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Forrong a világ vagy legalábbis Európa. 
Régóta rossz híreket hallunk innen is, 
onnan is. A minap, amikor találkoztam 
az egyik helybéli vállalkozóval, szokvá-
nyos kérdést tettem fel, de nem csupán 
a kötelező udvariaskodás miatt: mi újság 
van? És nem a megszokott, udvariasko-
dó válasz jött, hogy „jól vagyunk”, „ha 
nehezen is, de mennek a dolgok”, hanem 
elmondta azt – amit persze mindannyi-
an tudunk –, hogy csökkent a forgalom, 
nincs pénzük az embereknek, szétsza-
kadt a társadalom, eltűnt a fizetőképes 
középréteg …

Nem volt túlságosan alkalmas a hely-
zet a mélyebb beszélgetésre, de kellett 
azért egy pár szót váltani. Felhozta a gö-
rög válságot, akik még így is jobban él-

nek. „… szeretnénk mi a gazdagabb világ 
válságát megélni…” Valóban nagy a baj 
Magyarországon, valóban egyre nehe-
zebb megélni, valóban egyre kilátástala-
nabb főleg azoknak a helyzete, akiknek 
nincs munkájuk… 

Egy nagyon fontos szempontot nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk: min-
dig a külvilág tükrének fényében, de 
önmagunkhoz képest tudjuk hitele-
sen értékelni az eseményeket. Ami-
kor gyerek voltam, az én anyukámat 
sem az érdekelte, hogy a többieknek 
hányasra sikerült a dolgozatot megír-
nia, hanem egyedül az, hogy én hogyan 
teljesítettem. Az volt a fontos, hogy 
én megtettem-e mindent a sikerért, az 
eredményességért. 

Halljuk a híreket, hogy amerikai hi-
telminősítők leminősítették Magyaror-
szágot (azután szépen sorban többeket 
is). Halljuk, hogy egy amerikai kato-
nai vezető az euró válsága miatt zavar-
gásokra számít Európában. Halljuk, 
hogy a svájci kormány és bankok nem 
tudnak megbirkózni a svájci frank ma-
gas árfolyamának problémájával, amely 
a saját gazdaságukra is jelentős negatív 
hatással van. Halljuk, hogy Európa ve-
zetői válságtanácskozást tartanak, hogy 
megpróbálják fékezni a gazdasági vál-
ság okozta károkat, amelyeket még na-
gyobbra prognosztizálnak 2012-re.

A gazdasági válság nem égi csapás, 
nem természeti katasztrófa, amelyet 
nem lehetett volna elkerülni, hanem tu-
datos rombolás eredménye, rossz dönté-
sek következménye. Lassan rá kell jönnie 
a nyugati társadalmaknak is – remél- 
jük, rá is jönnek, rá is jövünk –, hogy 
nincs tovább, rossz úton haladtak, ha-
ladtunk előre. Nem lehet büntetlenül 
más népeket kihasználni, nem lehet 
büntelenül a természetet kiszipolyozni, 
sok mindent meg kell(ene) változtatni 
az életünkben.

Advent az egyházi év kezdete. Kará-
csonyra, Jézus Krisztusnak a világba tör-
ténő bejövetelének ünnepére készülünk. 
Ez az ünnepkör a családi együttlétre 
való készülődés időszaka: takarítanak, 
disznót vágnak, sütnek, főznek, vásárol-

nak, ajándékot készítenek. De ebben az 
időszakban alkalom nyílik a lelki elmé-
lyülésre is, amire szintén nagyon nagy 
szükségünk van. Koncertek, egy-egy el-
mélyült beszélgetés, az adventi hajna-
li misék vagy a katolikusoknál szokásos 
szentgyónás, mind a lelki felkészülést, a 
megújulást szolgálják. A szentgyónásra, 
a megtérésre használtak az első keresz-
tények egy görög szót: metanoia, amely 
eredetileg egy katonai vezényszó volt 
(hátra arc). Egyrészt szembe fordulok, 
szembesülök az eddigi rosszal az éle-
temben, másrészt elfordulok attól, amit 
eddig tettem, más úton fogok tovább-
menni, mint ahogyan a napkeleti böl-
csek más úton tértek vissza hazájukba az 
angyal figyelmeztetésére.

Mi is kapunk figyelmeztetéseket, 
hogy más úton kellene haladnunk, meg 
kellene változnunk. Az a kérdés, hogy 
tudunk-e változtatni az életünkön, tu-
dunk-e másokra is gondolni, tudunk-e 
„szelíd fények és szilaj vándorlángok” a 
bajban összefogózni?

Azt kívánom minden újkígyósi em-
bernek, hogy 2012-ben tudjunk még 
jobban egymásra számítani, egymásba 
kapaszkodni, mert nagy szükségünk lesz 
egymásra!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Reményik Sándor: 
Nagy magyar télben

Nagy magyar télben picike tüzek,  
A lángotokban bízom,  
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,  
Bár bolygófény a síron,  
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:  
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok. 

Nagy magyar télben picike tüzek,  
Szikrák, mécsek, lidércek,  
Mutassatok bár csontváz halmokat,  
Vagy rejtett aranyércet,  
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,  
Soh’se volt ily szükség a lángotokra! 

Nagy magyar télben picike tüzek,  
Jaj, be szétszórva égtek,  
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!  
De mondok egyet néktek,  
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:  
Mit gondoltok: ha összefogóznátok! 

Nagy magyar télben picike tüzek,  
Soh’se volt olyan máglya,  
Mintha most ez a sok-sok titkos láng  
Összefogna egy láncba……!  
Az égig, a csillagos égig érne,  
És minden idegen rongy benne égne! 

1919. február

Soh’se volt ily szükség a lángotokra!

Hankó Ágnes 7. b osztályos tanuló rajza
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A Kisvárosi Esték rendezvénysorozat 
legutóbbi vendége Bencsik János ener-
giaügyért és klímapolitikáért felelős 
államtitkár volt. Szebellédi Zoltán, Új-
kígyós polgármestere köszöntőjében el-
mondta, a programsorozat keretében 
találkozhattak már a település lakói or-
vossal, atomfizikussal, művészembe-
rekkel. A bevezetőből az is kiderült, a 
békésszentandrási születésű Bencsik 
János több szállal kapcsolódik Újkí-
gyóshoz, hiszen volt osztály- és iskola-
társakat is üdvözölhetett itt. 

Tudatos és intelligens alkalmazkodás

Az energiaügyi szakember az ország-
gyűlés által nemrég elfogadott nemzeti 
energiastratégiáról beszélt. Volt tatabá-
nyai polgármesterként számos gyakor-
lati példával és szemléletes képekkel 
érzékeltette a világ és azon belül ha-
zánk energiaproblémáit. Mint mondta, 
a gazdasági növekedés üteme nem teszi 
lehetővé a környezeti és társadalmi erő-
források szükséges és elégséges mértékű 
megújulását. A fenntarthatóság felé va-
ló átmenet középpontjába a nyers gaz-
dasági érdekek helyett az embert és a 
közösséget kell állítani. A megváltozott 
gazdasági és éghajlati viszonyokhoz való 
tudatos és intelligens alkalmazkodás az 
innovációra irányuló képesség és kész-
ség meglétét is igényli. 

Egyre jobban sérül a szociális,  
az egészségügyi és oktatási szféra

– A gazdaságnak az a természete, hogy 
szereti a profitot – részletezte. – A mai 
gazdaságnak meg az, hogy extraprofi-
tot akar. Ezt pedig másként nem tud-
ja elérni, csak a természeti és a humán 
erőforrások rovására. Így aztán egyre ke-
vesebbet tudunk visszajuttatni a szociá-
lis, egészségügyi és oktatási szférába. 

Globalizációról lokalizációra

– Korunk jellemzője a globalizáció. 
Ezzel az a gond – tette hozzá –, hogy 
egyszerűbb és butább gondolkodás-
módot eredményez. A megoldás ab-
ban van, hogy a „váltókat” át kell állítani 
a globalizációról a lokalizációra. Kü-
lönösen a humán tőkére (család, taka-

rékosság, idősek megbecsülése) és az 
iskolázottságra kell fókuszálni. Fontos a 
társadalmi és természeti tőkébe való be-
fektetés is. Az egészséges önértékelés, a 
társadalmi bizalom, a természeti kincsek 
megőrzése és tartalmas használata elen-
gedhetetlen. 

Másfélszer ekkora Föld kellene

– Nem kell zsebre dugott kézzel néz-
nünk, hogyan érik a cseresznye, de nem 
is kell a cseresznyéért kivágni a fát, a 
kettő közötti egyensúlyt kell megtalál-
ni – folytatta Bencsik János a gazdaság-
ra irányítva a figyelmet. – A természet 
rendje az lenne, hogy az ember azt fo-
gyassza, ami a környezetében megterem 
vagy elérhető. Ezzel szemben az üzletek 
polcai tele vannak messze földről érke-
zett árukkal. Vagyis a globális gazda-
ság felrúgta azt az egészséges rendszert, 
amibe az ember eredendően beleszüle-
tett. Emellett a jelenlegi civilizációnk 
az erőforrások túlfogyasztására épül. 
Majdnem másfélszer ekkora Földre len-
ne szükségünk ahhoz, hogy a mostani 
igényeinket maradéktalanul kielégítsük. 
S ezt még tovább srófolja az a tény, hogy 
a világ túlnépesedett. Alig pár évtize-
de még csak 3 és fél milliárdnyian vol-
tunk, ma átléptük a hétmilliárdos határt. 
Még egy-két évtized, és újabb éhes szá-
jak, újabb energiafogyasztók milliárdjai 
népesítik be bolygónkat. Teljesen vilá-
gos, hogy mindezek kielégítésére nincs 
már a Földnek több tartaléka. Felméré-
sek bizonyítják, hogy néhány éven, év-
tizeden belül minimálisra csökkennek, 
esetleg teljesen ki is merülhetnek a ha-
gyományos energiahordozók. A Föld 
kincseiért harc megy majd a piacokon, 
az emberek a gazdagabb területekre 
vándorolnak. Őriznünk kell tehát ha-
zánk kincseit, takarékoskodni kell velük, 
hiszen már most látszik, mennyien jön-
nek Magyarországra új élet reményé-
ben a déli határainkon át… A magyar 
vízkészlet hatalmas kincs, a környező 
országokban pedig egyre nagyobb „hi-
ánycikk”. Ezért az ivóvízellátás nemzeti 
kézben tartása elengedhetetlen. Ide tar-
toznak persze a demográfiai kérdések is, 
hiszen ha nem „töltjük ki” a Kárpát-me-
dencét, akkor könnyebben „úticélponttá” 
válhatunk. 

Negyven fok felett a halál

Bencsik János a felmelegedés kérdésére 
is felhívta a figyelmet:

– A fosszilis energiahordozók hasz-
nálata miatt a légkörben megnövekedett 
a szén-dioxid-arány, ezzel elkezdődött 
a felmelegedés. A helyzet néhány év 
múlva várhatóan még súlyosabbá válik. 
Ennek eredményeként a Duna–Tisza 
közén már most nagy a szárazság, a föld 
is megsüllyedt. Az itt élők közül többen 
az ország más területeire vándorolnak. 
Az üvegházhatású gázok koncentráció-
ja 2017-re elérheti a kritikus szintet. Az 
átlaghőmérséklet hatfokos emelkedésé-
vel számolhatunk. Gondoljunk csak az 
emberre, akinek normális esetben 36 fo-
kos a hőmérséklete. Ha két fokot emel-
kedik, már lázcsillapítót kell szednie, 
40 fok esetén hívhatjuk a mentőt, azon 
felül pedig már jöhet a temetkezési vál-
lalat. Így van ez a természettel is.

Érdemes-e szélkereket építenünk?

A megújuló energiákról szólva Bencsik 
János óvatosan fogalmazott. Mint 
mondta, nem szabad átgondolatlanul 
dönteni. Sokan kardoskodnak a paksi 
atomerőmű bezárásáért. Mielőtt azon-
ban döntenénk, fontos kérdéseket kell 
mérlegre tenni. Például, hogy hazánk 
áramellátásának 40 százalékát ez az erő-
mű biztosítja. Ha földgáz alapúra válta-
nánk, biztos megdrágulna az áram. Ha 
pedig egy megújuló energiára, például 
szélenergiára, az még annak is a három-

Bencsik János államtitkár volt a kisvárosi esték vendége

Az embert a nyers gazdasági érdekek elé kell helyezni!
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szorosa lenne. Egy érdeklődő újkígyósi 
ennél a résznél meg is kérdezte, az Al-
földön miért nem épülnek szélkerekek. 

– Ahol nincs állandó széljárás, ott 
folyton állnának a kerekek – hangzott 
a válasz. Az Alföldön csak egy-két zug 
van, ahol némi folyamatos szélről be-
szélhetünk, ezért ezen a vidéken a tele-
pítése nem gazdaságos. 

A megújuló energiával persze hosz-
szabb távon számolni kell, a kalkuláci-
ók szerint az energiagazdálkodásunk 36 
százalékát tudnánk később ezzel bizto-
sítani.  

Amit a gazda tehet a természet  
védelméért

A környezetünk védelméért egyébként 
a gazdálkodók is sokat tehetnek, ezért 
az agrártámogatásokba már beépült, 
hogy a kormány elsősorban azokat segí-
ti, akik erdőtelepítéssel, vízelvezetéssel 
vagy más módon hozzájárulnak a ter-
mészet megóvásához, az éghajlati prob-
lémák kezeléséhez.

A kormány támogatja azokat is, akik 
lakásuk melegvíz-ellátását vagy fűté-
sét napenergiával szeretnék megoldani. 

Emellett elkészült az épületenergetikai 
stratégia is, ahol például magasabb szo-
ciálpolitikai támogatást kapnának azok 
a fiatalok, akik takarékosabban működő 
otthonokat alakítanak ki.  

Végszóként ugyanazt ismételte Ben-
csik János, mint amit előadása elején is 
hangoztatott: 

– A természeti környezet jelentős 
változáson megy át, mi pedig nem tu-
dunk mást tenni, mint alkalmazkodni 
ehhez, s az esetleges pozitívumait a ja-
vunkra fordítani.

Magyar Mária

Immár rendhagyó módon, negye-
dik alkalommal szerveztük meg a 

Kígyósi Ádvent elnevezésű rendezvény-
sorozatunkat. Idén november 26-án, 
szombaton, egész napos műsorokkal, 
játszóházzal, mesterségbemutatókkal 
vártuk az érdeklődőket. A délelőtt fo-
lyamán a Wenckheim parkban felál-
lított sátorban elsőként az Újkígyósi 
Gyermeknéptánc-csoport lépett szín-
padra, bemutatva néptánctudásukat. 
Őket a helyi óvodások követték, akik ka-
rácsonyi műsorukkal nagy sikert arattak. 
Ezután az óvoda dolgozói következtek, 
Holle anyó című bábelőadásukkal. Dél-
után Berényi Nagy Péter zenés műsorát 
tekintették meg a sátorban lévők, végül 
az általános iskola 2. b osztályos tanu-
lói léptek színpadra az énekkarral kiegé-
szülve. 

A nap folyamán lángossal, fánkkal, 
teával, forralt borral és mézeskaláccsal 
kínálgatták segítőink vendégeinket. 

A művelődési házban kiállítást lát-
hattak az érdeklődők a Kígyósi Művé-
szeti Egyesület munkáiból, valamint 
megtekinthették Harangozó Imre és Tu-
rovszki Krisztián fotókiállítását is. 

A római katolikus templomban, ád-
vent négy hétvégéjének szombatján, es-
te hat órai kezdettel – a templom előtti 
ádventi koszorú egy-egy gyertyájának 
meggyújtása után –, koncerteket tekint-
hettek meg a templomba látogatók. 

November 26-án, este a Trefort 
Ágoston Fiúkórus lépett fel, akik ének-
hangjukkal elvarázsolták a közönséget. 
Ádvent második hétvégéjén Kuzma Le-
vente orgonaművész szólaltatta meg a 
templom műemlék orgonáját. Decem-

ber 10-én Szentpéteri Csilla és zenekara 
lépett fel. A zongoraművésznő egyete-
mes emberi értékekre hívta fel figyel-
münket, hogy ebben az elanyagiasodott 
világunkban karácsonykor nem az aján-
dékok értéke és mennyisége a legfon-
tosabb, hanem az, hogy szeretteink 
körében ünnepelhessünk. 

December 17-én, ádvent utolsó hét-
végéjén a helyi általános iskola alapfokú 
művészetoktatási képzésben részesülő 
növendékeinek, valamint a Gyermek-
klub csemetéinek ünnepi műsora zárta a 
jótékonysági hangversenyek sorát.  

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a „Kígyósi Ádvent” támogatóinak 
és partnereinek, a helyi intézmények 
dolgozóinak, a civil szervezeteknek, akik 
közreműködése és segítsége nélkül nem 
valósulhatott volna meg a rendezvény.  

Ádventi rendezvényeink Az Újkígyósi Önkormány-
zati Értesítő szerkesztősége 
Szőke István Atilla versével 
kíván minden olvasójának 
áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket és sikeres, boldog 
új évet!

Földre szállt  
az égi lélek 
karácsonyi-kerecsenyi dal

Éji égen gyémántkendő,
Fogantatik a jövendő,
Fogantatik jóság-szellem,
Világos a sötét ellen.

Világ szárnya némán repdes,
Holdnak arca könnytől nedves,
Kerecsenykor madár szálla,
Fehér fénybe tollát mártja.

Röpte jelez új világot,
Csőrében tart tiszta lángot,
Égi tudás örök fényét,
Magyaroknak ős-reményét.

Éji égen gyémántkendő,
Megszületett a jövendő,
Megszületett a bölcs élet,
Földre szállt az égi lélek.

                      Szőke István Atilla
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Megerősödött 
az együttműködés

Újkígyós Város Önkormányzata 2011. 
október 24-én megtartott ülésén hét 
igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül veszi tudomásul az 
Újkígyósi Román Kisebbségi Önkor-
mányzat 2010–2011. évi tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást, valamint 
megerősíti az együttműködési szán-
dékát a két önkormányzat között. A 
képviselő-testület tájékoztatást kér a ki-
sebbségi önkormányzat elnökétől a ta-
gok létszámáról, illetve felkéri arra, hogy 
személyes képviseletről gondoskodjon 
Újkígyós Város Önkormányzat ülésein. 

Támogatásban részesült  
az „Újkígyósért” Közalapítvány

A képviselők négy igen szavazattal, két 
ellenszavazattal és egy tartózkodással 
helyt adtak az „Újkígyósért” Közalapít-
vány támogatási kérelmének, mely sze-
rint a költségvetés tartalékalapjának 
terhére 400 000 Ft összegű támogatás-
ban részesítik a szervezetet. A közala-
pítvány az összegből a Lócskay József 
Ösztöndíj 2011/2012-es tanévre be-
nyújtott pályázatait támogatja.

Elfogadták az „Ezüstág”  
alapító okiratának módosítását

A testület egybehangzó szavazattal fo-
gadta el az „Ezüstág” Gondozási Köz-
pont alapító okiratának módosítását.

Ellenőrzések 2012-ben
A testület ellenszavazat nélkül döntött 
arról, hogy Békéscsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Társu-
lás Belső Ellenőrzését megbízza a 2012. 
évben a következő ellenőrzési feladatok 
elvégzésével:

– az önkormányzati konyha tekin-
tetében a normatívaigényléshez és -le-
mondáshoz kapcsolódó jelentések 
alapadatai, a kedvezményezett étkezők 
okmányai meglétének ellenőrzése,

– az „Ezüstág” Gondozási Központ-
hoz kapcsolódóan a bentlakásos idősek 
személyi térítési díjának megállapításá-
hoz kapcsolódó okmányok megléte, va-
lamint a megállapított személyi térítési 
díj helyességének vizsgálata,

– az önkormányzati intézmények 
alapító okiratában feltüntetett feladatok 
teljeskörűségének vizsgálata abból a cél-
ból, hogy a normatíva igénylése megfe-
lelő módon történik-e,

– a képviselő-testület, az önkor-
mányzat intézményei és a polgármesteri 
hivatal dolgozói körében a 2011. évi ki-
fizetett költségtérítések vizsgálata.

Jóváhagyták a kistornaterem  
és az öltözők korszerűsítését

Az önkormányzat hét igen szavazattal 
hagyta jóvá az Újkígyós város kistorna-
terem és öltözők felújítása és korszerű-
sítése című projekt közbeszerzési eljárás 
dokumentációját és ajánlattételi felhí-
vását azzal a megkötéssel, hogy a doku-
mentációt és a felhívást legalább három 
ajánlattevő részére meg kell küldeni. Az 
eljárás lefolytatása után a nyertes kivá-
lasztására vonatkozó közbeszerzési bí-
rálóbizottsági javaslatot a testület elé 
kell terjeszteni jóváhagyásra.

Lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása

A testület hét igen szavazattal fogadta 
el a 184/2009. (XII. 21.), 48/2011. (IV. 
18.), 71/2011. (V. 16.), 90/2011. (VII. 
27.), 100/2011. (VIII. 18.), 101/2011. 
(VIII. 18.), 103/2011. (VIII. 18.), 105/ 
2011. (IX. 19.), 111/2011. (IX. 19.), 
112/2011. (IX. 19.), 114/2011. (IX. 19.),  
115/2011. (IX. 19.), 116/2011. (IX. 19.),  
117/2011. (IX. 19.) számú határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentést. A 
102/2011. (VIII. 18.) számú határo-
zatot a képviselők visszavonták, a ha-
tározatban foglalt cél megvalósítására 
irányuló előterjesztést a következő tes-
tületi ülésre kérik beterjeszteni.

Részvétel határon átnyúló 
együttműködési programban

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2011. november 7-én 
megtartott rendkívüli ülésén négy igen 
és három tartózkodás mellett döntött 
arról, hogy Zimándújfalu (Zimandu 
Nou) község önkormányzatával kö-
zös pályázatot kíván beadni a Magyar-
ország–Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program (2007–2013) 
5. pályázati felhívás 2.1.1 prioritás ter-

hére, üzleti infrastruktúra fejlesztésére. 
Az önkormányzat a pályázat előké-
szítése érdekében megállapodást köt a 
legjobb ajánlatot tevő Aquaprofit Zrt.-
vel. A pályázat előkészítésére a 2012. 
évi költségvetés terhére biztosít össze-
get (az előkészítési költség arányos része 
Zimándújfalu Község Önkormányzatát 
terheli). 

A pályázat által megvalósítandó be-
ruházás építészeti tervezésére megál-
lapodást köt a legjobb ajánlatot tevő 
L’Kofrage Kft.-vel. A tervezés költsége-
it a 2012. évi költségvetés terhére bizto-
sítja az önkormányzat.

Elfogadták a háromnegyed  
éves beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2011. november 21-én 
megtartott ülésén hét igen szavazat-
tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a 2011. évi költségvetés há-
romnegyed éves teljesítéséről szóló be-
számolót.

Elfogadták a 2012. évi  
költségvetési koncepciót

A testület egyhangúan döntött a 2012. 
évi költségvetési koncepció elfogadásá-
ról, melynek a legfontosabb céljai az in-
tézmények szolgáltató képességének 
folyamatos szinten tartása, fejlesztése, 
az önkormányzatnál és intézményeinél 
jelen lévő rehabilitációs foglalkoztatás 
megtartása. A közfoglalkoztatás terü-
letén ki kell használni a Nemzeti Köz-
foglalkoztatási Program lehetőségeit. 
Optimalizálni kell a szükséges feladat-
ellátások létszámát. Törekedni kell az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lanok hasznosításának növelésére.

Új ügyvezető igazgató  
a Vízmű Kft. élén

A képviselők hét igen szavazattal hatá-
roztak a Vízmű Kft. ügyvezető igazga-
tójának a személyéről. A nyílt szavazás 
eredményeként az ügyvezető igazgatói 
állást Bodor Anikó Krisztina tölti be 2011. 
december 1. napjától 2016. november 30. 
napjáig. Az új ügyvezető igazgató alap-
bérét bruttó havi 250 000 Ft-ban állapít-
ja meg, a költségtérítését 600 000 Ft/év 
összegben maximálja.
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Változás az Újkígyósi Vízmű Kft. 
felügyelőbizottságában

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
döntött arról, hogy Oláh Timót kép-
viselőnek az Újkígyósi Vízmű Kft. 
felügyelőbizottsági tagságáról törté-
nő lemondását elfogadja. Az Újkígyósi 
Vízmű Kft. ügyvezetésének ellenőr-
zése céljából a felügyelőbizottság tag-
létszámát 5 főben állapítja meg, a 
felügyelőbizottságba tagként megvá-
lasztja Bánfi Jánost, dr. Csatlós Lász-
lót és Gécs Zoltánt. A felügyelőbizottság 
megválasztott tagjai a megbízást kü-
lön okiratban is elfogadják, és egyben 
nyilatkoznak, hogy a választott megbí-
zatás elfogadásának akadálya nincs. A 
felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdí-
jat továbbra sem állapít meg.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete módosítja az Újkígyósi 
Vízmű Kft. alapító okiratát, amelyet a 
szövegszerűen beterjesztett, a határo-
zat mellékletének megfelelő tervezettel 
egyezően fogad el.

Kiadták a piactér üzlethelyiségét
A képviselők nyolc igen szavazattal dön-
töttek a piactéren kialakítandó 16 m2-es 
üzlethelyiség határozatlan időre történő 
bérbeadásáról és a bruttó 17 700 Ft/hó 
bérleti díj megállapításáról.  A bérbe ve-
vő SZo-Ro-Do Business Kft. pénzügyi 
tanácsadói tevékenységet folytat majd a 
bérleményben.

Elfogadták az Ezüstág  
alapítóokirat-módosítását

Nyolc képviselő szavazott igennel az 
„Ezüstág” Gondozási Központ alapító-
okirat-módosításának, az egységes szer-
kezetben foglalt alapító okirat, valamint 
a szakmai programok és a mellékletek 
elfogadására.

Kiegészítések mellett  
fogadták el a művelődési ház  

2012. évi programtervét
Megosztott szavazás mellett döntött a 
testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár 2012. évi programtervének 
elfogadásáról: öt képviselő igennel, míg 
három nemmel voksolt. A programter-

vet különböző kiegészítésekkel hagyták 
jóvá, miszerint fokozott figyelmet kell 
fordítani a közművelődési programok 
szervezésére, klubcsoportok kialakításá-
ra, illetve ezek reklámozására, törekedni 
kell az augusztus 20-i városnapok szín-
vonalas megrendezésére, melynek kal-
kulált költsége négymillió Ft, illetőleg 
elő kell segíteni a testvértelepülési fellé-
pők bevonását a programokba.

Támogatás az Újkígyós FC-nek
Az önkormányzat 200 000 Ft támoga-
tásban részesítette az Újkígyós FC-t. Az 
összeg a 2012-es egyesületi támogatás 
előlege a költségvetés tartalékalapjának 
terhére.

A kistornaterem és öltözők 
korszerűsítése

A 2011. december 1-jén megtartott 
rendkívüli ülésen a képviselők egyhangú 
igennel hagyták jóvá a kistornaterem és 
öltözők korszerűsítésére és felújítására 
vonatkozó közbeszerzési tervdokumen-
tációk elkészítését, melynek költségét, a 
bruttó 600 000 Ft-ot, a 2011. évi költ-
ségvetés fejlesztési tartalékalap terhére 
biztosítja a testület. Az önkormányzat 
a műszaki ellenőrzés költségeire 2012. 
évi költségvetéséből bruttó 330 000 Ft-
ot biztosít. 

Növelték az Ezüstág  
férőhelyeinek számát 

Újkígyós Város Önkormányzata, mint 
az „Ezüstág” Gondozási Központ fenn-
tartója, egyhangúan döntött arról, hogy 
az idősek otthona 35 emelt szintű férő-
helyéből 19-et átminősít általános ápo-
lást-gondozást nyújtó férőhellyé és az 
intézményi férőhelyek számát 15 fő-
vel növeli. A növelést követően az in-
tézmény férőhelyeinek száma 50 fő, 
melyből emelt szintű férőhely 16, ápo-
lást-gondozást nyújtó férőhely 34 fő.

Ovi-sport program valósulhat meg
A képviselők egybehangzóan döntöt-
tek az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
által meghirdetett MLSZ-TAO Ovi-
Sport Program pályázati megvalósítá-
sáról. A pályázat összege 9 065 000 Ft, 
melyhez a 2 135 000 Ft önerőt az ön-

kormányzat biztosítja a 2012. évi költ-
ségvetés terhére. 

Az alpolgármester lemondott  
egyhavi tiszteletdíjáról

A testület nyolc igen szavazattal elfo-
gadta Domokos Balázs alpolgármester 
következő egyhavi tiszteletdíjáról törté-
nő lemondását.

Újkígyósi tanuló a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János  

Tehetséggondozó Programjában
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazat-
tal határozott egy 8. évfolyamos tanuló 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételének támogatásáról. Az 
önkormányzat elviekben támogatja a 
tanulót, anyagi jellegű támogatást nem 
tud nyújtani számára.

Lejárt idejű határozatokról  
szóló döntések

A képviselők teljes egyetértésben dön-
töttek a 106/2011. (IX. 19.), 107/2011. 
(IX. 19.), 108/2011. (IX. 19.), 118/2011. 
(X. 24.), 119/2011. (X. 24.) számú hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentés el-
fogadásáról, illetve arról hogy a 92/2011. 
(VII. 27.) számú határozat végrehajtásá-
nak határidejét 2012. január 31-ig meg-
hosszabbítja.

Lelátók és kispadok korszerűsítése
Ellenszavazat nélkül hagyták jóvá a foci-
pályán lévő lelátó és kispadok korszerű-
sítésére vonatkozó tervdokumentációk 
elkészítését. Az elkészítési költséget, a 
bruttó 118 750 Ft-ot, a testület a 2011. 
évi költségvetés fejlesztési tartalékalap-
jának terhére biztosítja.

Polgármesteri jutalom
A 2011. évi költségvetésben megterve-
zett jutalomkeret terhére Újkígyós Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete 
hat igen és egy nem szavazat mellett 
Szebellédi Zoltán polgármestert havi il-
letménye 75%-ának megfelelő összegű, 
bruttó 320 000 Ft jutalomban részesí-
tette.
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A Csorvási Építőmester Bt.  
a legelőnyösebb ajánlattevő

A testület hét igennel eredményesnek 
nyilvánította – a közbeszerzési bírálóbi-
zottság által elvégzett értékelés és javas-
lat alapján – a „Kistornaterem és öltöző 
felújítása és korszerűsítése” tárgyú egy-
szerű meghívásos közbeszerzési eljárást. 
A legelőnyösebb ajánlatot 9633,5 pont-

számmal, bruttó 27 696 534 Ft vállalási 
árral, a Csorvási Építőmester Bt. nyúj-
totta be.

Határoztak a jogosultság törléséről
Nyolc igen szavazattal határoztak arról, 
hogy az Újkígyós belterület 1946 hrsz., 
Újkígyós belterület 1966 hrsz., Újkígyós 
belterület 1893 hrsz., Újkígyós belte-

rület 1981/10 hrsz., Újkígyós belterü-
let 1981/31 hrsz., Újkígyós belterület 
2062 hrsz. alatt található ingatlanok tu-
lajdoni lapjain – felmerülő igény esetén 
–  az Újkígyós Város Önkormányzata 
jogosultra vonatkozó, földhivatalnál be-
jegyzett jogosultság törléséhez hozzá-
járulását adja, azzal a feltétellel, hogy a 
bejegyzés törlésével kapcsolatos költsé-
geket az igénylő megtéríti.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A testület egyhangú szavazással döntött arról, hogy a 2012. évi költségvetésben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj ke-
retnagyságot 4000 Ft-ban állapítja meg. A 2012. évben 65 db „A” típusú és 2 db „B” típusú pályázat kerül kiosztásra. A támoga-
tás folyósításának kezdete 2012. március hónap, időtartama 10 hónap.

Az „A” típusú pályázat keretén belül az alábbi tanulók részesülnek havi 4000 Ft ösztöndíj támogatásban:

Rangsor Név Cím
1. Balázs Dávid István Újkígyós, Hosszú u. 73.
2. Balogh Bernadett Újkígyós, Dr. Pándy K. u.16.
3. Balogh Ervin Újkígyós, Gyulai u. 28.
4. Baráth Rozália Újkígyós, Temető u. 2/2.
5. Bánfi Orsolya Újkígyós, Arany J. u.58.
6. Bánszki Éva Újkígyós, Petőfi u. 68.
7. Bánszki Gergely Újkígyós, Petőfi u. 68.
8. Békési Csilla Újkígyós, Petőfi u. 65.
9. Bús Diána Újkígyós, Dr. Pándy K. u. 18.
10. Czanik Ferenc Újkígyós, Szt. István u. 7.
11. Csatlós Zsanett Újkígyós, Újköz u. 32/2.
12. Csatlós Mátyás Újkígyós, Fő u. 4
13. Csáki Zoltán Újkígyós, Arany J. u. 6.
14. Csányi Mária Magdolna Újkígyós, Kossuth u. 66.
15. Dankó Fruzsina Stefánia Újkígyós, Újköz u. 6.
16. Deák Roberta Újkígyós, Újköz u. 26.
17. Domokos Kitti Újkígyós, Ady E. u. 92.
18. Domokos Tibor Újkígyós, Öreg u. 36.
19. Dúl Boglárka Újkígyós, Radnóti u. 7.
20. Farkas Attila Újkígyós, Ady E. u. 166.
21. Gajdács András Újkígyós, Árpád u. 23.
22. Gedó László Újkígyós, Ady E. u. 131.
23. Gajdács Ramóna Újkígyós, Zrínyi u. 8/1.
24. Gyulavári Enikő Újkígyós, Gyulai u. 14.
25. Harangozó Adrienn Újkígyós, Bem u. 13.
26. Harangozó Emese Judit Újkígyós, Öreg u. 29.
27. Harangozó Gergő Újkígyós, Petőfi u. 50.
28. Harangozó Kitti Újkígyós, Ady E. u. 37.
29. Hegedűs Dóra Újkígyós, Fő u. 38/1
30. Hocz Gabriella Újkígyós, Dr. Pándy K. u. 17.
31. Hocz Nikoletta Újkígyós, Dr. Pándy K. u. 17.
32. Horváth Attila László Újkígyós, Petőfi u. 32/1.
33. Horváth Éva Újkígyós, Kossuth u. 9.
34. Juhász Zoltán Újkígyós, Kossuth L. u. 73.
35. Kiss Anett Újkígyós, Ady E.u. 105.
36. Kis Katalin Újkígyós, Kölcsey u. 39.

37. Kiss Norbert László Újkígyós, Széchenyi u. 5/1.
38. Máté Gábor Újkígyós, Kossuth u. 107.
39. Medovarszky Ivett Újkígyós, Hunyadi u. 5.
40. Mucsi György Újkígyós, Rákóczi u. 4.
41. Nagy Boglárka Újkígyós, Petőfi u. 109/1.
42. Nagy Tamás Újkígyós, Wesselényi u. 29.
43. Nagy Tibor Újkígyós, Kölcsey u. 35.
44. Nagy Renáta Margit Újkígyós, Ady E. u. 12.
45. Nyári Henrietta Újkígyós, Tormási u. 20.
46. Nyári Orsolya Petra Újkígyós, Ady E.u. 3/1.
47. Oláh János Újkígyós, Dr. Pándy K. u. 4.
48. Pásztor Hédi Újkígyós, Fő u. 33/1.
49. Pásztor István Újkígyós, Fő u. 33/1.
50. Pelyhe Tibor Újkígyós, Dohány u. 39.
51. Rákóczi László Újkígyós, Árpád u.33.
52. Rövid Irén Újkígyós, Kölcsey u. 11.
53. Sarkadi Teréz Újkígyós, Széchenyi u. 47/1.
54. Sárik Zsanett Újkígyós, Fő u. 52/1.
55. Such Judit Nikolett Újkígyós, Gerendási u. 5/1.
56. Szekerczés Tímea Újkígyós, Ady E. u. 121.
57. Szebellédi Áron Újkígyós, Madách u. 24.
58. Szebellédi Katalin Újkígyós, Madách u. 24.
59. Tóth András Tamás Újkígyós, Arany J. u. 62.
60. Tóth Nikolett Újkígyós, Öreg u. 15/1.
61. Tóth Róbert Újkígyós, Ady E. u. 139/1.
62. Tömösi Ferenc Újkígyós, Radnóti u. 40.
63. Valach Csaba Újkígyós, Madách u. 19.
64. Vass Dorina Újkígyós, Fő u. 17/2.
65. Zubán Zsanett Újkígyós, Zrínyi u.8/1.

A „B” típusú pályázat keretén belül a következő tanulók része-
sülnek havi 4000 Ft ösztöndíj támogatásban, a folyósítás kez-
dete 2012. szeptember hónap, időtartama 3-szor 10 hónap:

Rangsor Név Cím
1. Gajdács Rebeka Újkígyós, Zrínyi u. 8/1.
2. Nagy Zsanett Újkígyós, Kölcsey u. 35.
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A terveknek megfelelően haladnak a 
piactér építési munkálatai, illetve az 
üzlethelyiségek kialakítása, melynek ki-
vitelezője a Csorvási Építőmester Bt. 
A beruházás összköltsége várhatóan  
38 000 000 Ft lesz. 

A kialakítás alatt álló 2 db üzlethe-
lyiség bérbeadásra lett meghirdetve: az 
egyik üzletben lángossütő, büfé üzemel 
majd, a másikban pedig komplex pénz-
ügyi, biztosítási iroda nyílik. 

A piaci infrastruktúra-fejlesztés célja 
az eddigi piac területének szépítése, kor-
szerűsítése, méltóbbá tétele mellett az 
volt, hogy a helyi termékek létrejöttét és 
piacra jutását segítsük. A piac átadásá-
val egy időben a képviselő-testület mó-

dosítani kívánja a helyi piac rendeletét. 
A tervek szerint az eddigi hétfői piaci 
nap mellett szombatonként bevezetés-
re kerül az újkígyósi helyitermék-piac, 
ahol a helyben lakó termelők, gazdál-
kodók és a helyi telephellyel rendelke-
ző vállalkozások helypénz megfizetése 
nélkül (ingyenesen) értékesíthetik por-
tékájukat. 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete eddig is támogatta a kis-
termelői, háztáji gazdálkodást (pl. saját 
konyha helyi felvásárlásai, őshonos csi-
bék ingyenes átadása a nevelést, te-
nyésztést vállalóknak), amit a jövőben 
egy helyi termelést ösztönző program 
kidolgozásával kíván továbbgondolni.

 Piactér korszerűsítése

A Sziluett TáncSport Egyesület ezúton szeretné megköszön-
ni Újkígyós Város Önkormányzatának és lakosainak azt az 
áldozatos munkát, mellyel a 2011. október 9-én Újkígyóson 
megrendezett V. Sziluett Kupa klubközi társastáncverseny si-
keres megrendezéséhez kiemelkedő módon járultak hozzá.

A versenyünket támogatók között tudhattuk: a kupa véd-
nökségét ellátó Szebellédi Zoltán polgármester urat, Újkígyós 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozóit, a 
rendezvénynek helyet adó Széchenyi István Általános Isko-

lát és dolgozóit, az eseményt ünnepélyessé varázsoló Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény óvónőit, továbbá 
az Újkígyósi Gyermek és Tömegsport Alapítványt, a Benkó 
Hús Kft.-t, a GalliCoop Zrt.-t, a Gyulai Húskombinát Zrt.-t, 
a Timotex Kft.-t, az Ergofém Kft.-t, Zsótér Lászlót és Bozó 
József egyéni vállalkozót, akik pénzbeli támogatással járultak 
hozzá a verseny sikerességéhez. 

Segítő közreműködéssel, természetbeni támogatással segí-
tette versenyünket dr. Hunya Sarolta, az újkígyósi Polgárőr-
ség, a Party Kellék Kft., az Újkígyósi Sütőipari Bt., az Ezüstág 
Gondozási Központ és lakói, az Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület, a Sláger ABC, az Irodavilág Békéscsaba, 
Gazsó Adrienn, Botyánszki Pál, Elekes Lajos, Várhegyiné Szán-
tó Anikó, Bánfi Edit, Bánfi Erzsébet, Bondár Judit, Székely Ró-
bert, Tömösi Károly Kereskedőház, Kovács Andrásné Szász Éva 
és Lestyán Pál vállalkozó.

Minden kedves támogatónknak köszönjük a versenyhez va-
ló hozzájárulását!

A verseny sikerességét a versenyen részt vevők oklevéllel is-
merték el, melyet ezúton szeretnénk megosztani a várossal. 

Bízunk benne, hogy a rendezvény meghatározó élmény-
ként marad meg emlékezetükben, és 2012-ben egy újabb ver-
senytáncos esemény pezsdítheti majd fel Újkígyós városát.

Kellemes ünnepeket és sikerekben, eredményekben gaz-
dag, boldog új esztendőt kíván Újkígyós minden lakó- 
jának:

a Sziluett TáncSport Egyesület

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az 
önálló védőnői tanácsadás rendje 
2011. december 14-től az alábbiak 
szerint módosul:

Kedd, csütörtöK:

8.00–10.00 
CseCsemő- és gyermektanáCsadás 

10.00–12.00 
tanáCsadás várandósok részére

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri hivatal

Kedves Étkezők!
2011. december 5-től lehetőség van a 
napközis konyhán „A” és „B” menü vá-
lasztására az étlapról. Az étkező írásban, 
személyesen, telefonon (66/256-322) 
vagy e-mailen (napkozi@ujkigyos.hu) 
legyen szíves jelezni, hogy melyik nap 
melyik étkezést kívánja igénybe venni. 
A választék a www.ujkigyos.hu oldalon, 
az Étlap menüpontban olvasható.

Schríffert Béla

ORVOSI ÜGYELET   B   ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es  

központi ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.
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Óvodánkban már évek óta a kör-
nyezeti nevelés szellemében is fo-

lyik a munka, így örömmel fogadtuk a 
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati 
felhívását, miszerint lehet jelentkezni a 
„Zöld óvoda” cím elnyerésére. A jelent-
kezés nem jelentett automatikus bekap-
csolódást a programba, sok kritériumnak 
kellett megfelelni. Nyáron kaptuk az ér-
tesítést a sikeres pályázatról, szeptem-
berben vette át Balogh Lászlóné vezető 
óvónő a cím viselésére jogosító okleve-
let, amely 2014-ig érvényes.

Intézményünk munkájának bemuta-
tása környezetvédelmi szempontból:

A helyi nevelési programunk kiemel-
ten kezeli a környezeti nevelést, erre 
építi a tevékenységeket, tartalmazza a 
fenntarthatóságot.

Kapcsolatban állunk a település 
egészségügyi, civil, szülői szervezete-
ivel, társintézményekkel, amelyek se-
gítségünkre vannak és gazdagítják 
tevékenységeinket. A helyi célok, fel-
adatok megfogalmazásában kiemelten 
szerepelnek a környezetvédelmi jelleg-
gel bírók (az óvoda belső tereinek, ud-
varának rendben tartása, virágosítása, 
füvesítése, a madarak védelme, hulla-
dékkezelés, az egészséges táplálkozás és 
életmód megismertetése, az energiata-
karékosság kiterjesztése).

A nevelőmunka hatékonysága érde-
kében megvalósításra kerülnek a mit, 
mivel, mikor, hogyan, kivel kérdésekre 
épített fejlődést elősegítő tevékenységek 
(egyéni képességek fejlesztése, eszköz-
használat elsajátítása, az ismeretszerzés 
és -használat modern módszerei, kirán-
dulások).

A gyermekek nevelése során az egyé-
ni fejlettségükhöz igazodó differenciált 
bánásmód elve alapján folyik a tevé-
kenykedés, amely a sajátos nevelési igé-
nyű és a kisebbséghez tartozó apróságok 
nevelését is magába, foglalja.

Alkalmazott módszereink figyelembe 
veszik a gyermekek életkori sajátossága-
it (játék, játékos tevékenységek, kísérle-
tezés, felfedezés, élmények).

Nemcsak óvodai, de települési szin-
ten is ápoljuk hagyományainkat a szü-
lők bevonásával (Föld napja, „Egy nap 
az óvodáért”, gyermeknap, ádvent, ki-
rándulások).

Óvodánk felnőtt közössége munká-
jával, megnyilvánulásaival pozitív pél-
dát ad a környezettudatos magatartásra, 
a szemléletformálásra, az egészséges 
életmód szokásainak megalapozására 
(napirend, sokféle mozgás lehetőség, a 
gyermekek testméreteihez igazodó bú-
torok, a kulturált étkezéshez szükséges 
esztétikus edények, evőeszközök).

Az óvodaépület helyiségeit környe-
zetbarát, természetes anyagokból ké-
szült berendezési tárgyakkal, játékokkal, 
eszközökkel rendeztük be, törekedve az 
egyszerűségre, a praktikusságra, az ott-
honosságra.

Mindennapi tevékenységeink so-
rán előnyben részesítjük a természetes 
anyagok használatát. Játék- és eszköz-
vásárlásnál odafigyelünk arra, hogy a 
beszerzésre kerülő dolgok sem az egész-
ségre, sem a környezetre ne legyenek 
károsak.

Minden csoportszobának egyéni a 
hangulata, arculata, szobanövényekkel 
díszítve. A természetsarokban vagy egy 
polcon folyamatosan megtalálhatók a 

természet kincsei, amelyek gyűjtésében 
a gyermekek és szüleik is aktívan részt 
vesznek. Rendelkezünk akváriummal is, 
amelynek lakóit a gyermekek a felnőt-
tek felügyelete mellett etetik, illetve fi-
gyelemmel kísérik a tisztítás folyamatát.

Az óvoda udvarán az uniós előírások-
nak megfelelő játszótér áll a gyermekek 
rendelkezésére, van napsütéses és árnyé-
kos rész, szilárd burkolat, megvalósítás-
ra vár a füvesítés.

Mindennap lehetőséget biztosítunk 
a szabadban történő változatos moz-
gáshoz, játékhoz. A 15 perc sétával elér-
hető, jól felszerelt tornatermünk is ezt a 
célt szolgálja.

Az udvaron is biztosított az ivási le-
hetőség a gyermekek igényeinek megfe-
lelően.

Nap mint nap alakítjuk a gyerme-
kek takarékossági szokásait is (víz, hő, 
áram). Ahol tudtuk, a hagyományos iz-
zókat energiatakarékosra cseréltük.

Évek óta folyamatosan, külön erre a 
célra gyártott edényben gyűjtjük a hasz-
nált elemeket, időszakosan a PET pa-
lackokat és a műanyag kupakokat.

A rontott papírokat újrahasznosítás-
ra megkapják a gyermekek rajzoláshoz, 
hajtogatáshoz.

A nyár folyamán egy komposztáló 
keretet állítottak fel az udvarunk egy ár-
nyas részében, így a növényi maradvá-
nyok, a lehullott falevelek, a kávézacc is 
továbbhasznosul. 

Szeptemberben első alkalommal kap-
csolódtunk be a helyi általános iskola 
hulladékgyűjtési akciójába. A szelektív 
hulladékgyűjtés egyelőre települési szin-
ten valósul meg, időnként a nagycsopor-
tos óvodásokkal közösen teszünk bele 
széttaposott palackokat.

Az óvónők ebben a témakörben is 
gyarapítják ismereteiket, hogy a gyer-
mekek és általuk családtagjaik környe-
zettudatos fogyasztói szokásait pozitív 
irányba változtassák.

Czeglédiné Barna Ágnes
óvodapedagógus

„Zöld óvoda” lett a Petőfi utcai óvoda

A 65 év felettiek karácsonyi ajándékutalványát a következő személyek, szervezetek és vállalkozások támogatták:
Újkígyós Város Önkormányzata • MANU-ART Bt. • Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kígyósi Cso-
portja • Krizsán Pál • Török András • Bánfi László • Cédrus-Bokor Kft. • Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete • Sarki Fű-
szeres – Bánfi Péterné • Szebellédi Zoltán és felesége • Balogh Zoltán Gergely • Bánfiné Csizmadia Ágnes • Katona János

Nagylelkű támogatásukat köszönjük!
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2011. október–november hó:
SzületéSek:

Tömösi Tamara (3290g, 50cm), Szeged, 2011. október 7., édes-
anyja: Csúri Edina, édesapja: Tömösi Tamás.

Petrás Ádám (3430 g, 50 cm), Békéscsaba, 2011. október 25., 
édesanyja: Tomasovszki Erika, édesapja: Petrás Csaba. 

Kerepeczki Zalán (3950 g, 52 cm), Békéscsaba, 2011. október 28., 
édesanyja: Márton Renáta, édesapja: Kerepeczki Zalán.

Dunai Norina, Békéscsaba, 2011. október 28., édesanyja: Bánfi 
Krisztina, édesapja: Dunai János.

Gál Mira Sára (4000 g, 53 cm), Orosháza, 2011. október 30., 
édesanyja: Gedó Csilla, édesapja: Gál Tibor.

Juhász Zoltán Miklós (4050 g, 53 cm), Békéscsaba, 2011. novem-
ber 3., édesanyja: Márton Elvira, édesapja: Juhász János. 

Simonka György Máté, Gyula, 2011. november 9., édesanyja: Gá-
bor Marianna, édesapja: Simonka György.

Bartyik Marcell (3270 g, 50 cm), Hódmezővásárhely, 2011. no-
vember 27., édesanyja: Oláh Gabriella, édesapja: Bartyik  
Zoltán.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2011. október 11., menyasszony: 

Dúzs Beatrix Veronika újkígyósi lakos, vőlegény: Kepka Róbert 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. október 21., menyasszony: Makai 
Éva újkígyósi lakos, vőlegény: Pintér Zoltán újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. november 15., menyasszony: 
Mucsi Ágnes újkígyósi lakos, vőlegény: Oláh István újkígyósi 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. november 23., menyasszony: 
Biró Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Pántya László Gergely 
újkígyósi lakos.

AnyAkönyvi hírek

A lakhatás megőrzése, illetve a hajlékta-
lanná válás megelőzése érdekében a leg-
nehezebb anyagi körülmények között 
élők speciális védelmet érdemelnek. En-
nek eleget téve – az Európai Unió elő-
írásai alapján – került bevezetésre az 
ún. védendő fogyasztók intézménye a 
villamosenergia- (2008. január 1-jétől), 
illetve a gázszolgáltatás (2009. január 
1-jétől) tekintetében. 

A téli időszakban – sokszor már előt-
te is – az önkormányzatok tájékoztatják 
a rászorulókat ennek az ún. védett fo-
gyasztói státusz megszerzésének lehető-
ségeiről, feltételeiről. Ezenkívül számos 
önkormányzat hívja fel a gázszolgálta-
tók figyelmét, hogy az érintett háztartá-
sok esetében ne a téli fűtési időszakban 
kapcsolják ki a szolgáltatást és lehetőség 
szerint keressenek mindkét fél számára 
megfelelő megoldást a hátralékok ren-
dezésére.

A téli hidegekben a legnagyobb ve-
szélynek a településektől távol eső ta-
nyavilágban élők vannak kitéve. Ezzel 
kapcsolatban az önkormányzatok a ta-
nyagondnokok munkájára tudnak leg-
inkább támaszkodni, akik a külterületen 
élő lakosok számára biztosítják mind-
azon segítséget, amihez az elérhető 
távolságban lévő intézményi ellátás hiá-
nya miatt nem férnek hozzá. Sok helyen 
a tanyagondnokok a látogatásokat a téli 
időszakban sűrítik is, hogy a rászorulók 
ne maradjanak hosszabb időre segítség-
nyújtás nélkül. Ugyancsak találunk pél-
dát arra, hogy lovas rendőrök járőröznek 
a tanyavilág autóval nehezen megköze-
líthető részein. 

Mire kell figyelni és mit tehetünk a 
megelőzés érdekében:

– a magányosan élő idősek, betegek 
esetében fontos jelzés lehet, ha a ház 
előtti járdán, udvaron lévő havat már 

egy ideje nem takarította el a gazdája, 
vagy éppenséggel nem füstöl a kémény, 
vagy régóta (nem) ég a villany, esetleg az 
ételhordó edényt nem vitte be senki,

– idősek, betegek esetében az önkor-
mányzat gondoskodhat a kertekben, a 
házak előtti járdák és az udvarok hó el ta-
karításáról, síkosságmentesítéséről, 

– vasúti váróterem éjszakai nyitva 
tartása hajléktalanok részére, az ott tar-
tózkodók ellátásáról (tea és meleg étel 
biztosításával) pedig a családsegítő szol-
gálat gondoskodik,

– a település jelzőrendszerébe a postás 
bevonása, hiszen ő az, aki naponta járva a 
házakat hamarabb felfigyelhet a szokat-
lan helyzetekre, vagy hamarabb értesül-
het azokról, akik segítségre szorulhatnak,

– jótékonysági koncert szervezése, 
melynek bevételéből (részben vagy egé-
szében) megoldható a rászorultak részé-
re a tűzifavásárlás. 

Kihűléses halálesetek megelőzésére tett intézkedések

haláleSetek:
Békési Istvánné Priskin Margit, született: 1928. szeptember 24., 

elhunyt: Békéscsaba, 2011. október 5., volt Újkígyós, Fő u. 
50/1. szám alatti lakos.

Csernus Sándor, szül.: 1971. január 2., elhunyt: Szeghalom, 2011. 
október 21., volt Újkígyós, Gerendási u. 13/1. szám alatti lakos.

Nagygyörgy Péterné Seres Matild, született: 1923. október 18., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. október 23., volt Újkígyós, Petőfi u. 
26–28. szám alatti lakos.

Apró Attiláné Kása Mária Piroska, született: 1949. január 15., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. október 25., volt Újkígyós, Petőfi u. 
4/3. szám alatti lakos.

Rozsnyai Mária, született: 1937. november 13., elhunyt: Békés-
csaba, 2011. november 2., volt Újkígyós, Apponyi u. 22. szám 
alatti lakos.

Daradics Ágnes, született: 1944. augusztus 9., elhunyt: Szabadkí-
gyós, 2011. november 6., volt Szabadkígyós, Kastély 13. szám 
alatti lakos.

Balogh Ilona, született: 1915. szeptember 16., elhunyt: Újkígyós, 
2011. november 10., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám alat-
ti lakos.

Barna Istvánné Bánfi Katalin, született: 1918. november 24., el-
hunyt: Gerendás, 2011. november 15., volt Újkígyós, Ady 
Endre u. 79. szám alatti lakos.

Majernyik Pál, született: 1942. december 22., elhunyt: Békés-
csaba, 2011. november 16., volt Újkígyós, Szent István u. 1/1. 
szám alatti lakos.

Tomán Mihályné Juhász Olga, született: 1931. december 6., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. november 17., volt Újkígyós, Gyulai u. 
61. szám alatti lakos.

Ecker György, született: 1955. január 9., elhunyt: Gyula, 2011. no-
vember 27., volt Újkígyós, Gyulai u. 50. szám alatti lakos.
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Megrendülten búcsúzunk szerkesztőbizottsági tagunktól. Köszönjük ötleteit és a munkáját. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. 

 Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő munkatársai

Elhunyt Ecker György

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, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
2011. november 27-én, súlyos betegség 
következtében elhunyt Ecker György 
önkormányzati képviselő. Újkígyós 
Város Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti a képviselő urat, és őszinte 
részvétét fejezi ki családjának!

Szebellédi Zoltán polgármester a 
végső búcsúnál a város nevében ezek-
kel a szavakkal búcsúzott:

Tisztelt Gyászoló Közösség!  
Kedves Barátaink!

Itt állunk Ecker György hamvainál. So-
kan ismertük, sokan jöttek el, hogy elkísér-
jék utolsó útjára. Elment egy ember, akit 
talán mindenki ismert Újkígyóson. Ecker 
Györgyöt egy energikus, tetterős, közössé-
gi emberként ismerte meg a város, akire 
az emberek bármikor számíthattak.

Ecker György Újkígyóson született 
1955. január 9-én. Szabadkígyóson járt 
általános iskolába 1962 és 1969 között. 
A szakmunkásképzőt 1972-ben fejez-
te be. Dolgozott a Mezőgépnél, a Réthy 
Pál Kórházban, a békéscsabai hűtőházban 
és a Szegedi Elektromos Szövetkezetnél. 
1991-től vállalkozó volt egészen haláláig. 
Igyekezett a szakmáján is keresztül a leg-
jobbat nyújtani, lelkiismeretesen végez-
te a munkáját. Büszke volt a két Kígyósra, 
szeretett itt élni, fűtötte a tettvágy, hogy 
segítse az itt élő közösséget.

A közéletből is kivette a részét, hiszen 
a Fidesz újkígyósi szervezetének alapí-
tó tagja és elnöke volt 1998-tól, aktív ré-
szese volt a helyi összefogásnak. De nem 
sajnálta az energiát a közösségért végzett 
munka más színterén sem, hiszen lelkese-
déssel végezte az Újkígyósi Futball Club 
elnöki feladatait is 1999-től. Fontosnak 
tartotta a civil szervezetek működését, 
ezért ahol lehetett, támogatta is őket. 

Mindenki életében jelen volt: legyen 
szó a politikai közéletben tevékenyke-
dő politikusról, a mindenki problémáját 
meghallgató és orvosolni igyekvő képvise-
lőről, a sportéletben tevékenykedő elnökről 
vagy a vállalkozásaiban dolgozó szak-
emberről. 

Az önkormányzat munkájában pél-
damutató igyekezettel vett részt képvise-
lőként. Mindig odaadással és felelősséggel 
végezte munkáját. Különösen sokat tett a 
gyermekekért és az ifjúságért, akiket nagy 
szeretettel segített.

Nagyon készült arra, hogy még töb-
bet tehessen szülőfalujáért, ezért nagyon 
örült és nagy megtiszteltetésnek tekin-
tette, hogy 2006-ban és 2010-ben ön-
kormányzati képviselővé választotta a 
közösség. A művelődési és sportbizottság 
elnöke, illetve a pénzügyi bizottság tagja 
volt. Komolyan vette képviselői felada-
tát, soha nem jött el egyetlen bizottsági 
vagy képviselő-testületi ülésre sem felké-
születlenül, betegségéig nem is nagyon hi-
ányzott. Hivatásánál fogva az emberek 
között mozgott, ismerte az emberek véle-
ményét és érdekét, képviselte is azt az ön-
kormányzati munkában.

Fontosak voltak az imént említett fel-
adatok és célok, mégis a legfontosabb volt 
számára 3 gyermeke és 4 unokája. Büsz-
ke volt gyermekeire, sokat beszélt róluk és 
unokáiról, szeretettel gondolt rájuk.

Életét csak a rövid ideig tartó, de súlyos 
betegsége tudta megtörni, melyet méltó-
sággal viselt. Nyár elején együtt voltunk 
testvértelepülésünkön, Csíkszépvízen, 
ahová már kezdődő, nagy fájdalmak-
kal járó betegsége ellenére eljött, hogy 
együtt legyen a focistákkal és erdélyi ba-
rátainkkal. Olyan volt betegségében is, 
amilyen életében: jókedvű, derűs, élet-
szerető. Néhány héttel ezelőtt meg-
látogattam otthonában. A melengető 
novemberi napsütésben az udvaron foga-
dott. Tolószékben ült, de kukoricát mor-
zsolt a tyúkoknak, kifaggatott az aktuális 
önkormányzati ügyekről és derűsen be-
szélt a terveiről. Arra készült, hogy akár 
még tolószékben is eljön a testületi ülés-
re. Erre már nem kerülhetett sor, hi-
szen – bár nagy akaraterővel meg akart 
gyógyulni – a természet erősebbnek bi-
zonyult, 2011. november 27-én, 56 éves 
korában örökre elment. 

Példája, életereje arra int bennün-
ket, hogy az utolsó pillanatig feladatunk 
van ebben a világban. Tamási Áron sze-
rint Isten titka, hogy miben és hol adja az 
embernek az ajándékot. Nekünk csak az a 
feladatunk, hogy jól éljünk vele. Úgy is-
mertük Gyuri barátunkat, mint aki jól 
gazdálkodott ezekkel az isteni ajándé-
kokkal. Sok küzdelem volt az életében, de 
eközben sem csak magára gondolt, hanem 
aktív részese volt a közéletnek, felelősen 
igyekezett tenni másokért.

Sajnos már nincs közöttünk, hiányoz-
ni fog. Elment egy ember, aki hatalmas 
űrt hagyott maga után itt a Földön. Isten 
veled, Gyuri, nyugodj békében!


