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Tavaly óta él az Európai Polgári Kez-
deményezés lehetősége, amelynek 

lényege, hogy ha – akár magánszemé-
lyek, akár civil szervezetek kezdemé-
nyezése alapján – az Európai Unió 27 
tagországa közül legalább 7 országban 
legalább 1 millió aláírást összegyűjtenek 
egy adott javaslattal kapcsolatosan, ak-
kor az Európai Bizottság azt a javasla-
tot köteles megtárgyalni, illetve döntést 
hozni, hogy az EU kompetenciájába tar-
tozó jogszabályjavaslattal él-e vagy sem.

Az egyik első ilyen Európai Polgári 
Kezdeményezés az Egy közülünk (One 
of Us), amelyet spanyol magánszemélyek 
kezdeményeztek. Célja, hogy lényege-
sen előmozdítsa az emberi élet védelmét 
a fogantatástól kezdve – amennyire er-
re az EU kompetenciájában lehetőség 
nyílik (ez nem abortuszellenes kezde-
ményezés, hiszen annak szabályozása a 
nemzeti parlamentek kompetenciájába 
tartozik). Minthogy az emberi embriót 
az emberi lény fejlődésének kezdeteként 
definiálja az Európai Bíróság, az Egy 
közülünk kezdeményezés azt indítvá-
nyozza, hogy az EU fejezze be minden, 
emberi embriók feltételezhető elpusztí-
tásával járó tevékenység finanszírozását, 
különösen a kutatási, fejlesztési támoga-
tások és közegészségügy területén.

Ehhez a kezdeményezéshez nagyon 
sok magyar magánszemély, művész, egy-
házi vezető, politikus is csatlakozott, 
több civil szervezet és párt is fölkarol-
ta az ügyet azzal, hogy aláírásokat gyűjt 
vagy buzdít arra, hogy internetes regiszt-
rációval támogassák a cél megvalósítását. 
Újkígyóson is széles körű összefogás ke-
retében a Kereszténydemokrata Néppárt 
kezdeményezésére többen gyűjtenek 
aláírást a magzati élet védelmét szolgáló 
kezdeményezés keretében. Azt gondol-
juk, hogy a vallási és világnézeti hovatar-

tozás különbözőségét is figyelembe véve 
minden jóakaratú ember aláírhatja ezt a 
kezdeményezést, hiszen könnyen elfo-
gadható az, hogy meg kell tiltani min-
den olyan tevékenységet vagy annak a 
közösségi pénzügyi támogatását, amely 
például kozmetikai cégek és más üzleti 
érdekek kísérletei révén a magzati emb-
rió elpusztításához vezetnek – akár di-
rekt, akár indirekt módon.

Hangsúlyoznunk kell, hogy nem a 
tudomány fejlődésének a meggátolása 
a cél. Minden történelmi korban (vagy 
utána) elítélték azokat a tudományos 
kutatásként beállított cselekményeket, 
amelyek valamilyen egyéni cél érdeké-
ben minden emberi méltóságot figyel-
men kívül hagyva végeztek kísérletet 
embereken, esetleg azok elpusztítását 
eredményezve. Nem kisebb bűnt követ-
nek el azok, aki ezt embriókon követik 
el, akiknek még az esélyük sincs meg ar-
ra, hogy védekezzenek vagy megpróbál-
janak elmenekülni.

Az önkormányzat is az élet kultúrá-
ját akarja szolgálni például azzal is, hogy 
minden újszülött családba érkezésekor 
kitesszük az önkormányzati hivatal elé 
a babaértesítőt és a babazászlót, hogy 
mindannyian együtt örüljünk a kisba-
ba születésének. Az Újkígyósi Nagy-
családosok Közhasznú Egyesületének 
vezetőjével együtt látogatjuk meg az új-
szülött gyermek családját, hogy kifejez-
zük azt – a személyes jelenléten kívül 
egy babautalvány átadásával is –, hogy 
együtt örül a város közössége a család-
dal. Még ha ezek apró jelei is csak annak, 
hogy minden megfogant élet érték a kö-
zösség számára is, fontos, mert a mai, 
anyagilag nehéz időszakban nem szabad 
arról sem megfeledkeznünk, hogy fele-
lősséggel tartozunk egymás iránt (de az 
ősök iránt is), hiszen minden szeretet-

tel vállalt kisgyermek a jövőnk záloga, 
amely Újkígyós jövőjét is jelenti (lélek-
számában is).

Úgy tűnik, nehéz, hosszú vajúdás 
után már végre tényleg itt a tavasz. Ha-
marosan köszöntjük az édesanyákat. Ta-
lán szokatlan, de egyik legszebb anyák 
napi köszönet lehet, hogy aláírásunkat 
adjuk egy olyan cél megvalósulásáért, 
amely olyan EU-jogszabály létrehozá-
sát szorgalmazza, amely védi a megfo-
gant életet kicsinyes üzleti érdekekkel 
szemben. 

Ha a kedves olvasó is tudja támogatni 
ezt a nemes célt, kérjen a polgármesteri 
titkárságon aláíróívet, gyűjtsön aláírást 
(további információk elérhetők a www.
oneofus.eu/hu honlapon). Az aláíráso-
kat május 5-ig, anyák napjáig gyűjtjük, 
majd azokat továbbítjuk az Egy közü-
lünk (One of Us) magyarországi koor-
dinátorának, Frivaldszky Editnek, az 
Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 
alapító elnökének.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Egy közülünk – a magzati élet védelmében
Mottó:   „Nem tudok mást tenni, mint meghajolni minden előtt, amit életnek nevez-

nek, nem tudok másként cselekedni, mint együtt érezni mindazzal, ami él: ez a 
kezdete és alapja minden erkölcsnek... Vállalj sorsközösséget az élettel és óvd az 
életet! – ez a legnagyobb parancsolat a maga legelemibb formájában. Másként, 
negatív formában kifejezve: ne ölj!”

(Albert Schweitzer)

Isten éltessen  
minden édesanyát  

és nagymamát!



2 2013. ÁPRILIS
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

Megalakult  
az Újkígyósi Ifjúsági 

Kerekasztal 
A Norvég Civil Támogatási Alapnak 
köszönhetően Újkígyóson 2013. márci-
us 16-án tartotta első megbeszélését az 
Újkígyósi Ifjúsági Kerekasztal.  

Az eddigi három összejövetel cél-
ja egy pályázat megtervezése, melyet a 
Norvég Civil Alap írt ki. A helyi fiata-
lok véleményének, valamint Szebellédi 
Zoltán polgármester, illetve Turovszki 
Krisztián szakértelmének köszönhető-
en Balogh László igyekszik megtervezni 
egy mindenki számára kedvező pályá-
zatot. A megvalósítani kívánt projekt 
az újkígyósi fiatalok számára nyújtana 
megfelelő szabadidős és szórakozási le-
hetőségeket. 

Külön megemlítendő, hogy a pályá-
zat lehetőséget ad a fiatalok számára, 
hogy létrehozzanak egy egységet, illetve, 
hogy véleményükkel segítsék a fiatalok 
lehetőségeinek javítását, bővítését. 

Juhász Zoltán

A székely autonómiatörekvések tá-
mogatásaként, szolidaritásuk kife-

jezéseként több magyarországi település 
önkormányzati hivatalára helyezték már 
ki a székely zászlót.

A „semmit rólunk, nélkülünk” elv-
nek megfelelően a képviselő-testülettel 
egyetértésben akkor szerettük volna ki-
tenni a székely zászlót a városházára, ha 
azzal székely testvértelepülésünk, Szép-
víz polgárai egyetértenek. Ferencz Tibor 
polgármester úr örült a megkeresésnek, 
különösen azt is értékelve, hogy meg-
kérdeztük a véleményüket. Megbeszélé-
sünk alapján két székely zászlót kaptunk 
a testvértelepülésünktől. Az egyiket a 
városháza homlokzatán, a másikat pedig 
a tanácskozóteremben helyeztük el. A 
zászló elhelyezése előtt a szolidaritás je-
gyében közös fotót készítettünk, ahogy 
az Újkígyósi Ifjúsági Kerekasztal tagjai 
körülveszik a székely zászlót. 

Mi ezzel támogatjuk a székelyek au-
tonómiatörekvését. Bízunk benne, hogy 
szándékuk meghallgatásra talál!

Székely zászló a városházán

Az Újkígyósi Ifjúsági Kerekasztal tagjai: Szebellédi Katalin, Valach Csaba, Turovszki Krisz-
tián, Juhász Zoltán, Kása Árpád, Balogh László, Nagy Boglárka, Turovszki-Mancz Fatime 
Nóra, Horváth Éva, Tripe Mónika, Horváth Kitti, Árgyelán Adrienn, Dankó Fruzsina Stefá-
nia, Szebellédi Áron

Kihelyeztük a szolidaritás jeléül a városházá-
ra a Szépvízről érkezett székely zászlót

Kérjük, adója 1%-val támogassa 
helyi civil szervezeteinket! 

Köszönjük!
Újkígyósért Közalapítvány 
Adószám: 20010379-1-04
Újkígyósi Polgárőrség 
Adószám: 18371299-1-04
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális 
Egyesület 
Adószám: 18370432-1-04
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete 
Adószám: 18378698-1-04
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Helyi Szervezete 
Adószám: 19052500-1-04
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért  
Alapítvány 
Adószám: 18380039-1-04
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú  
Egyesület 
Adószám: 18391242-1-04
Vadásztársaság 
Adószám: 19977771-2-04
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület 
Adószám: 18394001-1-04
Felföldi István Sport Egyesület 
Adószám: 19052634-1-04
Újkígyósi Szabadidő SC Kick-box Szakága 
Adószám: 18374508-1-04
Aranykalász Lovas Klub 
Adószám: 18376463-1-04

Meghívó Kedves újkígyósi lakosok! 
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület  

az idén megszervezi  

a III. VIRÁGVÁSÁRT! 
Jöjjön el, és válasszon a szebbnél szebb virágok közül! 

Helyszín: Újkígyós, piactér (Gyulai út). 
Időpont: 2013. április 20. (szombat) 14.00 órától.
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Elfogadták  
a kórházi beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. március 25-én 
megtartott ülésén a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház–Rendelőintézet által az 
újkígyósi lakóknak nyújtott egészség-
ügyi ellátásáról szóló tájékoztatót nyolc 
igen szavazattal elfogadta, valamint 
megköszönte az intézmény munkatár-
sainak a település lakói érdekében vég-
zett munkájukat.

Beszámoltak  
az egészségügyi dolgozók

A testület a lakosság egészségügyi hely-
zetéről szóló tájékoztatást, egyben a vál-
lalkozó háziorvosok, a gyermekorvos, a 
fogorvos és a védőnők 2012. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóit kilenc 
igen szavazattal fogadta el. A képviselők 
köszönetüket fejezik ki az orvosoknak, 
a védőnőknek és az egészségügyért dol-
gozóknak az elvégzett munkájukért.    

 
Megtartotta beszámolóját  

az „Ezüstág”
Az „Ezüstág” Gondozási Központ 2012. 
évi szakmai beszámolóját egyöntetű ki-
lenc igen szavazattal elfogadta a testület, 
és megköszönte az intézmény dolgozói-
nak a 2012-ben végzett áldozatos mun-
káját.

Elfogadták  
a civil szervezetek beszámolóit

A Vöröskereszt helyi szervezete, a 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
az „Ipolyi Arnold Népfőiskola” Kulturá-
lis Egyesület, az Újkígyósi Nagycsaládo- 
sok Közhasznú Egyesülete, a Moz-
gáskorlátozottak B. M. Egyesületének 
Kígyósi Csoportja, az Újkígyósi Kézi-
labda Club, az Aranykalász Lovas Klub, 
az Újkígyósi Futball Club, a Viharsarok 
Autó–Motor és Lovas Sportegyesület, 
az Újkígyósi Szabadidő SC (Kick-Box), 
a Felföldi István Sport Egyesület tevé-
kenységéről szóló beszámolót mind a 
kilenc képviselő elfogadta, és megkö-
szönte a civil szervezetek és sportegye-
sületek település érdekében végzett 
munkáját. A képviselő-testület felhív-
ta a civil szervezetek és sportegyesüle-

tek figyelmét arra, hogy a továbbiakban 
minden év januárjában a következő évre 
kért támogatási kérelemmel együtt ad-
ják le az előző évről szóló szöveges be-
számolót is. 

  
Támogatásban részesült  

az Újkígyós FC
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyós FC MLSZ 

TAO támogatási rendszer keretében 
benyújtott, a futballpálya és létesítmé-
nyei fejlesztésére irányuló pályázat-
hoz – az önrész biztosítása érdekében 
– az egyesületet 3 000 000 Ft támoga-
tásban részesíti a költségvetés általános 
tartalékalapjának terhére. A tervezett 
beruházások elvégzéséhez kiadott tu-
lajdonosi hozzájárulást jóváhagyta. A 
határozati javaslatra nyolc képviselő 
voksolt igennel és egy tartózkodott.

HaTÁRozaTok

Megállapították  a nyersanyagnormát és a térítési díjakat
A képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg az élelmezési tevékenysé-
get folytató intézményekben alkalmazandó nettó NYERSANYAGNORMÁT:

Nettó (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) 323
Szociális étkeztetést igénybe vevők (napi egyszeri) 288
Általános iskola és napköziotthonos nevelők 255
Önkormányzati dolgozók 255
Ezüstág Idősek Otthona, gondozottak 588
Ezüstág Idősek Otthona, alkalmazottak (napi egyszeri) 255
Külső személyek részére 255

Nyersanyag-
norma (Ft)

Rezsi
(Ft)

Nettó
(Ft)

Áfa
(Ft)

Bruttó
(Ft)

Bölcsődei alkalmazottak 255 315 570 154 724
Óvodai alkalmazottak 255 315 570 154 724
Gondozási központ, alkalmazottak 255 315 570 154 724
Általános iskolai nevelők 255 315 570 154 724
Konyhai alkalmazottak 255 315 570 154 724
Önkormányzat dolgozói 255 315 570 154 724
Ezüstág Idősek Otthona dolgozói 255 315 570 154 724
Külső személyek részére 255 315 570 154 724
Ezüstág lakói 588 375 963 260 1223

A képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy ezen határo-
zatban foglalt díjakat 2013. április 1. napjától alkalmazzák.

A képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján az 
alábbi nettó TÉRÍTÉSI DÍJAT állapítja meg:
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A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

Támogatták a közalapítványt
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazat-
tal döntött arról, hogy az Újkígyósért 
Közalapítvány Újkígyós, Kossuth u. 
41. szám alatti szervezetet – támogatá-
si kérelmének megfelelően – 820 000 
Ft támogatásban részesíti a 65 év felet-
ti újkígyósi lakosok számára, 2012 kará-
csonya alkalmából juttatott 1000 Ft-os 
ajándék utalvány vásárlására a költség-
vetés tartalékalapjának terhére.  A tes-
tület megbízta a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés megkötésével és a 
pénzügyi utalással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

  
Döntöttek az IFA-ból származó 

bevételről
Mind a kilenc képviselő igennel szava-
zott arra, hogy az idegenforgalmi adó-
ból származó bevételeinek a Jövő Építők 
Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment Közhasznú Egyesülete működé-
si költségeire átadott mértékét az eddigi 
20%-ról 41%-ra növeli. 

Szervezőbizottsági tagokat  
választottak

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Újkígyós település alapí-
tása évének 1814-et tekinti. Az alapítás 
200. évfordulója megünneplésének elő-
készítésére és az ünnepségsorozat meg-
szervezésére „200 éves Újkígyós – 2014” 
Szervezőbizottság néven munkacsopor-
tot hoz létre, melynek tagjaivá a követ-
kező személyeket választja meg: Balogh 
Lászlónét, Bánfi Erzsébetet, Domokos 
Zoltánt, Ecker Zoltánt, Gazsó Adriennt, 

Harangozó Imrét, Harangozó Jánosnét, 
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikót, dr. Rom-
vári Lászlót, Schríffert Bélát, Szebel- 
lédi Zoltánt, Szűcs Istvánnét, Tömösi 
Károlyt és Turovszki Krisztiánt. A 
szervezőbizottság tagjainak megválasz-
tására mind a kilenc képviselő igennel 
szavazott és egyúttal megbízta a polgár-
mestert az előkészítő feladatok koordi-
nálásával.

Átvállalták a hulladéklerakási 
járulék és a felügyeleti díj  

megfizetését
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igennel úgy 
döntött, hogy a hulladéktörvényben 
meghatározott 3000 Ft/tonna hulladék-
lerakási járulék és 100 Ft/fő/év felügye-
leti díj megfizetését az Újkígyós város 
közigazgatási területén lakó és a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás igény-
bevételére kötelezett magánszemélyek 
helyett mért hulladékmennyiség, illet-
ve 5461 fő alapján, számla ellenében a 
2013. évi költségvetése terhére az I. fél-
évre átvállalja. A képviselő-testület a II. 
félévre vonatkozó döntését a 2013. júni-
usi testületi ülésén hozza meg.

Jóváhagyták a kivitelező  
kiválasztására irányuló döntést

A képviselők hét igen, egy nem és egy 
tartózkodás mellett hagyták jóvá a 
Dél-békési Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás 2013. március 
22-én, az ivóvízminőség-javító prog-
ram megvalósítása tárgyában, a kivitele-
ző kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárásban hozott döntését. Egyben tu-
domásul vették, hogy a hálózatrekonst-

rukció teljes megvalósítására további 
forrásbevonásra lesz szükség, amelyhez 
az előzetes, feltételes közbeszerzési el-
járás lebonyolítása után a társulás nyújt-
son be támogatási kérelmet az irányító 
hatóság vezetőjéhez, illetve az önkor-
mányzat nyújtson be pályázatot a BM 
EU Önerő Alap elnyerésére. Ennek hi-
ányában a pályázat megvalósításához 
szükséges hiányzó forrást biztosítani kí-
vánja.

Elfogadták  
a Békés-Manifest Kft. szerződését

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békés-Manifest 
Köz szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a 
hulladékszállítási közszolgáltatási szer-
ződést kilenc igennel elfogadta, és 
megbízta a polgármestert a szerződés 
aláírásával.

A lejárt idejű határozatokról szóló 
jelentéseket elfogadták

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az 5/2013. (II. 11.), 6/2013. 
(II. 11.), 8/2013. (II. 11.), 9/2013. (II. 
11.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést egyhangú 
szavazással elfogadta.

Lemondott tízhavi tiszteletdíjáról 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Oláh Timót képviselőnek 
a 2013. márciustól a következő 10 havi 
tiszteletdíjáról történő lemondását ki-
lenc igen szavazattal elfogadta, és meg-
bízta a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a 
lemondással kapcsolatos pénzügyi in-
tézkedéseket tegye meg.

HaTÁRozaTok

Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – 
többször módosított – 2003. évi XCII. számú törvény 14. § 
(1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vonatkozó be-
vallását az adóévet követő május 31-ig kell megtennie.

Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2007. 
január 1. napjától a 27/2006. (XII. 12.) önkormányzati ren-
delettel módosított, 18/1998. (XII. 16.) számú önkormány-
zati rendelet alapján az adóalap 1,2 %-a.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallást 
interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le, vagy sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal információs pultjánál igé-
nyelheti.

A kitöltött bevallásokat 2013. május 31. napjáig a pénz-
ügyi osztályunkhoz (12-es szoba) megküldeni szíves- 
kedjék.

Virág Gábor adóügyi előadó
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Tájékoztató az őstermelői igazolványokról
Az őstermelői igazolványszám meg-
változását nem szükséges bejelenteni 
az MVH-hoz.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal 62/2013. (III. 29.) számú 
közleménye az őstermelői igazolvány-
szám változásának az Egységes Me-
zőgazdasági Rendszerbe történő 
bejelentésével kapcsolatos tudnivaló-
kat tartalmazza. 

A mezőgazdasági őstermelői iga-
zolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) 
korm.-rendelet 13. § (1) bekezdése 
alapján a 2009. január 1-je előtt kiál-
lított őstermelői igazolványok 2012. 
december 31-ig hatályosak. Ezen ren-
delkezés alapján az őstermelői tevé-
kenységet végző ügyfelek jelentős 
részénél az őstermelői igazolvány cse-
réje válik szükségessé.

A személyi jövedelemadóról szó-
ló 1995. évi CXVII. törvény (a továb-
biakban: szja tv.) 81/A §-ának 2012. 
december 28-tól hatályos módosí-
tott rendelkezése alapján a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH), mint az őstermelői igazol-
vány nyilvántartását ellátó mezőgaz-
dasági szakigazgatási szerv, az  adatok 
változásáról havonta adatot szolgál-
tat az adóhatóságnak, valamint az 
MVH-nak a mezőgazdasági ősterme-
lői igazolvány kiadásáról, bevonásáról, 
adatairól és az igazolványban szereplő 
adatok változásáról.

Az MVH eljárási törvény 29/A 
§-a alapján az MVH az ügyfelek nyil-
vántartott adatait a NÉBIH köz-
hiteles nyilvántartási rendszerének 
adataival összevetheti. Amennyiben az 
ügyfél nyilvántartott adatai és a köz-
hiteles nyilvántartás között eltérés 
van, az MVH az ügyfél-nyilvántartá-
si rendszerben átvezeti.

Így – az ügyfelek adminisztráci-
ós terheinek csökkentése érdekében – 
elkerülhető, hogy az érintett ügyfelek 
külön bejelentést tegyenek az MVH-
hoz az őstermelői igazolványuk szá-
mának megváltozásáról.

Csányi Marianna
agrárkamarai tanácsadó

2013-ban a hamarosan megnyíló felü-
leten az egységes kérelmet háromféle 
módon lehet benyújtani a MVH-hoz: 
amennyiben rendelkezik ügyfélkapus 
regisztrációval, saját ügyfélkapuján ke-
resztül, amennyiben nem rendelkezik, 
technikai közreműködő vagy megha-
talmazott útján.

Technikai közreműködők  az agrár-
kamarai tanácsadók és a falugazdászok 
is lehetnek.

A korábbi években használt jelszó 
érvényes; amennyiben valaki elveszí-
tette vagy elfelejtette, új jelszót bár-
mely megyei MVH-kirendeltségen 
kérhet.

A SAPS és a termeléshez kötött ki-
egészítő nemzeti támogatások esetében 
az a termelő jogosult az adott területre 
támogatást igényelni, aki 2013. június 
10-én a földhasználati nyilvántartás-
ba bejegyzett földhasználó, a támogat-
ható terület eléri szántó esetében az  1 
hektárt, ültetvény esetében a 0,31 hek-
tárt. Az igénylési területegység (tábla) 
támogatható területének el kell érnie a 
0,25 hektárt.

Az egységes kérelmet benyújtóknak  
külön jelölniük  kell az elektronikus 
kérelemkitöltő felületen, amennyiben 
igényelni kívánják a következő támo-
gatásokat:

EMVA – AKG, elkülönített zöld-
ség-gyümölcs támogatás, kérődző 
szerkezetátalakítási támogatás, zöld-
ség-gyümölcs szerkezetátalakítási tá-
mogatás, agrárkár-enyhítési rendszer, 
mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatás.

KAT , EMVA – Natura 2000 gyep-
területek támogatás szempontjából 
jogszerű földhasználó: 2012. szeptem-
ber 1. és 2013. augusztus 31. között a 
földhasználati nyilvántartásban be-
jegyzett földhasználóként szerepel.

Javasolt minél korábban nekilátni 
a kérelemkitöltésnek (erre április el-
ső felétől van lehetőség), mivel ebben 
az esetben elég idő marad a szankció-
mentes pontosításra, az esetleges adat-
hiányok pótlására.

Varga Magdolna
agrárkamarai tanácsadó

30/331-0439

EGySéGES kéRElEM – 2013. Tojásfestő verseny  
eredményei

A Kígyós Művészeti Egyesület által 
meghirdetett tojásfestő versenyre több 
mint ötven alkotás érkezett a Petőfi 
Sándor Művelődési Házba. 2013. már-
cius 26-án Harangozó Imre nyitotta meg 
a kiállítást, melyet az eredményhirdetés 
követett. A zsűri tagjainak igen nehéz 
volt a feladata, hiszen számtalan ötletes 
és különlegesen díszített alkotás közül 
kellett kiválasztania a legjobbakat. 

Díjazottak:
•  Csiffáry Zsuzsanna I. hely  

(felnőtt kategória)
•  Botos Aliz és Botos Renáta I. hely 

(iskolás kategória)
•  Juhász Vivien I. hely  

(óvodás kategória)
•  Skoperda Jánosné II. hely  

(felnőtt kategória)
•  Bánfi Viktória II. hely  

(iskolás kategória)
•  Balázsházi Kitti III. hely  

(felnőtt kategória)
•  Leszkó Laura III. hely  

(iskolás kategória)
•  Jenei Petra és Oláh Imola  

– Legmókásabb Alkotás díj
•  Békési Zoltánné és Czeglédiné Barna 

Ágnes – Legkreatívabb Alkotás díj
•  Leszkó Henrietta  

– Legvirágosabb Alkotás díj
•  Sipka Renáta  

– Legbájosabb Alkotás díj
•  Bodor Mariann  

– Legfodrosabb Alkotás díj
A megnyitó és a díjazás támogatói a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár, az Újkígyósért Közalapítvány és a 
Kígyós Művészeti Egyesület voltak.

Gazsó Adrienn
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Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. március végi 

soros ülésén tárgyalta az újkígyósi lako-
sok egészségügyi ellátásának helyzetét. 
Ennek keretében dr. Becsei László, a bé-
késcsabai Réthy Pál Kórház és Rendelő-
intézet főigazgató főorvosa tájékoztatta a 
képviselő-testületet – és a kábeltelevízió 
nézőit – az újkígyósiak egészségügyi el-
látásáról.

Tájékoztatójában kiemelte, hogy a 
Réthy Pál Kórház–Rendelőintézet 2012. 
május elsejétől állami irányítás alá került, 
a tulajdonosi jogokat ettől az időponttól 
kezdődően a Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési 
Intézet (GYEMSZI) gyakorolja, a be-
tegellátás tekintetében azonban ez egyál-
talán nem érezhető változás. 

Beszámolt arról, hogy az intézmény 
aktív ágyainak száma 2012. második 
félévtől a szájsebészeten 5, míg a kéz-
sebészeten 10 ággyal csökkent. Belső, 
intézményen belüli átcsoportosítás ered-
ményeképpen a sebészeti osztály 3 ágya 
és a traumatológiai osztály 2 aktív ágya - 
a minimumfeltételek teljesülése érdeké-
ben átkerült a neurológiára.

Az intézmény finanszírozási rend-
szerében is történt változás, mely az in-
tézmény mozgásterének a szűkítéséhez 
vezet. A volumenkorlát feletti teljesít-
mények elszámolásának lehetősége meg-
maradt, de a degresszív sáv mértéke, 
valamint annak fajlagos értéke csökkent. 
Az intézmény betegforgalma a volumen-
korlát miatt nem tud lényegesen növe-
kedni. (A járóbeteg-szakellátás esetében 
ez a csökkenés lényegesen jelentősebb.) 

2012-ben a fekvőbeteg-szakellátást  
540 esetben újkígyósi lakosok vették 
igénybe, a krónikus ellátások esetében 
nem volt változás, azonban a fül-orr-gé-
gészet esetében 50%-os csökkenés fi-
gyelhető meg. Az egynapos ellátások 
tekintetében a betegforgalom 53 fő, to-
vábbra is a nőgyógyászat és szemészet je-
lenti az ellátások jelentős hányadát.

A szűréseken megjelent lakosok száma 
sajnálatos módon lényegesen csökkent, 
ennek a tendenciának a megváltoztatásá-
ra nyomatékosan felhívta a figyelmet.

Dr. Becsei László főigazgató beszá-
molt arról is, hogy pályázat segítségével 
2014. június 30-ig egy korszerű hotel-
szárnnyal bővülhet az intézmény, szintén 
pályázat eredményeként a rehabilitáci-
ós osztály fejlesztésére, nappali kórházi 

ágyak kialakítására nyílik lehetőség, mely 
projekt várhatóan az év végéig befejező-
dik. Az intézmény célja az intézményben 
folyó szakellátás minőségének fejlesztése, 
az orvosok és szakdolgozók megtartása, 
helyben foglalkoztatása, melynek meg-
valósulása két TÁMOP-os pályázat sike-
rességének köszönhető.

Újkígyós város egészségügyi ellátását 
az intézményben egységesen, a szakmai 
irányelveknek megfelelően biztosítják 
továbbra is. Változatlan szakdolgozói lét-
számmal látja el az intézmény ez évben is 
az egészségügyi feladatokat. 

Dr. Becsei László főigazgató főor-
vos a képviselői kérdésekre adott válaszá-
ban kifejtette, hogy hétvégén biztonsági 
okokból be van zárva a kórház épületé-
nek régi főbejárata, egyelőre csak ígéretet 
tud adni arra vonatkozóan, hogy meg-
fontolják a képviselői javaslatot.

További válaszában kifejtette, hogy 
az OEP által finanszírozott intézmé-
nyekben, így a békéscsabai Réthy Pál 
kórházban sem lehetséges a csípőproté-
zis-műtétre várakozó beteg műtétjének 
előbbre hozása abban az esetben sem, ha 
a beteg a műtét teljes költségét megfi-
nanszírozná. A sürgősségi osztályon való 
hosszas várakozás pedig azért fordul elő, 
mert a beutaló nélkül érkezőket is el kell 
látnia a sürgősségi osztálynak, a mentő-
szolgálattal érkező betegek is hamarabb 
kerülnek sorra, és az eset súlyosságától 
függő sorrendben próbálják ellátni a be-
tegeket. 

Dr. Hunya Sarolta vállalkozó házior-
vos beszámolt arról, hogy a lakosságszám 
– hasonlóan több Békés megyei telepü-
léshez – náluk is folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat. Ennek ellenére a na-
pi betegforgalom 60-70 fő átlagosan, és 
így a 4 órás rendelési időtartam helyett 
olykor 5-6 óra is a rendelési idő. A há-
romhavi gyógyszer felírása továbbra is 
folytatható, ezzel csökkenthető a beteg-
forgalom. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
nagyon súlyos esetben (pl. beindult szü-
lés, súlyos közlekedési vagy háztartá-
si baleset, eszméletvesztés, erős fulladás 
stb.) közvetlenül is hívható a mentőszol-
gálat 104-es telefonszáma. Praxisában 
jellemző betegség a magas vérnyomás, 
de magas a mozgásszervi megbetegedés-
ben szenvedők és a cukorbetegek száma 
is. Felhívta a figyelmet a megelőzés fon-
tosságára, a szűrővizsgálatokon történő 
rendszeres részvételre, hiszen a betegsé-

gek korai stádiumban történő felismerése 
jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.

Dr. Laczó Attila fogszakorvos írásos 
beszámolójában említést tett a dióda-lé-
zer beüzemelésének következtében elért 
minőségi változásról, azonban megoldás-
ra váró problémaként a kezelőegység el-
öregedéséről számolt be.

Dr. Marossy László, a II. körzet vállal-
kozó háziorvosa arról tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy a jelentős számban 
beadott védőoltásoknak köszönhetően a 
praxisában nem alakult ki influenzajár-
vány. Tapasztalata szerint tovább szapo-
rodik a pénztelen, gyógyszereit megvenni 
nem képes betegek száma. Gondozási 
statisztikája hasonló képet mutat, mint az 
I. körzeté: a magas vérnyomásban szenve-
dők száma jelentős, azt követi a cukorbe-
tegség, pszichiátriai, majd a mozgásszervi 
betegségek.

Dr. Salajkó Erika házi gyermekorvos 
elmondta, hogy a praxisa 0–18 éves kor-
osztályból tevődik össze. A gyermekor-
vosi munka egyrészt akut betegellátásból, 
heveny és idült betegségben szenvedők 
szakrendelésre történő irányításából áll, 
másrészt a prevenció és a szűrővizsgá-
latok végzéséből. Az elmúlt évben 262 
gyermeket utalt be Békéscsabára szak-
rendelésre járóbetegként, ahol részletesen 
kivizsgálták a hipertónia, elhúzódó fejfá-
jás, mellkasi fájdalom és egyéb krónikus 
jellegű panaszokkal jelentkező betegeket. 
Mind a békéscsabai, mind a gyulai kór-
ház gyermekosztályával jó szakmai kap-
csolatot ápolnak.

A védőnői szolgálat részéről Gedó 
Gáborné védőnő összegezte a családok 
egészségének megőrzésére, segítésére irá-
nyuló preventív tevékenység, az egész-
ségromlás megelőzése érdekében végzett 
egészségnevelés, az emberek céltudatos 
magatartásának kialakítására irányuló 
védőnői munkát. A területi védőnő nő-
védelmi, várandósgondozási, gyermek-
ágyasok gondozási, csecsemőgondozási, 
kisdedgondozási, gyermekek gondozási 
feladatait látja el. Beszámolt arról, hogy az 
oktatási-nevelési intézményekben milyen 
tevékenységeket végeztek az elmúlt év-
ben, pl. előadásokat tartottak az általános 
iskolában a helyes és egészséges táplálko-
zásról, a dohányzás ártalmairól, személyi 
higiénéről, testékszerek viselésének ve-
szélyeiről. A védőnői szolgálat védőnője 
is hangsúlyozta a szűrések fontosságát.

Máténé Kiss Mária

Összefoglaló az egészségügyi ellátásról Újkígyóson
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FOGADÓÓRA:
A program előtt 16 órától a polgármesteri hivatalban  

Vantara Gyula országgyűlési képviselő, választókerületi elnök  
fogadóórát tart. 

A fogadóórára jelentkezni lehet:
a polgármesteri hivatalban telefonon vagy személyesen.

MEGHÍVÓ
Vantara Gyula választókerületi elnök, országgyűlési képviselő  
tisztelettel meghívja Önt a „Beszélgetés országos témákról” 
című rendezvényre. 

 PROGRAM:
Vantara Gyula ismerteti az Újkígyós és Békéscsaba előtt álló 
közös fejlesztési lehetőségeket, terveket, válaszol a közönség 
által feltett kérdésekre. 

A beszélgetés ideje: 2013. április 19. 17 óra
Helye: Újkígyós, művelődési ház

A rendezvényen nagyon sok szeretettel várjuk!

„FUSS AZ ÉLETEDÉRT!”
ÚJkÍGyÓS, 2013. MÁJUS 17–18.

Előzetes program

MÁJUS 17. (pénTEk)
Gyülekező
Köszöntő, közös bemelegítés 

A megjelenteket Szebellédi Zoltán polgármester  
köszönti

„FUTASULI” –  Közös futás Újkígyós utcáin  
Alsó tagozatosok: kb 1,5 km 
Felső tagozatosok: kb 3,0 km

Sportprogramok  
a Széchenyi István Általános Iskola szervezésében

Felföldi Kupa – a Felföldi István Sport Egyesület  
szervezésében egész nap kézilabda-mérkőzések,  
melynek helyszíne a Felföldi István Tornaterem

Eredményhirdetés  
(a legeredményesebb diákok díjazása)

Közös ebéd  
(az általános iskolások részére)

Nemzetközi kerékpáros körverseny 
Lassúsági és gyorsasági versenyek 8 korcsoportnak

 Nevezni május 15-ig lehet az iskolában és  
a művelődési házban

Kerékpáros körverseny eredményhirdetése
Barátságos mérkőzések a Felföldi István Tornateremben
„FUTAVÁROS” – városi futás 
Kisvárosi Esték 
Az SZKT által szervezett futóverseny  
eredményhirdetése

MÁJUS 18. (SzoMbaT)
 Sportbál

Helyszín: Soproni Söröző és Étterem
Jegyek csak elővételben kaphatók!

A programokról bővebb információt a plakátokon,  
szórólapokon és a városi honlapon olvashatnak!

„Beszélgetés országos témákról”

„Beszélgetés országos témákról”

A Szülők Képviselő-testülete idén is várja a gyermekeket, 
szüleiket és minden kedves mozogni vágyót 

május 6–17-ig 
az immár hagyományos 

SZK T-futásra! 
Hétköznaponként a szokásos módon az iskola elől  

indulnak a futók és a görkorisok,  
kiegészülve idén a kerékpárosokkal! 

Tíz nap mozgás az egészséges életmód jegyében, együtt,  
egy jó közösségben!

Tavaszköszöntô 
utcabál

2013. április 30-án (kedden) 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház  

szervezésében
Program: 
17.30  Kiállításmegnyitó (a Kreatív Műhely  

foglalkozásokon részt vevő gyerekek alkotásaiból) 
18.30 Gyülekező – Muzsikára 
19.00  Tavaszköszöntő, fáklyás felvonulás  

– az esti fellépő zenekar lovas kocsis felvezetésével
20.00–23.00 Teraszbál a művelődési ház teraszán

Fellép:  

az Elefánt Band és Surda Jazz (Békéscsaba)
Kívánságműsor, retrobuli 

(A helyszínen büfé üzemel.)

Szeretettel várjuk a ”falu” apraját-nagyját!
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KÉRDÉSEK
Kérem, írja le kérdését, amire a rendezvényen választ szeret-
ne kapni.

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

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

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

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

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

Elérhetőségek: 

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

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

Köszönjük.

BÉKÉS MEGYEI CSALÁD,  
ESÉLYTEREMTÉSI  
ÉS ÖNKÉNTES HÁZ 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS  
KÖZPONT

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz.
Irodavezető: 20/264-4463. E-mail: eselyhaz.bcs@gmail.com

A CsEÖH minden tevékenységével a hátrányos helyzetű, 
diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társa-
dalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó 
szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását tartja 
szem előtt, reagálva a megyei sajátosságokra, problémákra. 
Tevékenysége fókuszában az alábbi diszkriminációs 
okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak: 
fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), 
mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hát-
rányos helyzetű településeken élők), a családok és az ön-
kéntesség.

ÜGYFÉLFOGADÁS munkanapokon 9-13 óráig.

Programunk  

az

                                                      

támogatásával valósul meg.

A CsEÖH egy 28 éves, akut myleoid leukémiában szenvedő 
medgyesegyházi háromgyermekes édesanyának segít forrásokat 
előteremteni a kezeléséhez, csontvelő-átültetéshez, illetve há-
zukban egy steril szoba kialakításához.
Fűriné Zubán Tünde megsegítésére összefogást kezdeménye-
zett a helyi Boldog Otthon Alapítvány (elnöke: Balogné Süli 
Beáta, tel.: 06-30/663-1164), akik jótékonysági rendezvényt, 
gyűjtést is szerveznek a beteg anyuka felgyógyulása érdekében.

A támogatásokat  
a Medgyesegyházi Boldog Otthon Alapítvány  

gyűjti „Tünde” megjelöléssel.
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet,  

Medgyesegyházi kirendeltsége:

53500614-11753726

anyakönyVI HÍREk

2013. február hó:
SzületéSek:

Böőr Réka Hanna (3580 g, 57 cm), Budapest, 2013. március 8., 
édesanyja: Gál Kitti, édesapja: Böőr Krisztián.

Csatlós Gábor (3850 g, 52 cm), Békéscsaba, 2013. március 21., 
édesanyja: Németh Katalin, édesapja: Csatlós Zsolt.

házaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2013. március 22., menyasszony: Rácz 

Veronika Viktória újkígyósi lakos, vőlegény: Oláh Endre békés-
csabai lakos.

haláleSetek:
Oláh Józsefné Kunszabó Anna Katalin, született: 1921. július 26., 

elhunyt: Békéscsaba, 2013. március 2., volt Újkígyós, Tormási 
u. 11. szám alatti lakos. 

Domokos Ferenc, született: 1939. január 4., elhunyt: Újkígyós, 2013. 
március 17., volt Újkígyós, Petőfi u. 12. szám alatti lakos.

Zsótér Antal, született: 1933. január 31., elhunyt: Gyula, 2013. 
március 26., volt Újkígyós, Újköz u. 21. szám alatti lakos.

„Beszélgetés országos témákról”

„Beszélgetés országos témákról”

orvosi ügyelet  
központi telefonszáma:  

247-787
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Március 9-én a Kisvárosi Esték 
programsorozat keretein belül 

megrendezésre került a  Moldvai csán-
gó–magyar kulturális est. A rendezvényt 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola, a Pető-
fi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 

valamint Újkígyós Város Önkormány-
zata szervezte. Támogató volt továbbá 
az Újkígyósi Sütőipari Bt., akik a ven-
déglátásban segítettek. 

A műsorban hiteles moldvai ma-
gyar hagyományőrzők szólaltak meg. 
A program díszvendége Duma-Ist-
ván András költő, a Szeret-Klézse Ala-
pítvány elnöke volt, a zenés előadást és 
a táncházat az Ókörös Trió autentikus 
moldvai népzenét játszó békéscsabai ze-
nekar biztosította.

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1 számú pro-
jektben részt vevő gyermekek a nézők 
sorain belül a műsorral kapcsolatos váz-
latokat készítettek, fotóztak, jegyzetel-
tek, dokumentáltak. Lehetőségük nyílt 
megismerkedni a moldvai kultúrával, 
népzenével és hangszerekkel, valamint a 
csángó asszonyok jóvoltából népdalok-
kal, tánccal és hagyományőrző viseletek-
kel. Az esten készült vázlatokból azóta 

folyamatosan, valamennyi műhelyfog-
lalkozáson készítik a festményeket, ne-
mezeket, ékszereket és fafaragásokat. A 
fotó- és filmműhelyekben válogatják a 
műsoron készült felvételeket. 

Április 30-án 17.00 órától a Pető-
fi Sándor Művelődési Házban kiállítás 
nyílik a gyermekek munkáiból, ahol a 
csángó esten készült alkotásokat is meg-
tekinthetik a látogatók. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a gyerekek és az 
oktatók.

Gazsó Adrienn

Moldvai csángó–magyar est és műhelyfoglalkozás

Településünkön Újkígyós Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testü-

lete fontos feladatnak tartja a gazdátlan 
vagy elkóborolt ebek befogását, illetve a 
befogást követően az állatvédelmi szem-
pontoknak megfelelő elhelyezését. 

Sajnos a városban is folyamatosan 
megjelennek vagy jelen vannak az utcá-
ra kitett, otthonról elszökött ebek, me-
lyek jelenlétükkel nyugalmatlanságot 
kelthetnek, balesetveszélyt, esetlegesen 
károkat okoznak. 

A kóbor ebek befogására több le-
hetősége adódik az önkormányzat-
nak. Újkígyós város olyan példaértékű 
együttműködést alakított ki ezen a té-
ren, melyet azóta több település is átvett, 
gyakorlatban sikeresen alkalmaz.

Ennek keretében egy, a feladatra ön-
ként vállalkozó helyi lakos – költségei-
nek megtérítése mellett – vállalta, hogy 
az utcán kóborló ebeket bejelentésre, 
vagy saját, ez irányú felderítő munkájá-
nak eredményeként befogja, a befogott 
ebeket saját maga által kialakított, ha-
tósági engedélyekkel rendelkező telep-
helyén elhelyezi. Tevékenységét nagy 
hozzáértéssel, a kutyák tenyésztése és 
képzése terén szerzett sokéves tapasz-
talata segítségével látja el. Az önkor-
mányzat ellátta mindazon eszközökkel, 

melyek tevékenységét lehetővé teszik. 
Nagyon nehéz azonban a hatósági elő-
írások miatt beszerezni olyan ténylege-
sen használható altatóanyagot, mely a 
hatékony, gyors befogást biztosíthatná.

Önmagában ez még nem rendezné 
megnyugtatóan a kérdést, hiszen az így 
befogott ebek száma eléri az évi 70-110 
darabot. A befogott ebek végleges el-
helyezése érdekében szerződést kötött 
az önkormányzat egy gyulai székhelyű 
alapítvánnyal, mely telephelyén szintén 
hatósági engedélyek birtokában befo-
gadja a településről az említett vállalko-
zó által odaszállított ebeket, melyek az 
állat-egészségügyi intézkedések meg-
tétele után, rövid időn belül az alapít-
vánnyal kapcsolatban álló – elsősorban 
németországi – társszervezetek által el-
szállításra kerülnek, ahol minden eset-
ben gazdára találnak. 

Ezen egységes rendszer lehetővé teszi 
a kóbor ebek észlelést követően történő 
szakszerű befogását, a jogi előírásoknak 
megfelelő ideiglenes elhelyezését úgy, 
hogy nem történik meg az állatok ké-
sőbbi kiirtása, hanem azok új otthonba 
fogadással egyben új lehetőséget kap-
nak. Ezen példaértékű, több éve fennálló 
együttműködést azóta több környékbe-
li önkormányzat mintaként átvette, és 

a fenti szereplőkkel hasonló együttmű-
ködést folytatnak. Mindig is szívesen és 
büszkén adtunk tájékoztatást más tele-
püléseknek érdeklődésük alkalmával.

Sajnos ezen erőfeszítések ellenére is 
rendszeresen előfordul, hogy az ebek az 
utcára kerülnek, és azonnal nem lesz- 
nek befogva. A lakosság anyagi lehe-
tőségeinek romlása, az ebek veszettség 
elleni oltásának magas díjai, a kutyák 
kötelező, chippel való ellátása vagy ép-
pen egy augusztus 20-i tűzijáték, mind-
mind növelhetik az utcán kóborló 
állatok számát.

Állandó hirdetésben biztosítjuk a la-
kosság részére a bejelentés lehetőségét, 
ezentúl a képviselő-testület évente be-
számoltatja az érintett szereplőket, és a 
legutóbbi határozatában kérte, hogy a 
befogással megbízott vállalkozó rend-
szeresen, bejelentés nélkül is járja kör-
be a települést a kóbor ebek felderítése 
érdekében. Ezen jelentőszolgálati fel-
adattal az önkormányzatnál dolgozó, a 
közterületen rendszeresen megjelenő 
dolgozók is meg vannak bízva.

Az önkormányzat bízik abban, hogy 
a körültekintő munkának köszönhetően 
kevesebb és kevesebb kóbor eb szaladgál 
majd az utcákon.

dr. Csatlós László jegyző

Kóbor ebek Újkígyóson
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Segíteni jó! Ezt tükrözi az „Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
eddigi munkája is, hiszen mindeddig 
86 önkéntes összesen 749 órát dol-
gozott, segített szociális, oktatási és 
egészségügyi területen. 

Az „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesület TÁMOP-5.5.2-11/2- 
2012-0129 azonosítószámú, „Pont” az 
önkéntességért című projektje 2012. 
november 1-jén indult. Tavaly novem-
berben az egyesület 17 együttműködési 
megállapodást kötött az önkormányzat-
tal és intézményeivel, valamint több civil 
szervezettel. Ugyancsak ebben a hónap-
ban alakították ki az Újkígyósi Önkén-
tes Pontot, amely rövid ideig a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban működött, 
majd átköltözött a Civil Házba, a Pető-
fi utca 38. alá.

A program az önkéntesség világnap-
ján, 2012. december 5-én indult. Az 
egyesület a helyi újságban, a megyei na-
pilapban, plakátokon, szórólapokon to - 
borzott önkénteseket Újkígyóson, Sza-
badkígyóson és Csabaszabadiban.

Az, hogy a segíteni akarás nem ve-
szett ki a világból, mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy indulása óta 86 önkéntes 
csatlakozott a programhoz – 749 mun-

kaórával segítve a helyi közösségeket.  
Az egyesület tapasztalatai szerint a leg-
többen azért csatlakoznak a programhoz, 
mert fontosnak érzik, hogy segítsenek 
szűkebb környezetükben. Emellett az 
önkéntes munka remek alkalom a kap-
csolatépítésre, az ismerkedésre is, ami 
álláskeresőknél az elhelyezkedést köny-
nyítheti meg. A diákok, fiatalok pedig 
az önkéntes munkával szakmai tapasz-
talatot szerezhetnek, amit később ön-
életrajzukban is feltüntethetnek.

Az önkéntesek több feladatot is vé-
geztek. Segítettek a napközis konyhán, 
a települési rendezvények lebonyolí-
tásában, véradáskor, a szociális intéz-
ményekben, de jelen voltak, vannak az 
iskolában és az óvodában is.

Az önkéntestoborzás természete-
sen nem fejeződött be. Az egyesület 
eddig három rendezvényen képvisel-
tette magát és keresett önkénteseket, 
de emellett továbbra is várják a segíte-
ni akarók jelentkezését, hiszen az ön-
kéntesség olyan tevékenység, amely a 
közösség hasznára, mások megsegítésé-
re irányul, miközben mi magunk is fej-
lődünk és tapasztalatokat gyűjtünk. A 
részletes tájékoztatást megtalálja a www.
ujkigyosionkentespont.hu honlapon.

ökokör  
Újkígyóson

Kevesebb hulladék, kevesebb energia,  
kevesebb víz = olcsóbb háztartás. 

ÖkoKört indít az „Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület. A program 
célja gyakorlati tippekkel, mérésekkel 
bemutatni, hogyan tehető olcsóbbá egy 
háztartás, hogyan csökkenthetjük apró 
trükkökkel a víz- és energiafogyasztást, 
a hulladéktermelést. 

Házigazda:  
Kovács Attila György.

Első találkozás:  
április 19., péntek 17.00 óra. 

Helyszín:  
Önkéntes Pont, Petőfi u. 38.  
(mozi melletti Civil Ház).

Építs karriert tudatosan! Karrierépíté-
si, álláskeresési trükkök pályakezdőknek 
és diákoknak. Az „Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület még tanuló és 
pályakezdő fiatalokat vár karrierépítő be-
szélgetés sorozatára. 
Első találkozás:  április 20. szombat,  

16.00 óra. 
Helyszín:  Önkéntes Pont, Petőfi u. 38. 

(mozi melletti Civil Ház). 

Házigazda: Kovács Attila György.
Tervezett témák:
–  Mit ér a jó cégér? Önmenedzselés,  

karrierépítés 
–  Ki a nyúl a halpiacon? Munkaerő-piaci  

mustra 
–  Bemutatkozom, tehát vagyok.  

Önéletrajzíró technikák
–  Mondd, te kit választanál?  

Állásinterjú-minták

TÁMop-5.5.2-11/2-2012-0129
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu  •  Tel.: 06-20/506-5516

karrierépítő beszélgetések

az önkéntesség  
mások megsegítésére irányul

önISMERETI  
csoport indul

Cél:  az önismeret mélyítése, melyen 
keresztül a résztvevő megismeri és el-
fogadja erősségeit, képességeit.
Módszer: kötetlen beszélgetés, ön-
ismereti és kommunikációs játékok, 
kérdő ívek.

Résztvevők száma: 9–12 fő.
Csoportsegítő: Vida Klára.

Jelentkezési határidő: 
2013. április 18. 16.00.

Első csoportfoglalkozás: 
2013. április 20. 17.30.

Jelentkezni telefonon vagy  
elektronikus úton a csoportsegítőnél: 

Vida Klára,  
„Ezüstág” Gondozási Központ, 
tel.: 66/554-200, 66/554-207. 

ezustag@ujkigyos.hu.
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Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasz-
nú Egyesület V. alkalommal csatlako-
zott március 23-án a „FÖLD ÓRÁJA” 
világméretű felhíváshoz és szervezett 
gyertyafényes estét a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban. Az ilyenkor kötelező 
villanyoltás mellett színes programok-
kal, valamint zsíros kenyérrel, teával és 
forralt borral várták az érdeklődőket. 

A „FÖLD ÓRÁJA” akció a klímavé-
delem fontosságára hívta fel a figyelmet. 
A programon az egyesület elnöke, Nagy 
Tiborné az energiatakarékosság fon-
tosságáról beszélt, majd a Bacsa László 
néptánctanár vezette újkígyósi néptánc-
csoport előadása nyitotta meg a rendez-
vényt. Nagy László és dr. Pingné Kupkai 
Éva, a „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület koordinátora és munkatársa a 
papírbrikettgyártásról és egy ehhez kap-
csolódó, Újkígyóson megvalósuló min-
taprojektről tartott tájékoztatást, majd 
bemutatkozott a Kígyósi Vadásztársa-
ság. Az előadás alatt filmen követhet-
tük végig a külföldi vadászokkal együtt 
a közös vadászat mozzanatait.  

Mindkét előadást nagy érdeklődés 
kísérte, amit jelzett, hogy az előadók-
nak több kérdésre is válaszolniuk kellett. 
A rendezvényen Szebellédi-Szász Erzsé-
bet és dr. Gurbity Gábor citeramuzsikával 
szórakoztatták a közönséget. A progra-
mot villanyoltás, majd gyertyagyújtás és 
kötetlen beszélgetés zárta.

Kiszely József, településünk szülöttje 
ez év március 14-én töltötte be 90. 

életévét. Erre a jeles napra nagyon ké-
szült ő is, valamint az egész családja is. 
Kisvárosunkban sokan ismerték és is-
merik, hiszen 62 éven keresztül férfi-női 
fodrászként dolgozott sokak megelége-
désére.

1923. március 14-én született föld-
műves családba. Nyolcan voltak testvé-
rek, a felnőttkort hatan élték meg, mára 
három élő testvér maradt.

Az elemi iskola elvégzése után bor-
bélyinasnak „adta” édesapja, mondván: 
„kicsi vagy, fiam, jó leszel borbélynak”. 
Ő ennek akkoriban nem örült annyira,  
hiszen – jó tanuló révén – tovább szere-
tett volna iskolába járni. De hát ki mert 
volna ellenkezni a szülői döntéssel? Ké-
sőbb nagyon megszerette a munkáját, 
ami egyre inkább hivatássá vált számá-
ra. A mai napig egy-két kedves ismerős, 
barát időről időre bekopog hozzá azzal, 
hogy „nyírjon meg, Józsi bácsi, és be-
szélgessünk közben egy kicsit”. 

Miután a szakmát kitanulta, Békés-
csabán dolgozott segédként. A háború 
vége felé besorozták, Dániába került ha-
difogságba. Az odavezető úton felrob-
bantották a vasúti szerelvényt, amelyben 
utazott, és ekkor maradandó sérülése-
ket szenvedett. Hazakerülése után meg-
nyitotta fodrászüzletét Újkígyóson, ahol 
gyakran napi 16-17 órát is dolgozott. Az 
idősebbek még emlékeznek rá, milyen 
sokan összegyűltek esténként a fodrász-
üzletben, hogy ott a „nyírás”, borotválás 
mellett hangulatos beszélgetéseket foly-
tassanak.

1955-ben megnősült, feleségül vette 
Oláh Veronikát, akivel a mai napig a leg-
nagyobb harmóniában együtt él. Felesé-

gét megtanította a fodrászmesterségre, 
így hosszú évtizedekig ketten dolgoz-
tak a fodrászatban. Két lányuk született, 
akiket szeretettel, féltő gondoskodás-
sal neveltek fel. Jelenleg számára a leg-
nagyobb örömet a család jelenti: négy 
unokája, három dédunokája boldogsá-
got hoz minden alkalommal, amikor 
ellátogatnak „tatához”. Ilyenkor sokat 
mesél a régmúltról, leginkább a gyer-
mekkori csínytevésekről, amit Béla 
öccsével együtt követtek el. Élete folya-
mán sokat olvasott (sokszor alvás he-
lyett is), és jelenleg is szívesen forgatja 
a kedvenc Jókai-regényeket vagy a had-
történeti könyveket.

Születésnapján lányai, vejei, unokái 
és párjaik, dédunokái mindannyian ösz-
szegyűltek, és egy finom vacsora mellett 
köszöntötték Józsi bácsit. Szebellédi Zol-
tán polgármester úr szintén köszöntötte, 
ami az ünnepelt számára külön örömet 
okozott, hiszem alkalom nyílt a kedves 
emlékek felelevenítésére.

Kiszely József családja

„Kicsi vagy, fiam, jó leszel borbélynak”Energiatakarékosság, 
klímavédelem

Helyreigazítás
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület 2012. évi összefoglalójában té-
vesen jelent meg a felügyelőbizottsági tag 
neve. Helyesen: Révész Ferencné. Elnézést 
kérünk a tévedésért!

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kígyósi Szervezete 

tisztelettel meghívja Önt  
2013. április 27-én, szombaton 18 órától az Ászok Sörözőben  

megrendezésre kerülő VACSORÁJÁRA.
Menü: raguleves (szabad szedéssel), Kígyós tál

Ár: 1500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2013. április 25. (csütörtök)

Jelentkezni Sántha Lászlónénál, Fekete Nándornénál és Sávolt Jánosnál lehet.
Zene, tombola, tánc várja a kikapcsolódni vágyókat!

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

A polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:  8–12 óráig és 13–16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig,  
 délután nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8–12 óráig,  

délután nincs ügyfélfogadás
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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: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

H I R D E T M É N Y
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a TAPPE Kft. a 
2013. év hátralévő részében az alábbi időpontokban 
szállítja el a város területéről a komposztálható zöldhul-
ladékot:

2013. május 25. (szombat)
2013. augusztus 17. (szombat)
2013. szeptember 7. (szombat)
2013. október 26. (szombat)
2013. november 16. (szombat)

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a fenti időpontokban csak 
komposztálható zöldhulladékot tegyenek ki, mert ezeken a 
napokon a szolgáltató egyéb hulladékot nem szállít el!
A korábbi gyakorlattól (kéthetenként történő elszál-
lítás) történő eltérés oka az, hogy önkormányzatunk a 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fej-
lesztésének érdekében létrehozott Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás tagjaként új hulladék-
gazdálkodási rendszer kialakítását hajtja végre. A 2014. 
év végéig megvalósuló új rendszer kialakításának része 
a szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék-kezelés 
rendszerének kialakítása is. 
A Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 
2013. évre a zöldhulladék elszállítását összesen évi hat 
alkalommal vállalta, és a szemétszállítási díjat csak az 
infláció mértékével emelte. 
Az időpontok meghatározása a vélelmezett tömeges 
hulladékkeletkezés figyelembevételével történt.
Megértésüket köszönjük!

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

Zöldhulladék elszállításával 
kapcsolatos változások

A települési hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés a Tappe Kft.-vel 2012. augusztus 31-én megszűnt. 
A TAPE Kft. vállalta, hogy a szolgáltatás folytonossága érde-
kében az év végéig változatlan szolgáltatási feltételekkel biz-
tosítja a hulladékszállítást. 

Az idei év elején a hulladékgazdálkodásra vonatkozó új 
törvény új hulladékkezelési rendszer kiépítését teszi kötele-
zővé, mely a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszerben 93 önkormányzattal együtt, pályázati forrás 
igénybevételével biztosítja a törvény által megkövetelt új rend-
szer kialakítását. Fontos volt emiatt, hogy közbeszerzés útján a 
település ne kötelezze el magát hosszabb időre szolgáltatóhoz, 
ezért időközben Újkígyós város tagja lett a Békés-Manifest 
Kft.-nek, mely társaság mint az önkormányzat és más önkor-
mányzatok tulajdonában lévő társas vállalkozás 2013. január 
1-től – egy évre – szerződésben vállalta hulladékelszállításra 
vonatkozó közszolgáltatás ellátását. A Békés-Manifest Kft. 
tagja a Tappe Kft. is, ezért a szolgáltatást továbbra is a Tappe 
Kft. látja el ténylegesen.

Mivel a zöldhulladék elszállítása – az új törvény szerint – 
jelenleg nem kötelező feladata a szolgáltatónak, azt a szol-
gáltató önként vállalja a törvény által 2015. évben történő 
kötelező bevezetéséig. A Békés-Manifest Kft.-vel történt elő-
zetes tárgyalások alkalmával, hosszas érdemi alkutárgyalások 
eredményeként, összesen hat alkalommal biztosít a szolgálta-
tó zöldhulladék-elszállítást szolgáltatási díj emelése nélkül, az 
eddig is ismert szabályok szerint. Ezen hat időpont tekinteté-
ben igyekeztünk azokat a kerti munkákhoz igazítani.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó új törvény tonnánként 
3000 Ft lerakási díjat és 100 Ft/lakos/év hatósági díjat veze-
tett be, melyet a szolgáltató érvényesíthet a díjban. Ez ösz-
szesen kb. 45 Ft/ürítés díjnövekményt eredményezett volna 
a lakosság számára, azonban ennek megfizetését a képviselő-
testület az első félévben átvállalta, ezzel elkerülve a lakosság 
terheinek növekedését. 

dr. Csatlós László jegyző 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lehetőségük van 
lakossági apróhirdetés ingyenes közlésére 

és fizetett hirdetések, illetve reklámok, pr-cikkek 
megjelentetésére.

Hirdetési áraink:
1 oldal 20 000 Ft + áfa = 25 400 Ft
1/2 oldal 12 000 Ft + áfa = 15 240 Ft
1/4 oldal 7 000 Ft + áfa =  8 890 Ft
1/8 oldal 4 000 Ft + áfa =  5 080 Ft

Ettől eltérő méretű hirdetés megjelentetésére is van lehető-
ség, árajánlatot a szerkesztőbizottság címén kérhetnek.

A szerkesztőbizottság

HIRdETéSI fElülET béRléSE
Újkígyós Város Önkormányzata ezúton felhívja a tisztelt  
érdeklődők figyelmét, hogy lehetőség van az újonnan  

megépült műfüves futballpálya palánkján hirdetési  
felület bérlésére, melynek mérete 2 × 1 m.

A felület ára:  
Újkígyósi telephellyel rendelkezők részére  50 000 Ft + áfa/év
Nem újkígyósi telephellyel rendelkezők részére 100 000 Ft + 
áfa/év.
A hirdetést a Magyar Labdarúgó-szövetség készíti el és he-
lyezi fel, melynek összege 10 000 Ft + áfa, valamint a kiszállá-
si költség 100 Ft/km.
Bővebb információ Bánfi Zsuzsannától kérhető a polgármesteri hi-
vatal 7-es irodájában vagy a 66/256-100/123-as telefonszámon.


