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A korábbi évekhez hasonlóan az idén is 
átadták a Szent István-napi és első ke-
nyér ünnepi rendezvényen a díszpolgári 
címet és  az„Újkígyósért” kitüntetést.

*
ÚJKÍGYÓS DÍSZPOLGÁRA cím ado-

mányozható annak a magyar vagy külföl-
di állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő 
munkájával vagy egész életművével mind a 
településen, mind pedig országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan általános elis-
merést szerzett, amely hozzájárult Újkígyós 
jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példa-
mutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. Az évente egy személynek 
adományozható címmel külön erre a célra ké-
szített díszoklevél és egy arany pecsétgyűrű jár.

Erdélyi istván Sátoraljaújhelyen 
született, itt végezte az általános és kö-
zépiskolai tanulmányait. Debrecenben 
és Keszthelyen szerzett okleveles agrár-
mérnöki, illetve állattenyésztési agrár-
mérnöki egyetemi diplomát.

Pályáját az Újkígyósi Aranykalász 
Tsz-ben kezdte gyakornokként, majd 
termelési főmérnökként dolgozott. Két 
évet töltött a Szarvasi Dózsa Tsz-ben, 
a vállalkozási főágazat vezetőjeként. 
1992-től a szarvasi Gallicoop Zrt. ve-
zérigazgatója, 2000-től elnök-vezér-
igazgatója. Erdélyi István a több mint 
22 éves szakmai múltjával a pulykafel-
dolgozó ipar egyik kiemelkedő alakja. 
Az általa irányított vállalat Kelet-Ma-
gyarország jelenlegi legnagyobb, zárt 
rendszerű pulykahústermelő integráci-
ójával rendelkezik. A vállalat saját ma-
ga végzi a pulykakeltetést és a felhizlalt 
pulykák feldolgozását, húskészítmény-
előállítást és az így képződött termé-

kek értékesítését. Irányítja és összefogja 
a feldolgozásra kerülő pulykatörzs tar-
tását, nevelését, hizlalását. Közvetlenül, 
illetve az integráción keresztül közvet-
ve, közel 1400 embernek ad munkát, így 
biztos megélhetést Szarvas városában, a 
környékbeli településeken és Újkígyó-
son is. Irányítása alatt számos díjat nyer-
tek termékeik – Foodapest sikerdíj és 
újdonságdíj, Magyar Minőség Háza díj, 
Magyar Termék Nagydíj. Nagy figyel-
met fordítanak az egyenletesen jó minő-
ségű termékek előállítására, ezt ismerték 
el a Dél-alföldi Regionális Minőségi 
Díjjal és a Magyar Agrárgazdasági Mi-
nőség Díjjal.  

Erdélyi István a sikeres cégvezetés 
mellett számos szakmai és társadalmi 
szervezet tagja. A Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 
elnöke a Pulykaszövetségnek, 2006-ig a 
Baromfi Termék Tanács elnöke volt. Bé-
kés Megye Képviselő-testülete a megye 
gazdaságáért a munkahelyek megőrzé-
séért és a minőségi magyar termékek 
előállítása érdekében végzett munkájá-
ért 2009-ben „Békés Megyéért ” kitün-
tetést adományozott Erdélyi Istvánnak.

*
„ÚJKÍGYÓSéRt” kitüntetés adományoz-

ható azoknak a személyeknek, csoportoknak, 
akik vagy amelyek Újkígyós fejlesztésében, a 
társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági 
élet bármely ágazatában kiemelkedően hasz-
nos munkát végeztek, ennek révén Újkígyós 
értékeit növelő maradandó eredményeket ér-
tek el. Az „Újkígyósért” kitüntetés évente két 
magánszemélynek vagy szervezetnek adha-
tó. Magánszemély esetében arany pecsétgyű-

rűvel és oklevéllel ismeri el a képviselő-testület 
az Újkígyósért végzett munkát. Amennyiben 
a kitüntetetést szervezet kapja meg, abban az 
esetben az elismeréssel egy ezüst emlékplakett 
és egy oklevél jár.

svarsnig lajos 1934. december 
24-én született Újkígyóson. Egész éle-
tét itt töltötte a városban, ahol jelenleg is 
műbútorasztalosként dolgozik.

Édesapja is asztalosként tevékenyke-
dett a községben, mellette töltötte inas-
éveit, ekkor ismerkedett meg a szakma 
alapjaival. A szabadkígyósi tangazda-
ságban eltöltött három év után visszatért 
édesapja műhelyébe, ahol tovább foly-
tatta a mesterséget. A szakma iránti el-

hivatottságát jelzi, hogy a Debrecenben 
eltöltött kötelező katonai szolgálat alatt 
sem hagyott fel az asztalos munkával: a 
főtisztek számára készített bútorokat. A 
katonai szolgálat teljesítése után Újkí-
gyóson önálló műhelyt hozott létre. 

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 105/2012. (VII. 
23.) képviselő-testületi határozatá-
ban úgy döntött, hogy 2012. évben a 
díszpolgári címet Erdélyi istván úr-
nak adományozza szakmájában el-
ért sikereinek elismeréséül, mellyel 
jelentősen hozzájárult Újkígyós jó 
hírnevének öregbítéséhez. 

Újkígyós Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 105/2012. (VII.  
23.) képviselő-testületi határoza- 
tában úgy döntött, hogy 2012. év-
ben az „Újkígyósért” kitüntetést 
svarsnig lajos úr részére adomá-
nyozza, mivel a bútorasztalos 
szakma mestereként művészi szín-
vonalon műveli szakmáját, munká-
ival kiállításokon és Európa-szerte 
hírnevet szerzett magának és Újkí-
gyós városának. 

Díszpolgári cím és „Újkígyósért” kitüntetés

Folytatás a 2. oldalon >>

Svarsnig Lajos átveszi a kitüntetést 
Szebellédi Zoltán polgármestertől

Erdélyi István, városunk új díszpolgára
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A vállalkozása mellett a településen fo-
lyó építkezésekben is tevékenyen részt 
vett azáltal, hogy számos ajtót és abla-
kot készített a helyi lakosok számára.  
Emellett az intarziás munka és faszob-
rászat fortélyait is elsajátította, így már 
fiatal korától kezdve számos felkérést 
kapott az újkígyósi katolikus egyháztól 
is. Svarsnig Lajos keze munkáját dicsé-
ri – többek között – a templom bejára-
ti ajtaja, a misézőoltár, a kis szószék és a 
baldachin. A környékbeli falvak, kisebb 
városok és Budapest néhány templomá-
ban is megtalálhatók munkái.

Művei külföldön is ismertté váltak: 
New Yorkban és Németországban is ke-
resettek az általa készített szekrények, 
asztalok, székek és fotelek, valamint 
Ausztriában az intarziás faragott búto-
rai. A legnépszerűbb munkáiból több 
helyen is kiállítást szerveztek: nemcsak 
Újkígyóson és Békéscsabán, hanem Né-
metországban is, ahol vásárnagydíjat  
is nyert.

A kemény munka mellett min-
dig talált időt arra, hogy részt vegyen 
az újkígyósi sportéletben: 13 évig ak-
tívan futballozott a helyi csapatban, az 
újkígyósi Aranycsapat tagjaként, és a 
megyei válogatottba is bekerült. 

Munkái sokfelé eljutottak a világban, 
de mégis arra a legbüszkébb, hogy tős-
gyökeres újkígyósiként segítségére lehe-
tett a helyi egyháznak és lakosoknak.

szudák Balázs 1940. február 8-án 
született. Általános iskolai tanulmánya-
it az Újkígyóshoz tartozó Apáti pusztai 
iskolában végezte. 1960-tól az újkígyósi 
„Aranykalász” Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezetnek lett a tagja, ahol fizi-
kai munkásként dolgozott. 1963-ban 
mezőgazdasági gépész szakmunkás-
ként tevékenykedett, majd mezőgaz-
dasági gépszerelő, ív- és lánghegesztő 
szakmunkás vizsgát tett. Ezután olaj- és 

gázfűtő tanfolyamot végzett, és ezekben 
a munkakörökben dolgozott. 1980-ban 
munkáját elismerték, és a kiváló dolgo-
zó jelvény tulajdonosa lett. Alapító tag-
ja és 12 évig elnöke volt az 1992-ben 
megalakult Újkígyósi Polgárőrségnek. 
Jelenleg a felügyelőbizottság elnöke-
ként tevékenykedik, és emellett polgárőr 
szolgálatot is teljesít. A 20 éve tartó tár-
sadalmi feladatok végzése során szám-
talan kisebb-nagyobb elismerésben, ok- 
levélben is részesült.

2003-ban az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke, dr. túros András a POL-
GÁRŐR ÉRDEMKERESZT ezüst 
fokozatával ismerte el munkáját.

2006-ban az Országos Polgárőr Szö-
vetség által adományozott „KOPÁCSI 
SÁNDOR POLGÁRŐR ÉRDEM-
REND” kitüntetésben részesült. 

2009-ben az Országos Polgárőr-
szövetség elnöksége POLGÁRŐR 
ÉRDEMKERESZT arany fokozat el-
ismerését vehette át. 

2012-ben a Békés Megyei Polgár-
őrök Szövetsége a Békés megyében vég-
zett kiváló és kiemelkedő munkájáért 
„EMLÉKÉREM” elismerésben része-
sítette.

Szudák Balázs egy másik újkígyósi 
szervezet életében is aktívan részt vállal. 
Az 1997-ben megalakult Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete vezetőjeként 
végzi az elnökségi munkát. Az egyesü-
let 140-150 fő nyugdíjassal működik, 
akik jó kapcsolatot ápolnak a társtelepü-
lésekkel. Rendszeresen részt vesznek a 
sport-, kulturális és a jubileumi rendez-
vényeiken.

A szervezet Újkígyós város kulturális 
életében is nagy szerepel vállal, rendsze-
res segítséget nyújt a városi rendezvé-
nyek lebonyolításában.

Díszpolgári cím és „Újkígyósért” kitüntetés
>> Folytatás az 1. oldalról

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 105/2012. (VII. 
23.) képviselő-testületi határozatá-
ban úgy döntött, hogy 2012. évben 
az „Újkígyósért” kitüntetést szudák 
Balázs úr részére adományozza a te-
lepülés közössége érdekében ma-
gánemberként és civil szervezeti 
tagként, vezetőként végzett kitartó, 
önzetlen tevékenységéért.

Kormányablak  
városunkban?

Sokan hallhattak arról, hogy a jelenlegi 
kormány sok más területhez hasonló-

an a közigazgatást is át kívánja szervezni. 
Ennek okán már létrejöttek megyei szin-
ten a kormányhivatalok, melyek keretein 
belül a korábbi dekoncentrált szerveket 
integrálták a kormánymegbízott hatás-
körébe. 2013. január 1-jétől létrejönnek 
a járási hivatalok és ezek kihelyezett 
szervei, a kormányablakok. A járási hi-
vatalok pontos területi tagozódása már 
ismert a nemrégiben véglegessé vált és 
megjelent jogszabálynak megfelelően. 
Újkígyós város a békéscsabai járási hiva-
talhoz fog tartozni. A kormányablakok 
elsősorban a jelenlegi okmányirodák bá-
zisán fognak létrejönni, azonban néhány 
olyan településen is működhetnek – a 
kormány jövőbeni döntésének megfele-
lően –, ahol jelenleg nincs okmányiroda. 
A kormányablakok várhatóan a járási hi-
vatalok feladatkörébe tartozó, elsősorban 
államigazgatási ügyek helyszíni ügyinté-
zését fogják végezni, két-három fő köz-
reműködésével. A pontos feladatkörök 
még nem tisztázottak, vélhetően néhány 
jegyzői hatáskörbe tartozó feladatkör át 
fog kerülni a járáshivatalok kompetenci-
ájába.

A kormányablak településünkön va-
ló létrehozását fontosnak tartjuk, mivel 
ezáltal a közigazgatási feladatellátás a 
lakossághoz közelebb kerülne, nem kel-
lene a járásközpontba utazni. Ez nem 
csak az újkígyósiaknak, hanem a kör-
nyező településeknek is érdeke. En-
nek kapcsán több szomszédos települést 
megkerestünk, melyek – Szabadkígyós 
kivételével – támogatták a kormány-
ablak Újkígyóson történő létrehozását. 
Az előzőek miatt a kormányablak vá-
rosunkba telepítését hivatalosan is kez-
deményeztük, mellyel kapcsolatban a 
megyei kormányhivatal vezetése és a 
közigazgatás átszervezésével foglalkozó 
államtitkár is támogatásáról biztosított. 
Már megtörtént a kormányablak lehet-
séges helyszínének hivatalos felméré-
se is. Terveink szerint a polgármesteri 
hivatal épületében, a jelenlegi műszaki 
csoport irodáiban (volt körzeti megbí-
zotti iroda) kerülne berendezésre.

Reméljük, törekvéseink támogatás-
ra találnak és a jövő évben már telepü-
lésünkön is kormányablak szolgálja a 
lakosság igényeit. 

dr. Csatlós lászló  jegyző

Szudák Balázs „Újkígyósért” kitüntetett
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Csöppnyi Erdély költözött a szegedi 
Móra-múzeum falai közé szep-

tember közepétől: a szakrális hét kere-
tein belül megnyíló kiállításon a 
Belső-Erdélyben élők vallással átszőtt 
mindennapjait ismerhetik meg az ér-
deklődők. A Belső-Erdélyben élők egész 
életét, így használati tárgyaikat is át-

szőtte a szakralitás: különböző viselete-
ket, halottas lepedőt, szenteltvíz-hintő 
buszulyokot, azaz bazsalikomot, rozma-
ringból készült menyasszonyi pártát és 
más tárgyakat is megcsodálhatnak az ér-
deklődők Harangozó Imre gyűjteményé-
ből. A falakat tányérok és szőttesek 
díszítik, valamint egy Luthert ábrázoló 
zenélő képet is bemutatnak. A kiállítás 
egyik érdekessége az a körmeneti ke-
reszt, melyen az erdélyi történelem vi-
harainak lenyomataként, egy tatár 
arcvonásokkal megfaragott Krisztus lát-
ható.

A kiállítást megnyitó Halász Péter 
néprajzkutató, a Duna Televízió nyu-

galmazott főszerkesztője a Móra Ferenc 
Múzeum és az újkígyósi Ipolyi Arnold 
Népfőiskola együttműködését méltat-
ta: „Példamutató vállalkozás tehát ez a ki-
állítás, hiszen a múzeumok XIX. századi 
hagyományaihoz nyúlik vissza. tudjuk, 
hogy városi, megyei, de még országos mú-
zeumi gyűjteményeink tekintélyes, sőt le-

het túlnyomó része 
másfél évszázad-
dal ezelőtt lelkes, 
felelős gondolkodá-
sú és adakozó ked-
vű lokálpatrióták 
által létrehozott 
múzeumegyesüle-
tekből, manapság 
civilnek mondott 
közösségekből nőt-
tek, fejlődtek, bon-
takoztak ki. S ha 
jól hallom a messzi 
Gyimesből a hazai 
múzeumok sorsá-

nak nem éppen ígéretes alakulásának híre-
it, lehet, hogy közgyűjteményeink túlélését 
napjainkban is a civil szervezetekkel való 
együttműködés fogja garantálni. épkézláb 
és célszerű együttműködés eredménye tehát 
a „Sosem láttam szebb termőfát…” címet 
viselő kiállítás, de talán mondhatom úgy 
is: kiállítási kompozíció. Hiszen a jó kiállí-
tás sohasem egyszerű válogatás – amint ezt 
a meghívó nagy szerényen ígéri –, hanem 
ezekből az értő módon válogatott elemek-
ből felépített önálló alkotás, sajátos értékkel 
rendelkező, művészi kompozíció.”

A népes közönség sorai között kép-
viselte településünket Szebellédi Zoltán, 
Újkígyós polgármestere is, aki vendég-

könyvi bejegyzésében így fogalmaz: 
„Nagyon szépen, igényesen megrendezett 
kiállítás! Örülök, hogy újkígyós szülöttje 
több évtizedes kitartó munkájával „kiér-
demelte”, hogy a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeumban állíthatta ki gyűjteményének egy 
részét!” Valóban, településünkre nézve 
is megtisztelő, hogy egy újkígyósi civil 
szervezet, az ebben az esztendőben 20 
éves Ipolyi Arnold Népfőiskola anya-
városunk közművelődésnek szentelt 
szentélyében ezzel a szép kiállítással ün-
nepelheti jeles évfordulóját. Külön meg 
kell említeni a megnyitón népdalokkal, 
vallási énekekkel közreműködő takács 
évát, Arany-páva díjas népdalénekest, 
aki a Zeneakadémián a közelmúltban 
kapta meg előadóművész-tanár szakos 
diplomáját. Hiteles előadásával, tehetsé-
gével széppé, még bensőségesebbét tette 
ezt a felemelő programot.

Végezetül idézzük a program házi-
gazdáját, a kiállítás kurátorát, dr. Or-
bán Imre történész-muzeológust, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum igaz-
gatóhelyettesét, aki Halász Péter meg-
nyitóbeszédére utalva Kodály Zoltánt 
idézte: „amikor egy ledöntött nemzet új-
já akarja magát építeni, szüksége van, in-
kább mint valaha, a hagyomány minden 
porszemecskéjére”. A hagyomány tehát a 
közösség számára nem más, mint ami az 
élő szervezetnek a vitamin: segít meg-
őrizni a nemzeti, vallási közösség im-
munrendszerét, ellenálló-képességét. 
Amire, lássuk be, igen nagy szükségünk 
is van jelen helyzetünkben.

(A kiállítás december közepéig láto-
gatható.)

lukoviczkiné rozsnyai ildikó

Harangozó Imre kIállítása a móra Ferenc múzeumban

Sosem láttam szebb termőfát…

Gyerekklubtábor
Július 9. és 15. között az Újkígyósi Baptista Gyülekezet gyer-
meknyaralást szervezett Bondorasszóra, melyen 39 felnőtt és 
gyerek vett részt. Egy csodálatos hetet tölthettünk el együtt 
Erdélyben, ahol nemcsak a táj fantasztikus szépségeivel ismer-
kedhettünk meg, hanem egymással is. A hét folyamán bib-
liai történetekkel és énekekkel gyarapodhatott a gyermekek 
tudása, és természetesen volt sok játék, sorverseny, ugrálóvár, 
kirándulás a Medve-barlangba. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni támogatóinknak a segítséget, mert nélkülük nem ve-
hettünk volna részt ezen az élményekben gazdag nyaraláson. 

Támogatóink: Polgármesteri Hivatal Újkígyós, Timotex 
Kft., Technogravura Kft., Vasárnapi Iskolai Szövetség. 

gajdács rebeka
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Több külföldi vendég is figyelemmel 
kísérte városunkban az augusztus 

20-ai Szent István-napi ünnepséget és 
részt vett az azt követő színes délutá- 
ni programokon. Újkígyós Hargita me-
gyei testvértelepüléséről, Szépvízről 
nemcsak a község vezetői jöttek el, ha-
nem  hagyományőrző néptánccsoport-
juk, a Pozdor együttes tagjai is. De itt 
volt az Újkígyóst alapító Wenckhei- 
mek egyik leszármazottja, az argentí-
nai Wenckheim László és felesége, Csáky  
Ilona is. 

Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgár-
mestere a Hazaváró emlékkútnál tartott 
délelőtti beszédében hangsúlyozta: ün-
nepeink alkalmat adnak arra, hogy egy 
pillanatra megálljunk, kitekintsünk a 
mindennapok ránk nehezedő gondjai-
ból. Az emlékezés pedig segít megérteni 
a múltunkat, segít eligazodni a bennün-
ket körülvevő világban és hozzájárul az 
életünk megújulásához, fejlődéséhez is. 
Ferencz tibor, az erdélyi község polgár-
mestere is köszöntötte az ünnepségen 
megjelent újkígyósiakat, beszélt az ösz-
szetartozásról, a közös emlékeinkről és 
értékeinkről. 

A délelőtti ünnepségen adták át az 
Újkígyós Díszpolgára és az „Újkígyó-
sért” kitüntetéseket is. A díszpolgári cí-
met, az azzal járó díszoklevelet és arany 
pecsétgyűrűt ezúttal Erdélyi István, a 
kelet-magyarországi pulykafeldolgozó 
ipar kiemelkedő vezetője kapta. Az „Új-
kígyósért” elismeréseket a város képvi-
selő-testülete az idén Svarsnig Lajosnak, 
az Európa-szerte elismert bútoraszta-
losnak és a polgárőrségben, valamint a 
nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeté-
ben kiemelkedő munkát végző Szudák 
Balázsnak ítélte.  

Az idei első kenyeret, melyet hagyo-
mányosan mindig az augusztus 20-i ün-
nepségen szegnek meg, Andrási Elemér 
plébániai kormányzó szentelte meg. Eb-
ből a megjelent ünneplők egy-egy szele-
tet meg is kóstolhattak, illetve az ön kor - 
mányzat nemzeti színű zsinórral átkötött 
ajándék cipóval lepte meg az egy be gyűl- 
teket. Az ünnepi műsort a helyi Tengelic 
Énekegyüttes és a szépvízi Pozdor nép-
táncosok fellépése színesítette. 

A délutáni programok helyszíne a 
Petőfi művelődési ház és környéke volt.  

A művelődési ház nagytermében he-
lyi alkotók kiállítását láthatták az ér-
deklődők. Megismerhettük például 
Szebellédi-Szász Erzsébet és Balog Irén 
„foltvarró tudományát”, Harangozó Ma-
rianna csipkecsodáit, Szántó Alex gyö-
nyörű bőrdíszmű munkáit, Locskainé 
Szabó Ildikó és Árpádhalmi Erzsébet ke-
resztszemes hímzéseit vagy Czeglédiné 
Barna Ágnes gobelin alkotásait. 

A gyerekek és a szórakozni vágyó fel-
nőttek egyaránt találhattak maguknak 
programot a délután és az este folyamán. 
A kicsik számára játszóházat, kézműves 
foglalkozást, arcfestést, gyöngyfűzést és 
aszfaltrajzversenyt szerveztek. A rajz-
verseny legszebb alkotásait jutalmazták 
is. Csoport kategóriában az első helyet 
Kuka Veronika és Kuka Barnabás szerez-
ték meg, a második helyen Oláh Imola és 
Rákóczi Ágnes végzett. Egyéniben Ragá-
lyi Georgina nyerte el az első helyezést, a 

második helyet megosztva kapta három 
kisgyermek: Kovács Adrienn, Kuka Ben-
degúz és Szebellédi Márton. Harmadikok 
lettek Bozsó Zsombor és Nagy László. 

Népszerűnek bizonyult a rodeóbika 
megülése is, amiről a programokat szer-
vező Petőfi művelődési ház munkatár-
sa, Susán éva azt mondta, meg kellett 
hosszabbítani a szer használatára szánt 
időtartamot. Népes nézőközönsége volt 
a Horváthné Bohus Mária óvónő által 
irányított újkígyósi Borostyán bábcso-
port Mátyás királyról szóló műsorának 

is. Ugyancsak nagy érdeklődés övez-
te az erős emberek bemutatóját és az 
újkígyósi Juhász János vezetésével felvo-
nultatott kutyás bemutatót is.  

Az esti órákban a térség vállalkozó 
kedvű tehetségeit láthatta színpadra vo-
nulni a növekvő számú újkígyósi publi-
kum. Az augusztus 20-ai „Ki mit tud?” 
műsorában fellépett a nyolcvan eszten-
dőn túl járó Bangó Gábor nótaénekes,  a 
nemrég összeállt rockcsapat: a kígyósi és 
csabai diákok alkotta Sandwich Action, 
a brazíliai rabszolgák táncos harcmű-
vészetét, a capoeirát ápoló csabai Água 
de Beber csoport, az újkígyósi Chon-Ji  
Team Küzdősport Egyesület taek won 
do sportolói, a szabadkígyósi Szabó Ani-
ta énekes és a táncos-énekes „álomlá-
nyok” együttese, a Dream Girls.  

Az erdélyi Pozdor együttes fergeteges 
néptáncműsorával folytatódott az este. A 
Szépvíz-patak völgyéből érkező táncosok 
csíki és sóvidéki táncokkal szórakoztatták 
a közönséget. Az újkígyósi Retzkír zene-
kar az idén már másodszor állt a helyi kö-
zönség elé. Az esti koncerten népszerű 
slágerek és saját dalok is felcsendültek. 

Éjjel tizenegy óra körül pedig meg-
nyílt az ég Újkígyós felett. A napot szín-
pompás tűzijáték zárta, Leskovics István 
pirotechnikus csapata 15 perces égi cso-
dával kápráztatta el a város közönsé-
gét. Láthattunk tűzvirágot, zuhatagot, 
dübörgő vihart, színes karikákat, része-
sülhettünk hawaii hangulatban, sőt, né-
hány pillanatra még az univerzumba is 
utazást tehettünk. 

 Magyar Mária

Megnyílt a város fölött az ég

Kenyérszentelés, vendégek Erdélyből és  
Argentínából, rodeó, ki mit tud, koncert  

és Hawaii – ez volt augusztus 20-a

A szépvízi Pozdor néptáncegyüttes fergeteges műsorral szórakoztatta a közönséget
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Elfogadták a kistérségi beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 2012. július 23-án meg-
tartott ülésén a képviselők kilenc igen 
szavazattal elfogadták a „Békéscsaba és 
Térsége” Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás előző évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóját. A testület megkö-
szönte a kistérségi iroda munkatársainak 
a település érdekében kifejtett munkáját.

Régi-új igazgató az iskolában
A képviselő-testület egyhangú kilenc 
szavazattal – az 1990. évi LXV. tv. 9.§ 
(4) bekezdésében biztosított hatásköré-
ben – 5 év meghatározott időtartamra, 
2012. augusztus 1. napjától 2017. július 
31. napjáig Korcsokné Erdős Zsuzsannát, 
a Széchenyi István Általános Iskola pe-
dagógus közalkalmazottját bízta meg a 
Széchenyi István Általános Iskola igaz-
gatói munkakörének ellátásával.  Garan-
tált illetményének változatlanul hagyása 
mellett – 208 500 Ft – magasabb ve-
zetői pótlékát a Kjt. 70.§ (2) bekezdé-
se alapján a pótlékalap 500 %-ában,  
100 000 Ft-ban állapította meg. 

Döntöttek a helyi piac ügyében
Újkígyós Város Képviselő-testülete a pi-
acok, vásárok, búcsúk rendjéről szóló, 
4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet-
ben foglaltak végrehajtása tekintetében 
a helypénz és a bérleti díj mértéké- 
ről, kivetésének, beszedésének módjá- 
ról kilenc igennel a következőképpen 
döntött:

1. Helypénzt kell fizetni:
–  vásárra, piacra árusítás céljából felvitt 

állatok, termények, termékek és egyéb 
árucikkek után,

–  az előbbieket szállító járművek után, 
ha azok a vásár, piac területét hasz- 
nálják,

– mozgóárusoknak, 
–  a vásár, piac területén szolgáltatást 

végzőknek,
–  a vásáron, piacon felvásárolt és ott tá-

rolt cikkek után.

2. A helyhasználati díj összegének meg-
állapításáról, a helyjegy kiadásáról, a 
helypénz beszedéséről a jegyző által 
megbízott személy gondoskodik – aki 
e feladatának teljesítése idején köteles a 
beosztását igazoló fényképes igazolványt 

a ruháján viselni –, és legkésőbb a piacot, 
vásárt követő első munkanapon köteles a 
polgármesteri hivatalnál elszámolni.

3. A helypénz mértéke (nettó):
Állatok darabonként:  Fizetendő 
  helypénz
a)  ló, szarvasmarha, szamár,  

öszvér, bivaly 260 Ft/db
b) szopós borjú, csikó 260 Ft/db
c)  sovány sertés 1 éven felül  

vagy hízott sertés  
100 kg-on felül  260 Ft/db

d)  sovány sertés 1 éven alul,  
süldő, választási malac,  
bárány, gida, juh, kecske 260 Ft/db

Mezőgazdasági termékek:
zöldség, gyümölcs, tej- és tejtermék,  
tojás, baromfi, virág stb.  64 Ft/m2/nap

Vegyes iparcikk kereskedés:
műszaki cikk, ruházati termék, bazár stb.
a) piac, vásár napján 120 Ft/m2/nap
b) búcsú napján  400 Ft/m2/nap

Helyi termékpiac (újkígyósi székhelyű, 
illetve lakhelyű termelők, lakosok Újkí-
gyóson megtermelt, illetve gyártott ter-
mékeire, áruira) – HELYFOGLALÁS 
INGYENES!

Járműről történő árusítás esetén:
a) Gépjárműről (élő állat kivételével)
     pótkocsiról, utánfutóról
 800 Ft/gépjármű
b)  Egyéb szállítóeszközről  

(talicska, kézi kocsi stb.)  
   80 Ft/szállítóeszköz

Élőállat-mérlegelés darabonként  
(fajtától függetlenül):
0–100 kg-ig 80 Ft
100–300 kg-ig 260 Ft
300 kg-tól 400 Ft

Karámdíj (felvásárló által fizetendő):                
 5000 Ft/felvásárló/alkalom

4. A bérleti díj mértéke:   
Fedett piaci árusítóhely  
 bruttó 4000 Ft/m2/év

Támogatásban részesült  
a közalapítvány

Kilenc igen szavazattal döntöttek a kép-
viselők, hogy az „Újkígyósért” Közala-
pítvány Újkígyós, Kossuth u. 41. szám 

alatti szervezetet – támogatási kérelmé-
nek megfelelően – 244 000 Ft támoga-
tásban részesíti a közalapítvány által a 
LEADER-pályázati támogatás vissza 
nem igényelhető áfa-tartalmának finan-
szírozására a 2012. évi költségvetés tar-
talékalapjának terhére. 

Támogatták az Újkígyósi  
Szabadidő Sport Klubot

A testület megosztott szavazással – öt 
igen, két nem és két tartózkodás mel-
lett – határozott arról, hogy az Újkígyósi 
Szabadidő (Kick-Box) Sport Klubot, a 
támogatási kérelme alapján, 300 000 Ft 
támogatásban részesíti az egyesület ver-
senyzőinek a 2012. szeptember 8–15. 
között Pozsonyban megrendezendő ju-
nior és kadett kick-box világbajnoksá-
gon való részvételének támogatására, a 
tartalékalap terhére. A testület felkérte 
Szabadkígyós és Csabaszabadi önkor-
mányzatok képviselő-testületét, hogy 
lehetőségeikhez mérten támogassák a 
versenyzők részvételét a világbajnok- 
ságon.

Lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés elfogadása

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc igennel elfogadta a 
40/2012. (III. 26.), 65/2012. (IV. 23.), 
68/2012. (IV. 23.), 70/2012. (IV. 23.), 
80/2012. (V. 21.), 82/2012. (V. 21.), 
84/2012. (V.21.), 85/2012. (V. 21.), 
86/2012. (V. 21.), 87/2012. (V. 30.), 
88/2012. (VI. 18.), 89/2012. (VI. 18.), 
90/2012. (VI. 18.), 91/2012. (VI. 18.), 
93/2012. (VI. 18.), 95/2012. (VI. 18.), 
96/2012. (VI. 18.) önkormányzati hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést

A 49/2012. (III. 28.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2012. 
augusztus 31-ig meghosszabbította.

Labdafogó háló a homokos pályán
Hét igen és két tartózkodás mellett 
döntöttek a képviselők arról, hogy a ho-
mokos labdarúgópálya „K”-i oldalán  
35 × 5 m-es labdafogó hálót építenek. A 
kivitelezéshez szükséges 360 000 Ft-ot 
költségvetésének tartalékalapjából biz-
tosítja.

Pályázatban való részvétel
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. július 30-án meg-
tartott ülésén nyolc igen szavazattal 
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kinyilatkozta azon szándékát, hogy részt 
kíván venni a Wekerle Sándor Alap-
kezelő által koordinált SZOC-FP-12 
számú, „A szociális földprogramok 
megvalósításának támogatására” című 
pályázatban.

Együttműködési  
döntést hoztak

A testület hat igen szavazattal úgy dön-
tött, hogy együttműködik a gödöl-
lői Kisállattenyésztési Kutatóintézet 
és Génmegőrzési Koordinációs Köz-
ponttal a HU-BA mintafalu program 
újkígyósi megvalósításában.

Elfogadták az alapító okirat  
módosítását

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratának módosítá-
sát hat igen szavazattal fogadták el. A 
testület megbízta Máténé Kiss Mária al-
jegyzőt az alapító okirattal kapcsolatos 
intézkedések megtételére, valamint Do-
mokos Zoltán pénzügyi osztályvezetőt a 
szükséges pénztárgép beszerzésével, 
melynek költségére legfeljebb 100 000 
forintot biztosít az elfogadott költség-
vetés terhére.

Megszüntettek egy álláshelyet
A 2012. augusztus 8-án megtartott 
képviselő-testületi ülésen – hat igen 
és egy tartózkodás mellett – döntöt-
tek a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár intézményben 1 fő köz-
művelődési szakember II. szakmai 
munkakörre vonatkozó álláshely meg-
szüntetésének elrendeléséről. A testület 
kötelezte Lukoviczkiné Rozsnyai Ildi-
kót, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a 
megszüntetéssel kapcsolatos intézkedé-
seket tegye meg.

Új státusszal bővül  
a művelődési ház létszáma

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2012. szeptember 1. nap-
jától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár létszámát 1 fő programszer-
vező-pályázatíró feladatokat végző ügy-
viteli alkalmazotti státusszal bővíti. A 
határozati javaslatra hat képviselő mon-
dott igent és egy fő tartózkodott. Az in-
tézmény költségvetésében 550 000 Ft 
költséget biztosít a foglalkoztatás meg-
valósításához.

Elfogadták a pályázati SZMSZ-t
Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hat igen sza-
vazattal elfogadta az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által  „A szociális 
földprogramok megvalósításának tá-
mogatására” tárgyban kiírt SZOC-FP-
12-A-0043 pályázati azonosítószámon 
nyilvántartott, „Szociális földprogram 
Újkígyóson” című pályázat szervezeti és 
működési szabályzatát.

Elfogadták a költségvetési  
beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. szeptember 17-én 
megtartott ülésén egyhangú nyolc igen-
nel elfogadta a 2012. évi költségvetés I. 
féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Ismét csatlakozunk a BURSÁ-hoz
A testület mind a nyolc képviselője igen-
nel voksolt a BURSA HUNGARICA 
felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához – az előző évi feltéte-
lek szerint – való csatlakozásra. Az erre 
vonatkozó nyilatkozatot eljuttatja a tá-
mogatáskezelő szervezet részére. Az ak-
tuális pályázatra vonatkozó kiírást, az 
előző évi feltételek megvalósulása ese-
tén, közzétételre alkalmasnak találta, 
és megbízta a jegyzőt, hogy a pályáza-
ti kiírást – annak megjelenését követő-
en – kábeltévén és a hirdetőtáblán tegye 
közzé.   

Tagcsere a szerkesztőbizottságban
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „ujkigyos.hu” honlap 
és az Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítő üzemeltetésére létrehozott szer-
kesztőbizottságban Szamosvári Zsolt 
tag megbízását nyolc igen szavazattal 
megszüntette, egyben tagként 2014. de-
cember 31. napjáig Gedó Gyöngyi Újkí- 
gyós, Radnóti u. 26. szám alatti lakost 
bízta meg.

Adóslista közzététele
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egybehangzó szavazás 
mellett javasolta, hogy a jegyző mint az 
adóhatóság képviselője az adóévet meg-
előző évben már fennálló, 20 000 Ft 
mértéket meghaladó helyiadó- és gép-
járműadó-tartozással rendelkező adó-
zók jogszabályban biztosított adatait a 

helyben szokásos módon – kifüggesztés 
útján, illetve a település honlapján – te-
gye közzé. 

Azon adózóknak, akiknek tartozásuk 
van, de a jegyzővel a fizetés ütemezésére 
vonatkozó megállapodást kötnek és az 
abban rögzített feltételeket betartják, le-
hetőségük van arra, hogy adataik nyilvá-
nosságra hozatalára ne kerüljön sor.

Rendeletet módosítottak
A testület nyolc igen szavazattal hozta 
meg az alábbi döntését:

I. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 99/2012. (VII. 23.) 
KT-határozatát hatályon kívül helyezi.

II. Újkígyós Város Képviselő-tes-
tülete a piacok, vásárok, búcsúk 
rendjéről szóló, 4/2011. (II. 15.) ön-
kormányzati rendeletben foglaltak vég-
rehajtása tekintetében a helypénz és a 
bérleti díj mértékéről, kivetésének, be-
szedésének módjáról a következőkép-
pen dönt:

1. Helypénzt kell fizetni:
–  vásárra, piacra árusítás céljából felvitt 

állatok, termények, termékek és egyéb 
árucikkek után,

–  az előbbieket szállító járművek után, 
ha azok a vásár, piac területét hasz- 
nálják,

– mozgóárusoknak, 
–  a vásár, piac területén szolgáltatást 

végzőknek,
–  a vásáron, piacon felvásárolt és ott tá-

rolt cikkek után.

2. A helyhasználati díj összegének meg-
állapításáról, a helyjegy kiadásáról, a 
helypénz beszedéséről a jegyző által 
megbízott személy gondoskodik – aki 
e feladatának teljesítése idején köteles a 
beosztását igazoló fényképes igazolványt 
a ruháján viselni –, és legkésőbb a piacot, 
vásárt követő első munkanapon köteles a 
polgármesteri hivatalnál elszámolni.

3. A helypénz mértéke (nettó):
Állatok darabonként:  Fizetendő 
  helypénz
a)  ló, szarvasmarha, szamár, öszvér,  

bivaly  260 Ft/db
b) szopós borjú, csikó 260 Ft/db
c)  sovány sertés 1 éven felül vagy hízott 

sertés 100 kg-on felül 260 Ft/db
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A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

Határozatok
d)  sovány sertés 1 éven alul, süldő,  

választási malac, bárány,  
gida, juh, kecske 260 Ft/db

Mezőgazdasági termékek:
zöldség, gyümölcs, tej- és tejtermék,  
tojás, baromfi, virág stb.    64 Ft/m2/nap

Vegyes iparcikk kereskedés:
műszaki cikk, ruházati termék, bazár 
stb. piac, vásár napján 120 Ft/m2/nap

Búcsú napján:  
a) mutatványos tevékenység esetén:                                              
 230 Ft/m2/nap
b) műszaki cikk, ruházati termék, bazár, 
stb. árusítása esetén:   1000 Ft/m2/nap

Helyi termékpiac (újkígyósi székhelyű, 
illetve lakhelyű termelők, lakosok Újkí-
gyóson megtermelt, illetve gyártott ter-
mékeire, áruira) – HELYFOGLALÁS 
INGYENES!

Járműről történő árusítás esetén:
a) Gépjárműről (élő állat kivételével)
     pótkocsiról, utánfutóról 
 800  Ft/gépjármű
b)   Egyéb szállítóeszközről (talicska,  

kézi kocsi stb.) 80 Ft/szállítóeszköz

Élőállat-mérlegelés darabonként  
(fajtától függetlenül):
0–100 kg-ig 80 Ft
100–300 kg-ig 260 Ft
300 kg-tól 400 Ft

Karámdíj (felvásárló által fizetendő): 
 5000Ft/felvásárló/alkalom

4. A bérleti díj mértéke (nettó):  
Fedett piaci árusítóhely 3150 Ft/m2/év
Fedett piaci árusítóhely nem  
kereskedelmi célú használat esetén  
 10 000 Ft/alkalom

Rendkívüli esetben a polgármester költ-
ségcsökkentést vagy -mentességet biz-
tosíthat.

Intézményi bérleti díjak  
megállapítása

Az intézményi kezelésben lévő helyi-
ségek bérleti díját 2012. október 1-től 
a testület – egyhangú szavazással – az 
alábbiak szerint állapította meg, amely-
től rendkívüli ok miatt a polgármester 
engedélyével lehet eltérni:

Széchenyi István Általános Iskola
– sportcsarnok  3500 Ft + áfa / óra
– könyvtár  2400 Ft + áfa / óra
- szaktanterem  2500 Ft + áfa / óra
– tanterem  1000 Ft + áfa / óra

Kistornaterem
– üzleti célra  1000 Ft + áfa / óra
–  önkormányzat által nem támogatott, 

nem üzleti célú sporttevékenység 
 500 Ft + áfa / óra

Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár 
– kisterem üzleti célra 
 2400 Ft + áfa / óra
– konferenciaterem üzleti célra                                  
 2700 Ft + áfa / óra
– nagytermet üzleti célra 
 3000 Ft + áfa / óra
– könyvtár üzleti célra 
 2400 Ft + áfa / óra

Meghosszabbították  
a TAPPE-szerződést

A képviselő-testület a TAPPE Hulla-
dékgazdálkodási Kft.-vel, a hulladék-
szállítás közszolgáltatás biztonságos 
végzése érdekében, 2012. szeptember 
14. napjától a Békés-Manifest Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.-be történő belé-
pésig, de legkésőbb 2012. december 31. 

napjáig a szolgáltatási szerződést a ko-
rábbi feltételeknek megfelelően meg-
hosszabbította. A határozatot mind a 
nyolc képviselő elfogadta.

Rendszergazda munkakör  
az iskolában

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy az Széchenyi István 
Általános Iskola intézményben 2012. 
október 1. napjától engedélyezi 1 fő kö-
zépfokú végzettséget igénylő rendszer-
gazda munkakör létrehozását. 

Az intézmény költségvetésében a 
dologi kiadások terhére történő átcso- 
portosítást a képviselő-testület engedé-
lyezi.

A testület kötelezi az intézményve-
zetőt a munkakör pályázat útján törté-
nő betöltésére.

Létszámtúllépés  
az óvodai csoportokban

A testület egységesen határozott ar-
ról, hogy a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény óvodai csoportjai- 
ban a 2012/13-as tanévben a jogsza-
bályok szerinti létszámtúllépését enge-
délyezi.

Lejárt határidejű  
határozatok

A képviselők a 49/2012. (III. 28.), 
93/2012. (VI. 18.), 94/2012. (VI. 18.), 
97/2012. (VII. 23.), 98/2012. (VII. 23.), 
99/2012. (VII. 23.), 100/2012. (VII. 
23.), 103/2012. (VII. 23.), 104/2012. 
(VII. 23.), 105/2012. (VII. 23.), 
106/2012. (VII. 30.), 107/2012. (VII. 
30.), 108/2012. (VII. 30.), 109/2012. 
(VIII. 08.), 110/2012. (VIII. 08.), 
111/2012. (VIII. 13.) önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést egyöntetűen elfogadták.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Megyei Tüzeléstechnika 
Kft. munkatársai az 1995. évi XLII. törvényben előírt kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást – KÉMÉnyEK SEPrÉSÉT – 2012. szeptember 3. és 
október 15. közötti időszakban végzik.

Arra kérik önöket, hogy tegyék lehetővé a kéménytisztítást végző dolgozók 
lakásba történő bejutását!

Polgármesteri hivatal, Újkígyós

orvosi ügyelet  
központi  

telefonszáma:  

247-787
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Új dísz  
a városi lobogón

Augusztus 20-án 
Gera Katalin szob-
rászmű vész, vá-
rosunk szü lötte, a 
településnek ado-
mányozott egy 
bronzból készült 
zászlócsúcsdíszt 
azzal a szándék-
kal, hogy Újkígyós 
díszzászlajára ke-
rüljön, olyan szim-
bólumként, amely 
múltunkat és jele-

nünket fejezi ki. A magyar zászlók a tör-
ténelmi időkben elsősorban hadi és 
törzsi jelvények voltak és kopjafára, lán-
dzsára szerelték, kötötték fel, így a csúcs 
a lándzsa hegye volt. A művésznő által 
készített zászlócsúcs erre utal, lándzsa-
hegyet formáz. A nyél honfoglalás kori 
motívum, a hegy a kígyók által közrefo-
gott címerrel Újkígyóst jelképezi. A vá-
ros ezúton is köszönetét fejezi ki Gera 
Katalinnak a gyönyörű zászlódíszért, 
mely emelni fogja ünnepeink hangula-
tát, méltóságát.

Húszéves a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete
Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete 2012-ben ünnepelte 
fennállásának 20 éves évfordulóját. Ezen 
alkalomból megemlékezéssel egybekö-
tött vacsorával ünnepelt az egyesület, 
melyet szeptember elején az Ászok Sö-
röző és Étteremben rendeztek meg. Az 
rendezvényt Szudák Balázs, az újkígyósi 
szervezet elnöke egy rövid visszaemlé-
kezéssel nyitotta meg, majd köszöntötte 
Némethné Jankovics Györgyit, a Nyugdí-
jasok Országos Szövetségének elnökét, a 
társközségek megjelent nyugdíjasait. Az 
elnök úr külön köszöntötte az újkígyósi 
szervezet legidősebb tagjait, Hídvégi 
Jánosnét és Gera Henriket. Az ünnepé-
lyes szalagkötés után, melyet az emlék-
zászlón helyeztek el, a vezetőségi tagok 
virággal köszönték meg az elnökség 
sokéves munkáját. A programon fellé-
pett a csorvási énekkar, mely színvona-
las műsorával hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez. Az este további programja a 
mulatozás volt, ahol a finom vacsora el-
fogyasztása után a jelenlévők késő éjsza-
káig táncoltak.

Az Újkígyósi Szabadidő Kick-box 
Klub versenyzői – mint a ma-

gyar válogatott tagjai – részt vettek a 
Pozsonyban megrendezett utánpótlás 
kick-box világbajnokságon, ahol 57 or-
szág 1570 sportolója küzdött a címe-
kért. A csapatot Debreczeni Dezső edző 
vezette. A résztvevők: Laurincz Boglárka 
(Újkígyós Sportjáért kitüntetett), török 
Dóra, Harangozó Gábor, Laurincz Zoltán, 
Krucsai Gergő, Hídvégi Nándor.

A csapat minden tagja helytállt, azon-
ban a nyolc közé csak Laurincz Boglár-
ka és Török Dóra jutott be. Török Dóri 
az ötödik helyen végzett, míg Laurincz 
Boglárka nagyon szép küzdelmekkel a 
döntőig menetelt.

Laurincz Boglárka érezhetően na-
gyon feszült volt a mérkőzés előtt, amit 
a német Kim Seifert ellen vívott. Lát-
ni lehetett rajta, hogy elszánt és min-
den téren felkészült. Bogi rövid idő 
alatt 3 pontos vezetést szerzett. Azt 

hittük, hogy egy újabb sima mérkőzés 
lesz, de aztán váltott a német és feljött 
3:2-re. Innen nagyon szoros lett a mér-
kőzés, felváltva jöttek a pontok. A má-
sodik menet közepén aztán megint az 
újkígyósi lány pillanatai következtek, 
több tiszta pontot ért el, és 12:8-ra győ-
zött. Ezzel megszerezte a világbajnoki 
címet, ami egyben Újkígyós első ilyen 
szintű kiemelkedő sporteredménye. Sőt, 
ez egyben azt is jelentette, hogy edző-
je, Debreczeni Dezső is büszke lehetett, 
hiszen Bogi volt az első olyan tanítvá-
nya, aki világbajnoki címet szerzett!

Berki lászló, a klub elnöke

Az Újkígyósi Vöröskereszt Szervezet, 
mely 52 éve vesz rész a térítésmentes 
véradás szervezésében, szeptember 6-án 
és 7-én ismét véradást tartott a művelő-
dési házban.  

A péntek esti véradóvacsorát Zolt-
vány tiborné megbízott vöröskeresztes 
titkárhelyettes nyitotta meg. Beszédé-
ben köszöntötte a tíz-, húsz-, harminc- 
és negyvenszeres véradókat, valamint a 
tíz első véradót (Locskai Benedek, Nagy 
Ferencné, Virág Lászlóné, Medovarszki 
György, Susán Anita, Kiss Krisztina, Reck 
Nikoletta, Bús Csaba, Börcsök Csaba, Hor-
váth István), remélve, hogy még sokáig 
nyújtják karjukat véradásra. Az ötvennél 
többszörös véradókat az önkormány-
zat minden évben külön elismerés-
ben részesíti, jelen esetben Gyöngyösi 
Györgyné hatvanszoros és Hegedűs And-
rás nyolcvanszoros véradónak nyújtotta 
át Szebellédi Zoltán polgármester a cí-
mért járó vásárlási utalványt. Dr. Gyimesi 
Hilda, a békéscsabai Vérellátó Szolgálat 
főorvosa is megköszönte a véradók se-
gítségét. A két napon 107-en adtak vért.

A rendezvény második felében a 
„Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom 
keretében tíz elismerő oklevelet és táb-
lát adtak át az arra érdemes háztulaj-

donosoknak (Mitykó György, Bohács 
András, Burján Miklós, Muntyán György, 
Novák Imre, Pallér Sándor, Skoperda 
Imréné, Szike József, Katona Jánosné, Gá-
bor Andrásné).

Az ünnepség zárásaként a titkárhe-
lyettes asszony megköszönte a vörös-
keresztes aktivisták, segítők egész éves, 
nélkülözhetetlen munkáját. Állandó vö-
röskeresztes segítők: Masa Mikósné, Zsig-
mond Józsefné, Sántha Lászlóné, Jelenka 
Istvánné, Susán éva, turovszki-Mancz 
Fatime Nóra, Belicza Jánosné, Ádász Má-
ria, Nagy Balázs, Berki László, Csernus 
Irén, Árgyelán Adrienn, Jelenka Árpád, 
Labos Józsefné, Rákóczi Imréné, Susán 
Józsefné, Domokos Jánosné, Ugocsai Jánosné, 
Pribojszki Istvánné, Szűcs Istvánné. 

A segítők összetartó, fegyelmezett 
munkájának, valamint Rozsnyai Istvánné 
Olga néni fáradhatatlan, 52 éve végzett 
szervező-irányításának elismeréseként 
az Újkígyósi Vöröskereszt Szervezet a 
Magyar Vöröskereszt országos vezető-
ségének elismerésében részesült. Erre 
az elismerésre a szervezet minden tag-
ja nagyon büszke, feladataikat ezután is 
ugyanilyen becsülettel végzik.

zoltvány tiborné megbízott  
vöröskeresztes titkárhelyettes

Újkígyós első világbajnoka!

Véradó ünnepség
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Fókuszban a Kincstár  
állampapír forgalmazása

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Állampénztári Iro-
dájában széles futamidő-választékkal kaphatók a különböző 
típusú állampapírok, melyek az állam által kibocsátott, állami 
kezességvállalással garantált értékpapírok. Lejáratkor a tőke 
teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – értékhatár-
tól függetlenül – teljes körű garancia vonatkozik. Az értékpa-
pír-nyilvántartási számla vezetéséért és a jegyzési, adásvételi, 
illetve kamat- és tőketörlesztési tranzakciók után a kincstár 
nem számol fel díjat, továbbá nincs díja a készpénzfelvétel-
nek sem.

A WebKincstár és TeleKincstár szolgáltatást igénybe vé-
ve az állampapírokkal kapcsolatos ügyintézés kényelmesen – 
interneten és telefonon keresztül –, otthonról is történhet. 

Minden futamidőre található állampapír: a befektetések 
futamideje lehet egészen rövid – pár hetes –, de lehet akár 15 
éves is. Jelenleg a legnépszerűbbek a csak Kincstárban, 3 és 
5 éves futamidőre jegyezhető Prémium Magyar Államkötvé-
nyek, melyek inflációt magasan meghaladó kamatot biztosí-
tanak (pl. a 2017/I és a 2015/K sorozatok évi 9,5% kamatot 
fizetnek), valamint az 1 éves futamidejű, 7,00%-os Kamatozó 
Kincstárjegy és a 6,50%-os éves kamatozású Féléves Kincs-
tárjegy.  Mindezeken túl Start értékpapír számlavezetésre, il-
letve tartós befektetési szerződés kötésére is van lehetőség. 
Ezáltal a kamatadó-fizetési kötelezettség akár teljes mérték-
ben elkerülhető. 

Szerdánként hosszított nyitva tartással, 18 óráig tart nyit-
va az állampénztári iroda. Lehetőség van online időpont-fog-
lalásra is, melynek köszönhetően az ügyfelek várakozás nélkül 
intézhetik ügyeiket. Az értékpapírral kapcsolatos általános 
kérdésekről, valamint az értékpapír-ügyintézésről a kincs-
tár honlapja (www.allamkincstar.gov.hu) nyújt részletes fel-
világosítást. Az állampénztári iroda készséggel áll a jelenlegi 
és leendő ügyfelek rendelkezésére. Személyesen Békéscsabán, 
a Dózsa György út 1. szám alatt, telefonon a 66/447-344-es 
számon vagy e-mailben az api.bek@allamkincstar.gov.hu cí-
men lehet érdeklődni a páratlan befektetési lehetőségekről.

Magyar államkincstár Békés Megyei igazgatóság

anyakönyvi Hírek

2012. július–augusztus hó:
SzületéSek:

Szabó Viktória (3600 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. július 13., édes-
anyja: Nagy Ildikó, édesapja: Szabó Zsolt. 

Jantyik Jázmin Anna (3400 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. július 
13., édesanyja: Fehér Éva, édesapja: Jantyik János.

Kiss Dóra (3450 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. július 14., édesany-
ja: Kiss Katalin, édesapja: Kiss Csaba.

Balog Viktória (2860 g, 47 cm), Békéscsaba, 2012. július 24., édes-
anyja: Tol Krisztina, édesapja: Balog Csaba.

Nagy Boglárka (2880 g, 48 cm), Békéscsaba, 2012. július 28., édes-
anyja: Rajeczki Krisztina, édesapja: Nagy László.

Harangozó Dorka (3650 g, 51 cm), Gyula, 2012. augusztus 4., 
édesanyja: Kiss Györgyi, édesapja: Harangozó Balázs. 

Leszkó Ákos András, Békéscsaba, 2012. augusztus 20., édesanyja: 
dr. Berki Hajnalka, édesapja: Leszkó András.

Gajda Csenge (3100 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. augusztus 26., 
édesanyja: Domokos Nóra, édesapja: Gajda Csaba.

Csatlós Erzsébet émi (3300 g, 49 cm), Békéscsaba, 2012. augusz-
tus 28., édesanyja: Kvasz Erzsébet, édesapja: Csatlós Csaba.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2012. július 20., menyasszony: Csatlós 

Zsuzsanna újkígyósi lakos, vőlegény: Kerekes Zoltán újkígyósi 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2012. július 20., menyasszony: Haran-
gozó Edit újkígyósi lakos, vőlegény: Pete Csaba palotási lakos.

Házasságkötés időpontja: 2012. augusztus 24., menyasszony: 
Benkó tímea békéscsabai lakos, vőlegény: Gedó Zoltán békés-
csabai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2012. augusztus 25., menyasszony: 
Bohács Ilona újkígyósi lakos, vőlegény: Csorba Dénes Gábor kis-
kunhalasi lakos.

haláleSetek:
Nagy András, született: 1985. december 27., elhunyt: Budapest, 

2012. július 2., volt  Újkígyós Kis u. 8. szám alatti lakos.
Kovács Ferenc, született: 1929. február 11., elhunyt: Gyula, 2012. 

július 8., volt Újkígyós, Hosszú u. 19. szám alatti lakos.
Gedó Pálné Kovács Magdolna Erzsébet, született: 1955. szeptem-

ber 30., elhunyt: Békéscsaba, 2012. július 9., volt Újkígyós, 
Öreg u. 51/2. szám alatti lakos.

Kispál József, született: 1956. április 23., elhunyt: Budapest, 2012. 
július 12., volt Budapest XX.ker., pesterzsébeti lakos.

Benkó László, született: 1955. március 20., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
július 21., volt Újkígyós, Szent István u. 26. sz. alatti lakos.

Lukoviczki Anna Róza, született: 1996. június 15., elhunyt: Sze-
ged, 2012. augusztus 3., volt  Újkígyós, Ady Endre u. 46. szám 
alatti lakos.

takács István, született: 1949. június 1., elhunyt: Békéscsaba, 
2012. augusztus 5., volt Újkígyós, Akácfa u. 36. sz. alatti lakos.

Rozmán László, született: 1924. június 15., elhunyt: Újkígyós, 
2012. augusztus 8., volt Újkígyós, József A. u. 7. sz. alatti lakos.

Miklós Györgyné Balogh Ilona, született: 1921. május 18., elhunyt: 
Gyula, 2012. augusztus 16., volt Újkígyós, Kossuth u. 16. szám 
alatti lakos.

Oláh Imre, született: 1940. július 22., elhunyt: Gyula, 2012. au-
gusztus 29., volt Újkígyós, Fő u. 43. szám alatti lakos.

Ismét táncverseny Újkígyóson!
ASziluett Táncsport Egyesü-

let ez évben is Újkígyóson 
rendezi meg klubközi táncver-
senyét, VI. Sziluett Kupa néven. 
A rendezvényre az ország minden 
táncsport-egyesülete nevezhet, így  
a rendezők több száz főt várnak 
ez évben is október 14-én, vasárnap  
a Felföldi István Sportcsarnokba. 
Az újkígyósi lakosok a versenyt 
kedvezményes belépőjeggyel 
látogathatják 10 órai kez-
dettel. A megmérettetés 
előreláthatólag este 19 
óráig tart. Minden 
kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
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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: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
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Újkígyós Város Polgármesteri Hivatala
pályázatíró munkakörbe

munkatársat keres.
A jogviszony időtartama:   
Határozott idejű köztisztviselői kinevezés.

Foglalkoztatás jellege:   
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:   
Polgármesteri hivatal, 5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
– Pályázati lehetőségek megtalálása, pályázatfigyelés.
–  Pályázatírás és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása  

(pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek, engedélyek  
beszerzése stb.).

–  Kapcsolattartás ügyfelekkel, illetékes szervekkel, különböző 
pályázatok közreműködő szervezeteivel.

Illetmény:   
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgála-
ti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései 
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  felsőfokú pénzügyi, gazdasági, műszaki végzettség,
– középfokú angol „C” típusú nyelvvizsga,
– kétéves pályázatírási tapasztalat,
– pályázati programok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
–  büntetlen előéletről nyilatkozat (kinevezés feltétele  

az erkölcsi bizonyítvány),
–  írásos nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a véleménye-

zésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék.

A munkakör 2012. november 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2012. október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 25.

A pályázat benyújtható:   
Személyesen vagy postai úton (Újkígyós Város Polgármesteri 
Hivatal 5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.).

Az elbírálás módja:   
A hivatal szervezeti egység vezetőinek ajánlása alapján, a jegy-
ző a polgármester egyetértésével nevezi ki a pályázatírót.

További felvilágosítás kérhető:    
Dr. Csatlós László jegyző,  
a 30/515-9007-es telefonszámon munkaidőben.

Kreatív 
mûhelyfoglalkozások 

az újkígyósi diákoknak

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  a TÁMOP-
3.2.3/A-11/1 számú, „építő közösségek Újkígyóson” – Köz-
művelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák 
szolgálatában” című pályázaton 16 410 602 Ft támogatást 
nyert. A pályázat teljes, 100%-os támogatottságú.
A program keretében az alábbi kreatív műhelyfoglalko-
zásokon vehetnek részt az újkígyósi diákok:
– fafaragás, vezeti: Korcsok János népi fafaragó mester
–  nemezelés, vezeti: Harangozó Imre tanító,  

néprajzkutató
–  gyöngyfűzés, vezeti: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó,  

a művelődési ház vezetője
–  festészet, vezeti: Gazsó Adrienn rajz-művészet- 

történet tanár
–  fotóműhely, vezeti: Boldog Gusztáv fotós,  

a Körös–Maros Nemzeti Park munkatársa
–  filmkészítő  műhely, vezeti: Rácz Attiláné,  

az újkígyósi kábeltévé munkatársa
Minden szakkörben 14-14 tanuló vehet részt. 
A korhatár 10-től 17 éves korig terjed, tehát a résztvevők 
az újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola tanulói le-
hetnek, vagy bármely újkígyósi lakosú középiskolás diák.
A műhelyek tevékenységéről, az ott készíthető tárgyakról, 
alkotásokról a szakkörvezetők egy bemutatót tartanak az 
általános iskolában, melynek időpontját keressék a kö zel-
jövőben Újkígyós honlapján.
A foglalkozások előreláthatólag heti 1 alkalommal, 3 
órában lesznek megtartva. A program most, ebben a 
2012/13-as tanévben valósul meg.
A program szakmai vezetője Gazsó Adrienn lesz, a szak-
körök az általános iskolában, a művelődési  házban és a 
könyvtárban valósulnak meg.
A részvétel a program jóvoltából ingyenes, de a jelentkező 
diákok szüleinek nyilatkozatot kell kitölteniük, amelyben 
vállalják, hogy gyermekük az 1 éves programban a prog-
ram végéig részt vesz.
Jelentkezni lehet: az általános iskolában, a művelődési ház-
ban és a könyvtárban.
Minden diákot, aki komoly érdeklődést mutat a nevezett 
szakkörök iránt, szeretettel várunk.

A szakkörvezetők


