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„Medicus nihil aliud est quam animi con
so latio” – Az orvos a beteg lelki vigasza is. 
 (Petronius)

Dr. Gera László 1954. október 16- 
án született Újkígyóson. Tanul-

mányait a helyi általános iskolában 
végezte. 1973-ban érettségizett a békés-
csabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban. 
1975-ben vették fel a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karára. 1981-ben kapta meg 
az orvos-doktori diplomáját. 

1981 óta dolgozik a kecskeméti me-
gyei kórház baleseti sebészeti osztá- 
lyán. 1986-ban általános sebészetből 
szakvizsgázott. 1988-ban szerzett trau-
matológiából szakorvosi képesítést. 
1994-ben nevezték ki adjunktussá.  
2002 februárjától főorvos és egyben a 
traumatológiai és kézsebészeti osztály 

megbízott, majd 2003 márciusától a tra-
umatológiai és kézsebészeti osztály ki-
nevezett osztályvezető főorvosa. 2007 
februárjában PhD minősítést szerzett. 
Eddigi pályafutása során 11 258 műté-
tet végzett el (1981. 11. 04. – 2010. 12. 
31-ig), 151 tudományos előadásban, 15 
tudományos közleményben vett részt.

Nyelvismerete: német, angol (közép-
fokú nyelvvizsga). Grazban, Ham burg-
ban, Bécsben, Strasburgban, Lon don- 
 ban, Edin bo ró  ban, San Francis có ban 
volt külföldi tanulmányutakon, ahol 
modern traumatológiai beavatkozáso-
kat és új technikákat ismert meg, melye-
ket osztályán is bevezetett. 

2009-ben megszervezte a Magyar 
Traumatológusok Önsegélyező Egye-
sületét, melynek az elnöke is egyben.

Főbb érdeklődési köre a poly trau ma-
ti záltak, mellkas- és medencesérültek 

ellátása, valamint a protetizálás, a Ma-
gyar Traumatológia sorsa és jövője.

Fontosnak tartja az orvos-beteg kö-
zötti jó kapcsolat kialakítását, mely a 
beteg gyógyulásában jelentős szerepet 
játszik, és ez elengedhetetlen! 

Ezen hitvallása, valamint a betegek 
és a szakma egyöntetű elismeréseként 
2011. február 15-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kupolatermében 
dr. Gera László két kollégájával együtt 
(dr. Kalmár Nagy Kálmán, a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem 1. Sz. Sebésze-
ti Klinikájának adjunktusa, dr. Ferencz 
Judit, Devecser háziorvosa) átvette az 
„Astellas-díj – Az Év Orvosa” elismerést.

Forrás: dr. Gera László,  
Nagy Tiborné Gera Edit

Szebellédi Zoltán polgármester meghívására március 11-én 
iskolánk vendége volt dr. Hoffmann Rózsa oktatásért fe-

lelős államtitkár. Az aulában megjelent körülbelül 150-180 
fős hallgatóságban pedagógusokat, szülőket és diákokat is lát-
hattunk, akik Újkígyósról és a közeli településekről érkez-
tek. Korcsokné Erdős Zsuzsanna igazgatónő köszöntője után 
Ecker Klaudia Reményik Sándor Templom és iskola című ver-
sét mondta el, majd igazgatónőnk bemutatta iskolánkat. 

Szebellédi Zoltán megosztotta néhány gondolatát a hallga-
tósággal, ezt követően felkérte az államtitkár asszonyt, hogy 
tartsa meg beszédét.

Dr. Hoffmann Rózsa beszéde elején jelezte, hogy ő jelenleg 
is pedagógus, bár most másfelé szólítják feladatai. Előadásá-
ban az új oktatási törvényről és a pedagógus életpályamodell-
ről is szót ejtett. 

Tisztelt Újkígyós Város Lakossága!
Szeretném megköszönni az újkígyósi 
betegeimnek, ismerőseimnek, s mind-
azoknak, akik rám szavaztak. Hálásan 
köszönöm támogatásukat, hogy megkap-
hattam ezt a gyönyörű díjat, mely nem 
csak erkölcsi, hanem szakmai elismerést is 
jelent számomra. 

Dr. Gera László PhD
osztályvezető főorvos

Ne veszítsétek el a hiteteket abbaN, hogy megéri a küzdelem…

Iskolánk vendége volt  
dr. Hoffmann Rózsa államtitkár

A Nagy Bandó András humorista, előadóművész, író, „prolihisztor”, dr. Kolláth 
György ügyvéd, alkotmányjogász, az ELTE docense, Schäffer Erzsébet, a Nők 
Lapja főmunkatársa, Nagy Tímea sportoló, vívó, kétszeres olimpiai bajnok, dr. 
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, prof. dr. Papp Zoltán, a Nem-
zeti Egészségügyi Tanács (NET) elnöke, Krasznai Éva egészségügyi szak-
újságíró, dr. Tóth Árpád Gábor győri belgyógyász-hematológus, Dankovics 
Gergely programigazgató (Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ram 2010–2020.) személyek alkotta zsűri Az Év Orvosa díjat – két más orvossal 
együtt – dr. Gera Lászlónak ítélte oda.

Dr. Gera László – Az Év Orvosa,  
Astellas-díjas 2010-ben!

Folytatás a 2. oldalon >>
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Felhívás húsvéti  
tojásfestô versenyre

ÚjkígyósoN  járt az égvilág

 A medve nem játék…

Résztvevôk feladatai:

1.)  A kifestett tojásnak FANTÁZIANEVET kell adni.
2.)  Ezt a nevet egy borítékra kell ráírni.
3.)  A borítékba kell belehelyezni az elkészítô nevét, lakcímét,  

telefonszámát.

A tojás méretének nem szabunk korlátokat.

Kedves gyermekek és felnôttek!

Az Újkígyósi NAgycsAládosok EgyEsülEtE  
vERsENyRE hív bENNEtEkEt.

Aki kedvet érez ahhoz, hogy díszes húsvéti tojást fessen,  
akkor az elkészült mûvet vigye be az újkígyósi kÖNyvtáRbA 

legkésôbb áPRilis 18-ig, ahol kiállításként  
meg tekinthetô lesz mindenki számára.

A versenyt külön gyermek és külön felnôtt  
kategóriában hirdetjük meg.  

Egyesületünk a legszebbeket, legötletesebbeket díjazni fogja.
A zsûritagok a tojások elkészítôjének nevét  

csak a döntés után ismerhetik meg.

Kiemelte, hogy valóban fontos a kompetenciák fejlesztése, de 
ez nem megy a kötelező tananyag ismerete nélkül. Vallja, hogy 
csak nyugodt környezetben lehet értékeket és tudást közve-
títeni, s az új törvény megvédi a pedagógust és a diákokat is 
azoktól, akik ezt a szeretetteljes légkört agresszív viselkedé-
sükkel megbontják. Hallhattunk még az érettségi színvonalá-
nak emeléséről, de megemlítette azt is: nem valószínű, hogy az 
érettségi tárgyak száma ötről hatra emelkedne, mint azt koráb-
ban tervezték.

A színvonalas előadás után a Tengelic Énekegyüttes egy 
dalcsokorral zárta a fórumot.

Kunstár Anna igazgatóhelyettes

>> Folytatás az 1. oldalról

Iskolánk vendége volt  
dr. Hoffmann Rózsa

Újkígyósra szólították feladatai

Kérjük, minél többen jelentkezzetek! 
Várjuk a szebbnél szebb festett tojásokat, kreációkat.

Ségercz Ferenc, pontosabban úgy nagyjából minden-
ki számára Ségercz Feri az erdélyi táncházmozgalom 

egyik ismert, különösen a gyimesi és moldvai táncok vilá-
gát – immár több mint húsz esztendeje – életben és moz-
gásban tartó, fáradságot nem ismerő motorja. A méltán 
népszerű Fabatka nevű formáció alapító tagja, egyben 
egyfajta szellemi vezetője is. Számos oktatási projektben, 
táborban, táncházak alapításában vett részt, de hangszerké-
szítéssel is foglalkozik, melynek ősi fogásait, amíg lehetett, 
s amíg volt kitől, öreg Görgény-völgyi mesterektől leste el. 
Az experimentális zenélést 1995 óta kezdte. Munkásságá-
ban az autentikus műfaj művelésével párhuzamosan, azóta 
ez a kísérletező, új utakat kereső világzenei törekvés is fo-
lyamatosan jelen van. E törekvés egyik fontos műhelye a 
sepsiszentgyörgyi Égvilág nevű formáció, amely népzenei 
feldolgozások körül forgó csoportosulás. Az alapító mel-
lett ebben a Kárpát-medence és a Balkán elemi erejű lük-
tetésvilágát, flamenco gitártechnikákat és a modern zenei 
elemeket kiváló stílusérzékkel ötvöző zenekarban szere-
pel még Kovács Linda énekes, Ticusan János gitáros, Vitályos 
Lehel, a nagybőgő kezelője, valamint az ütős hangszerek 
gazdája, Ferencz Áron is.

Ilyen nevet, mint az Égvilág, talán csak magyarul le-
het választani. Ez az egyetlen szó tökéletesen fedi mindazt, 
amit a zenekar nyújtani tud: annak a ténynek a valóságát, 
hogy zenével az ember az égvilágon mindent el tud monda-
ni, útkeresést, izgalmat, fáradtságot, örömöt, szerelmet, szo-
morúságot és gyászt, s talán ami a legfontosabb, a szeretetet 
is. S ha mindennek a foglalata a saját zenei anyanyelvünk, 
akkor a hallgatók, jelen esetben az újkígyósi közönség csu-
pán annyit érez, hogy itt minden rendben van. Az Égvilág 
zenészei hitelesen bizonyították azt, amit találó névválasz-
tásuk jussán már a nevük puszta említésével is képviselnek, 
a zene isteni ajándék, különös égi kegyelem az ember életé-
ben, világot formáló erő. Az alapokat a magyar népzene rit-
mus- és dallamvilága adja, de maga a zene egyetemes, örök 
és emberi. Ségercz Feri és csapata megerősítette azt az igaz-
ságot, hogy csak jó és rossz zene van. Produkciójuk a leg-
magasabb fokon művelt valódi világzene. Világzene a szó 
legnemesebb értelmében, miszerint ezt a gyűjtőnevet azon 
népzenei ihletésű zenei stílusok megnevezésére használják, 
amelyek sem a klasszikus zenébe, sem a világ nagy részén 
elterjedt populáris könnyűzenébe nem illeszthetők be.

Február 11-én az Égvilág zenekar hosszú magyarországi 
turnéjának utolsó állomásán, az újkígyósi művelődési ház 
nagytermében, a négy egymást követő előadáson több mint 
ötszázan vettek részt. A népes közönség az újkígyósi óvoda, 
a Széchenyi István Általános Iskola tanulóifjúságából, vala-
mint az Ezüstág Gondozási Központ és a Szent Erzsébet 
Szeretetotthon lakóiból verbuválódott. A program meg-
valósulását az Újkígyósért Közalapítvány és az Újkígyósi  
Keresztény Ifjúságért Alapítvány támogatása tette lehető-
vé. A medvevadászat eredményéről az abban részt vevő lel-
kes óvodásoktól és kisiskolásoktól lehet érdeklődni…

Harangozó Imre
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Az államháztartásról szóló törvény 
vonatkozó szabályozásának meg-

felelően a polgármester a tárgyév febru-
ár 15. napjáig terjeszti be a költségvetési 
rendelettervezetet a képviselő-testület-
nek. Ezen kötelezettségnek határidőre 
eleget tettem.

A költségvetés az államháztartás mű-
ködési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 
19.) kormányrendeletben foglaltak sze-
rint készült el. Ezenkívül a 2011. évi 
koncepcióban megfogalmazott és a kép-
viselő-testület által elfogadott elveket és 
főösszegeket, kereteket építettük be.

Az anyag kidolgozásánál figyelem-
be vettük a kormányrendelet előírása 
szerint a helyben képződő bevételeket, 
valamint az ismert kötelezettségeket. Fi-
gyelembe vettük a 2010. évi tapasztala-
tokat, valamint az intézmények 2011-re 
vonatkozó feladatait, az önkormányzat 
bevételi forrásait.

A 2010. októberi választásokon meg-
alakult az Újkígyósi Román Kisebbsé-
gi Önkormányzat. A működésükhöz 
szükséges normatívát Újkígyós Város 
Önkormányzatán keresztül folyósítják. 
A bevételeink és kiadásaink tartalmaz-
zák ezt a normatívát (566 000 Ft).

A továbbiakban beépítésre került a 
körjegyzőséghez szükséges költségveté-
si támogatás.

A 2011. évi költségvetési bevételi és 
kiadási főösszegünk 821 598 000 forint.

Az összes működési bevételünk  
657 613 000 forint, mely tartalmazza a 
működési bevételt 108 187 000 forint-
tal, az önkormányzat sajátos működési 
bevételét 278 629 000 forinttal. Ez tar-
talmazza a helyi adóbevételeket, a tele-
pülésre jutó személyi jövedelemadó 
8%-át, a jövedelemdifferenciálódás mér - 
séklését. Tartalmazza a költségvetési 
támogatást 203 522 000 forint összeg-
ben. Ez tartalmazza a normatív támoga-
tást és a normatív kötött felhasználá- 
sú támogatás összegét. Tartalmazza a 
támogatásértékű működési bevételeket, 

49 209 000 forint összegben (FVM, 
OEP, Medgyesegyháza, Csabaszabadi, 
munkaügyi kp., ÁROP). A működési 
egyensúlyt belső finanszírozásból bizto-
sítjuk 18 066 000 forint összegben.

Az összes működési kiadásunk  
657 613 000 forint, mely tartalmazza a 
személyi juttatásokat 313 094 000 fo-
rinttal, munkaadói járulékot 76 362 000  
forinttal, valamint a dologi kiadásokat  
238 175 000 forinttal. Tartalmazza to-
vábbá az önkormányzat által folyósított 
ellátást 13 305 000 forinttal és a civil 
szervezetek támogatását 16 677 000 fo-
rinttal. A személyi juttatások tartalmaz-
zák – a koncepciónak megfelelően – a 
kötelező illetményeket, a soros előrelé-
pések összegeit, a jubileumi jutalmakat, 
az előző években elfogadott szinten az 
egyéb juttatásokat (melegétkezés, üdü-
lési csekk, iskolakezdési támogatás…), 
valamint a koncepcióban elfogadott 
szinthez képest csökkentett százalékban 
a vezetői jutalomkeretet.

A tavalyi évhez képest 1 fő létszám-
bővítést javasol a hivatal a műszaki cso-
port területén. A hivatali munkavégzés 
alapproblémáit többnyire munkakö-
rök átszervezésével sikerült orvosolni. 
Azonban a műszaki terület számos olyan 
részterület koordinálásával foglalkozik, 
melyek az önkormányzat gazdálkodását 
és pénzügyi folyamatait alapvetően be-
folyásolják, ezért kiemelt jelentőségűek. 
Ilyen területek pl. közbeszerzés, pályáza-
ti koordináció, kivitelezés, egyéb műszaki 
és hatósági feladatok. Az ügyek minősé-
ge, a biztonságos munkavégzés csak új 
munkaerő felvételével biztosítható. 

A közfoglalkoztatási rendszer átala-
kulása miatt csak a szerződéssel rendel-
kező munkavállalókat és a rehabilitációs 
foglalkoztatottakat vettük figyelembe. 
Amennyiben a támogatási szerződések 
megkötésre kerülnek, év közben rende-
letmódosítással beépülnek a költségve-
tésbe.

Szerkesztőségünk a Depresszió zenekar 
dalának két sorát választotta, hogy régi/új 
formában tájékoztassa a település lakossá
gát a képviselőtestület ülésein megalkotott 
rendeletek, határozatok tartalmáról, me
lyek teljes terjedelmükben a www.ujkigyos.
hu honlapon olvashatók.

Költségvetés 2011.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 3/2011. (II. 15.) rendele-
tében döntött az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről. A költségvetést 
megalkotta Újkígyós Város Képviselő-
testülete 2011. február 14-én megtartott 
ülésén, nyolc igen szavazattal, egy tar-
tózkodás ellenében. A költségvetés szö-
veges ismertetését az Egyensúlyban a 
költségvetés című írásban olvashatják.

Rendelet a piacok, vásárok  
és búcsúk rendjéről

A képviselő-testület 4/2011. (II. 15.) 
számú rendeletében a piacok, vásárok 
és búcsúk rendjéről döntött. A rende-
letben szabályozzák a heti állat- és kira-
kodóvásárok, a napi élelmiszerpiac és a 
búcsú rendjét, meghatározzák a piacon, 
vásáron és búcsún forgalomba hozható 
áruk; az árusításra jogosultak körét, va-
lamint a helypénz és szolgáltatások dí-
jait. Szabályozzák a vásárok, piacok és a 
búcsú rendjét, meghatározzák a fonto-
sabb köz- és állat-egészségügyi előírá- 
sokat. A rendeletet megalkotta Újkígyós 
Város Képviselő-testülete 2011. február 
14-én megtartott ülésén, melyet a kép-
viselők mindegyike megszavazott.

Döntöttek a házasságkötések  
díjazásáról

A képviselő-testület 5/2011. (II. 15.) 
önkormányzati rendelete a munka-
időn, illetve a hivatali helyiségen kívül 
tartandó házasságkötésekért, valamint 
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesíté-
séért járó díjazásról rendelkezik. Ebben 
meghatározzák a munkaidőn kívül tar-
tott házasságkötés és bejegyzett élettár-
si kapcsolatok létesítése esetén fizetendő 
összeget. Szintén rögzítik a hivatali he-
lyiségen kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat díjazását, 
valamint az anyakönyv-vezetői szolgál-
tatás ellentételezését.

Egyensúlyban a költségvetés

Folytatás a 4. oldalon >>

Folytatás a 4. oldalon >>

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

„A döntés itt A két kezünkben,  
nem A végzetünkben…”
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Országos közlekedési verseny,  
iskolai forduló  

(előző számból kimaradt, elnézést kérünk)

2.  Skoperda Anna 4. b
 Tóth Panna 4. a
 Papp Rómeó 4. a

Országos közlekedési verseny, 
megyei forduló

4. évfolyam  10. Csók Tünde 4. b
8. évfolyam 9. Kovács Zoltán 8. a

Torna diákolimpia, Békéscsaba 
(városi-város környéki verseny)
I–II. korcsoport, lány tornászok:

3. helyezés (Király Henrietta 2. b; Ko
vács Anita 4. a; Kovács Alexandra 4. b; 
Leszkó Laura 4. b; Skoperda Anna 4. b; 
Börcsök Fruzsina 4. a; Jenei Petra 4. )

I–II. korcsoport, fiú tornászok:
1. helyezés (Káposzta Roland 2.  b; 
Gyulai Gergő 4. b; Szamosvári Bence 
4.b; Papp Rómeó 4. a; Balog Bence 4. b; 
Karkus Balázs 3. b; Varga Mátyás 2. a)

Torna diákolimpia, Békéscsaba 
(megyei döntő)

I–II. korcsoport, lány tornászok:
2. helyezés (Király Henrietta 2. b; Ko
vács Anita 4. a; Kovács Alexandra 4. b; 
Leszkó Laura 4. b; Skoperda Anna 4. b; 
Börcsök Fruzsina 4. a)

I–II. korcsoport, fiú tornászok:
2. helyezés (Gyulai Gergő 4. b; Szamos
vári Bence 4. b; Papp Rómeó 4. a; Ba
log Bence 4. b; Karkus Balázs 3. b; Varga 
Mátyás 2. a)

Simonyi Zsigmond  
területi helyesírási verseny,  

Mezőhegyes
4. évfolyam 2. Szamosvári Bence 4. b
5. évfolyam 1. Labos Júlia 5. b
6. évfolyam 1. Skoperda Boglárka 6. a
7. évfolyam 2. Harangozó Gréta 7. a
8. évfolyam 1. Kása Kata Sára 8. b

Békés Megyei Kick-box  
Light-contact Diákolimpia  

(Battonya)
I. korcsoport

2. helyezés:  Török Dóra
II. korcsoport

2. helyezés:  Krucsai Gergő
III. korcsoport

1. helyezés:  Harangozó Gábor

A Széchenyi István Általános Iskola hírei

A dologi kiadások biztosítják a hivatal 
és az intézmények biztonságos működé-
séhez szükséges anyagi fedezetet.

Az önkormányzat által folyósított el-
látások a koncepcióban elfogadott mér-
tékben lettek betervezve. A költségvetés 
az önkormányzatra jutó önerőt tartal-
mazza.

A civil szervezetek támogatása több-
nyire a 2010. évi szinten marad.

A felhalmozási bevételek összege 
163 985 000 forint. Ez magában foglal-
ja a felhalmozási célú bevételeket (be-
ruházási támogatások: 110 006 000 Ft,  
Phare-hitel: 3 017 000 Ft, lakossági köz-
mű-hozzájárulás 5 525 000 Ft, kölcsö-
nök visszatérülése 3 816 000 Ft, ÁROP:  
4 031 000 Ft, üzemeltetésből, koncesszi-
óból származó bevétel: 10 400 000 Ft). 

A felhalmozási egyensúlyt belső finan-
szírozásból biztosítjuk, melynek összege 
27 190 000 forint.

A felhalmozási kiadások összege  
163 985 000 forint. 

Ebben benne vannak a beruházások, 
felújítások, a Phare-hitel és a pénzesz-
közátadások (vízkár, első lakáshoz jutás, 
kölcsön). 

Mint látható, a feladatellátás kb. a ta-
valyi szinten finanszírozott, de ez nem 
teremt fedezetet sem a fejlesztési cél-
jaink megvalósítására, sem az idei évre 
várható működési többletköltségekre. 
Ezért fokozott hangsúlyt kell fektet-
ni a kintlévőségek beszedésére, további 
egyéb bevételek megszerzésére, vala-
mint a dologi kiadások további csökken-
tésére, takarékos felhasználására. 

Szebellédi Zoltán

A rendeletet megalkotta Újkígyós Város 
Képviselő-testülete 2011. február 14-én 
megtartott ülésén, melyet a képviselők 
mindegyike megszavazott.

Elfogadott határozatok
A képviselők mindegyike igennel szava-
zott a február tizennegyedikei ülésen az 
„Ezüstág” Gondozási Központ 2010. évi 
szakmai beszámolójának elfogadásakor 
(14/2011. (II. 14.) számú kt. határozat), 
az Aranykalász Lovas Klub 152 000 Ft-
os támogatási kérelme jóváhagyásakor 
(16/2011. (II. 14.) számú kt. határozat), 
illetve Domokos Balázs alpolgármester 
egyhavi tiszteletdíjáról történő lemon-
dásának tudomásul vételekor (17/2011. 
(II. 14.) számú kt. határozat).

n Március és április hónapban folytatódik a 
Kisvárosi Esték rendezvénysorozat.

n Március 25-én (péntek) 18 órától az 
újkígyósi származású Korcsok Zoltánnal, az 
iPONT International Kft. ügyvezetőjével 
találkozhatnak az érdeklődők..

Az iPONT jelenleg a szemüveg nélküli  
3 dimenziós televíziózás prototípusán dol
gozik.
A speciális szemüveg nélkül is térélményt 
biztosító megoldást a helyszínen kipróbál
hatják, megismerhetik. A közéleti progra
mon a szakember beszélgetőtársa Korbely 
György, a www.beol.hu projektvezetője, új
ságíró lesz.

n Április 7-én (csütörtök) 18 órától dr. 
Csókay András agysebész „Hit és értelem az 
orvostudományban” címmel tart előadást.

Mindkét előadást a polgármesteri hivatal 
tanácskozótermében rendezik meg. A belépés 
díjtalan. A rendezők kérik, jelenlétükkel szí
veskedjenek megtisztelni rendezvényeiket.

  

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
játékos gyermektornát indít. 

A foglalkozásokra középső és  
nagycsoportos lányokat és fiúkat várnak. 

A torna péntekenként, 17 órakor  
kezdődik a közművelődési intézmény  

rendezvénytermében.

Egyensúlyban a költségvetés
>> Folytatás a 3. oldalról

>> Folytatás a 3. oldalról

„A döntés itt A két kezünkben,  
nem A végzetünkben…”

Programajánló

JÁTÉKOS  
GYERMEKTORNA
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Februárban három egymást követő hétvégén továbbképzé-
sen vett részt a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-

tézmény nevelőtestülete.
Országos szervezésű, 30 órás mentálhigiéniás trénin-

get szerveztek pedagógusoknak a „kiégés” elkerülésére. A 
továbbképzésre pályázni kellett, a részvétel és az ellátás ingye- 
nes volt.

A turnusokat 20-21 fős csoportokba osztották, az azonos 
intézményből érkezőket más-más helyre sorolták be. Minden 
csoportot két tréner vezetett.

A kezdő szakmai délelőttön rövid elméleti előadásokat 
hallhattunk a trénerektől, a délutánok a kis csoportos foglal-
kozások keretében zajlottak, különböző helyszíneken, ahol az 
ország számos településének oktatási intézményeiből érke-
zett pedagógusokkal ismerkedtünk meg, érdekes, tanulságos 
eseteket hallgattunk, beszéltünk, oldottunk meg, amelyek-
ből mindenki tanulhatott. Elsajátítottunk olyan módszereket, 
hogyan lehet tapintatosan segíteni a bajba került gyermek-
nek, szülőnek, kollégának. Olyan ismeretek birtokába kerül-
tünk, amelyeket a mindennapi életben jól tudunk alkalmazni 
a munkánkban.

Szoros napirendünk volt, reggel 8 órától este 9-10-ig tar-
tottak az esetmegbeszélések, a csoportos játékok, a trénerek 
rögtönzött jelenetei.

A továbbképzés lezárásaként egy 5-8 oldalas záródolgozatot 
kellett készítenünk, egy, a saját munkánkban megtörtént, kü-
lönleges eset bemutatásáról, elemzéséről.

A szellemi töltést, amit ott kaptunk, igyekszünk mindenki-
nek továbbadni.

Czeglédiné Barna Ágnes
óvodapedagógus

2011. február hó:
SzületéSek:

Palocsay Zsófia Fanni (3360 g, 51 cm), Gyula, 2011. február 3., 
édesanyja: Stál Andrea, édesapja: Palocsay Csongor Zsolt.

ElekesSéner Rebeka (3500 g, 52 cm), Gyula, 2011. február 21., 
édesanyja: Séner Magdolna, édesapja: Elekes Attila.

Juhász Jázmin (3250 g, 49 cm), Békéscsaba, 2011. február 23., 
édesanyja: Szatmári Magdolna, édesapja: Juhász Zsolt.

Varga Dorka (4400 g, 56 cm) Győr, 2011. február 24., édesanyja: 
dr. Deák Henrietta, édesapja Varga Róbert.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2011. február 11., menyasszony: Tóth 

Éva újkígyósi lakos, vőlegény: Bencze Miklós József szegedi  
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. február 22., menyasszony: Ba
logh Tünde kevermesi lakos, vőlegény: Ferkovics Zsolt újkígyósi 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. február 26., menyasszony: Balázs 
Anett újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Zoltán pomázi lakos.

haláleSetek:
Frontó Józsefné Süli Erzsébet, született: 1921. április 28., elhunyt: 

Szabadkígyós, 2011. február 5., volt Szabadkígyós, Ókígyósi 
u. 116. szám alatti lakos.

Székely Dániel, született: 1931. július 27., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
február 17., volt Újkígyós, Petőfi u. 96. szám alatti lakos. Kí-
sérje békesség útján!

Dr. Kiss Pálné Pomázi Éva, született: 1934. február 8., elhunyt: 
Békés, 2011. február 19., volt Békés, Bethlen G. u. 16. szám 
alatti lakos.

meghívó
Újkígyós 2011-ben is csatlakozik  

a „Föld órája” akcióhoz,  
mely a klímavédelem fontosságára  

hívja fel a figyelmet!

Az „Összefogás Újkígyósért”  
Közhasznú Egyesület 

hAngulAtos, zEnés  
gyErtyAfényEs Estét szervez  

erre a felhívásra.

helyszín:  
Újkígyós, művelődési ház  

(nagyterem)
Időpont:  

2011. március 26-án (szombaton)  
19.00–22.00 óráig tart

Villanyoltás, gyertyagyújtás:  
20.30–21.30 óráig lesz

Belépés: ingyenes

Szeretettel várjuk a családokat,  
fiatalokat, időseket egyaránt! 

Jelenlétével támogassa és  
csatlakozzon ön is ehhez a felhíváshoz!

honlapunk:  
www.civilosszefogas.fw.hu

Rangos elismerés az énekegyüttesnek

Szellemi wellness Zánkán

Szeretettel szálljon
a „kiemelt arany” minősítésű,

újkígyósi Tengelic Énekegyüttesnek

Piroslik a hajnal,
madár dala harsan,
tizenketten állnak,

egymás mellett halkan.
Aztán énekelnek,

zeng a magyar ének,
selymes simogatás
az ember lelkének.

Szép asszonyok, lányok,
csodát tesztek vélünk,

a dalokat halljuk,
s érezzük, hogy élünk.
Szálljon a hangotok,
soha meg ne álljon,

a csillagos égig
szeretettel szálljon.
Onnan áradozzon
emberek lelkébe,

a szép, magyar dalnak
sose legyen vége.

Szôke István Atilla

anyakönyvi hírek

Az újkígyósi Tengelic Énekegyüttes a II. Szülő-
földünk Békés Megye amatőr művészeti feszti-

válon, január 29-én, népzenei kategóriában kiemelt 
arany minősítést ért el. Az Újkígyósi Önkormányzati 
Értesítő szerkesztősége gratulál a „Tengeliceknek”!

Az énekegyüttes tagjai: 
János Hajnalka, Fazekas Györgyné, Gönczné Reck Ág
nes, Harangozóné Csortán Erzsébet, Harangozóné 
Krucsai Erzsébet, Kunstár Anna, Magyarné Zahorán 
Edit, Pálenkás Julianna, Pelle Rita, Such Mihályné, 
SzebellédiSzász Erszébet, Turcsánné Horváth Ilona
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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, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Az önkormányzati értesítő szerkesztősége a jövőben az ingyenes havilap utolsó oldalán rendszeresen közöl olyan híreket, írásokat, me
lyek szorosan összefüggenek Újkígyós mindennapjaival és bizonyosan érdekli a település lakosságát.

„Tégy valamit másokért , 
ha még oly apróságot…”

Közel két éve fogadja az újraélesz-
tő készülékre szánt adományokat 

az Újkígyósért Közalapítvány. Sokan 
vásároltak az újkígyósi kiadványokból, 
mellyel a defibrillátor megvásárlására 
indított akciót támogatták. Bár folya-
matosan érkeztek a felajánlások, távolinak tűnt a megvaló-
sítás. Február hónapban egy szűkszavú, lényegre törő levelet 
kapott a képviselő-testület Bokorné dr. Cservenák Máriától, a 
helyi Cédrus Patika vezetőjétől. A gyógyszerész arról tájékoz-
tatta a grémiumot, hogy megvásárolja az életmentő eszközt. 
Az okokról kérdeztük.

– Két éve gyűjt a település defibrillátorra. Eddig nem 
folyt be annyi összeg, hogy Újkígyós megvásárolja az élet-
mentő készüléket. Miért döntött úgy, hogy segít?

– Három dolog erősítette egymást, amikor döntésemet 
meghoztam. Mindig is hálát éreztem „szülőfalumnak”, hi-
szen tizennyolc év szarvasi munkavégzést követően az akkori 
újkígyósi képviselő-testület – 1996 őszén – felkért a helyi pa-
tika üzemeltetésére. A felkérés számomra a szakmai önmeg-
valósítást jelentette, s nem utolsósorban Újkígyóson élő idős 
édesanyám sem maradt egyedül. Ezért mindig hálát éreztem, 
hiszen óriási bizalmat, lehetőséget és persze felelősséget kap-
tam, amit szerettem volna meghálálni. Másrészt az elmúlt év-
ben részt vettem egy szakmai előadáson, ahol egy kardiológus 
előadásából kiderült, hogy a gyors segítség adott esetben élet-
mentő lehet.

– Mi volt az utolsó „lökés”, mely hatására eldöntötte, 
életmentő készüléket vásárol a városnak?

– A Kígyósi Ádvent rendezvénysorozat egyik hangverse-
nye előtt hallottam az adománygyűjtésről. Akkor azt gondol-
tam, hogy már elkéstem. A kitűzött cél jó ötlet, igazán nemes. 
Végül mégis úgy döntöttem, az összegyűlt pénz jó lesz másra, 
megvásárolom a defibrillátort. Elhatározásomról februárban 
levélben tájékoztattam a képviselő-testületet.

– Nem véletlen, hogy nem gyűlt össze elég pénz a készü-
lék megvásárlására. Igen komoly összeg egy ilyen szerkezet.

– Ez a felajánlás – ahhoz képest, amit én kaptam – nem túl 
nagy. Azt gondolom, ha csak egy ember is ennek a készülék-
nek köszönhetően marad életben, akkor sokat adtam. Hiszen 
adni jó! Legalább akkora öröm számomra, mint kapni. De ezt 
én nem tudom igazán megfogalmazni. A legtalálóbban Albert 
Schweitzer írta le azt, amit érzek: „Tégy valamit másokért, ha 
még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csu
pán a kitüntető érzést, hogy megtehetted!”

Szamosvári Zsolt

P O S TA B O N T Ó
A szerkesztőség egy új rovatot indít útjára, mely a www.ujkigyos.
hu honlapra érkezett, illetve levélben a polgármesteri hivatalhoz 
eljuttatott, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket, felvetéseket 
és az arra legilletékesebb személy által adott válaszokat tartal-
mazza. A következő levélben feszegetett probléma nyilvánvaló-
an nem egyedi, ezért esett választásunk az alábbi levélre.

Tisztelt Polgármester Úr!
2010. évben, megkésve, 3. hó 18-án fizettem be a helyi adót, 
de ekkor már az egész évre. Ennek megfelelően munkatársai 
kiszámolták részemre az 1 Ft késedelmi kamatot. (....) Mivel  
1 Ft már nem létezik, ezt a kerekítés szabályai szerint lefe-
lé kell kerekíteni. De ha nem fizetek semmit, akkor hogyan 
igazolják le a csekkemet, hogy mégis befizettem? Ezért ar-
ra szeretném kérni, hogy részemre küldjenek egy csekket, 
amin befizethetem a késedelmi kamatot és a felmerült költ-
ségeket, úgymint papír, nyomtatási költség, sárga csekk ára. 
Amennyiben lehetséges, kérem a csekk mielőbbi elküldé-
sét részemre, mert ha a határidőig nem tudom a postán be-
fizetni a késedelmi kamatot, akkor a jegyző úr a hátralék 
behajtásáról kell gondoskodjon. Szíves segítségét előre is 
köszönöm! 

Maradok tisztelettel: Csatlós Mária

Kedves Csatlós Mária!
Köszönöm a megkeresését. (…) A gépjárműadóhoz kap-
csolódó adatbázis (…) nem áll rendelkezésére az önkor-
mányzatnak, azt máshonnan kapjuk meg. Ezt rendszerint 
viszonylag későn, idén a szokásosnál később bocsátották 
rendelkezésünkre, ezért most a határozatok kiküldésével 
eleve időzavarba került a hivatal. Az Ön által leírt esetben 
sajnos nyilván kell tartani a hátralékot, csak abban az eset-
ben lehetne törölni, ha az adott évben semmilyen adófize-
tés nem történik. A hiba ott történt, hogy a 100 Ft alatti 
pótléktartozást nem kellett volna kinyomtatni és kiküldeni 
– éppen a költségtakarékosság miatt. Ennek kontrollálásá-
ra azonban nem volt idő a fent leírtak miatt, ezért – mond-
hatnánk hibásan – a fenti összeghatár alatti összegekről is 
kiértesítést kaptak az újkígyósi lakosok. Az ilyen alacsony 
összegű kamatokat is nyilván kell tartani – azok tovább 
nem kamatoznak –, amennyiben a pótlék összege tovább 
nő és 100 Ft fölé emelkedik, azt meg kell fizetni (…) Ha-
sonló anomáliákat igyekszünk a jövőben elkerülni!

Üdvözlettel: Szebellédi Zoltán

Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép

A levél és az arra adott válasz teljes terjedelmében  
a www.ujkigyos.hu-n olvasható, a Kérdések-válaszok rovatban.


