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Folytatás a 2. oldalon >>

Polgármesteri köszöntő államalapításunk ünnepén
Tisztelt egybegyűlt ünneplő közösség!
Kedves újkígyósiak! Kedves vendégek!

Ünnepelni jöttünk össze. Az ünnep-
lés mindig jó, mert megpihenhetünk a 
munkás hétköznapok közben, mert föl-
emelhetjük a lelkünket valami maga-
sabb régióba, mert az ünnep emlékeztet 
valamire vagy valakire, mert közösséget 
teremt. Ezért is örülök, hogy eljöttek er-
re a mai ünnepünkre.

Ma itt, Újkígyóson: 
– ünnepeljük gyökereinket, állam-

alapító Szent István királyunkat, de ve-
le együtt mindazokat a szent, elhivatott 
magyarokat, akik a történelmünk folya-
mán mindig előbbre helyezték a közért 
való munkálkodást a saját érdekeiknél;

– ünnepeljük a magyar újrakez-
dést, mondjuk inkább úgy, hogy a ma-
gyar ébredés kezdetét, amely 1989-ben 
elkezdődött (tudom, hogy sokan csak 
legyintenek erre, de higgyük el, arra 
kaptunk esélyt akkor, hogy a magunk 
kezébe vehetjük a sorsunk irányítását), 
de valóban kérdés az, hogy elég erősek 
voltunk-e ehhez, kérdés az, hogy van-e 
elég hitünk, hogy az életünket mi ma-
gunk irányítsuk egyénileg és közössége-
inkben;

– ünnepeljük évről évre, hogy a Jóis-
ten kegyes volt hozzánk, adott elég erőt, 
hogy megtermeljük gabonánkat, élel-
münket, hogy az aratás után megszeg-
hessük új kenyerünket;

– ünnepeljük immár második esz-
tendeje, hogy megtisztelték közössé-
günket, településünket a városi címmel, 
ezzel ismerve el az eddig itt élt embe-
rek építő, szorgalmas munkáját és adtak 
biztatást arra, hogy továbbra is tegyünk 
meg mindent saját közösségünk fejlesz-
tése érdekében;

– de itt, Újkígyóson ilyenkor ünne-
peljük azokat, akikre büszkék lehetünk, 
akik példaadóan teszik a dolgukat a kö-
zösség érdekében.

A mai nehéz gazdasági helyzetben az 
országnak, az önkormányzatnak és a csa-
ládoknak is nagy kihívásnak kell meg-
felelniük: talpon maradni, megtalálni a 
boldogulás útját, lélekben erősnek ma-
radni, embernek maradni. Akinek eddig 
nem volt világos, hogy az egyéni érdek 
tartósan csak akkor fog teljesülni, ha az 
a kisebb és nagyobb közösség érdekeivel 
is megegyezik, ha eddig nem volt világos 
mindenkinek, hogy össze kell fognunk, 
mert csak akkor érhetünk el eredmé-
nyeket, azokat megtanítja az élet erre. 
Mindannyiunk magunkban hordozzuk 
a jót és a rosszat, az istenit és az ördö-
git. Az a kérdés, hogy el tudjuk-e viselni 
egymás hibáit is. Az a kérdés, hogy tu-
dunk-e újra kezdeni, amikor elbukunk. 
Az a kérdés, hogy csak a hibákat keres-
sük a másikban vagy mellé tudunk áll-
ni, hogyha segítségre van szüksége. Az a 
kérdés tehát, hogy tudunk-e összefogni.

Én hiszek abban, hogy a mai ne-
héz helyzetben is az összefogás segíthet  
rajtunk. 

Szebellédi Zoltán polgármester meg-
szegi az új kenyerünket

Kitüntető címeket adtak át az ünnepi megemlékezésen
ÚjkígyóS DíSZpolgára

Újkígyós Díszpolgára cím adományoz-
ható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemel-
kedő munkájával vagy egész életmű-
vével mind a településen, mind pedig 
országosan vagy nemzetközi viszonylat-

ban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult Újkígyós jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, továbbá példamuta-
tó emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. Az évente egy sze-
mélynek adományozható címmel külön 
erre a célra készített díszoklevél és egy 
arany pecsétgyűrű jár.

Dr. Gera LászLó

Dr. Gera László 1954. október 16-án 
született Újkígyóson, Békés megyében. 
Általános iskolai tanulmányait a he-
lyi iskolában végezte, majd 1973-ban 
érettségizett a Békéscsabai Rózsa Fe-
renc Gimnáziumban. 1975-ben vették 
fel a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvostudományi Karára. 
1981. november 3-án kapta meg az or-
vos-doktori diplomáját.

Nagykőrösön lakik. Felesége a nagy-
kőrösi kórház sebészeti szakrendelőjé-
ben dolgozik. Négy gyermeke és három 
unokája van.

Folytatás a 6. oldalon >>

97/2011. (VII. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. évben a 
díszpolgári címet dr. Gera László úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Trauma-
tológiai és Kézsebészeti Osztály osztályvezető főorvosának adományozza, szak-
májában elért sikereinek elismeréséül, mellyel jelentősen hozzájárult Újkígyós jó 
hírnevének öregbítéséhez. 
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Hiszem azt, hogy meg kell újulnunk lé-
lekben, vissza kell térnünk ősi hitünk-
höz és gyökereinkhez. Hiszem azt, hogy 
van elég vitalitás a magyarokban és az 
újkígyósiakban. 

n

Ünnepnek tekintem azt is, ha felelős-
séggel az élet mellett döntenek a csalá-
dok. Ezért a jövőben minden újkígyósi 
gyermek születésekor fel fogjuk hívni 
a város lakosainak figyelmét arra, hogy 
egy új élet költözött közénk a Jóisten 

kegyelméből: a városháza előtt egy er-
re a célra készített zászlót fogunk ki-
helyezni gyermek születésekor és a 
hirdetőtáblára kitesszük a megszületett 
gyermek legfontosabb adatait. Tesszük 
ezt azért, hogy tudjunk róla, hogy van 
jövőnk – ahogy csángó földön mondják 
a gyermeket váró édesanyára: jövője van 
–, azért, hogy együtt örüljünk a család-
dal, azért, hogy aki tudja, segítse azokat 
a családokat, akik vállalták a jövőt, azért, 
hogy tudják: nincsenek egyedül, hogy 
mellettük vagyunk.

Kedves barátaim!
Az 1920-as nemzeti megcsonkítás után keletkezett egy háromsoros ima – a 

Magyar Hiszekegy. Biztatás volt ez a nemzetnek, amely később Hitvallás címen 
15 szakaszos verssé formálódott. Ez a vers nem csak a nemzet fizikai egyesíté-
si óhaja miatt volt fontos. Ez a vers most is aktuális, nekünk is szól, bennünket 
is bátorít, hogy legyen hitünk a Jóistenben, legyen hitünk önmagunkban és le-
gyen hitünk a másik emberben.

>> Folytatás az 1. oldalról

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent vissza-
nyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten, amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.

(A vers szerzője: Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna – szerk.)

Polgármesteri köszöntő  
államalapításunk ünnepén

TájékozTaTó 
Újkígyós város lakossága 
részére polgári védelmi  

riasztási gyakorlás  
végrehajtásáról

Településünkön, ahogy az ország kele-
ti felében szinte mindenhol, az elmúlt 
évek katasztrófavédelmi eseményei kap-
csán folyamatosan védekezési feladatok 
ellátására volt és lesz szükség mind a téli, 
mind pedig a tavaszi vizek kártételei el-
leni védekezés idején, illetve a rendkívü-
li időjárási helyzetek kezelése során. 

A sikeres védekezés egyik alapfelté-
tele, hogy a hivatásos védekezők mellett 
kellő számú helyi lakos is részt vegyen a 
védekezési munkálatokban.

Ennek érdekében a település lakossá-
gából – a polgári védelemről szóló 1996. 
évi XXXVII. törvényben kapott felhatal-
mazásom alapján – kijelöltem egy esetle-
ges védekezés esetére a polgári védelmi 
szolgálatba beosztásra kerülők körét.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
2011. október 5-én a településen meg-
alakított polgári védelmi szervezetek ri-
asztási gyakorlására kerül sor.

A gyakorlás célja a lakosságból meg- 
alakított és határozattal ellátott telepü-
lési polgári védelmi szervezet tájékoz-
tatása, illetve a riasztásban érintettek 
gyakoroltatása, valamint a beosztottak 
személyes adatainak a pontosítása.

Annak érdekben, hogy az elérhető-
ségek biztosítottak legyenek, az önkor-
mányzatnak folyamatosan naprakész 
adatbázissal kell rendelkeznie. Ennek 
érdekében 2011. október 5-én a pol-
gármesteri hivatal dolgozói, illetve a te-
lepülési polgári védelmi szervezetbe 
beosztott és riasztási feladatokra kije-
lölt személyek a polgári védelmi szol-
gálatról szóló általános tájékoztatóval és 
ADATLAP kitöltésével keresik fel ott-
honaikban az érintetteket.

a gyakorlás végrehajtása során ka-
tasztrófavédelmi feladatok tényleges 
végrehajtására nem kerül sor, a riasz-
tás ellenőrzése és az adatok egyezteté-
se történik.

A településünkön élők és azok érté-
keinek védelme közös érdekünk, ezért 
kérem az önök szíves együttműködését 
most és egy esetleges veszélyes esemény 
kezelése esetén a jövőben is!

szebellédi zoltán
polgármester



2011. SZepteMber 3
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

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

2011. augusztus hó:

SzületéSek:
Szabó Bernadett (3339 g, 51 cm), Békéscsa-

ba, 2011. augusztus 31., édesanyja: Oláh 
Katalin, édesapja: Szabó László. 

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2011. augusz-

tus 26., menyasszony: Kimpián Katalin 
újkígyósi lakos, vőlegény: Kindel Csaba 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Bánfi Béláné Unyatyinszki Judit, született: 

1927. augusztus 2., elhunyt: Újkígyós, 
2011. augusztus 16., volt Újkígyós Kos-
suth u. 96/2. szám alatti lakos.

Pilinszki György, született: 1920. november 
29., elhunyt: Békéscsaba, 2011. augusztus 
8., volt Újkígyós Petőfi u. 71. szám alat-
ti lakos.

Behán András, született: 1929. november 17., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. augusztus 9., 
volt Újkígyós Hosszú u. 20/1. szám alat-
ti lakos.

Győri István, született: 1954. május 14., el-
hunyt: Vésztő, 2011. augusztus 10., volt 
Vésztő Rövid u. 2. szám alatti lakos.

Bacsa Imre, született: 1930. szeptember 13., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. augusztus 13., 
volt újkígyósi lakos.

Sántha László, született: 1952. március 2., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. augusztus 19., 
volt Újkígyós Iskola u. 11. sz. alatti lakos.

Petró Jánosné, született: 1925. február 6., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. augusztus 19., 
volt Újkígyós Radnóti u. 1/1. szám alat-
ti lakos.

A Csorvási Építőmester Bt. ajánlata 
volt a legelőnyösebb

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2011. augusztus 18-án 
megtartott rendkívüli ülésén nyolc igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadta el az „Újkígyós városban 
a piactér korszerűsítése” tárgyú, egysze-
rű meghívásos közbeszerzési ajánlatté-
teli felhívásra beérkezett ajánlatok közül 
a legelőnyösebb ajánlattevő, a Csorvási 
Építőmester Bt. ajánlatát. Az önkor-
mányzat az ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételekkel köt szerző-
dést a vállalkozással.

Módosítással hagyták jóvá  
a tervezetet

Az Újkígyós Város Önkormányzatának 
esélyegyenlőségi programtervezetét az 
ülésen elhangzott módosítással hagyták 
jóvá. A tervezetre 8 igen válasz érkezett.

Elkészíttetik a kerékpárút-hálózat 
fejlesztésének terveit

A képviselők öt igen szavazattal, egy 
tartózkodással és két nem szavazattal 
döntöttek arról, hogy a településen, a 
Kossuth utcán (könyvtártól a temetőig) 

a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdeké-
ben a terveket elkészíttetik. Az ehhez 
szükséges 375 000 Ft-ot, illetve a pályá-
zat elnyerése esetén a tervezésre továb-
bi 425 000 Ft-ot költségvetés-fejlesztés 
célú tartalékalapból biztosítják.

Külterületen is folytatnák  
a kerékpárutat

A testület egybehangzóan, nyolc szava-
zattal hagyta jóvá a Gerendási utcától a 
csanádapácai elágazásig terjedő útsza-
kaszon építendő, lehetséges kerékpárút 
terveinek elkészítését.

A tervek elkészítéséhez szükséges 
500 000 Ft-ot, illetve a pályázat elnye-
rése esetén a további 800 000 Ft-ot a 
költségvetés fejlesztési célú tartalék-
alapjának a terhére biztosítja.

Korszerűsítik a mosdókat  
a labdarúgópályán

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
határozott arról, hogy a Kossuth utcai 
labdarúgópályán a szakhatósági előírá-
soknak megfelelő WC-ket készíttet. A 
kivitelezés költsége bruttó 700 000 Ft, 
amelyet a költségvetés fejlesztési tarta-
lékalapjából biztosít.

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

Munkavégzés helye: Vízmű Kft., 5661 Újkígyós, Petőfi u. 34.

Pályázati feltételek:
–  felsőfokú közgazdasági, pénzügyi, egyéb gazdasági végzettség vagy 

vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási) üzemmérnök 
és vízellátási, csatornázási építőmérnök végzettség,

–  magyar állampolgárság,
–  büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
–  vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási) üzemmérnök 

és vízellátási, csatornázási építőmérnök végzettség,
–  legalább 3 év szakirányú gyakorlat,
–  vezetői gyakorlat.

A gazdasági társaság profilja:
–  Újkígyós város ivóvízellátásának biztosítása, 
–  Újkígyós, Szabadkígyós települések szennyvíztisztító telepének 

és   Újkígyós szennyvízcsatornájának üzemeltetése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  a legfontosabb személyi adatokat,
–  részletes szakmai önéletrajzot,
–  iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
–  nyilatkozatot büntetlen előéletről,
–  a vízmű, a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat működtetésére 

vonatkozó elképzeléseket,
–  nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásához szükséges személyes 

adatok megismeréséhez a pályázó hozzájárul,
–  a pályázó munkabérigényét.

Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 21.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal  
(5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.), Szebellédi Zoltán polgármester részére 

Újkígyós város önkormányzata pályázatot ír ki az egyszemélyes önkormányzati vízmű kft. 
ügyvezető igazgatói állásának 

határozott idejű, 2011. december 1. napjától – 5 év időtartamra –  
2016. november 30. napjáig szóló betöltésére
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Szeptember 5-én lakossági fórumot 
tartott Újkígyós önkormányzata. 

A város vezetése a helyiek véleményére 
volt kíváncsi: épüljön-e újabb belterü-
leti kerékpárút a településen, s ha igen, 
egyetértenek-e azzal a képviselő-testü-
leti elképzeléssel, miszerint ez a szakasz 
a Hősök emlékművétől a temetőig ve-
zessen.  

Szebellédi Zoltán polgármester el-
mondta, nemrégen lecsúsztak egy kül-
területi kerékpárútfejlesztésre kiírt 
pályázatról, amihez százszázalékos tá-
mogatást lehetett volna szerezni. Hiá-
ba volt több terve is erre vonatkozóan 
a testület tagjainak, mivel kész műsza-
ki tervvel nem rendelkeztek, a határidő 
lejárt. Ahogy Szebellédi Zoltán mond-
ta, az a hajó elment. 

Nemrégen egy újabb pályázatot ír-
tak ki, ezúttal azonban belterületi 
kerékpárútra, amivel 90 százalékos tá-
mogatás jár. A pályázatokat szeptem-
ber 15-étől lehet benyújtani. Okulva 
az előző esetből a testület úgy döntött, 
mielőbb felkeresnek egy tervezőirodát, 
hogy felméressék a lehetőségeket. Ez-
zel párhuzamosan hirdették meg a la-
kossági fórumot is, ahová meghívták a 
békéscsabai KÖVIMET Mérnöki Ter-
vező és Szolgáltató Bt. képviseletében 
Moldován Attilát. Mielőtt azonban a 
mérnöki iroda üzletvezetője szót kapott 
volna, a polgármester arról beszélt, mi-
ért határozott úgy a testület, hogy ezt a 
lehetőséget érdemes megragadni. Mi-
vel az Európai Unió által rendelkezésre 
bocsátott keretek várhatóan csökkenni 
fognak, elképzelhető, hogy később csak 
nagyobb önrésszel hirdetnének hason-
ló pályázatot. Ha tehát a település fel 
akar szállni erre a hajóra, el kell kezdeni 
a szervezést. A képviselők ülésén több 
nyomvonal is szóba került, míg végül a 
Hősök emlékműve és a temető közötti 

szakasznál maradtak. Ez az a rész, ami 
szinte mindenkit érint. A temetőt a te-
metések és a sírhelyek gondozása miatt 
sűrűn látogatják az emberek, ráadásul 
sokan járnak kerékpárral. Ha pedig a tá-
volabbi jövőbe tekintünk – tette hozzá 
Szebellédi Zoltán – előbb-utóbb talán a 
volt Kemikál is újra sokakat foglalkozta-
tó üzemmé válik, s akkor még nagyobb 
forgalommal számolhat errefelé a város.  

Moldován Attila elmondta, hogy a te-
rületet felmérték, s az itt lévő közművek 
közelsége miatt csak a járdával egybe-
épített kerékpárút kialakítása képzelhe-
tő el. A jelenlegi járdát felszámolnák, s 
a helyére új, egyesített gyalog- és kerék-
párút kerülne. (A közművek áthelyezé-
se jelentősen megnövelné a költségeket, 
azzal tehát nincs értelme foglalkozni.) 
Az árkok azonban megmaradhatnának, 
és a fák is elférnének. A fórum résztve-
vői közül néhányan arról érdeklődtek, 
miért épp a jobb oldalba kerülne a leen-

dő kerékpárút, amikor a szemközti ol-
dalon nagyobb a hely. Moldován Attila 
válasza szerint így a Hősök emlékmű-
vétől nem kell átmenni a másik oldal-
ba, majd a temetőnél vissza, ezzel pedig 
két közlekedési „konfliktuspont” küszö-
bölhető ki. Elmondta, hogy terveik 
szerint a lehető legmagasabb komfort-
fokozatúra terveznék ezt a létesítményt, 
vízelvezetővel, piktogramokkal, eset-
leg a legmodernebb foszforeszkáló vilá-
gítócsíkokkal. Sőt, néhány párhuzamos 
parkolót is építenének, hiszen a kapube-
járóknál csak a kisebb autók férnének el. 
Szebellédi Zoltán hozzátette, hogy az 
előzetes elképzelések szerint a párhu-
zamos parkolókat elsősorban ott alakí-
tanák ki, ahol a lakosok ezt igényelnék, 
esetleg a tízszázalékos önrész felét is vál-
lalnák. A körülbelül 70 milliós beruhá-
zás – nyertes pályázat esetén – 2013-ra 
készülne el.  

Magyar Mária

a fórum résztvevői megkérdezték, hogy miért éppen a jobb oldalra tervezik a 
kerékpárutat. a válasz szerint így két konfliktuspont is kiküszöbölhető

Újkígyós Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infra
struktúra fejlesztésére az újkígyósi Széchenyi István Általános Isko-
lában. 
A pályázat száma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0880
A pályázat 100%-os uniós támogatásban részesült, összköltsége  
8 145 390 Ft, melyből interaktív táblák, notebookok, projektorok, 
iskolai PC-k, WIFI és alkalmazásszerver került beszerzésre.

Új kerékpárút épülne a Hősök emlékművétől a temetőig

Ebédrendelés a konyháról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy továbbra is 
lehetőség van ételrendelésre az önkormányzati konyháról, 
melynek ára 678 Ft/adag. Az ételt az előző héten kell meg-
rendelni Schríffert Béla élelmezésvezetőnél, a 66/256-322-es 
telefonszámon vagy személyesen a konyhán. A továbbiak-
ban az aktuális étlapokat a www.ujkigyos.hu / Ebédrende-
lés menüpontban olvashatják.
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Karitász = szeretetszolgálat. Gondolom, 
sokan hallották már ezt a nevet, de nem 
biztos, hogy ismerik is a tevékenységét. 

a karitász a katolikus egyház hiva-
talos segélyszervezete. Ebben az évben 
kettős ünnepet ül. 80 éve alakult, majd 
feloszlatták, és 20 évvel ezelőtt, a rend-
szerváltás után szerveződött újra.

Csoportunk a Szeged–Csanádi Egy-
házmegyei Karitász szervezet engedé-
lyével és irányításával alakult 1998-ban 
a helyi katolikus plébánián. Vezetője 
Szántó Béláné Pannika néni volt, aki je-
lenleg is tiszteletbeli vezetőnk. 

Feladatunk a betegek és rászorultak 
segítése. A munkát 18 önkéntes végzi. 
Hála Istennek, városunkban nagyon jól 
működnek a szociális intézmények, il-
letve kimagasló a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkája, ezért a mi 
feladatunk kevesebb. Ennek ellenére 
van dolgunk. Elsődleges célunk a bete-
gekkel való törődés. Emellett kapcsola-
tot tartunk a város civil szervezeteivel, és 
részt veszünk, illetve támogatunk közös 

programokat. Anyagi lehetőségeink tá-
mogatói felajánlásokból, pályázati pén-
zekből tevődnek össze.

Az elmúlt években végzett segítő te-
vékenységek:

– Betegek látogatása, megsegítése.
– 35 család számára karácsonyi cso-

mag osztása.
– Szimbolikus összeggel, 10 000 Ft-

tal járultunk hozzá a város 65 év feletti 
lakosai számára év végén juttatott vásár-
lási jegy adományhoz.

– Használtruha-osztás.
– Lehetőségünk szerint a magas 

gyógyszerköltségek miatt rászorulók-
nak egyszeri, kis összegű támogatást 
biztosítunk (évente 2-3 családnak).

– Rendszeresen részt veszünk és 
anyagilag is támogatjuk az „Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesület ál-
tal gyermekek számára szervezett nyá-
ri tábort.

– Támogattuk az idősek világnap-
ja októberben megrendezésre kerülő 
újkígyósi rendezvényét.

– Egyházközségünk számára szükség 
szerint segítséget nyújtunk.

– Béres-csepp osztása.
– Év végén megrendezzük az „Egy-

millió csillag a szegényekért” gyertya-
árusítást, melynek bevétele képezi egész 
évi anyagi fedezetünk nagy részét. Ezért 
köszönetet mondunk a vásárlóknak.

– Részt veszünk az országosan vagy he-
lyileg meghirdetett segélygyűjtésekben.

– Rászorulók megsegítése (bútor, stb.).
Célunk továbbra is a helyi civil és 

önkormányzati összefogás erősítése. 
Ebben látjuk az erőt. Fontos a közös 
munka, egyeztetés, mert így kizárható, 
hogy egyetlenegy segélykérő is kima-
radjon segítségnyújtásunkból.

Helyi önkénteseinkhez bizalommal 
fordulhat bárki, akik a feladatokat meg-
oldják vagy továbbítják segítés céljából.

Lehetőségeink korlátozottak, de a jó 
szándék és segíteni akarás mindegyi-
künk célja. 

Csatlós Balázsné,  
Gécs Gyuláné

Újkígyós ad otthont a 2011. október 
9-én, vasárnap délelőtt 10 órától 

este 7 óráig tartó országos klubközi tár-
sastánc versenynek a Sziluett Táncsport 
Egyesület rendezésében. 

A békéscsabai székhelyű egyesület 
már az V. Sziluett Kupát szervezi meg, 
azonban csak első alkalommal Békés-
csabától eltérő helyszínen. A versenyre 
az ország bármely táncsportegyesüle-
tének bármely táncos párosa nevezhet, 
természetesen a meghirdetett kategóri-
ák és korcsoportok szerint.

 „Bízom benne, hogy az elmúlt kupák 
színvonalát túlszárnyalva, ez évben is 
egy nagyon eredményes társastáncver-
senyt sikerül egyesületünknek lebonyo-
lítania Újkígyóson” – mondta el Gyurkó 
László, a Sziluett Táncsport Egyesület 
művészeti vezetője.

A Sziluett Táncsport Egyesület 
ezúton szeretne köszönetet 
mondani Új kí gyós Város 
Önkormányzatának,  la-
kosainak, vállalkozóinak 
és minden lelkes közremű-
ködőnek, akik támogatása és 

s e g í t s é ge 
nélkül a 
t ánc-
v e r -
s e n y 
n e m 
jöhetett 
volna lét-
re. 

A rende-
zők remé-
nyei szerint 
az V. Szilu-
ett Kupa ha-
g yo m á n y -
t e r e m t ő 

jelleggel fog bírni, és a ké-
sőbbiekben újkígyósi hely-
színnel kerülhetnek majd 

megrendezésre.
Örömhír, hogy helyi táncos 

páros, Krucsai Attila és Vozár Vi-
rág is részt vesznek a megmé-
rettetésen, junior II. és ifjúsági 

korosztályban is! 
A rendezvényre a lakosság  

700 Ft-os egységáron vásárolhat 
egész napos belépőt. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel a szervezők ja-

vasolják, hogy a helyiek a versenyre 
lehetőség szerint gyalog vagy ke-

rékpár, motor, tömegközlekedési 
eszköz igénybevételével ér-

kezzenek. 
Az esemény-
re minden 
érdeklődőt  
szeretettel 

vár a Szilu- 
ett Táncsport 

Egyesület.
Kovács  

Katalin

„Igazán segítenI csak szeretetből, szeretettel lehet”

Bemutatkozik az Újkígyósi Szent Erzsébet Karitász

Társastáncverseny lesz Újkígyóson
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Kitüntető címeket adtak át az ünnepi megemlékezésen
1981. november 4-e óta dolgozik a kecs-
keméti megyei kórház baleseti sebészeti 
osztályán. 1986. december 12-én álta-

lános sebészetből szakvizsgázott. 1988. 
április 22-én szerezte meg traumatoló-
giából a szakorvosi képesítést. 1994. jú-
nius 5-én nevezték ki adjunktussá. 2002. 
február 1-jétől főorvos és egyben a trau-
matológiai és kézsebészeti osztály meg-
bízott, majd 2003. március 31-től a 
traumatológiai és kézsebészeti osztály 
kinevezett osztályvezető főorvosa, 2007. 
február 5-én PhD minősítést szerzett a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem kí-
sérleti sebészeti tanszékén.

Eddigi pályafutása során 11 258 mű-
tétet végzett el, 1164 tudományos elő-
adásban, 15 tudományos közleményben 
vett részt.

Grazban, Hamburgban, Bécsben, 
Strasburgban, Londonban, Edin bo-
ró ban, San Franciscóban volt külföldi 
tanulmányutakon, ahol modern trau-
matológiai beavatkozásokat és új tech-
nikákat ismert meg, melyeket osztályán 
be is vezettek.

A Magyar Traumatológiai Társaság-
nak vezetőségi tagja, a Traumatológiai 
Szakmai Kollégium, a Magyar Orvo-

si Kamara, a Magyar Orvosok Szövet-
sége, a Magyar Arthoscopos Társaság, 
a Magyar Vöröskereszt és az AIOD 
(dinamikus töréskezeléssel foglalko-

zó nemzetközi szervezet) Magyaror-
szági Szervezetének alapító tagja és 
társelnöke, a Nyugat-dunántúli ré-
gió traumatológus szakfelügyelő főor-
vosa, több magyarországi és külföldi 
implantátumcég implantátumfejlesztő 
csoportjának a tagja.

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

2011. február 15-én Az év orvosa pá-
lyázaton Astellas díjat (az év orvosa cí-
met) kapott.

2011. május 13-án a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium minisztere kinevezte a 
Szakmai Kollégium Traumatológiai és 
Kézsebészeti Tagozatának tagjává.

„ÚjkígyóSért” kitüntetéS

Azoknak a személyeknek, csoportok-
nak, akik vagy amelyek Újkígyós fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális és gazdasági élet bármely ága-
zatában kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, ennek révén Újkígyós értékeit 

növelő maradandó eredményeket értek 
el, „Újkígyósért” kitüntetés adományoz-
ható. Az „Újkígyósért” kitüntetés évente 
két magánszemélynek vagy szervezet-
nek adható. Magánszemély esetében 
arany pecsétgyűrűvel és oklevéllel isme-
ri el a képviselő-testület az Újkígyósért 
végzett munkát.

Amennyiben a kitüntetést szervezet 
kapja meg, abban az esetben az elisme-
réssel egy ezüst emlékplakett és egy ok-
levél jár.

BoKorné  
Dr. CserVenáK MárIa

Bokorné dr. Cservenák Mária 1952. ok-
tóber 18-án született Újkígyóson. Édes-
anyja Gedó Margit, édesapja néhai 
Cservenák András. Mindig hálásan gon-
dol rájuk, hogy mindig a tanulásra biz-
tatták és becsületességre nevelték.

Általános iskolába Újkígyóson járt, 
gimnáziumi tanulmányait a békéscsabai 
Kemény Gábor Gimnázium és Szakkö-
zépiskolában folytatta. 1971-ben érett-
ségizett.

Szerette a kémiát és az egészségügy 
is vonzotta, ezért jelentkezett a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszer-
tudományi Karára. 1976. február 11-én 
szerzett gyógyszerészeti diplomát.

1977-ben házasságot kötött Bokor 
Árpáddal, aki szintén újkígyósi szüle-
tésű, és aki mindig mellette állt jóban, 
rosszban, betegségben, egészségben és 
sok segítséget, biztos hátteret nyújtott 
ahhoz, hogy nyugodt körülmények kö-
zött végezze munkáját. Közös életüket 
Szarvason kezdték, mert mindketten 
ott kaptak állást. 18 évet – életük egyik 
meghatározó részét – töltötték a város-

>> Folytatás az 1. oldalról

a díjazottak a Wenckheim család képviselőivel (gr. Wenckheim lászló, dr. gera 
lászló, Bokorné dr. Cservenák Mária, gr. Wenckheim Frederik, reck nikolet-
ta, Sávolt jános)

96/2011. (VII. 27.) számú képviselő-
testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 
évben az „Újkígyósért” kitüntetést 
Bokorné dr. Cservenák Mária részé-
re adományozza a település lakossá-
gának ellátását biztosító folyamatos, 
magas szintű gyógyszerészeti tevé-
kenységének és a polgári szemléletet 
tükröző, példaadó mecénási vállalása-
inak elismeréséül. 
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ban. Ott születtek gyermekeik is: Péter 
és Árpád. Mára már önálló családot ala-
pítottak, választott szakmájukban sike-
resek, jól boldogulnak az életben, emiatt 
büszkék nagyon rájuk.

Bokorné dr. Cservenák Mária 
1984-ben szakgyógyszerészi képesítést 
szerzett „gyógyszerellátás és gyógyszer-
ügyi szervezés” szakból.

1977–1995-ig a szarvasi ún. „nagy 
gyógyszertárban” dolgozott beosztott 
gyógyszerészként.

1996. január 1-jétől a város egyik ma-
gángyógyszertárában helyezkedett el, 
ahol a gyógyszertár szakmai vezetésével 
bízták meg.

1996 nyarán az újkígyósi képvise-
lő-testület a helyi patika üzemeltetésé-
re pályázatot írt ki, amit megnyert. Ezzel 
óriási bizalmat és lehetőséget kapott. 
Azóta igyekszik a legjobb tudása szerint 
a település gyógyszerellátását biztosítani 
mind a lakosság, mind a két intézmény: 
az „Ezüstág” Gondozási Központ és a 
Szent Erzsébet Szeretetotthon részére.

Fontosnak tartja a betegcentrikus 
szemléletet, az etikus, tisztességes 
gyógyszerellátást és semmiképpen nem 
a piaci alapon fogyasztásra ösztönzést. 
Ha indokolt, inkább lebeszéli az embe-
reket egy-egy készítményről, mert nem 
a vásárlásra biztatás a fő motivációja.

a MozGásKorLáTozoT-
TaK BéKés MeGyeI  

szerVezeTéneK  
KíGyósI CsoporTja

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Szervezete Kígyósi Csoportjának vezető-
je, Sávolt János már 18 éve vezeti a cso-
portot társadalmi munkában, ezért a 
munkáért semmilyen fizetést nem kap. 
Közreműködésével a városba kb. 130 
millió Ft támogatás érkezett. Ezt az 

összeget a lakosság használta fel gázbe-
vezetésre, fürdőszoba kialakítására/át-
alakítására, lakások korszerűsítésére, de 
sokan jutottak ezen felül támogatáshoz 
gépkocsi vásárlása esetén is. A csoport 
rendszeresen szervez kirándulásokat, 
ezenkívül minden évben orvos-beteg 
találkozót mozgásszervi szakorvosok 
közreműködésével. 

Részt vesznek a város kulturális 
programjaiban. A városból négy kisko-
rú gyereket szállítanak mindennap ko-
rai fejlesztő programra Békéscsabára. 
A civil szervezetekkel nagyon jó a kap-
csolatuk. Vezetőjüket kilenc éve folya-
matosan delegálják a város szociális 
bizottságába.

Minden évben két nagy zenés prog-
ramot rendeznek, ami nagyon népszerű 
a városban.

WenCheiM kriSZtina- 
eMléklapot kapott:

reCK nIKoLeTTa

Elhangzott 2011. augusztus 20-án, a 
Szent István napi újkígyósi ünnepségen:

Kedves Vendégeink!   
Tisztelt ünneplő Újkígyósiak!

Az Újkígyósért Közalapítvány ku-
ratóriumát, amikor megalapította a 
Wenckheim Krisztina-emléklap nevet 
viselő elismerését, hármas cél vezette:

• Egyrészt példaként szeretne odaál-
lítani az ifjúságunk elé olyan fiatalokat, 
akik életükkel, eredményeikkel vagy kö-
zösségért vállalt munkájukkal követhető 
eszményeket képesek felmutatni.

• Másrészt az efféle tevékenységet 
szeretnénk elismerni, az eddig megho-
zott áldozatok és fáradozások eredmé-
nyének fontosságtudatát megerősíteni.

• Ebből következik a harmadik 
szempont is, hogy mindazokat, akik 
ezt korábbi tevékenységük jussán meg-
érdemlik, újabb és újabb célok meg-
fogalmazására, munkára és további 
áldozatvállalásra biztassuk.

Nagyon nagy szükség van erre a ha-
gyományos értelemben vett „közjót” és 
közösségi értékeket szemmagasságban 
tartó magatartásra, hiszen korunkban 
egyre arctalanabbá és egyre önzőbbé, 
individualistává válik az egész társada-
lom. Nem véletlenül választottuk elis-
merésünk névadójává gróf Wenckheim 
Krisztinát, településünket megalapító 
Wenckheim József Antal leányát, hiszen  

ő árván felnőtt kislányként életé-
nek egyik fontos eszményeként visel-
te gondját nemcsak szűkebb, de tágabb 
környezete árváinak is. Külön megtisz-
teltetés számunkra, hogy a Wenckheim 
család ma élő nemzedéke is rendszere-
sen törekszik arra, hogy elismerésünk 
átadásának alkalmain személyesen is 
jelen legyen. Külön köszönjük, hogy 
ezt az alkalmat is megtiszteli jelenlété- 
vel Wenckheim Frederik és Wenckheim 
László gróf úr, valamint a család több 
tagja is!

Az Újkígyósért Közalapítvány ku-
ratóriuma úgy döntött, hogy a 2011-es 
esztendőben Reck Nikoletta kapja meg a 
Wenckheim Krisztina-emléklapot és a 
vele járó arany kitűzőt.

Reck Nikoletta általános iskolai ta-
nulmányait Újkígyóson végezte, majd 
a békéscsabai Széchenyi István Köz-
gazdasági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskolában érettségizett és szerzett 
külkereskedelmi ügyintéző végzettsé-
get. A középiskola után az Eötvös József 
Iskolaalapítvány Szakközépiskolájában 
idegenforgalmi szakmenedzser szakon 
végzett, ezután a Szent István Egyetem 
Gazdasági Karán közgazdászként diplo-
mázott. Jelenleg Újkígyós Város Polgár-
mesteri Hivatalában dolgozik pályázati 
referensként. A kuratórium határoza-
tának meghozatalakor elsősorban azt a 
tényt vette figyelembe, hogy Nikoletta 
hosszú ideje rendkívüli odaadással, szer-
vező- és szolgálatkészséggel vesz részt 
településünk ügyeinek intézésében, kü-
lönös tekintettel a 2010-es év folyamán 
a testvértelepülésünkkel, Csíkszépvízzel, 
pontosabban az onnan érkező vendégek 
fogadásával, programszervezésével kap-
csolatos munkákban. Mindezek mellett, 
bizonyságot tett kreativitásáról, szerve-
zőkészségéről munkahelyi kötelességén 
messze túlmutató felelős magatartás-
ról. Jelentős munkát végez az újkígyósi 
kulturális élettel kapcsolatos pályázatok 
ügyeinek intézésében is.

Kedves vendégeink! Tisztelt ünnep-
lő újkígyósiak! Az Újkígyósért Köz-
alapítvány kuratóriuma szeretettel 
köszönti Reck Nikolettát a Wenckheim 
Krisztina-emléklap-tulajdonosok sorá-
ban, elismerésünket fejezzük ki az eddi-
gi teljesítményéért, ugyanakkor számos 
további sikert és eredményt kívánunk 
mind a közösségi feladatok szolgálatá-
hoz, mind pedig a magánélet terén is!

Harangozó Imre,
az Újkígyósért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke

95/2011. (VII. 27.) számú képviselő-
testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 
évben az „Újkígyósért” kitüntetést 
a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete Újkígyósi Helyi Szervezete 
részére adományozza a településen, a 
mozgáskorlátozott lakosság támoga-
tása érdekében kifejtett magas szín-
vonalú munkájuk elismeréséül.
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Helyettes vezető a művelődési ház élén 
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Szamosvári Zsolt beteg-
sége miatt Szebellédi Zoltán polgármester Nagyné Rajeczki 
Krisztinát bízta meg a helyettesítéssel. Nagyné Rajeczki 
Krisztina az intézményvezető úr felgyógyulásáig – legké-
sőbb december 31-ig – látja el a művelődési házzal kap-
csolatos teendőket. Szamosvári Zsoltnak minél gyorsabb 
felépülést kívánunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

a Petőfi Sándor Művelődési házban szeptemberben  
induló szakkörök és foglalkozások:

Hétfő: 13.00–16.00 Foltvarró szakkör
 16.30–17.30 Csontritkulást megelőző torna

Csütörtök: 16.30–18.00 Gyerek aerobik
 18.00–20.00 Tengelic Énekegyüttes – népdaltanulás

Péntek: 14.00–15.00 Játékos torna ovisoknak
 19.00–20.00 Zumba

Hétfő és csütörtök:
 18.30–20.00 Felnőtt aerobik

Az olaszországi Lignanóban – ahol 
38 ország válogatottja vett részt – 

befejeződött a WAKO Junior és Kadett 
Kick-box Európa-bajnokság. Összessé-
gét tekintve a magyar válogatott fénye-
sen helytállt, hiszen megelőzve a nagy 
hagyományokkal és jóval nagyobb anya-
gi lehetőségekkel bíró nemzeteket, az 
orosz válogatott mögött a második lett 
a 38 ország közül az éremtáblázaton a 
megszerzett 18 arany-, 11 ezüst- és 28 
bronzéremmel. Mögöttünk sorrend-
ben az olasz, horvát, szerb, lengyel, an-
gol, ír és portugál válogatott található 
az első tízben. A szabályrendszereket 
nézve semi-contactban elsők lettünk, 
megelőzve az örök riválist, a rende-
ző olasz csapatot. Szintén elsők lettünk 
– a lengyelek előtt – kick-light sza-
bályrendszerben is. Értékes a K-1 sza-
bályrendszerben elért harmadik hely is 
az oroszok és a portugálok mögött.

Az újkígyósi kick-box klubból négy 
versenyző került be a magyar váloga-
tottba: Laurincz Boglárka, Harangozó Gá-
bor, Krucsai Gergő, Laurincz Zoltán.

A csapatot Debreczeni Dezső hétszeres 
világ- és hatszoros Európa-bajnok mes-
teredző készítette föl. 

Újkígyósi vonatkozású eredmények:

Semi-contact:
Kadett I, fiú, 32 kg:
1.Daiel Georgiev (Bulgária)
2.Riccardo Nordio (Olaszország)
3. krucsai gergő (Magyarország, 

Újkígyósi kBSe).  
edző: Debreczeni Dezső

3.Callum Lewis (Nagy-Britannia)

Kadett I, leány, 37 kg:
1. Gracia Maric (Horvátország)
2.Sofia Ceccarossi (Olaszország)
3. laurincz Boglárka (Magyarország, 

Újkígyósi kBSe).  
edző: Debreczeni Dezső

3.Lencsés Dorina (Magyarország) 

kadett i, csapat európa-bajnokság:
1.  Magyarország: laurincz Boglár-

ka (Újkígyós), Szentpéteri Bence, 
Opauszki Dávid (Békéscsabai Lakó-
telepi SE), Veres Roland, Berta Re-
beka, Korpádi Tamás (Királyteam 
Csepel). Edzők: Debreczeni Dezső, 
Király István.

2. Bulgária
3. Írország
4. Nagy-Britannia

Laurincz Boglárka a döntőben a kezdő 
mérkőzésen 15 ponttal verte meg bolgár 
ellenfelét, így a fiúknak már „könnyű” 
dolguk volt, mivel Bogi bebiztosította 
az Európa-bajnoki címet.

Berki László

szamosvári zsoltnak minél előbbi gyógyulást kívánnak az Újkígyósi Önkormányzati értesítő és a www.
ujkigyos.hu weboldal szerkesztői! szamóca, várunk vissza! a szerkesztőség

Kick-box utánpótlás Európa-bajnokság
Magyarország a második  

az éremtáblázaton, melyhez  
az újkígyósi versenyzők is  

hozzájárultak három éremmel!


