, hogy 2010. évben az 
„Újkígyósért” kitüntetést Pacsika László 
úr részére adományozza a közösség- és 
a kultúraszervezés területén kifejtett te-
vékenységének elismeréséül.

Pacsika László méltatása

pAcsIkA lászló 1937. november 10-én 
született Újkígyóson. Az általános isko-
lai tanulmányait is itt végezte el, majd 
kitanulta a férfi-női fodrász szakmát, 
melyből szakvizsgát, később mester-
vizsgát tett. A katonai szolgálat után hat 
évig a Békés Megyei Fodrász Szövetke-
zetben üzletvezetőként dolgozott.

1966-tól az Újkígyósi Szövetkezet 
tagja és dolgozója lett, a vendéglátás-
ban tevékenykedett. 1966–1979 között 

A hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen adták át az Újkígyós Díszpolgára és az 
Újkígyósért kitüntető címeket. A következőkben röviden ismertetjük, hogy milyen szempontok alapján hozza meg 
döntését a képviselő-testület, milyen feltételeknek kell megfelelnie az adományozottaknak. Olvashatják az indok-
lást is, melyet szó szerint idézünk a határozatból. A kitüntetettek méltatását változtatás és rövidítés nélkül közöljük.

Átadták az Újkígyós Díszpolgára és  
az Újkígyósért kitüntető címeket

ÚJKÍGYÓS DÍSZPOLGÁRA

PRO URBE (ÚJKÍGYÓSÉRT)

Újkígyós Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy kül
földi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő munkájával vagy egész 
életművével mind a településen, mind pedig országosan vagy nemzetkö
zi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
Újkígyós jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi ma
gatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. Az évente egy személynek 
adományozható címmel külön erre a célra készített díszoklevél és egy arany 
pecsétgyűrű jár.

Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik vagy amelyek Újkígyós fej
lesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, ennek révén Újkígyós 
értékeit növelő maradandó eredményeket értek el, „Újkígyósért” kitüntetés 
adományozható. Az „Újkígyósért” kitüntetés évente két magánszemélynek 
vagy szervezetnek adható. Magánszemély esetében arany pecsétgyűrűvel 
és oklevéllel ismeri el a képviselőtestület az Újkígyósért végzett munkát. 
Amennyiben a kitüntetést szervezet kapja meg, abban az esetben az elis
meréssel egy ezüst emlékplakett és egy oklevél jár.

Süli János  
átveszi a dísz-
polgári címet 

Szebellédi  
Zoltántól

A vöröskereszt nevében Rozsnyai Ist-
vánné titkár vette át a kitüntető címet

 Folytatás a 8. oldalon >>
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Gera Katalin szobrászművésznek, 
Újkígyós díszpolgárának újabb 

köztéri alkotása került átadásra, me-
lyet fiával, Csernák Máté képzőművész-
szel készített. A kompozíció címe Ady 
és Rippl-Rónai találkozása, mely 2010. 
szeptember 3. óta díszíti Kaposvár új-
jávarázsolt belvárosát. A szoborcso-
portot nagy örömmel fogadták a város 
lakói, ismerősök és ismeretlenek gra-
tuláltak az alkotóknak. Az átadási ün-
nepség háromnapos rendezvény keretén 
belül zajlott, amely során több gyönyö-
rűen megújult épületet, újabb sétálóut-
cákat és szökőkutakat vehettek birtokba 
Kaposvár lakói.

A szobor születésének rövid törté- 
nete:

Kaposvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2008-ban nyilvános jel - 
igés pályázatot hirdetett egy háromala-
kos, életnagyságú bronz szoborcsoport 
1/5-ös léptékű terveinek elkészítésé-
re. A pályázati kiírásban többféle szem-
pont szerepelt a szobrok elkészítésével  

kapcsolatban. A legfőbb szempont volt, 
hogy jelenítse meg Ady és RipplRónai 
találkozását, mely 1909. november 7-én 
jött létre Kaposváron, a Korona szálló 
nagytermében rendezett Nyugat-esten. 
Ezenkívül fontos volt, hogy a harma-
dik „figura”, Rippl kedvenc kutyája is  
része legyen az alkotásnak. Kritérium-
ként említették még az életnagyságú 
méretet, a bronz alapanyagot, a karak-
terisztikus és magas szintű esztétikai 
ábrázolást, illetve az utcaképbe való il-
leszkedést. 

A lektorátusi zsűri a mintegy 20 be-
érkezett pályaműből kettőt javasolt 
megvalósításra – köztük Gera Kata-
lin pályaművét –, végül Kaposvár Város 
Képviselő-testülete őt kérte fel a kom-
pozíció elkészítésére és kivitelezésére, 
mely Kaposváron, az Ady Endre utcá-
ban tekinthető meg.

Újkígyós város nevében ezúton is gra-
tulálunk Gera Katalinnak és Csernák 
Máténak az új köztéri szoborcsoport el-
készüléséhez!

Augusztus 14-én a gyulai úti horgásztavat kihasználva 
egyesületünk horgászversenyt szervezett. E napon 178 

szórakozni kívánó gyermek és felnőtt közül 37-en indultak 
1-1 bottal a legtöbb, a legnagyobb hal kifogása reményében.

A verseny három órán át tartott a helyi horgászegyesü-
let vezényletével. Akik nem értenek e kényelmes és csendes 
sporthoz, azok számára egy sokkal mozgalmasabb, hango-
sabb elfoglaltságot kínáltunk. Vetélkedhettek csapatonként, 
szaladva, ugrálva, kúszva-mászva erejük fogytáig. Az ücsörgő 
horgászók és a mozogni vágyók egyaránt megtalálták számí-
tásukat. A zenés, színes kavalkád, a két üstházban fővő gulyás-
leves a város szélén odacsalogatta a kíváncsiskodókat is.

Persze a megmérettetések nem maradtak jutalom nélkül. 
A horgászok legjobbjai ifjú fiatalemberek: Zsótér Péter, Mócz 
György, Békési Ákos és Rajeczki Dávid Bence méltóképpen meg-
kapta jutalmát a helyi polgárőrség, valamint Pántya László és 
Simon Csaba felajánlásának köszönhetően. A sportos vetélke-
dőben részt vevő szülők és gyermekek csapata is csokoládét, a 
helyezettek családi jutalomcsomagot kaptak.

Láthattuk a jól ismert, Újkígyósnak már több hírnevet 
szerzett, lovas Makoviczki család pónis bemutatóját.

Ebédünk – a galuskás gulyásleves, puha kenyér, dinnye, cso-
koládé, ásványvíz – kellő energiát nyújtott a délutáni tombola-
sorsoláshoz. Gyermekeink édesség utáni vágyát a fagyiskocsi 
tartalma elégítette ki, amit Oláh Timót alpolgármester szíve-
sen ajánlott fel e kánikulai szombaton. Köszönjük szépen!

Rendezvényünk külső támogatók nélkül sokkal szerényebb 
lett volna.

Köszönetet mondunk a szervezésben résztvevőknek, a 
munkát vállalóknak. Az önkormányzatnak és a képviselő-tes-
tületnek, a polgárőrségnek, az Újkígyósi Erősport Egyesület 
tagjainak, Pántya Lászlónak, Simon Csabának, Veszpi Árpád
nak és a helyi őstermelő vállalkozónak, aki dinnyét hozott.

Reméljük, hogy másoknak is példát mutattunk, és a hor-
gásztó sosem lesz túl csendes, néptelen, hiszen a kifogott halak 
is visszakerültek a vízbe, s jövőre is várják a pihenni, horgász-
ni, piknikezni vágyó embereket.

Gedó Gáborné

a Virág cukrászda vezetőjeként, majd 
1979-től a Róna étterem vezetésében 
dolgozott. 1980–1994 közötti időszak-
ban a Kis utcai italbolt üzletvezetője 
volt, majd megnyitotta jelenleg is mű-
ködő fodrászüzletét.

Munkája mellett az éneklés töltötte 
ki a mindennapjait, 1971-ben működé-
si engedélyt is kapott. Sajnálatos mó-
don munkahelyi leterheltsége és családi 
körülményei miatt nem folytatta, csak 
hobbi szinten gyakorolgatott. Hob-
bi szinten, de komolyan foglalkozik ga-
lambtenyésztéssel is, rendszeresen vesz 
részt hazai és nemzetközi szintű kiállí-
tásokon.
2001-től újra énekléssel és irodalom-
mal kezdett foglalkozni, főként verse-
ket ír, de novellaírással is próbálkozott. 
2007-ben jelent meg az első verseskö-
tete az „Az érzelmek húrján” címmel. 
Eközben elkészült a második köte-
te is. Az éneklés mellett dalszerzéssel is 
foglalkozott, több megzenésített nó-
tája is megjelent. 2006-ban az Orszá-
gos Szórakoztatózenei Központban „B” 
kategóriás előadó-művészi engedélyt 
szerzett. Ezután nóta- és dalestek sze-
replőjeként szórakoztatta a közönséget, 
majd saját maga is szervezett színvona-
las dalesteket. Korábban többször volt 
látható a Budapest TV-ben, jelenleg a 
Duna TV kívánságműsoraiban lép fel, 
illetve irodalmi rendezvények rendsze-
res résztvevője. 2008–2009-ben írásaival 
a békéscsabai Jókai színház Kabaré-
szombat című műsorában kétszer is I. 
helyezést ért el. 2009-ben a „Város lett a 
kis falum” című verse a lírikusok kiemelt 
különdíját nyerte el. 

2010-ben nemzetközi nótaversenyen 
is megmérettette magát, a Nagyváradtól 
60 km-re lévő Érsemjénben rendezett 
Fráter Lóránd Nótaolimpia első díját 
nyerte el.

Szakmájából, hivatásából adódó-
an közel áll az emberekhez, sokan meg-
osztják vele gondjukat, bajukat. Ezek a 
beszélgetések, a nótaestek, irodalmi es-
tek jelentősen hozzájárulnak az embe-
rek lelki egyensúlyának fenntartásához.

Újkígyós Város Képviselő-testülete a 
felsorolt érdemek és Újkígyós hírnevé-
nek öregbítése okán 2010-ben az „Új-
kígyósért” kitüntetést Pacsika Lászlónak 
adományozza.

PRO URBE  
(ÚJKÍGYÓSÉRT)

>> Folytatás a 7. oldalról

Nagycsaládosok horgászversenye

Díszpolgárunk segítségével találkozott költő és festő

A horgászat nem csak a férfiak sportja

Rippl és Ady találkozása  
Fotó: Csernák Bálint

A városnapokról 
Fotóválogatás Virág Edit munkáiból

A Hazaváró 
Emlékkutat  
Gera Katalin és 
Szebellédi Zoltán  
leplezte le

A civil szervezetek 
mindkét napon  
lángossal  
kedveskedtek  
a látogatóknak

A Pribojszki Mátyás 
Band a hivatalos  
lemezbemutató  
előtti lemez- 
bemutatóval  
készült Újkígyósra

A Holló Együttes  
a gyerekeket is  
bevonta zenés  
műsorába
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Az Országgyűlés által, a helyi ipar-
űzési adóval kapcsolatos egyes 

törvények módosításáról szóló 2010. 
évi LVII. törvény rendelkezései sze-
rint a helyi iparűzési adóval kapcsola-
tos feladatok 2010. június 29-ével az 
önkormányzati adóhatósághoz kerül-
nek vissza. Az állandó és az ideiglenes 
iparűzési tevékenységgel kapcsolatos 
valamennyi adókötelezettséget 2010. 
június 29-től már az önkormányza-
ti adóhatóság(ok)hoz kell teljesíteni. A 
közteherviselés rendszerének átalakítá-
sát célzó törvénymódosításokról szóló 
törvény értelmében idén január elsejétől, 
első ízben a helyi iparűzési adóval ösz-
szefüggő hatásköröket az állami adóha-
tóság gyakorolta. Június 29-ét követően 
visszaállt az eddig megszokott rendszer, 
erről az APEH hivatalos oldalán közle-
ményt tettek közre.

Az adó alanya: a vállalkozó. Vállalkozó
nak minősül, aki gazdasági tevékenységet  
saját nevében és kockázatára haszonszer-
zés céljából, üzletszerűen végez:

a) a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben meghatározott egyéni vál-
lalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben meghatározott mezőgazda-
sági őstermelő, feltéve, hogy ősterme-
lői tevékenységéből származó bevétele 
az adóévben a 600 000 forintot megha-
ladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az 
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideért-
ve azt is, ha azok felszámolás vagy vég-
elszámolás alatt állnak.

1. BeJelentésI, BevAllásI kötele-
zettség, AdófIzetés 

2010. június 29-vel visszaállnak az 
állandó és az ideiglenes helyi iparűzési 
adókötelezettség bejelentésének 2009. 
évben hatályos szabályai, tehát az adó-
kötelezettség keletkezesétől számított 
15 napon belül közvetlenül az illeté-
kességgel rendelkező helyi önkormány-

zathoz kell a bejelentést megtenni, és 
a tevékenység befejezésére vonatkozó 
változásbejelentést is. 

A 2009. december 31-ét követően az 
APEH-hez teljesített bejelentéseket az 
új előírások hatályba lépését követően 
nem kell a helyi önkormányzatok felé 
megismételni, mivel az APEH köteles 
2010. július 31-ig minden tudomására 
jutott adatról tájékoztatni a helyi önkor-
mányzatokat.

A 2009. december 31-ét követő-
en kezdődött adóévről a 2010. június 
29-ig az állami adóhatósághoz beérke-
zett bevallásokat (melyre átalakulás és 
megszűnés esetében kerülhet sor) és be-
jelentéseket még az APEH dolgozza 
fel, majd az adatokat elektronikus úton 
átadja az illetékességgel rendelkező he-
lyi önkormányzatok részére. 

Ha adózó 2010. június 29-én vagy 
ezt követően kívánja egy esetleg elmu-
lasztott vagy olyan bevallási kötelezett-
ségét teljesíteni, amely 2010. június 29. 
napjánál korábbi (azt megelőző) beval-
lási időszakra vonatkozik, akkor is az 
önkormányzati adóhatósághoz kell eze-
ket a bevallásokat teljesíteni. Ugyanez 
értendő a bevallás önellenőrzésére is, 
akkor is, ha az önellenőrzés olyan beval-
lásra vonatkozik, amely korábban az ál-
lami adóhatósághoz került benyújtásra. 
Kivételt képez ez alól, ha az adózónak 
2010. június 29-ét megelőzően az adó-
hivatalhoz benyújtott hibás bevallá-
sára – az adóhivatal értesítése alapján 
– úgynevezett „javítóbevallást” kell 
benyújtania. 

A hivatkozott törvény szerint az álla-
mi adóhatóság 2010. június 29-től már 
nemcsak befizetést, hanem iparűzési 
adóval összefüggésben kiutalási és/vagy 
átvezetési kérelmet sem tud befogadni 
és teljesíteni. 

Természetesen amennyiben az adó-
zó adókötelezettségének teljesítéseként 
nagyobb összeget fizetett be adószámlá-
jára és hibás bizonylata nincs, valamint 

valamennyi adókötelezettségét (beval-
lási) teljesítette és ezt követően (valós) 
túlfizetése áll fenn, akkor azt az állami 
adóhatóság az adózónak törvényi ren-
delkezés alapján hivatalból  kiutalja. 

Tekintettel arra, hogy továbbra is ér-
keznek befizetések az állami adóható-
ság helyi iparűzési adó számlájára, ezért 
felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a 
2010. június 29-e után átutalt, postára 
adott megbízások alapján beérkező be-
fizetéseket az állami adóhatóság hala-
déktalanul „visszafordítja”, visszautalja a 
befizető számára.

A befizetni elmulasztott különbö-
zet után 2010. május 31-től késedelmi 
pótlék terheli ezen összeget. A júni-
us 29-től érvényes szabályozás értelmé-
ben az adóbefizetés elmulasztása esetén 
az önkormányzati adóhatóság az állami 
adóhatóságot keresi meg a tartozás be-
hajtása végett. 

2. fIzetésI kedvezmények, végre-
hAJtás

2010. június 29-től a helyi iparűzé-
si adókötelezettségre irányuló fizeté-
si kedvezményi (részletfizetés, fizetési 
halasztás, adómérséklés) kérelmet is az 
önkormányzati adóhatósághoz kell be-
nyújtani. 

3. előlegfIzetés
A változásokkal összhangban a helyi 

iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezett-
ségéről is már az illetékességgel rendel-
kező önkormányzatok felé kell bevallást 
tenni 2010. december 20-ig, illetve a 
naptári évtől eltérő üzleti évet választott 
vállalkozások esetében az adóév utolsó 
hónapjának 20. napjáig.

A helyi iparűzésiadó-befizetési ha-
táridők az önkormányzati adóhatóság-
hoz: a 2009. évi tényleges iparűzési adó 
és a megfizetett előleg közti különbözet 
fizetési határideje: 2010. május 31. volt. 
Előlegfizetések határideje: 2010. szep-
tember 15., illetve 2011. március 15. 

Csányi Marianna
agrárkamara, gyulai iroda

Elfogadták a négyéves beszámolót
100/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete a „Beszámoló Újkígyós Vá-

ros Önkormányzat 2006–2010. évi munkájáról” című előter-
jesztést elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. szeptember 4. (közzétételre)

Támogatás a nagycsaládosoknak
101/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat: 
(szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezetét tá-
mogatási kérelme alapján 106 000 Ft támogatásban részesíti a 
tartalékalap terhére. 

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

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

Támogatás a kick-boxosoknak
102/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Szabadidő (Kick-Box) Sport Klub szerve-
zetet támogatási kérelme alapján 400 000 Ft támogatásban ré-
szesíti a tartalékalap terhére.

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

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

Lemondott tiszteletdíjáról  
az alpolgármester

103/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Timót 

alpolgármester augusztus havi tiszteletdíjáról történő lemon-
dását elfogadja.

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

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

Lemondott tiszteletdíjáról  
a képviselő

104/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buday György 

képviselő következő, egyhavi tiszteletdíjáról történő lemondá-
sát elfogadja.

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

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

Megszavazták a térvilágítást
105/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Wenckheim park térvilágításának kialakításához szük-
séges, összesen bruttó 3 562 000 Ft kivitelezési költséget 16 
kandeláber megvásárlására és az összes kandeláber elektromos 
bekötésére a tartalékalap terhére jóváhagyja.

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

Támogatják a női kézilabdásokat
106/2010. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Felföldi István Sport Egyesület női szakosztályát támo-
gatási kérelme alapján 57 000 Ft támogatásban részesíti a tar-
talékalap terhére. 

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

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

határozatok

GERINCTRÉNINGGEL  
A TESTI-LELKI FELTÖLTŐDÉSÉRT!
Kedves Érdeklődő!

Gyakran fáj a hátad?
Sokszor van fejfájásod?
Stresszes a munkahelyed?
Problémák jelentek meg a családi életedben?
Itt az Ideje, hogy cseleKedj!
saját magad (és környezeted érdekében is) tegyél  
a negatív hatások ellen, erősödj meg!

2010. szeptembertől Újkígyóson, a művelődési házban szakképzett 
gerinctréner segítségével szinte mindenki változtathat eddigi 
életvitelén!
a foglalkozások legfőbb célja a hanyag, rossz testtartás javítása, a 
helyes mozgássorok és mozdulatok elsajátítása, illetve azok be-
építése a hétköznapokba. Az órákon célzott erősítő gyakorlatok-
kal és nyújtó-lazító technikákkal a beszűkült ízületek aktivitására 
és kilazítására törekszünk.

minden héten hétfőn és csütörtökön 18.30 órakor kezdődnek a 60 
perces foglalkozások, melyekhez bárki bármikor csatlakozhat! A 
tréningeket jó hangulat, oldott légkör jellemzi!

ez nem csupán aerobik, sokkal több és célzottabb annál!
gyere el, és tapasztald meg!

„A sport (a mozgás) legyen a szenvedélyed!”
Szeretettel várok minden érdeklődőt!

szamosvári anita
aerobik- és tornaedző, preventív gerinctréner

Iparűzésiadó-változás 2010. június 29-től

ORVOSI ÜGYELET 
Az orvosi ügyelet minden  

hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét  

a 66/247-787-es  
központi ügyeleti telefonszám  
üzenetrögzítője mindig közli.

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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Törvényi válTozások:
Az elmúlt hónapokban, az új Ország-
gyűlés megalakulása óta számos ponton 
módosult a közoktatási törvény. A mó-
dosítások még nem az átfogó, koncep-
cionális változást jelentik, ugyanakkor 
több érdemi rendelkezést alapvetően az 
új oktatáspolitikai elképzelésekkel össz-
hangban – a pedagógustársadalom és a 
szülők legnagyobb többsége várakozá-
sainak megfelelően – változtattak meg. 

A közoktatási törvény nyári változása-
inak megfelelően a tantestület határo-
zata alapján: 
•  a 2010/2011. tanévtől az iskola a szö-

veges értékelés helyett a második évfo-
lyamtól a hagyományos számjegyekkel 
történő értékelést alkalmazza a tanu-
lók minősítésében; 

•  az iskola a felső tagozatban visszatér 
a szakrendszerű oktatásra, így az ötö-
dik osztályban a 2011/2012-es tan-
évtől kezdődően, valamint a hatodik 
osztályban a 2012/2013-as tanévtől a 
nem szakrendszerű oktatást az iskola 
nem alkalmazza.

Lényeges változás a közoktatási tör-
vényben, hogy:
•  az általános iskola második évfolyamá-

tól a szülő beleegyezése nélkül is lehet 
évet ismételni a tanulónak abban az 
esetben, ha az adott évfolyamra előírt 
követelményeket nem teljesíti.

Új eleme a jogszabályváltozásoknak 
az is, hogy a pedagógus bántalmazását 
sokkal szigorúbban büntetik, mint ko-
rábban.

Módosult a családok támogatásáról 
és a gyermekek védelméről, valamint a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény is. 
Ez alapján a gyermek tankötelessé vá-
lása évének november 1-jétől a családi 
pótlék iskoláztatási támogatás formá-
jában jár, a tankötelezettség teljes idő-
tartamára. Amennyiben a tanköteles 
gyermek az adott tanévben 50 órát mu-
laszt igazolatlanul, az önkormányzat 
jegyzője gyámhatóságként elrendeli a 
gyermek védelembe vételét, továbbá a 

teljes összegű iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését.

TAnkönyvelláTás:
Kinek jár ingyenes vagy kedvezményes 
tankönyv?

A tankönyvpiac rendjéről szóló tör-
vény határozza meg azt a tanulói kört, 
akik számára a tankönyvet ingyenesen 
kell biztosítani. Ebbe a körbe tartozik 
a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden olyan tanuló, aki:
• tartósan beteg,
•  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfo-

gyatékos, autista,
•  pszichés fejlődés zavarai miatt a neve-

lési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott,

•  három- vagy többgyermekes család-
ban él,

•  nagykorú és saját jogán iskoláztatási 
támogatásra jogosult,

•  rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül. 

Iskolánkban 233 tanuló volt jogosult 
ingyentankönyvre a 2010/2011. tanévre. 
A tanulók ingyenes, illetve kedvezményes 
tankönyvellátásához az állam a 2010-es 
gazdasági évben 1000 Ft/fő tanulólét-
számra vonatkozó, továbbá 10 000 Ft/
fő ingyenes tankönyvre jogosult tanuló-
létszámra vonatkozó támogatást biztosít. 
Ennek megfelelően a 2010-es gazdasági 
évben a tankönyvellátás támogatásához 
2 689 000 Ft összeget hívhat le a helyi 
önkormányzat a központi költségvetés-
ből. A legolcsóbb tankönyvcsomag 7400 
Ft-ba (2. osztályos), a legdrágább pedig 
12 299 Ft-ba (7. évfolyamos) került.

kedvezményes éTkezés:
Kinek jár ingyenes vagy kedvezményes 
étkezés?
A gyermekvédelmi törvény értelmében 
ingyenesen étkezhet a nappali rend-
szerű oktatásban részt vevők közül:
•  a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülő, 1–7. évfolyamos 
tanuló,

•  a fogyatékos gyermekek számára nap-
pali ellátást nyújtó, a szociális törvény 
hatálya alá tartozó intézményben el-
helyezett, 1–7. évfolyamnak megfele-
lő életkorú tanuló.

50%-os kedvezmény jár:
•  a fentebbi körbe nem tartozó, de rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülőknek,

•  a három- vagy többgyermekes család-
ban élő és

•  a tartósan beteg vagy fogyatékos tanu-
lónak.

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságot a helyi 
önkormányzat jegyzője állapítja meg. 
Az eljárás szülői kérelemre indul, sza-
bályait a gyermekvédelmi törvény tar-
talmazza.

személyi felTéTelek:
A 2010/2011. tanévet 363 tanulóval 
kezdtük. Az első osztályosok két isko-
laotthonos osztályban és egy félnapos 
osztályban kezdték meg tanulmányai-
kat. Sikerült minden tanulót a szülői ké-
résnek megfelelő osztályba elhelyezni. 
Másodiktól nyolcadik évfolyamig két-
két párhuzamos osztály működik.

A fenntartói engedélynek megfelelő-
en 33 pedagógus dolgozik az iskolában. 
Három pedagógus a TÁMOP–3.1.5 pá-
lyázat keretében (mint arról már hírt 
adtunk az önkormányzati értesítő júli-
us–augusztusi számában) tanulmányo-
kat folytat a tanév során. A pályázaton 
elnyert 10 millió Ft-ot meghaladó támo-
gatásból biztosítja az iskola a képzések 
kapcsán felmerülő költségeket: elsősor-
ban a helyettesítés, továbbá a tandíj és 
az utazás költségeit. A helyettesítésükre 
egy fő tanítót alkalmaztunk 2010. szep-
tember 1-től, a képzés idejére.

Folyamatban van a gyógypedagógiai 
és szakszolgálati tevékenység szervezése: 
fejlesztés, logopédiai, iskolapszichológi-
ai és gyógytestnevelési ellátás; valamint 
a szabadidős tevékenységek: művészeti 
iskola, sport és a különböző szakkörök, 
tehetséggondozó csoportok szervezése.

Korcsokné Erdős Zsuzsanna  
igazgató

Tájékoztató a 2010/2011-es tanévről

A 2010/2011-es TAnév  
legfonTosAbb időponTjAi:

A tanév első napja:  
2010. szeptember 1.

A tanév utolsó napja: 2011. június 15.
Őszi szünet: 2010. november 2–5.
Téli szünet: 2010. december 22. – 

2011. január 2.
Tavaszi szünet: 2011. április 21–26. 
Félévi értesítők kiadása:  

2011. január 21.
Ballagás: 2011. június 18.
Évzáró: 2011. június 22.

„ Merj azzá válni, aki vagy!”
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  

szervezésében októberben indul 

a Gyermek-játékdráma színház,  
báb és  kreatív mûhely, 

általános iskolások számára, heti egy alkalommal.
Egy hely, ahol a játékkal spontán módon,  

önkéntelenül felszínre törhetnek a vágyak, álmok  
és kibontakozhat a sokrétű személyiség.

Kinek ajánljuk?
Mindazoknak, akiknek szükségük van egy kis ösztönzésre képessé-
geik szabadabb kibontásához vagy szeretnének egy olyan fe szült-
ség mentes, biztonságos környezetet, ahol átélhetik saját nagy  sze - 
rűségüket, előtérbe helyezhetik saját kreativitásukat. Kipróbálhatják 
erősségeiket, megerősödhetnek szociális képességeikben.

Vezetô:  
Mosonyi Erzsébet, gyógypedagógiai asszisztens, bábterapeuta, 

gyermek pszichodráma vezető, játszóház vezető

Részvételi díj:  
1500 Ft/fő/hó.

Maximális létszám:  
8 fő (több csoport indítására is van lehetőség).

Jelentkezés és bôvebb információ:
Mosonyi Erzsébet  

06 70/525 80 90, mosoka@freemail.hu;
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Szamosvári Zsolt:  

66/254-844, 30/655 42 73, muvhaz@ujkigyos.hu.

Megszépült környezetben kezdtük 
az új tanévet a Közös Igazgatású 

Óvodai és Bölcsődei Intézmény Szék-
helyóvodában. Az épület valamennyi 
ablakát korszerű, jól záródóra cserélték, 

amelyre szükség szerint függönyöket és 
sötétítőfüggönyt vásároltunk.  

Az óvoda helyiségeit belülről esztéti-
kus, pasztellszínekkel festették ki. A bel-
ső nyílászárók festése, javítása és cseréje 
is megtörtént. 

A bölcsődés gyermekek az új cso-
portszobát vehették birtokba, ahol 
pelenkázóhelyiség is rendelkezésére áll a 
gyermekgondozóknak, hogy megfelelő-
en gondozzák a gyermekeket. Egy-egy 
ajtó áthelyezésével a gyermekek öltöző-
helyiségének zsúfoltságát enyhítettük.

Folyamatban van a játszóudvar felújí-
tása is, reméljük, azt is hamarosan bir-
tokba vehetik a gyerekek.

A Petőfi utcai óvodában 3 óvodai cso
port indult a 2010/2011. tanévben:

– kiscsoportban: 27 fő,
– középső csoportban: 24 fő,
– nagycsoportban: 32 fő a létszám.
A bölcsődei csoport 13 fővel kezdte 

meg a beszoktatást.
Az óvoda nyitva tartási rendje: 6–17 

óráig.
A Fő utcai óvodában a következőkép

pen alakult a gyermeklétszám:

– kiscsoport: 29 fő,
– középső csoport: 19 fő,
– nagycsoport: 26 fő.
Nyitvatartási idő: reggel 6.30–16.30 

óráig.-
A logopédiai és fejlesztő foglalkozá-

sokat, a gyermekek fejlesztését az Arany 
J. u. 43. szám alatti napközi otthon tan-
termében logopédus és gyógypedagó-
gus végzi.

Balogh Lászlóné óvodavezető

Tanévkezdés az óvodában

Hevesi 
Gitársuli!
Kedves szülôk és gyerekek!
A Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház és Könyvtár szervezésé-
ben októberben indul a Hevesi Gitársuli! 
Vezetôje Hevesi Imre, aki kidolgozott egy olyan új, különle-
ges és sajátos módszert, amely csoportban (12-15 fô) ok-
tat, játékos, ugyanakkor megfizethetô.
A suli különlegessége, hogy nem kell külön szolfézsra, ze-
neelmélet-órákra sem járni, mert mindent egy csomagban 
– a hangszerhez kötve – tanít, nem elkülönítve „száraz” tu-
dományként. 
A tananyag tartalmaz népzenét, klasszikus zenét, bluest és 
könnyûzenét 

Tandíj: 
6000 Ft/hó (heti 1 óra esetén)

Gitár kapható már 6990 Ft-tól!

Hangszerkölcsönzés: 
2500 Ft/hó (16-20 000 Ft-os tanulógitár esetén)

Jelentkezni 2010. szeptember 30-ig lehet! 

Jelentkezés és további információ:
• Hevesi Imre: 06-20/330-3621, imre.hevesi@gmail.com
•  Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Szamosvári Zsolt: 

66/254-844, 06-30/655-4273, muvhaz@ujkigyos.hu.
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kisebbségi önkormányzATi válAszTás
2010.

A választás időpontja: 2010. október 3. (vasárnap)

CIGÁNY KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK
1. Faragó István Öreg u. 52/1. RPT-RPM-CSZOSZ
2. Faragó István Vendel Árpád u. 32. RPT-RPM-CSZOSZ
3. Faragó Krisztián Öreg u. 66. RPT-RPM-CSZOSZ
4. Faragó Sándor Újköz u. 68. LUNGO DROM
5. Ifj. Faragó Sándor Öreg u. 94. LUNGO DROM
6. Kovács Gusztáv Kölcsey u. 37. LUNGO DROM
7. Nyisztor Tibor Öreg u. 81. LUNGO DROM
8. Rostás Lajos Öreg u. 68. RPT-RPM-CSZOSZ

 ROMÁN KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK
1. Balogh László Csaba Wesselényi u. 25. Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége
2. Gábor János Kis u. 3/1. „
3. Kerekes Györgyné Madách u. 34. „
4. Makoviczki Zoltánné Gerendási u. 2/A „

Újkígyós városban a vonatkozó rendeletek alapján 4 fő képviselő választható.
A választásra feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját!

Szeptember 11-én folytatódott az év 
elején útjára indított Kisvárosi Es-

ték elnevezésű programsorozat, mely-
nek ezúttal a Szűz Mária Szent Neve 
katolikus templom adott otthont. A 
rendezvényre látogatók egy csodála-
tos orgonahangversenyt hallhattak a 
Paulus Frigyes orgonaépítő mester által 
felújított orgonán SomogyiTóth Dániel 
orgonaművész, a Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekar karmeste re és Uhrin 
Viktor hegedűművész, a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar koncertmes-
tere közreműködésével. Az egyórás 
hangverseny alatt többek között olyan 
művek csendültek fel, mint Vival
di: G-dúr Concerto, Bach: Gavotte az 
E-dúr partitából, Mozart: E-dúr ada-
gio vagy Handel F-dúr szonátájának 
I–II. tétele.

A hangverseny után az első, Újkí-
gyóst bemutató filmalkotás, az Itt élni 
jó című filmet tekinthette meg a szép 
számban összegyűlt nézőközönség, 
melynek megjelenését az Újkígyósi 
Közalapítvány támogatta. A vetítés 
előtt Harangozó Imre, az Újkígyósért 
Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
mondott beszédet és mutatta be a film 

alkotóit, Szentkirályi Fittler Józsefet és 
Bujdosó Erikát. A film készítői néhány 
mondattal köszöntötték a közönsé-
get és elmondták, hogy szinte már ott-
hon érzik magukat Újkígyóson, mivel 
az elmúlt egy évben számos újkígyósi 
emberrel kötöttek új ismeretséget és 
beszélgettek a városról, az itt élő em-
berek mindennapjairól.

A rendezvényt Szebellédi Zoltán 
polgármester gondolatai zárták, vala-
mint ekkor került kisorsolásra a prog-
ramon részt vevő vendégek között 20 
db Itt élni jó című film. A DVD meg-
vásárolható a könyvtárban 1000 Ft/db 
áron.

A program ideje alatt az Összefo-
gás Újkígyósért Közhasznú Egyesület 
„Összefogás sátra” várta a vendégeket, 
akik finom tea és házi készítésű süte-
mények mellett oszthatták meg egy-
mással a rendezvénnyel kapcsolatos 
élményeiket. Az önkormányzat ez-
úton is köszöni az egyesület munkáját, 
amellyel hozzájárult, hogy egy színvo-
nalas és eseménydús kulturális prog-
ram valósulhasson meg Újkígyóson.

Gedó Gyöngyi
kommunikációs referens

Kisvárosi Esték szeptemberben Nagycsoportosok 
bukfenceznek

2010. szeptembertől, heti 1 alkalommal, 
a Fő utcai óvodában  

45-60 perces órák keretében,  
nagycsoportos óvodások részére 

bUkfenC  
AkAdémiA 

foglalkozás indult!

Az óvó nénik, valamint  
Szamosvári Anita tornász-edző  

segítségével a gyerekek elsajátítják  
az egyszerű tornaelemeket,  

fejlődik koordinációjuk,  
bátrabbak és ügyesebbek lesznek  

a tornaszerek használata által.

Az utolsó három órát Békéscsabán,  
a tornasport „templomában”,  

a Kórház utcai csarnokban tartja  
a csoport. 

A záró, nyílt foglalkozásra  
a hozzátartozókat is várják.

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.

ANyAKÖNyVI HírEK
2010. augusztus hó :

SzületéSek:

Bus Máté (4060 g, 53 cm), Békéscsaba, 2010. augusztus 1., édes-
anyja: Szilágyi Szabina, édesapja: Bus Csaba.

Nyisztor Evelin (4100 g, 53 cm), Gyula, 2010. augusztus 1., édes-
anyja: Kovács Alíz, édesapja: Nyisztor János.

Pelbárt Fanni (3280 g, 50 cm), Békéscsaba, 2010. augusztus 19., 
édesanyja: Varjú Csilla, édesapja: Pelbárt József.

házaSSágkötéS:

Házasságkötés időpontja: 2010. július 30., menyasszony: Oláh 
Gabriella újkígyósi lakos, vőlegény: Bartyik Zoltán hódmező-
vásárhelyi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. augusztus 9., menyasszony: 
Gedó Marietta újkígyósi lakos, vőlegény: Pócsik Viktor Gyula 
csabaszabadi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. augusztus 10., menyasz-
szony: Vigh Viktória újkígyósi lakos, vőlegény: Beleznai János 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. augusztus 14., menyasz-
szony: Dombrádi Ágnes újkígyósi lakos, vőlegény: Nagy Gábor 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. augusztus 23., menyasz-
szony: Szűcs Anett újkígyósi lakos, vőlegény: Behán Lajos 
szabadkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. augusztus 31., menyasszony: Só
dar Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Zsilák Pál újkígyósi lakos.

haláleSetek:

Tulkán Illésné, született: 1923. május 13., elhunyt: Újkígyós, 2010. 
július 29., volt Újkígyós, Gyulai u. 47. szám alatti lakos.

Szilágyi Lajos, született: 1936. június 10., elhunyt: Budapest XI. 
ker., 2010. augusztus 7., volt Újkígyós, Fő u. 37. szám alatti  
lakos.

Balogh Tamás, született: 1919. november 19., elhunyt: Békés-
csaba, 2010. augusztus 17., volt Újkígyós, Hosszú u. 55. szám 
alatti lakos.

Gesztesi István, született: 1927. augusztus 4., elhunyt: Újkígyós, 
2010. augusztus 18., volt Újkígyós, Kossuth u. 7. szám alat-
ti lakos.

Oláh István, született: 1932. április 22., elhunyt: Békéscsaba, 
2010. augusztus 18., volt Újkígyós, Rákóczi u. 7. szám alat-
ti lakos.

Hürkecz Ferencné, született: 1926. december 22., elhunyt: Újkí-
gyós, 2010. augusztus 31., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. szám 
alatti lakos.

Meghívó
Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezete  

szeretettel meghívja a város lakóit  
2010. október 14-én  
a következő programokra:

–   „megyeTörTéneTi kiállÍTás”  
17 órától a művelődési ház konferenciatermében.

–  „mUsiCAlgálA”  
19 órától a Békés Megyei Jókai Színház  
vendégszereplésé ben a művelődési ház nagytermében.

a programokra a belépés ingyenes.
Popol Mihályné  elnök

Wenckheim-találkozó Újkígyóson

Augusztus 14-én és 15-én településünk alapítójának leszár-
mazottai találkoztak. A rendezvény főszervezői gróf Csáky 
Ilona és férje, gróf Wenckheim László voltak. A találkozó fő 
eseménye a szombat este megrendezett bál volt, ahol Sza-
badkígyós és Újkígyós polgármestere is tiszteletét tette. Más-
nap városunk katolikus templomában tartott mise nyitotta a 
programot, ahol Harangozó Imre etnográfus tartott egy rö-
vid előadást településünk történetéről. Ezt követően a társa-
ság a Petőfi Sándor Művelődési Házban gyűlt össze, ahol egy 
állófogadás keretében kötetlen programon vettek részt. Új-
kígyós Város Önkormányzata, valamint a fellépők színvona-
las produkciói jelentősen hozzájárultak a találkozó sikeréhez, 
a vendégek jó hangulatához. Fellépett a Tengelic Énekegyüt-
tes, a Három Grácia Tánccsoport, ifj. Szalay Zsolt zongorá-
zott, valamint Radka és Alberto – a Wenckheim család barátai 
– szolgáltatták a zenét a délután folyamán. A nap záróesemé-
nye az Újkígyósi Lovas Klub által biztosított sétakocsikázás, 
valamint az Ipolyi Arnold Népfőiskola állandó kiállításának 
megtekintése volt. A rendezvénnyel kapcsolatos visszajelzések 
alapján biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben Újkígyós is-
mét vendégül láthatja a családot és barátaikat.

Gedó Gyöngyi
kommunikációs referens

Újkígyós Város Önkormányzata  
szeptember 25-én (szombaton), 11.00–13.00 óra között 
térítésmentes elektronikai hulladékgyűjtést tart, 

ahol elektromos árammal, akkumulátorral, elemmel működő  
készülékeket vesznek át bontatlan formában.

A gyűjtés helye: a polgármesteri hivatal udvara.
A gyűjtés ideje alatt a helyszínen segítők tartózkodnak, akik  

segédkeznek a hulladékok átvételében és rakodásában.
Polgármesteri hivatal, Újkígyós

Elektronikai hulladékgyűjtés!

Angol- és németnyelv-oktatás 
alap-, közép- és felsőfokon, egyénileg és kis csoportos 
foglalkozások keretében!
Érdeklődni: 06-30-3553-164
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önkormányzATi válAszTás
2010.

A választás időpontja: 2010. október 3. (vasárnap)

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Sorszám Név Lakcím Jelölő szerv. v. független

1. Marossy László Géza Arany J. u. 79. Jobbik
2. Oláh Timót Tormási u. 2. független
3. Szebellédi Zoltán  Madách u. 24. Fidesz–KDNP–Gazdakör

KÉPVISELŐJELÖLTEK
1. Balogh József Radnóti u. 2. független
2. Békési Attila Arany J. u. 59. független
3. Bozó József Öreg u. 21/1. Fidesz–KDNP–Gazdakör
4. Domokos Balázs Radnóti u. 41. Fidesz–KDNP–Gazdakör
5. Ecker György Kossuth u. 31. Fidesz–KDNP–Gazdakör
6. Gazsó Adrienn Arany J. u. 14. független
7. Harangozó Jánosné Petőfi u. 58/2. Fidesz–KDNP–Gazdakör
8. Horváth Ferenc Árpád u. 31. Jobbik
9. Katona Gábor Hosszú u. 80/1. Jobbik
10. Kovalcsik Pál Zoltán Rákóczi u. 32. MSZP
11. Kovács Ferenc Hunyadi u. 3. Fidesz–KDNP–Gazdakör
12. Kovács Lajos Arany J. u. 20. független
13. Kovács László János Dózsa Gy. u. 12. Jobbik
14. Majorosné dr. Hunya Sarolta Gyulai u. 30/2. független
15. Marossy László Géza Arany J. u. 79. Jobbik
16. Nagy Balázs Petőfi u. 109/1. Fidesz–KDNP–Gazdakör
17. Oláh Timót Tormási u. 2. független
18. Réti Lászlóné Petőfi u. 73/1. független
19. Dr. Romvári László Kossuth u. 47. független
20. Susán Éva Temető u. 44/1. Fidesz–KDNP–Gazdakör
21. Szamosvári Zsolt Kossuth u. 17. független
22. Tömösi Károly Öreg u. 18/1. független
23. Turovszki Krisztián Kis u. 51/1. Fidesz–KDNP–Gazdakör

A vonatkozó rendeletek alapján Újkígyós városban 8 fő képviselő és 1 fő polgármester választható. 
A választásra feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját!

„első lépés”
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás (melynek Újkígyós is tagja) pályázatot nyert a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meg-
hirdetett TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0062 „Első lépés” – 
alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és 
önálló életvitelt elősegítő programjai címmel. 

A program alapvető célja, hogy javuljon a résztvevők 
munkaerőpiacra jutásának esélye, erősödjön az önértékelé-

sük, akár a munka, akár a társadalmi reintegráció területén. 
Ennek elősegítése céljából szakmai fórumokat, tájékoz-
tatókat tartanak Újkígyóson, melyen szakemberek adnak 
tájékoztatást a munkaerőpiac aktuális helyzetéről, lehetősé-
gekről, kilátásokról. 

A program egyedi eleme a munkakipróbálás lehetősége, 
mely keretein belül mód nyílik olyan tevékenységek kipró-
bálására, amelyek akár új értékítéletet adhatnak az emberek 
számára.

Bővebb információ a www.ujkigyos.hu oldalon olvasható.


