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Átalakuló közigazgatás, járások
Április 13-án településünk vendége volt 
dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár. 
Elő adásában az új köz igazgatási rend-
szer kialakításáról beszélt, melynek célja 
az egyablakos ügyintézés bevezetése és 
az államigazgatás egyszerűbb, hatéko-
nyabb, átláthatóbb működésének megte-
remtése. A szabályozás három fő területet 
érint: fővárosi, megyei kormányhivatalok 
működése; járások kialakítása; kormány-
ablakok felállítása. 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok  
kialakítása 2010–2011-ben történt. 
2012. évi fő feladataik közé tartozik a 
védelmi bizottság elnöki feladatainak 
átvétele, törvényességi felügyelet a helyi 
önkormányzatoknál. 

Az államigazgatás legkisebb területi 
egysége a járás. A kormány célja olyan 
modern kori járások kialakítása, melyek 
hozzájárulnak a mai közigazgatásnál 
alacsonyabb társadalmi költséggel mű-
ködő rendszer létrejöttéhez. A járási hi-
vatalok legfontosabb feladata a megyei 

szintnél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása lesz. 

2011 januárjában 29 helyszínen nyílt 
kormányablak. Céljuk az ügyfélbarát 
ügyintézés, ami többek között a hosszí-
tott nyitva tartással érhető el. 2013 végé-
re a kormány tervei szerint megvalósul 
az egyablakos ügyintézés is. A jövőben 

több kormányablak nyitását tervezik, 
reményeink szerint városunkban is.

A területi államigazgatás átalakítása 
a Jó Állam program keretében történik.

(Dr. Rétvári Bence előadását a kábel-
televízió hamarosan műsorra tűzi.)

Turovszki Krisztián
Bővebben az ujkigyos.hu honlapon.

Böjte Csaba: Van remény
Magyarországi útja során, Szebellédi 

Zoltán polgármester meghívásá-
ra kisvárosunkba látogatott Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója. Van re-
mény című előadását március 25-én, va-
sárnap délután hallhattuk a művelődési 
házban.

Csaba testvér hamar bizalmába fo-
gadta a nagy számban megjelent új kí-
gyósi közönséget, és megosztotta velünk 
gondolatait a gazdasági válságról, az 
egyszerű életről, a szülőföld iránti szere-
tetről és a szent családról:

 „Ami az embert emberré teszi, azt 
nem érinti a gazdasági válság. Hogy leülj 
a feleségeddel és elbeszélgessél, elsétálj va-
lamerre, azt a gazdasági válság nem érin-
ti! Ahhoz nem kell EU-s finanszírozás… 
Ahogy ahhoz sem, hogy a gyermekedet ké-
zen fogd, és elmenj vele virágot szedni és 
madárfüttyöt hallgatni az erdőbe.

A boldogság nem abból áll, hogy fogyasz-
tunk, hogy sikereink vannak, hogy tapsol-

nak nekünk, hogy egymás fölé kerekedünk 
– a boldogság abban áll, hogy jót teszünk.

 Az asszonynak úgy kellene a férjére 
néznie, mint a világ legnagyszerűbb em-
berére – mert akkor az az ember, a férj a 
világ legnagyszerűbb édesapja lesz. 

És tudjon úgy nézni a férj az ő felesé-
gére, mint a világ legcsodálatosabb asszo-
nyára, mert akkor az asszony kivirágzik, 
szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat az 
égről a családjáért.

Ne olyan helyen keressétek a boldogsá-
got, ahol nincs. Merjétek szeretni egymást, 
merjétek megfogni férjetek/feleségetek ke-
zét. Merjétek átölelni gyermekeiteket, mer-
jetek kirándulni, beszélgetni! Merjetek 
örvendeni annak, hogy ajándék vagy te is 
és ajándék a melletted lévő családtagod is!

A gondok, bajok, válságok részei az éle-
tünknek. Ha megtanulunk két lábon járni, 
szépen beszélni, önmagunkon uralkod-
ni, nehéz helyzetekben kitartani, éles sze-
mekkel meglátni a veszélyt, a lehetőségeket, 

Folytatás a 2. oldalon >>

Dévára vittük  
az összegyűlt 
adományokat

Szebellédi Zoltán polgármesterrel ápri-
lis 2-án adtuk át az Újkígyós Város Ön-
kormányzata által meghirdetett és az 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület tagjai segítségével lebonyo-
lított gyűjtés során felajánlott adomá-
nyokat Dévára, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány részére. A csomag több mint 
300 000 Ft értékű, Újkígyós lakosai által 
felajánlott ruhaneműt, tartós élelmiszert, 
játékot, tisztasági szereket tartalma-
zott. Ezenkívül összegyűlt – az Újkígyó-
sért Közalapítvány számlájára és a Böjte 
Csaba által tartott előadás alkalmával – 
63 300 Ft összegű pénzadomány, me-
lyet a közalapítvány át fog utalni a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak.

Dévára érve könnyű volt megtalálni a 
templomot és a hozzá tartózó kolostor 
épületét, az épület körül megszámlálha-

Folytatás a 2. oldalon >>
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és azt villámgyorsan és pontosan lereagál-
ni, akkor életünk itt, a földön kiteljesedik. 
Természetesen a feladat megoldása okosab-
bá, ügyesebbé, erősebbé tesz. A mindennapi 
küzdelmek, feladatok felvállalása, és annak 
becsületes elvégzése által nő fel az ember. 
Kitartó, kemény munkával megkeressük és 
megtaláljuk a holnapba vezető utat.

Biztos vagyok benne, hogy van remény, 
van jövő, Isten szeret bennünket.” 

Böjte atya hitet és szeretetet sugár-
zó személyisége mindenkinek erőt, re-
ményt tudott adni. 

Az előadás után Csaba testvér vá-
laszolt a közönség kérdéseire, majd a 
helyszínen a könyveit is meg lehetett 
vásárolni.

Az Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület adománygyűjtési 
akciót szervezett a Böjte Csaba által lét-
rehozott gyermekmentő szervezet javá-
ra, ahol több mint 300 000 Ft összegben 
gyűlt össze ruhanemű, cipő, tartós élel-
miszer, tisztító- és tisztálkodási szer, já-
ték, valamint pénzadomány, amelyet a 
polgármester jelképesen átadott az atyá-
nak. Újkígyós Város Önkormányzata 

ezúton szeretné megköszönni a lakos-
ság önzetlen segítségét, az adományo-
kat, valamint az Összefogás Újkígyósért 
Közhasznú Egyesület tagjainak segítő 
munkáját. 

Skoperda Attiláné
könyvtáros

Böjte Csaba: Van remény
>> Folytatás az 1. oldalról

tatlanul sok gyerek volt. Tudtuk, jó he-
lyen járunk, megérkeztünk

A dobozok, zsákok kipakolása után 
finom, egyszerű ebéddel kínáltak min-
ket. Az ízletes étel elfogyasztását kö-
vetően az adomány átvevőjét, az egyik 
„családanyát” kértük meg arra, hogy 
mutassa meg nekünk az alapítvány „fő-
hadiszállását”, a kolostor épületét. Szí-
vesen vezetett végig minket az épület 
ódon falai között és fáradhatatlanul vá-
laszolt kérdéseinkre. Elmondta, hogy 
kétszáz gyermek él Déván, akiket ne-
velőszülők nevelnek. Egy-egy család tíz 
„fogadott”gyermekből áll, illetve a ne-
velőszülők saját gyermekei élnek egy 
családban. Húsz ilyen család tartozik a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte 
Csaba atya által létrehozott dévai ár-
vaházába (amelyet a magyarországi, 
battonyai SOS gyermekfalu mintájára 
„alakított” ki). 

Van olyan „család”, ahol az anya egye-
dül neveli „gyermekeit”, de a húsz család 

között akad egy, ahol az apa van egyedül, 
ő látja el mindkét szülő feladatát. A csa-
ládokban hároméves kortól 22-23 éves 
korig minden korosztály megtalálható. 
A nagyok gardírozzák a kicsiket, élnek, 
vitáznak, örülnek, nevetnek együtt, mint 
a hagyományos családokban.  

Az ünnepek nehezebbek, mint a 
„szürke” hétköznapok, hisz van olyan 
gyermek, akit már évek óta nem vittek 
haza a szüleik, szünidőben nem kell ha-
zamenniük… Nincs hová, nincs kihez… 
Nehéz és szomorú sorsok… 

A tartós élelmiszer nagyon nagy se-
gítség számukra, de igazi kincs a tiszta-
sági csomag, a tisztítószerek, a mosópor, 
hisz a családokban minimum 10 gyerek-
re kell mosni, minimum 10 gyerek mos-
sa a fogát, tisztálkodik naponta!

Hálás szívvel gondolnak az újkígyósi 
segítő szándékú emberekre, köszönik az 
önzetlen adományokat!

Susán Éva,
az „Összefogás Újkígyósért”

Közhasznú Egyesület titkára

>> Folytatás az 1. oldalról

Orvosi ügyelet  
központi  

telefonszáma:  

247-787

Támogatókat keresünk
Az újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola jelenlegi épületében (emeletes is-
kola) 1952 óta folyik tanítás.
A 60. évforduló alkalmából egy jubile-
umi könyvet jelentetünk meg, melyben 
sok-sok képpel, rövid írásokkal szeret-
nénk bemutatni az iskola múltját és je-
lenét. 
A kiadvány megjelentetésének nyomdai 
költségét több forrásból igyekszünk elő-
teremteni. Szükségünk lenne külső tá-
mogatók felajánlásaira is.
Tisztelettel kérjük, ha évkönyvünk meg-
jelenését szívesen támogatná, adomá-
nyát az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület OTP-nél vezetett 11733199 – 
20020316 számú számlájára fizesse be.
Amennyiben csekken szeretné befizet-
ni felajánlását, azt az iskola portáján kér-
heti.
A könyvben név szerint megjelentetjük a 
támogatók nevét.

Köszönettel,  
a szerkesztőbizottság nevében:

Korcsokné Erdős Zsuzsanna

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Kígyósi Csoportja 

tisztelettel meghívja  
önt és kedves családját 

2012. április 28-án (szombat) 18 órától  
az Ászok sörözőben  

megrendezésre kerülő 
vACsorájárA.

Menü:
raguleves (szabadszedéssel)

Kígyóstál
Ára: 1400 Ft

Jelentkezési határidő:  
2012. április 25. (szerda)

Jelentkezni lehet sántha Lászlónénál,  
Fekete Nándornénál és sávolt jánosnál.

Zene, tombola, tánc várja  
a kikapcsolódni vágyókat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A vezetőség

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

Elfogadták a beszámolókat
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. március 26-án 
megtartott ülésén a lakosság egészség-
ügyi helyzetéről szóló beszámolókat, 
egyben a vállalkozó háziorvosok, a gyer-
mekorvos, a fogorvos és a védőnők 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóit 
az egyhangú kilenc igen szavazattal el-
fogadta. Az önkormányzat köszönetét 
fejezi ki az orvosoknak, a védőnőknek 
és az egészségügyért dolgozóknak az el-
végzett munkájukért. 

Meghatározták  
a nyersanyagnormát  

és a térítési díjat
A képviselő-testület kilenc szavazat-
tal döntött az élelmezési tevékenységet 
folytató intézményekben alkalmazandó 
nettó nyersanyagnormáról, valamint – a 
nyersanyagnorma és rezsiköltség alap-
ján – a nettó térítési díjról:

Nyersanyagnorma (forint):

Bölcsődei gyermekek (4x/nap) 272

Bölcsődei alkalmazottak (ebéd) 255
Óvodában óvodások részére  
(egész napos ellátás 3x) 272

Óvodai alkalmazottak részére 255
Napközi otthonos tanulók étkezése, 
100%-ot fizetők (3x) 323
Napközi otthonos tanulók étkezése, 
50%-ot fizetők (3x) 323

Ingyenes étkezők (3x) 323
Menzát igénybe vevő tanulók,  
100%-ot fizetők (1x) 228
Menzát igénybe vevő tanulók,  
50%-ot fizetők (1x) 228

Konyhai alkalmazottak 255

Gondozási központ alkalmazottjai 255
Szociális étkeztetést igénybe vevők 
(napi kétszeri) 291
Szociális étkeztetést igénybe vevők 
(napi egyszeri) 256
Általános iskolai és  
napközi otthonos nevelők 255

Önkormányzati dolgozók 255
Ezüstág Idősek Otthona  
gondozottjai 588
Ezüstág Idősek Otthona  
alkalmazottjai (napi egyszeri) 255

Külső személyek részére 255

Térítési díj (forint):
 

Nyers-
anyag-
norma

Rezsi Nettó Áfa 
27%

Brut-
tó

Bölcsődei  
alkalmazottak 255 300 555 150 705

Óvodai  
alkalmazottak 255 300 555 150 705

Gondozási 
központ,  
alkalmazottak

255 300 555 150 705

Általános  
iskolai nevelők 255 300 555 150 705

Konyhai  
alkalmazottak 255 300 555 150 705

Önkormány-
zat dolgozói 255 300 555 150 705

Ezüstág Idő-
sek Otthona 
dolgozói 

255 300 555 150 705

Külső szemé-
lyek részére 255 300 555 150 705

Ezüstág lakói 588 357 945 255 1200

A képviselő-testület felkérte az érin-
tett intézmények vezetőit, hogy ezen 
határozatban foglalt díjakat 2012. ápri-
lis 1. napjától alkalmazzák

Elfogadták az ellenőrzésekről  
szóló jelentéseket

A testület kilenc igen szavazattal el-
fogadta a 2011. évben a polgármesteri 
hivatalnál és az önállóan működő intéz-
ményeknél végzett ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést.

Alapító okiratok módosítása
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc szavazattal döntött 
az alábbi dokumentumok elfogadásáról:

– Újkígyós Város Polgármesteri Hi-
vatala alapító okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása,

– a Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény alapító okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe fog-
lalása,

– a Széchenyi István Általános Iskola 
alapító okiratának módosítása és egysé-
ges szerkezetbe foglalása,

– az „Ezüstág” Gondozási Központ 
alapító okiratának módosítása és egysé-
ges szerkezetbe foglalása,

– a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratának módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása.

Elfogadták a gondozási központ 
beszámolóját

Mind a kilenc képviselő elfogadta az 
„Ezüstág” Gondozási Központ 2011. 
évi szakmai beszámolóját.

Ovi-foci megvalósítása
A képviselők nyolc igen és egy tartózko-
dás mellett döntöttek arról, hogy a költ-
ségvetésből 120 000 Ft + áfa összeget 
biztosítanak az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány TAO programjára benyúj-
tott és elnyert pályázat megvalósításá-
nak műszaki ellenőri feladataira. 

Elfogadták a társulási iratokat
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba és Térsé-
ge Többcélú Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának, valamint a 
munkaszervezet alapító okiratának mó-
dosítását egységes szerkezetben kilenc 
igen szavazattal elfogadta.

Pályázatot nyújtott be  
a művelődési ház

A testület kilenc igen szavazat mel-
lett bruttó 250 000 Ft összeget biztosít 
a 2012. évi költségvetés működési cé-
lú tartalékalapja terhére, intézményfi-
nanszírozás keretében, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár által be-
nyújtott TÁMOP-3.2.3/A-11/1. Köz-
művelődési intézmények a kreatív iparral 
kapcsolatos alapkompetenciák fejleszté-
sét elősegítő új tanulási formák szolgála-
tában című pályázat megírásához.

Pályázatot nyújtanak be  
intézményfejlesztésre

Nyolc szavazattal fogadták el az alábbi 
határozati javaslatot:
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot nyújt be 
a „Nevelési intézmények fejlesztése” 
DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati fel-
hívásra. Újkígyós Város Önkormányzata 
a projekt bruttó beruházási költségét leg-
feljebb 205 000 000 Ft összeggel jóvá-
hagyja, nyertes pályázat esetén legfeljebb 
11 000 000 Ft önerőt biztosít az önkor-
mányzat 2012. évi fejlesztési célú tarta-
lékalapjából a pályázat megvalósítására.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az építési engedélyezési 
tervek elkészítésére bruttó 2 476 500 Ft 
összeget biztosít. 
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Lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 61/2011. (IV. 27.), 
129/2011. (XI. 21.), 147/2011. (XII. 
19.), 153/2011. (XII. 19.), 161/2011. 
(XII. 19.), 20/2012. (I. 27.), 21/2012. 
(I. 27.), 22/2012. (II. 10.), 24/2012.  
(II. 10.), 25/2012. (II. 27.), 26/2012. 
(II. 27.), 27/2012. (II. 27.), 31/2012. 
(II. 27.), 33/2012. (II. 27.), 34/2012. (II. 
27.) számú határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést egyhangúlag, kilenc igen 
szavazat mellett elfogadta.

Pályázat műfüves sportpálya 
megvalósítására

A képviselők nyolc igennel határoz-
tak arról, hogy az MLSZ Országos 
pályaépítési program pályázati felhívá-
sa alapján pályázatot nyújt be műfüves 
sportpálya megvalósítására. A pályázat 
elnyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy 
a pályázat kezelője az érintett ingatlan-
ra 15 évre jelzálogjogot jegyeztessen be. 
A pályázat megvalósításához szüksé-
ges 15 éves bérleti díjat, azaz legfeljebb 
9 900 000 Ft-ot, egy összegben bizto-
sítja a 2012. évi költségvetésében az ön-
kormányzat fejlesztési tartalékalapjának 
terhére. 

Pályázik a Felföldi István  
Sport Egyesület

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nyolc igen szavazattal já-
rult hozzá ahhoz, hogy a tulajdonában 

lévő, Újkígyós, Petőfi u. 45. szám (1319 
hrsz.) alatti sportcsarnok felújítására a 
Felföldi István Sport Egyesület pályá-
zatot nyújtson be. A felújítás költségét 
34 260 151 Ft-tal elfogadta. A pályázat 
megvalósításához szükséges 10 278 045 
forint saját forrást az önkormányzat 
2012. évi fejlesztési célú tartalékalapjá-
nak terhére biztosítja. 

A testület arról is határozott, hogy a 
Felföldi István Sport Egyesület az Új-
kígyós, Petőfi u. 45. szám (1319 hrsz.) 
alatti sportcsarnok ingatlant, a pályázat 
lebonyolításához szükséges mértékben, 
15 évre jelzálogjoggal megterhelje. 

Nem lesz közös körjegyzőség
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. április 11-én meg-
tartott ülésén döntött Pusztaottlaka 
település közös körjegyzőség létreho-
zására irányuló megkeresésének kérdé-
sében. A képviselők egyhangúan, hét 
szavazattal határoztak arról, hogy nem 
fogadják el a kérést, és az önkormányzat 
nem kíván Pusztaottlakával közös kör-
jegyzőséget létrehozni.

Támogatás az oltóanyagra
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 7/2012. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozatát visz-
szavonja. Az önkormányzat a 2012. évi 
költségvetés működési tartalékának ter-
hére 9 fő kiskorú számára 261 300 Ft-ot 
biztosít a humán papilloma vírus oltó-
anyagra. A határozati javaslatot mind a 
hét képviselő elfogadta.

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

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

Újkígyós város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő, 

Újkígyós, Kossuth u 41. szám alatti  
volt tűzoltószertár épület  

megüresedett lottózóhelyiségét.
Bérleti ajánlatokat a megajánlott bérleti ár és a bérleti időtartam, valamint a tervezett  

tevékenység egyértelmű megjelölésével lehet tenni, zárt borítékban.

A borítékon kérjük az alábbi szöveg feltüntetését: 
„Kossuth u 41. szám alatti volt tűzoltószertár épület helyiség bérleti ajánlata”.

Az ajánlatokat 2012. április 26-án 10 óráig lehet leadni a polgármesteri hivatal  
műszaki csoportjánál.

Érdeklődni lehet:  
Berki László műszaki csoportvezetőnél a 30/283-4769-es telefonszámon.

Tisztelt Munkaadók, Munkavállalók,  
Kedves Étkezők!
Újkígyóson, a napközi otthonos kony-
hán 2012 márciusától lehetőség van 
SZÉP kártya elfogadására. A SZÉP 
kártya melegétkeztetési alszámlájára 
utalt – akár 150 ezer forint – összeggel, 
igény szerint napi meleg étkeztetést 
(A, B menü), rendezvények étkezés-
sel egybekötött megtartását, a konyhán 
főzött, de otthon elfogyasztott ételeket 
lehet kifizetni. 
A telepített bankkártyaterminálon 
azonnal és kényelmesen tudja kifizet-
ni készpénz használata nélkül, de igény 
szerint akár készpénz és kártya egyide-
jű használatával is a választott étkezést. 
Családi rendezvények és ballagási ebé-
dek is alkalmat nyújthatnak szolgálta-
tásunk igénybevételére. Az elmúlt fél 
évben több városi, civil és magánren-
dezvénynek biztosítottuk étkezést min-
denki megelégedésére, ami megerősíti, 
hogy egy közétkeztető konyha is tud 
minőségi szolgáltatást biztosítani.
Kérem, mérlegelje a lehetőségét annak, 
hogy akár ön vagy alkalmazottai, eset-
leg ismerősei igénybe vehessék szol-
gáltatásainkat. 
 További információért, kérem, ke-
ressen meg Újkígyós napközi ottho-
nos konyháján vagy érdeklődjön a 
66/256-322-es telefonszámon!

Schríffert Béla   
élelmezésvezető

Tisztelt Lakosság!
Az Összefogás Újkígyósért  

Közhasznú Egyesület 
2012. április 21-én délután 14 órától 

virágvásárT  
szervez  

az újkígyósi piactéren.
Mindenkit szeretettel várunk!

Zöldhulladék-
sZállíTás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy  
a városban a zöldhulladék elszállításának 

első napja 2012. április 18. (szerda). 
A TAPPE Kft. a szállítást  

– a korábbi gyakorlatnak megfelelően – 
KÉTHETENTE  

végzi.
Polgármesteri hivatal, Újkígyós
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2012. március hó:

SzületéSek:
Létai Levente József (2850 g, 48 cm), Bé-

késcsaba, 2012. február 28., édesanyja: 
Páll Ildikó, édesapja: Létai József. 

Vasas Krisztián Dávid (3470 g, 51 cm), 
Békéscsaba, 2012. március 9, édesanyja: 
Bozsó Bettina, édesapja: Vasas Krisz-
tián.

házaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2012. már-

cius 17., menyasszony: Kiss Györgyi 
újkígyósi lakos, vőlegény: Harangozó 
Balázs újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Szekerczés István, született: 1947. júli-

us 10., elhunyt: Újkígyós, 2012. febru-
ár 14., volt  Újkígyós, Széchenyi u. 19. 
szám alatti lakos.

Domokos Péter, született: 1934. szeptember 
18., elhunyt: Békéscsaba, 2012. márci-
us 5., volt Újkígyós, Rákóczi u. 5. szám 
alatti lakos.

Harangozó Mátyásné Révész Veronika, 
született: 1936. október 15., elhunyt: 
Békéscsaba, 2012. március 6., volt Bé-
késcsaba, Bartók Béla úti lakos.

Nádra Károly, született: 1949. július 12., 
elhunyt: Szeghalom, 2012. március 06., 
volt Csabaszabadi, Mező u. 17. szám 
alatti lakos.

Kukla Vilmosné, született: 1934. március 
11., elhunyt: Újkígyós, 2012. március 
08., volt Újkígyós, Gyulai út 33/1. szám 
alatti lakos.

Id. Seres Tamás, született: 1927. december 
9., elhunyt: Békéscsaba, 2012. márci-
us 17., volt Újkígyós, Széchenyi u. 61. 
szám alatti lakos.

Tomán Jánosné Molnár Piroska, szüle-
tett: 1921. január 2., elhunyt: Újkígyós, 
2012. március 18., volt Újkígyós, Árpád 
u. 1/1. szám alatti lakos.

Fekete Gábor, született: 1928. április 20., 
elhunyt: Békéscsaba, 2012. március 18., 
volt Újkígyós, Zrínyi u. 4. szám alat-
ti lakos.

Sódar Istvánné Tar Ilona, született: 1927. 
február 16., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
március 23., volt Újkígyós, Arany János 
u. 8. szám alatti lakos.

Id. Csatlós Lajos, született: 1921. július 14., 
elhunyt: Újkígyós, 2012. március 26., 
volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám 
alatti lakos. 

AnyAkönyvi hírek

2011. december 31-én lépett hatályba a ví-
ziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (továbbiakban: törvény), 
amely teljesen új alapokra helyezi a vízi-
közmű-szolgáltatás feltételrendszerét, a 
működés és üzemeltetés szabályozását és 
ezen belül a szolgáltatással kapcsolatos 
díjmegállapítás módját, hatáskörét. 

a törvény legfontosabb rendelkezései a 
víziközműdíjak megállapításához:
1. A törvény megszüntette az önkor-
mányzati tulajdonú víziközművek által 
szolgáltatott ivóvíz, valamint a szennyvíz-
elvezetés, tisztítás díjának települési ön-
kormányzat általi hatósági ármegállapítási 
jogkörét, annak gyakorlását a jövőben a ví-
ziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter 
hatáskörébe utalta.  
2. Az átmeneti rendelkezések alapján a mi-
niszteri rendelet hatálybalépéséig 2012. év-
re vonatkozóan a víziközmű-szolgáltató a 
2011. december 31-én alkalmazott bruttó 
díjhoz képest legfeljebb bruttó 4,2%-kal 
(nettó 2,56%) megemelt mértékű díjat al-
kalmazhat, valamint az alkalmazott díjak 
nem lakossági felhasználók (közületek, in-
tézmények) esetében nem lehetnek ma-
gasabbak, mint a lakossági felhasználókra 
vonatkozó díjak másfélszerese.
3.  A nem lakossági felhasználók eseté-
ben a díjtétel megállapításánál nem lehet 
különbséget tenni, így a központi költ-
ségvetési szervek, intézmények, az önkor-
mányzatok és azok intézményei, valamint 
a normatív állami támogatásban részesü-
lő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és 
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intéz-
mények díjainak meghatározása a 2012-es 
évtől szintén nem lakossági díjon történik.

4. A törvény értelmében a víziközmű-szol-
gáltatás díját alapdíjból és fogyasztással 
arányos díjból álló kéttényezős díjként kell 
meghatározni. (A településen az elmúlt 
években csak az ivóvízellátás esetén meg-
állapított díj volt kéttényezős, a szennyvíz 
esetén csak fogyasztással arányos díjak ke-
rültek megállapításra.)
A fentiek figyelembevételével a lakossági 
díjak változatlanul, a nem lakossági vízdíj 
kismértékű emeléssel, a szennyvízkezelés 
csökkentéssel került meghatározásra, az 
alábbiak szerint:

alapdíjak  
(ivóvízre és szennyvízre külön-külön): 

NA 13-20: 150 Ft/db/hó + áfa
NA 25-40: 450 Ft/db/hó + áfa
NA 50-80: 900 Ft/db/hó + áfa

Annak érdekében, hogy a fogyasztók ter-
hei ne növekedjenek, az alapdíj az elmúlt 
években kizárólag az ivóvízre alkalmazott 
alapdíj megosztásával lett meghatározva.

Fogyasztással arányos díj:
lakossági felhasználók:

vízdíj: 187 Ft/m3 + áfa
csatornadíj: 187 Ft/m3 + áfa*
vízterhelési díj: 13 Ft/m3 + áfa

Nem lakossági felhasználók:
vízdíj: 224 Ft/m3 + áfa
csatornadíj: 280 Ft/m3 + áfa*
vízterhelési díj: 13 Ft/m3 + áfa

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, 
hogy a csatornadíjak arányosan csökken-
tésre kerültek, a locsolási kedvezmény ösz-
szegével.

Bodor Anikó 
ügyvezető

Lakossági tájékoztató az Újkígyósi vízmű kft.  
által végzett víziközmű-szolgáltatás  

2012. évre vonatkozó díjairól

Önkormányzatunkhoz az utóbbi idő-
ben több jelzés érkezett, mely szerint 
Újkígyóson megjelent – egy vidéki cég 
képviseletében – több személy, akik 
szén-monoxid-mérő készüléket kí-
náltak megvételre. A készülékért – in-
formációnk szerint – 15 000 Ft-ot 
kértek előlegként, majd további 14 000 
Ft megfizetéséhez kötötték annak meg-
vásárlását. Az esettel kapcsolatban fel-
világosítást kértünk a Békés Megyei 
Tüzeléstechnikai Kft. vezetőjétől, aki 
az alábbi tájékoztatást adta:  – A szén-
monoxid-mérő készülék felszerelését 

semmiféle jogszabály, előírás nem teszi 
kötelezővé, valamint tudomása szerint 
sem törvényrendelet, sem kormányren-
delet-tervezet nincs ilyen témakörben 
előkészítve. Véleménye szerint a szén-
monoxid-mérő beszerzése és felszere-
lése nem hátrány, viszont forgalomban 
vannak olcsóbb készülékek is.

Mindezekre tekintettel felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy amennyiben 
szén-monoxid-mérő készüléket szán-
dékoznak vásárolni, kellő körültekin-
téssel járjanak el, azt lehetőség szerint 
szaküzletben szerezzék be!

Szén-monoxid-mérő készülékeket kínálnak  
megvételre a városban
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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, Szamosvári Zsolt, Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„Fuss aZ élETEdérT!”  
Újkígyós, 2012. május 17–18–19.

1. nap
  8.00  a Felföldi kupa megnyitója
  A csapatokat köszönti:  

Korcsokné Erdős Zsuzsanna iskolaigazgató
  8.30  Mérkőzések (helyszín: Felföldi István Tornaterem)
12.00 Ebéd     
16.00 Eredményhirdetés
18.00 városi futás az SZKT szervezésében
19.00 Tárlatvezetés az ipolyi arnold Népfőiskolán 
19.30  az újkígyósi és a csíkszeredai gyerekek közös  

szalonnasütése

2. nap
  7.30  gyülekező (helyszín: Újkígyós, aszfaltozott  

kézilabdapálya, Kossuth L. u.)
  8.00  köszöntő, közös bemelegítés
  A megjelenteket Szebellédi Zoltán polgármester köszönti
  8.30  „FuTasuli” – közös futás Újkígyós utcáin 
 – alsó tagozatosok: kb. 1,5 km 
 – felső tagozatosok: kb. 3,0 km
  A futást vezeti: Csulikné Bozó Éva, Balogh József,  

Mohácsi Árpád
  9.30  sportprogramok a Széchenyi István Általános Iskola 

szervezésében
  Felföldi kupa 2. napja  

(helyszín: Felföldi István Tornaterem), emellett:
 –  a kistérségi iskolák kisdiákjai mérik össze tudásukat  

futballban
 – alsó tagozatosok sportprogramjai
12.00  Eredményhirdetés  

A legeredményesebb diákok díjazásban részesülnek! 
12.15  közös ebéd a kézilabdapálya környékén
 –  A szervezők a részt vevő gyerekeknek, pedagógusoknak, 

önkéntes segítőknek paprikás krumplit és savanyúságot 
kínálnak

 –  A kiszolgáláshoz a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü-
lete tagjai nyújtanak segítséget

12.30 kerékpáros körverseny
16.00 a Felföldi kupa eredményhirdetése
16.30 kerékpáros körverseny eredményhirdetése
17.00  Barátságos futballmérkőzések  

a Felföldi István Tornateremben
18.30  FuTavárOs  

Indulás, előtte bemelegítés (aszfaltozott kézilabdapálya)
19.00 kisvárosi Esték 
19.30  az sZkT által szervezett  

futóverseny eredményhirdetése
A nap folyamán Harangozó Imréné jóvoltából ingyenes  

vérnyomás- és vércukorszintmérést tartunk.
3. nap

  9.00  Tornaünnepély  (helyszín: aszfaltos kézilabdapálya)
20.00  sportbál (helyszín: Ászok söröző és étterem)

A SZereTeT ÚTJA
XXiv. egyházmegyei Családnap

Újkígyós, 2012. április 28. (szombat)
Gyakran megtörténik, hogy nem érezzük, vagy nem tudjuk kifejezni sze-
retetünket társunk, gyermekünk, szüleink vagy Isten felé. A szeretet az 
egyik leggyakrabban használt szó, hétköznapi életünkben mégis gyak-
ran keressük a módját, hogyan éljük meg igazán. Ennek egy lehetséges 
útja a szeretet-nyelvek megismerése, elsajátítása és alkalmazása kapcsola-
tainkban. Gary Chapman szerint ez az öt szeretet-nyelv: elismerő sza-
vak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
A nap folyamán előadás, interaktív kis csoportos és gyermekfoglalkozá-
sok, valamint délután a közösségi program keretében arra hívunk meg 
mindenkit, hogy erősítsük meg személyes és családi szeretet-utunkat.

830  Regisztráció, családok érkezése
930  Köszöntések, programindító
1000  Gondolatébresztő előadás a szeretet-nyelvek alapján
 Bucskóné Lehota Ágota és Gulyás Péter
1030  Interaktív kis csoportos program
1200  Szentmise a templomban
1300  Közös ebéd
1430  A szeretet útja – közösségi „akadályverseny”
1600  Közös programzárás
A gyermekeket külön délelőtti program várja korosztályok szerint.

helyszín: Újkígyós, Petőfi sándor Művelődési ház és környéke.
Regisztrációs díj a helyszínen (ebédhozzájárulás): 200 Ft/fő.
Jelentkezni lehet 2012. április 25-ig (szerda) a mellékelt jelentkezé-
si szelvényen (letölthető az ujkigyos.hu honlapról is) a plébánián vagy 
elektronikus levélben a csaladnap.kigyos@gmail.com e-mail címen.

egy nap a családokkal a családokért!
Minden házaspárt, családot szeretettel várunk!

Szeged-Csanádi Egyházmegye – Családpasztorációs Iroda,
Újkígyósi Egyházközségi Családcsoport

Pr
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m

:

Jelentkezés egyházmegyei családnapra
Újkígyós, 2012. április 28.

Név: .....................................................................................................................

Házastárs neve:  ...............................................................................................

Gyermek(ek) neve és kora:  .........................................................................

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

Cím:  .....................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

E-mail cím:  ........................................................................................................

 ..............................................................................................................................

Telefonszám:  ...................................................................................................
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