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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

augusztus 20. megünneplése, az ünneplés tartalma az utóbbi évtizedekben több-
ször átalakuláson ment keresztül, az éppen aktuális politikai-ideológiai szemléletnek 
megfelelően. az államalapító Szent István király (elsősorban egyházi) ünnepéből így 
lett az új kenyér ünnepe, 1949-től a magyar Népköztársaság – még ma is hatályban 
lévő – új alkotmányának a megünneplése, majd az 1990-es fordulat után ismét vis-
szakapta méltóságát ez az ünnep is. 

Bár – legyünk őszinték – a legtöbb helyen, így Újkígyóson is már nem elsősorban 
első szent királyunkat ünneplik a legtöbben, hanem valami megfoghatatlan népün-
nepéllyé vált. Pedig bátran visszatérhetnénk történelmi hagyományainkhoz, még ha 
hivatalos állami ünnepként „csak” 1891-től van beiktatva ez az ünnep. a magyar 
országgyűlésben ekkor merült föl az igény magyar nemzeti ünnep megalkotására. 
végül hosszas parlamenti vita után augusztus 20-dikát választották nemzeti ünnep-
pé – a másik alternatíva március 15. lett volna. Tették ezt „annak ellenére” is, hogy 
ez a nap egyértelműen régi katolikus ünnep volt. Hiszen a lényeg, hogy az 1038. 
augusztus 15-én meghalt, és Szent László király kezdeményezésére 1083. augusztus 
20-án oltárra emelt (szentté avatott) szent István királyban a magyar államiság hiva-
talos alapítóját is tisztelhették.

Szent István király tanult – latinul és németül is írni-olvasni tudó – ember volt. 
apjának, Gézának tudatos „külpolitikájának” köszönhetően az ország az akkori ke-
resztény nyugati hatalmak vérkeringésébe csatlakozott be. lányait a velencei dozsé-
hoz, a lengyel királyhoz, a bolgár cárhoz és egy magyar árpád-házi herceghez, Abá-
hoz adta feleségül. István pedig annak a Henrik bajor fejedelemnek a lányát, Gizellát 
vette feleségül, aki nem sokkal később német-római császár lett. Tudatos államszer-
vezés – és természetesen belső, vallásos késztetésének és uralkodói bölcsességnek 
köszönhetően egyházszervezés is – folyt tehát szent István király által is. Bár halála 
után – élő utód hiányában – 1077-ig, Szent László király megválasztásáig a hatalmi 
harcoknak köszönhetően megtorpant ennek a műnek az építése, Szent István király 
építő személyiségét is mintha a jövendővel feledtetni kívánták volna ebben a kor-
szakban. De László király okulva a közel négy évtizedes, torzsalkodásoktól terhes, a 
magyar nemzet szempontjából már-már végzetes időszakból, arra a következtetésre 
jutott, hogy meg kell teremtenie a nemzet kereszténnyé válásának hagyományát, az 
államalapító István király kultuszát. Ezért készítette elő lépésről lépésre uralkodása 
pillanatától István szentté avatását. végül így tette augusztus 20-át az erős magyar 
állam, a nemzet egységének ünnepévé.

Újkígyóson ehhez az ünnephez rendelte hozzá bölcs módon korábban a képvise-
lő-testület az „Újkígyósért” kitüntetés és az újkígyósi „Díszpolgár” cím adományozá-
sát, mint a közösségi erőt, az összetartozás érzését, az önzetlen megbecsülést kifeje-
ző kitüntetéseket. azóta a legtöbb évben élt is a mindenkori képviselő-testület ezen 
kitüntetések adományozásának lehetőségével. Idén is így van ez. Bár már „pletyka 
szinten” sokak számára nyilvánvaló az idei kitüntetettek személye, mégis ennek hi-
vatalos nyilvánosságra kerülése legyen idén is az ünnepnap „varázsa”. annyi azon-
ban általánosságban elmondható, hogy „Újkígyósért” kitüntetett lehet az a személy 
vagy szervezet, aki (amely) Újkígyósért valamely jelentős tettet vagy azok sorozatát 
hajtotta végre, amellyel kiemelkedően szolgálta községünk javát. a „Díszpolgár” cí-
met pedig az előzőeken túl az is kaphatja, akire Újkígyós lakossága valamiért büszke 
lehet, olyan országosan (vagy akár nemzetközileg is elismert) személy, aki Újkígyós 
nevét megismertetheti, jó hírnevét öregbítheti szerte az országban, világban, mint 
ahogy ez elmondható a korábban adományozott díszpolgári cím tulajdonosairól is.

Ezekkel az előzetes gondolatokkal kívánok minden újkígyósinak szép ünneplést. 
vegyünk együtt részt az ünnepnek megfelelő méltósággal az augusztus 20-i szent 
István-napi ünnepségen, megtisztelve az államalapító szent Király és az őt tisztelő 
ősök emlékét! 

az eddigi szokásoknak megfelelően tartalmas kétnapos rendezvényt szervez-
tünk, amiből remélhetőleg mindenki megtalálhatja a „szája íze szerinti” programot. 

szeretettel várunk mindenkit az augusztus 19–20-ai rendezvényeinken, szép 
együttlétet és jó szórakozást kívánunk!

Szebellédi Zoltán, polgármester

Búcsúzik Újkígyóstól 
Szigeti Antal

Köztudott, hogy Dr. Kiss-Rigó László 
püspök úr 2007. augusztus 1-i hatállyal 
Békéscsaba belvárosi plébániára helye-
zett át. Illő, hogy Újkígyóson eltöltött 
27 szolgálati év után elköszönjek a kö-
zségtől, annak minden lakójától. fájó 
szívvel teszem ezt, hiszen ennyi év alatt 
otthonommá vált ez a szép település. 
Egy emberöltőn át volt közös a sorsunk 
osztoztunk örömben és bánatban, ér-
tünk el sikereket és voltak kudarcaink. 
Egy katolikus   papnak nincsen saját 
családja, mégis  atyának szólítják, mert 
a Gondviselés arra rendelte, hogy egy 
közösségnek legyen lelki értelemben 
atyja, aki jézus nevében vezeti, gondoz-
za Isten hívő nyáját. mivel mi, lelki-
pásztorok nem magunk választjuk meg 
„nyájunkat” hanem küldenek minket, 
ezért kötelességünk a főpásztornak en-
gedelmeskedni. most egy másik nyájat 
bízott rám a Püspök atya, hitem szerint 
az Ő személyén keresztül maga Jézus 
Krisztus. Teljes szívemből és szabad 
akaratomból elfogadom ezt a döntést, 
és hiszem, hogy ez Isten akarata. Nincs 
más dolgom, mint megköszönni a Jóis-
tennek, hogy 27 évvel ezelőtt Újkígyósra 
küldött. Köszönöm a község népének, 
hogy befogadott, s hogy saját fiaként 
szeretett. végigtekintve az elmúlt közel 
három évtizeden fölsorakozik sok ked-
ves arc; először gyermekek, akiket ke-
reszteltem és tanítottam, akiket az első 
áldozáshoz és bérmáláshoz vezettem; a 
fiatal párok, akiket szent esküvésre az 
oltárhoz kísértem, útkeresők és buzgó 
hívők, akikkel a vasárnapi szentmiséken 
találkoztam, öregek és betegek, akiknek 
betegágyához vihettem Krisztus urunk 
vigasztalását. Imádságos lélekkel gondo-
lok azokra is, akiket utolsó útjukra elkí-
sértem és sírjuk mellett imát mondtam. 
szeretettel gondolok mindazokra, akiket 
az utcán, a munkahelyükön, különféle 
rendezvényeken megismertem, akikkel 
kétkezi munkásként együtt dolgoztam 
építkezéseken, vagy a mezőgazdaságban. 
Különös szeretettel gondolok a szeretet-
otthon lakóira, akiknek segítséget nyújt-

Légy áldott, Szent István király!
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hattam öreg napjaikban, és akiktől annyi 
szeretetet kaptam. Kiemelten hálával 
tartozom munkatársaimnak, akik akár 
a plébánián, akár a szeretetotthonban, 
a hitoktatásban vagy az egyház szer-
vezéséhen voltak a segítségemre. Úgy 
gondolom, hogy jó viszonyt ápoltunk 
a község mindenkori vezetőségével, az 
iskolával, az óvodákkal és a civil szer-
vezetekkel. Nekik is sokat köszönhetek. 
a díszpolgári kitüntető címet külön is 
megköszönöm a községnek. Nehéz vol-
na mindenkit felsorolni, akiknek köszö-
nettel és hálával tartozom. Ha valami jót 
tettem az egyházközségért, a községért, 
az emberekért, Istennek legyen hála. 
Ő adott erőt és egészséget, szívet és 
szeretetet. minden kegyelem. Tudom, 
és bevallom, hogy többet kellett volna 
tennem, és sok hibával és mulasztás-
sal is vádolhatnak. az ítélet és az irga-
lom is Istennél van, ugyanakkor szívből 
megkövetek mindenkit, akit bármilyen 
módon megbántottam vagy viselke-
désemmel megbotránkoztattam. Én is 

megbocsátok mindenkinek, aki okkal 
vagy ok nélkül bántott, vagy ellenemre 
tett. Ha módom lenne rá, most kezet 
fognék mindenkivel, és azt mondanám, 
amit a szentmisében: legyen Békesség 
köztünk mindenkor!

Immár 64 évesen elmondhatom, 
hogy életem leghosszabb, egy helység-
ben eltöltött idejét itt éltem le. számom-
ra Újkígyós életem kitörölhetetlen része 
lett, és mindig szívesen fogok visszagon-
dolni rá. Önök is gondoljanak néha rám, 
ha a templom keresztjére néznek. arra 
kérek mindenkit, fogadják szeretettel 
utódomat, Czank Gábor atyát, aki ép-
pen annyi éves, ahány évig én Újkígyó-
son szolgáltam. Hiszem, hogy hamar 
megszeretik és befogadják őt is, éppen 
úgy, mint egykor engem. Igen derék és 
rendes pap, tartsa meg Őt a Jóisten so-
káig Újkígyóson. Isten áldja Újkígyós 
Népét!

Kelt: Újkígyóson, 2007.,
Szent Anna napján.

Szigeti Antal, plébános

Csank Gábor 1980-ban született 
Aradon. Általános iskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte. Középiskolába 
Temesvárra járt, kisszemináriumba, a 
papságra készülők középiskolájába. Te-
ológiát már Magyarországon, Szegeden 
végzett, ahol 2005-ben szentelték fel.

– Ön 1980-ban született, két évig 
volt segédlelkész Békésszentandráson. 
most önálló közösséget bíztak Önre. Ér-
zései, esetleg félelmei Újkígyóssal kap-
csolatban?

– félelmekről nem beszélhetünk. 
Bármely településen nagy kihívás plébá-
nosnak lenni. Újkígyós pedig közismer-
ten erős katolikus közösség. szép és ne-
héz feladat, de szeretem a kihívásokat.

Egyébiránt tény, hogy az utóbbi évek 
átlaga azt mutatja: két-három év káplán-
ság után közösségi vallási vezetőnek ál-
lítják az embert. Korábban ez többéves 
segédlelkészi szolgálat után volt lehetsé-
ges, hiszen a cél a meg- és beletanulás 
volt. Ezzel szemben sajnos paphiánnyal 
küzd az egyház. Szigeti atya aktív, szép 
vallási élet vezetője volt. Emiatt bátorít, 
hogy magam mögött tudhatom Őt, hi-
szen felajánlotta segítségét.

Különös örömmel tölt el, hogy né-
hány napos itt tartózkodást követően 

megállítottak az utcán, bemutatkoztak 
a hívek, szeretettel vettek körül. Halvá-
nyult a kezdeti ijedtség.

– Tervek?
– Össze kell fogni a fiatalokat, foly-

tatni az antal atya által elkezdett fo-
lyamatokat. Tudatosítani a fiatalokkal, 
hogy nem csak az időseké a templom, 
nem csak denevérek lakják. Hiszen a fel-
növekvő nemzedék soraiból kerülnek ki 
a későbbi templomjáró, erős hitű hívek.

a templom és a plébánia ajtaja to-
vábbra is nyitva áll mindenki előtt.

– foci, ping-pong?
– Hobbira gondol? Nem vagyok 

különösebben sportos alkat. focit fo-
telből, tévében nézek. Inkább olvasok 
szabadidőmben. mielőtt pap lettem so-
kat foglalkoztam a szakrális néprajzzal. 
Hagyományokat jegyeztem, énekeket, 
imádságokat gyűjtöttem. a 24. órában 
voltunk, vagyunk. Öregjeink kihalásával 
eltűnnek hagyományaink.

– miről nem beszéltünk, amit szíve-
sen elmondana?

– mit mondhatnék? szürke ember 
vagyok. Ráadásul rövid pálya áll mögöt-
tem. Bízom abban, hogy ez után jönnek 
azok a dolgok, amit majd esetleg érde-
mes lesz velem kapcsolatban leírni.

ÚjkígyóS Új pLéBánoSA
Beszélgetés Czank Gáborral

Igazgatói megbízások
a képviselő-testület 2007. augusz-

tus 01. napjától 2012. július 31. napjáig 
Pappné Erdős Zsuzsannát bízta meg a 
széchenyi István általános Iskola igaz-
gatói munkakörének ellátásával. alap-
illetményét (191.200 ft) változatlanul 
hagyta, magasabb vezetői pótlékát a 
pótlékalap 300 %-ában (58.800 ft) álla-
pította meg (118/2007.–vII.9.).

szintén a fenti dátummal és időtar-
tamra kapta igazgatói megbízását sza-
mosvári zsolt. a Petőfi sándor művelő-
dési Ház és Könyvtár igazgatójának alap-
illetményét (134.100 ft) változatlanul 
hagyták, míg magasabb vezetői pótlékát 
(39.200 ft) a pótlékalap 200 %- ában ál-
lapították meg (119/2007.–vII.9.).

jóváhagyták, megismerték
a képviselők jóváhagyták a nagykö-

zség településszerkezeti tervét. annak 
alkalmazását 2007. július 20-tól rendel-
ték el (122/2007.–vII.16.). szintén el-
fogadták a széchenyi István általános 
Iskola szervezeti és működési szabály-
zatát (123/2007.–vII.16.).

megismerték a használaton kívüli 
ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat-
ra érkezett pályamunkákat, megbízták a 
Településfejlesztési és Gazdasági Bizott-
ságot, hogy amennyiben szükségesnek 
látják, az előterjesztéseket készítsék el 
(124/2007.–vII.16.).

gyérülő szúnyogok
a grémium tagjai támogatják a Kö-

zép-Békési Centrum szúnyoggyérítési 
kezdeményezésére létrehozandó Társu-
lás megalapítását. a polgármestert bíz-
ták meg a szándéknyilatkozat aláírásával 
(125/2007.–vII.16.).

pályázat kerékpárútra
a képviselő-testület úgy döntött, 

hogy a település rendezési tervével ös-
szhangban a Gyulai úton (Gerendási-
Petőfi s. u. között), az arany J. utcán 
(Gyulai-Kossuth l. u. között), valamint 
a József a. utcán megvalósítandó ke-
rékpárút építésére pályázatot nyújt 
be. Beruházási összköltségként bruttó 
83.240.000 ft-ot fogadtak el, melyből 
bruttó 74.915.200 ft-ot (90 %-ot) pá-
lyázati támogatásként igényelnek. a be-
ruházáshoz bruttó 8.324.800 ft (10 %) 
saját forrást biztosítanak a pályázati alap 
terhére (132/2007.–vII.16.)
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 Sporttanácsi képviselet
a képviselők Ecker György bizottsági 

elnök Kistérségi sporttanácsba törté-
nő képviseleti megbízását jóváhagyták, 
egyben megbízták a tanácsban való to-
vábbi, állandó képviselettel. a képvise-
lőnek folyamatosan be kell számolnia 
munkájáról (126/2007.–vII.16.).

Rendelőbővítés
a grémium határozott arról, hogy 

hozzájárul dr. Marossy László vállalkozó 
háziorvos rendelőjének bővítéséhez. a 
munkák elvégzéséhez maximum bruttó 
830.000 ft-ot biztosít, a tartalékalap ter-
hére (127/2007.–vII.16.).

Laptop beszerzés
10 db hordozható számítógép vásár-

lásáról döntött a testület. szavaztak arról 
is, hogy a beszerzésre kerülő gépekhez 
14 db Internet előfizetést biztosítanak. 
a gépekre és a szolgáltatás előfizetésére 
2.630.000 ft-ot szánnak, melyet a tarta-
lékalapból fizetnek (128/2007.–vII.16.).

Elutasított kérelem
a képviselő-testület úgy döntött, 

hogy a Békés megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Gyulai Polgárvédelmi Irodá-
ja támogatása ügyében benyújtott kérel-
met elutasítja. Egyben javasolta a kérel-
mezőnek, hogy a korábbi egyeztetésnek 
megfelelően kérelmével a Kistérségi Tár-
suláshoz forduljon (129/2007.–vII.16.).

Iskolakezdési támogatás
Gyermekenkénti 5.000 ft iskola-

kezdési támogatást szavaztak meg a 
képviselők. az szja törvényben meg-
határozott feltételek szerint kiutalandó 
összeget a tartalékalap terhére bizto-
sítják az érintett önkormányzati közal-
kalmazottak és köztisztviselők részére 
(131/2007.–vII.16.).

Honlapüzemeltetés
az „ujkigyos.hu” honlap üzemelte-

tésére, illetve az üzemeltetéshez kap-
csolódó továbbfejlesztési és szakértési 
munkákra Vízi Zoltánnal kötöttek szer-
ződést. a munka végzéséhez, 2007. de-
cember 31-éig havi bruttó 20.000 ft díjat 
biztosítanak 133/2007.–vII.16.).

Telekrendezés
a Képviselő-testület úgy döntött, 

hogy a volt Tsz. Iroda ingatlanból – te-
lekhatár rendezés miatt – kb. 84 m2-es 
területet elad Nátor Jánosnak 120.000 ft 
+ áfa összegért.

a telekrész adás-vételével és telek-
könyvezésével kapcsolatos összes költ-
ség a vevőt terheli (134/2007.–vII.16.).

Tervek, engedélyek,  
árajánlat

Határozat született arról, hogy a ren-
dezési tervben szereplő településköz-
pont kialakításának részeként a Kossu-
th u. (arany J. u. – Petőfi s. u. közötti 
szakaszán) parkolók, térburkolatok 
kialakítására, valamint az óvoda építés 
miatt megnyitandó zsákutca komplett 
kialakítására a pályázat benyújtásához 
szükséges terveket elkészíttetik és enge-
délyeztetik. 

Hasonlóan döntött a testület a kiépí-
tetlen utakra kiírt pályázattal kapcso-
latban is. az arany János utca folytatá-
sának megnyitása kapcsán a tervezésre 
és a lehetséges beruházásra árajánlatot 
kérnek, költségszámításokkal együtt 
(135/2007.–vII.16.).

Akadálymentesítés
Döntés született arról, hogy a Pol-

gármesteri Hivatal és a Gondozási 
Központ akadálymentesítése céljából, a 
pályázat benyújtásához szükséges ter-
veket elkészíttetik és engedélyeztetik. 
a költségekre a képviselők 360.000 ft-
ot biztosítanak a pályázati alap terhére. 
a polgármestert bízták meg a tervező 
kiválasztásával és a tervezési szerződés 
megkötésével (136/2007.–vII.16.).

Tervezés, telekrészvásárlás
Elkészíttetik a tervezett központi 

óvoda építési engedélyezési terveit. a 
munkák elvégzéséhez 4.776.000 ft-ot 
biztosítanak a pályázati alap terhére. a 
polgármestert bízták meg a tervezési 
szerződés megkötésével. szintén a te-
lepülés első emberét hatalmazták fel az 
óvodaépítéssel kapcsolatos telekrész vá-
sárlási tárgyalások lefolytatására, mely-
nek eredményéről a testületet tájékoz-
tatnia kell (137/2007.–vII.16.).

köszönet a plébánosnak

Szigeti Antal plébánosnak, Újkígyós 
1996-ban kitüntetett díszpolgárának, a 
település érdekében végzett állhatatos te-
vékenységét köszönte meg a közelmúlt-
ban a testület. munkáját méltató levelet 
fogalmaztak és fogadtak el, egyben meg-
bízták a polgármestert, hogy juttassa azt 
el a szeged-Csanád egyházmegye püspö-
kének is. a plébános búcsúztatása alkal-
mából a részére átadott emléktárgy(ak) 
és az ünnepség költségeire maximum 
250.000 ft-ot biztosítottak a tartalékalap 
terhére (138/2007.–vII.16.).

a Nemzeti fejlesztési Ügynökség 
2007. július 13-án újabb gazdaságfej-
lesztési pályázatokat jelentet meg. a 
meghirdetésre kerülő új konstrukciók 
a gazdaságfejlesztést, a vállalkozások 
hatékonyságának növelését szolgálják. 

a hazai kis- és középvállalkozói 
szektor csak nehezen tud megfelelni az 
uniós és a nemzetközi standardok minő-
ségi követelményeinek, ezért a gazda-
ságfejlesztési program 50%-os támoga-
tást nyújt minőség-, környezet és egyéb 
irányítási rendszerek, szabványok beve-
zetéséhez. a rendelkezésre álló 1,2 mil-
liárd forintból 1700–2000 vállalkozás 
támogatására nyílik lehetőség.

1,7 milliárd forint forrás jut a 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók, gazdasági kama-
rák és más vállalkozási érdekkép-
viseletek, e-kereskedelmi, és egyéb 
e-szolgáltatási tevékenységének be-
vezetésére. a kiírás 270–350 pályázat 
maximum 50%-os támogatását teszi 
lehetővé. a beruházások hatására 
javulhat a kis- és középvállalkozások 
elektronikus értékesítési tevékenysé-
ge, erősödhet az ilyen szolgáltatások-
ba vetett fogyasztói és üzleti bizalom.

2 milliárd forintos keret fog rendel-
kezésre állni a vállalatirányítási rend-
szerek bevezetését segítendő, ezzel is 
növelve a belső vállalati folyamatok ha-
tékonyságát és a vállalatok közötti üz-
leti kapcsolatok intenzitását. mintegy 
200-250 cég, vállalkozó, kamara juthat 
legfeljebb 50 %-os támogatáshoz.

a pályázatok benyújtására 2007-
08-24-től lesz lehetőség. a pályáza-
tokkal kapcsolatos további informá-
ció a Nemzeti fejlesztési Ügynökség 
weboldalán - www.nfu.hu - található, 
ill. az ügynökség helyi tarifával hívha-
tó információs telefonszámán – 06-
40-638-638 – kérhető.  

nyári krisztián – DaRfT RfÜ KHT. 
gyulai kistérségi munkatársa

www.del-alfold.hu  •  30-4512825
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vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, érdekképviseleti szervezetek fi-
gyelem!

2007. 08. 24-től az alábbi témák-
ban kerülnek EU-s pályázatok meg-
hirdetésre: 

1. minőség-, környezet és egyéb 
irányítási rendszerek bevezetése 
(50%-os támogatás igénylehető rend-
szerkialakításra és bevezetésre, okta-
tásra, előauditra ill. auditra, tanúsít-
vány regisztrációs költségére).

2. E-kereskedelem és egyéb e-
szolgáltatások támogatása (50%-os 
támogatás igényelhető e-kereske-
delem kialakítására, biztonságának 
fokozására; online ügyfélszolgálati 
rendszerek, integrált, értékesítést tá-
mogató, marketing automatizáló és 
ügyfélkapcsolat kezelési  rendszerek 
kialakítására; virtuális bevásárlóköz-
pont indítására, vagy ilyenhez törté-
nő csatlakozáshoz; az elektronikus 
úton értékesített árut kiszállító - ki-
szállíttató-e-boltok, valamint elekt-
ronikus úton nyújtott szolgáltatások 
beindításához; elektronikus piacterek 
kialakításához, bővítéséhez, ilyenek-
hez történő csatlakozáshoz).

3. vállalati folyamatmenedzsment 
támogatása (50 %-os támogatás igé-
nyelhető integrált vállalati/szerve-
zeti menedzsment rendszerekhez; 
üzleti intelligencia rendszerekhez; 
menedzsment információs-, döntés-
támogató, elektronikus iratkezelési, 
munkafolyamat-irányítási, tudás-
menedzsment, csoportmunka, táv-
munka rendszerekhez; a virtuális tér 
lehetőségeinek kihasználását növelő 
alkalmazásokhoz - pl. mobil- és GIs 
technikák, intranet, belső portál - szé-
les körű elterjesztése; a fenti rendsze-
rekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó 
szervezetfejlesztéshez, a folyamatok 
újraszervezéséhez -BPR -).

További információért kérem, 
hogy látogassanak el a www.nfu.hu 
weboldalra, ill. hívják a 06-40-638-
638, helyi tarifával hívható informá-
ciós számot. 

nyári krisztián 
DaRfT RfÜ KHT. munkatársa 

30-4512825

TájékoZTATó – a vizitdíj visszaigényléséről
a 4/2007. (I. 22.) Kormányrendelet 5/H. §-a szabályozza a befizetett nem 

emeltösszegű vizitdíj visszatérítésének szabályait.
a visszatérítés iránti kérelmet az Önkormányzat Jegyzőjénél lehet előterjesz-

teni, legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül.
az igénylés alapja a törvényben meghatározott 20 alkalom utáni megjelenés 

(külön háziorvos és fogorvos), illetve külön 20 járóbeteg-szakellátás igénybe-
vétele esetén kiállított vizitdíj számla, illetőleg nyugta. 

a kérelemhez csatolni kell:
− az adott naptári évben igénybevett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállí-

tott, a visszaigénylésre feljogosító számlákat, nyugtákat, valamint
− a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló számlákat, nyugtákat.
a vizitdíj visszatérítését a kérelmező bakszámlára utalással, postai úton törté-

nő kifizetéssel, illetve személyes átvétel útján igényelheti.
a jegyző a kérelem tárgyában 15 napon belül dönt. a kérelmezőt megillető össze-

get a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kell folyósítani, kifizetni.
a vizitdíj visszatérítés tárgyában részletes információ kérhető Újkígyóson a 

Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában.
amennyiben a visszaigényelt összeg személyes átvételét kéri, a kifizetés kizárólag 

minden hónap harmadik szerdáján, a Hivatal 13. szobájában 8–12 óráig történik.
Kérjük, amennyiben teheti, több visszajáró vizitdíj kifizetését egyszerre 

kezdeményezze! Ezzel csökkentheti a költségeket és a bürokráciát. Megértését 
előre is köszönjük!

a 2007. augusztus 1-től működő Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-szerda: 800–1200; 1400–1600, Csütörtök-péntek: 800–1200
Helyszín: „Ezüstág Gondozási Központ”

5661 Újkígyós, arany J. u. 45. (megközelíthető a hátsó bejárat felől)

alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő 

AngoL és néMET nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Újkígyóson

egyetemi tanárok bevonásával, 
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, 
amely minőségi garanciát és áfa mentességet is jelent. 

a tanfolyam díja változatlanul a tavalyi áron 650 Ft/óra (havi részletfizetés).

A vizsgára bejelentkezett tanulóink 
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

Jelentkezési határidő 2007. augusztus 23-ig.

Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap a Művelődési Házban
személyesen vagy a 66/254-844 telefonszámon, vagy

 a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál: 06-30/931-87-74

Referenciáink:
máv, matávcom, Posta, fmf, videoton, HBm Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hiva-
talok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, szállodák, államháztartási Hivatalok, föld-
hivatal, Hűtőipari Rt., vám- és Pénzügyőrség, vízmű, metrisoft, linnemann, Erdészeti szolgálat, 
Környezetvédelmi felügyelőség,  minisztériumi világ-Nyelves csoportok, Takarékszövetkezetek, 

Gallicoop Rt., HungaroConrtol magyar légiforgalmi szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt.
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Akik kimaradtak

Az Újkígyósi Falunapok és Galiba Nap, Szent István Napi és Első Kenyér Ünnepi programok összeállítása, ismertető anyagá-
nak szerkesztése közben hiba csúszott munkánkba: partnereink között elmulasztottuk feltüntetni az „Ipolyi Arnold Népfőiskola” 
Kulturális Egyesületet, valamint az Újkígyósért Közalapítványt. Mindkét szervezet évek óta segíti munkánkat, részt vesz a szer-
vezésben, a lebonyolításban.

Bízunk abban, hogy ez a hiba nem nyomja rá bélyegét az egyébként jó kapcsolatra, s a továbbiakban is hasznos, hatékony lesz 
együttműködésünk!

Szamosvári Zsolt, szervező

AuguSZTuS 19. (vasárnap)

KíGyóSi GAlibA NAp
 06.00 zenés ébresztő a Presszó Band jóvoltából
 08.00 mezőberényi majorette Csoport toborzó felvonulása a település központjában
 30.30  „Nagymama lángosa” – finomságosztás a gyülekező kicsik és nagyok részére
 08.45 Égből pottyant ping-pong labdák a parkban, macsár lajos jóvoltából
 09.00 megnyitó. Köszöntőt mond: szebellédi zoltán polgármester.
 09.15 „Gyertek haza ludaim!” – játékos megmérettetések kicsiknek és nagyoknak
 11.00 libamájsütő verseny
   Zsűrielnök: pRoHáSZkA BéLA vENEsz DÍJas mesterszakács
  kategóriák:
     „Konyhai fortélyok” Nevezési határidő: augusztus 17. (péntek).
    Információ és nevezés: 66/256-100/18., Harangozó Nóra.
   „májpárbaj” („látvány-májsütés” meghívott csapatokkal)
 30.30 Jó ebédhez szól a nóta – Pörneki anikó és Pacsika lászló.
   Közreműködik: Csicsó Győző és cigányzenekara.
 13.00 a Csaba Rádió élő kívánságműsora
 15.00 ToKIÓ Kalotaszegi Néptáncegyüttes fellépése
 15.30 Balassi Táncegyüttes fellépése
 16.30 miénk a színpad (Best of Tánccsoport, Glamorous Dancer Girls, Újkígyósi szabadidő Kick-box Club)
 18.30 100 folk Celsius koncert
 19.30 Baby Bone koncert (terasz-rock)
 21.00 United koncert
 45.45 GRUND (terasz-bál)

13 órától a Békés megyei agrárkamara szakembereinek előadása a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
• az agrártámogatások változása, az szPs bevezetésének hatása az agráriumban. Előadó: gáBEL ISTván.

• a mezőgazdasági termelők adózása. az államilag támogatott szaktanácsadás. Előadó: TöRökné RáCZ ERZSéBET.

AuguSZTuS 20. (hétfő)
 09.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Nagytemplomban.
 10.00 szent István Napi és Első Kenyér Ünnepi megemlékezés, a Polgármesteri Hivatalban
  Ünnepi beszédet mond: SZEBELLédI ZoLTán polgármester.
   a megemlékezés során kerülnek átadásra az Újkígyós Díszpolgára és az Újkígyósért kitüntető címek. 
  a program moderátora: Dankó stefánia.
 13.00 BEol.Hu Kupa – országos Erősember Tehetségkutató verseny
 15.30 Tücsök Peti és Hangya levi zenés gyermekműsora
  (közben a PalETTa szaKÜzlET nyereménysorsolása)
 17.00 Beatrice koncert
 19.00 a Csaba Rádió élő kívánságműsora
 21.00 KoRmoRáN koncert
 23.00 TŰzIJáTÉK

A két nap során mozgó játszóház, a ládafia bábszínház körhintája, 
valamint a Tintaló Társulás felhővadászata várja ingyenesen a gyerekeket.
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augusztus 19-én 9 órától 
vízifoci bajnokság, 

4+1 fős csapatok részvételével
(jelentkezéseket telefonon, vagy személyesen várunk augusztus 16. csütörtökig).

Cím: Újkígyós, arany János u. 42.
Tel.: 66/254-844, 30/517-1742 vagy 70/312-5209 (molnár István).

* * * 
augusztus 19-én 8 órától

 autós találkozó és kiállítás 
az arany János u. lezárt szakaszán. 

Közben 14 órától LAdA CRoSS bemutató. 

* * * 
augusztus 20-án 8 órától 

III. viharsarki Alfa Romeo találkozó 
az arany János u. lezárt szakaszán. 

Információ: www.alfaamore.hu, vagy Harangozó István: 70/3144814.

A programok megtekintése ingyenes. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A fellépők élő produkciókat mutatnak be.
 Az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek (Gyulai út – Újköz u. – Kossuth L. u. – Arany J. u.).

a rendezvény helyszíne a művelődési ház és környéki Wenckheim park.
További információ: 66/254-844, muvhaz@ujkigyos.hu, www.ujkigyos.hu.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata
Kertészek földje akciócsoport

mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal
lEaDER+

magyarország célba ér – Nemzeti fejlesztési Terv
Bólem Építőipari Kft.

Timotex Kft. 
Körös autócentrum Kft. 

oTP Bank
Hoch-ker Kft. (Reál)

salicomp számítástechnikai szaküzlet és szerviz
Úfa Bt.

medgyes security 
Harangozó Kft. 

Csonka és fia Kft. 
Paletta Papír
Ergomat Bt. 

visual Project 
Beol.hu 
a-Team

Petőfi Dream Team 
furnér-Pack Kereskedelmi Kft.

Party service – Gyula Gasztro Bt.
start – metál Plus Kft. vas-, háztartási és műszaki áruk boltja

Balogh József vállalkozó
Csabatáj zrt.

Újkígyósi Gazdaszövetkezet

Török andrás vállalkozó
friss Baromfihús Bolt 

Takács Istvánné hitelügyintéző
Újkígyósi sütőipari Bt. 

Hankó andrás zebra autósiskolája
Csulik Pál vállalkozó

Harangozó lászló mezőgazdasági vállalkozó
forgács és Társa Bt.

partnerek:
susán – Trans Nemzetközi fuvarozó és szállítmányozó Kft.

Dr. Takács árpád
Csatlós antal Démász partner

„Ipolyi arnold Népfőiskola” Kulturális Egyesület
Újkígyósért Közalapítvány

Újkígyósi Polgárőrség
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Újkígyósi fiatalokért Közhasznú Egyesület
vöröskereszt Újkígyósi szervezete

Római Katolikus Egyházközség
Polgármesteri Hivatal összes dolgozója

Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
leskovics Pirotechnika Kft.
Ezüstág Gondozási Központ

létminimum alatt Élők Társasága
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú szervezete

Újkígyósi aranykalász lovas Klub
Újkígyósi Erősport Egyesület

Újkígyós Nagyközség havonta megjelenő ingyenes időszaki kiadványa.
Kiadja: Újkígyós Nagyközség Önkormányzata. • szerkesztő Bizottság: oláh Timót, Nagyné Rajeczki Krisztina, szamosvári zsolt. 

szerkesztőség: 5661 Újkígyós, arany János u. 42. • Tel.: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu
Nyomdai előkészítés: Grafikai művek Bt.; Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba


