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Önkormányzati Értesítő
Környezetünk érdekében

minden józan gondolkodású em-
ber elfogadott normának tekinti, hogy 
környezetünk védelme, rendben tar-
tása fontos feladat. Nem szeretjük az 
utcán a szélfútta szemét látványát, az 
útszélen kidobott szeméttel megtö-
mött zsákot, a falu határában leborí-
tott szemétkupacot vagy állati tete-
met. sem esztétikai, sem egészségügyi 
szempontból nem megfelelő megol-
dás a szeméttől így megszabadulni. 
De nem helyes a papíron kívül bármi 
mást elégetni a kályhánkban sem. 

manapság már szinte mindent a 
boltban vásárolunk, sajnos többnyire 
nem lebomló és nem égethető csoma-
golóanyagokban, de egy átlagos ház-
tartásban így sincs több kommunális 
szemét, mint ami hétről-hétre egy ku-
kába ne férne bele. ezt pedig már évek 
óta törvény által előírt szervezett for-
mában elszállítják községünkből.

a település életében az elmúlt 
időszakban volt néhány olyan dön-
tés, illetve esemény, amely – mivel 
minden újkígyósi polgárt érintett 
– megmozgatta az emberek fantáziá-
ját, beszédtéma volt. Ilyenek voltak a 
kommunális szemétszállítással össze-
függő döntések. mint az a korábbi 
híradásokból tudott dolog, a környe-
zetvédelmi hatóság döntése alapján az 
önkormányzatoknak az eu-s szabvá-
nyoknak megfelelően be kell zárni a 
helyi kommunális szeméttelepeket. 
mi 2006. december 31-ig kaptunk ha-
ladékot a telep szakszerű bezárására, 
amely többek között a kintlévő szemét 
rendezéséből, tömörítéséből, és 40 cm 
vastag takaró földréteg elterítéséből 
állt. a munkálatok befejeződtek, ezzel 
egy folyamat végére értünk. 

ugyanakkor ez némi változást je-
lent a további életünkben is, hiszen a 
szemét elszállításával foglalkozó TaP-
Pe Kft. a kialkudott szemétszállítási 
díj fejében hetenként csak egy kukányi 
szemetet szállít el, a többlet szemetet 
a településen több helyen megvásárol-
ható TaPPe feliratú zsákokba helyez-
ve vitethetjük el. Természetesen a ta-

vaszi–nyári lomtalanítás, a „szelektív 
szigetek” továbbra is megmaradtak. 
Két új elem van a szemétszállítás folya-
matában: az egyik, hogy a 65 év feletti 
egyedül élők 120 literes szemétgyűjtők 
helyett 80 literes gyűjtőt kérhetnek a 
községházán helyet kapott ügyfélszol-
gálati irodán Berki Lászlónál, amely-
nek az elszállítási díja is kevesebb; a 
másik, hogy április 1-től november 
30-ig minden második hét szerdáján 
az ún. zöldhulladékot – fanyesedéket 
kötegelve, füvet, falevelet dobozban 
vagy bármilyen átlátszó zsákban el-
helyezve – korlátlan mennyiségben 
elszállítanak. Építési törmeléket külön 
megállapodás alapján szállít el a szol-
gáltató cég.

van még javítani valónk a szemét 
szakszerű kezelésével kapcsolatosan, 
de a magyarországi feltételek mellett 
sok minden még várat magára. Így 
adósak vagyunk a valóban környezet-
barát csomagolóanyagok használatá-
val, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a 
szakszerű ártalmatlanítással. 

mondhatnánk azt is, hogy nekünk 
nincs feladatunk ebben a dologban, 
vagy hogy ez csak egy csepp a tenger-
ben. Pedig nagyon sokat tehetünk kör-
nyezetünk védelmében, a tenger pedig 
nagyon sok kis cseppből áll össze, de 
szükséges minden csepp hozzá.

Újkígyósi

Újkígyós Nagyközség Polgármesteri Hivatala

titkársági előadó munkakörbe
munkatársat  keres .

Általános feltételek: – magyar állampolgárság; – büntetlen előélet; – középfokú iskolai végzettség
Szakmai elvárások: – gyors- és gépírói végzettség; – számítógép-felhasználói ismeretek (World, excel)
Előnyt jelent: – közigazgatási alapvizsga; – közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

az állás 2007. március 01. napjától betölthető.
További felvilágosítás kérhető dr. Csatlós lászló jegyzőtől a (30) 515-9007-es 

telefonszámon. Jelentkezéseket írásban, szakmai önéletrajz és 
a végzettséget igazoló okmányok másolatának megküldésével 

2007. február 20-ig az alábbi címre kérjük:
Polgármesteri Hivatal – 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

mit tehetünk? lassan-lassan fel-
vehetjük a „tudatos vásárló” szerepét, 
vagyis megnézzük, hogy mit és mi-
lyen csomagolásban veszünk meg, és 
előtérbe helyezzük az egészségesebb, 
a környezetbarát csomagolásba he-
lyezett termékeket. Újratölthető ele-
met és újraírható cd-t vásárolhatunk.  
a használt elemet nem a szemetesvö-
dörbe dobjuk, hanem elsétálhatunk 
vele a legközelebbi szárazelem-gyűjtő 
edényhez (iskola, óvoda, művelődési 
ház, községháza). valamelyest szétvá-
logatva gyűjthetjük a szemetet: a pa-
pírt elégethetjük a kályhában, az üve-
get visszaválthatjuk vagy a „szelektív 
szigetre” vihetjük, a műanyag flakono-
kat, sörös dobozokat összegyűrhetjük-
összetaposhatjuk, hogy kisebb helyet 
foglaljon el. Ha mindenki csak azt a 
kicsit teszi meg, ami rajta múlik, akkor 
mindent megtett, amit megtehetett.

Tehát közös a felelősségünk, hogy 
egy élhető, rendezett környezetű tele-
pülésen éljünk, ahol mi magunk is jól 
érezzük magunkat, de ahová az ide-
genek is szívesen térnek vissza, mert 
nemcsak barátságosak voltunk velük, 
hanem kellemes érzés töltötte el őket 
Újkígyósra érkezve, egy szép napos 
délelőtti séta vagy a határban tett ke-
rékpártúra alkalmával.

Szebellédi Zoltán polgármester
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A sikeres pályázat 
érdekében

a képviselő-testület döntött, 
hogy Újkígyós várossá nyilvánítása 
esetén ellátja a városi önkormányza-
tok és szerveik részére jogszabályban 
előírt kötelezettségeket, megteremti 
azok végrehajtásának szervezeti és 
személyi feltételeit (2/2007.–I. 22.).

Ebédeljen mindenki
a képviselő-testület 15 szegény 

sorban élő óvodás, illetve általános 
iskolás korú gyermek ellátására pá-
lyázatot nyújt be a Gyermekétkez-
tetési alapítványhoz, ,,mindenki 
ebédel 2007” címmel. a pályázathoz 
szükséges 10% saját erőt – 75.000 ft-
ot – a 2007. évi költségvetésből biz-
tosítják (3/2007.–I. 22.).

A vásárolt és eladott  
ingatlanok miatt

módosították a vagyonrendele-
tet, mely Újkígyós forgalomképes, 
korlátozottan forgalomképes és for-
galomképtelen vagyonát veszi szám-
ba.

erre azért volt szükség, mert a 
település 2005-ben értékesítette 
az arany J. u. 57. és. 59. szám alat-
ti szolgálati lakásokat , valamint a 
604 helyrajzi számú iparterületet. 
ugyanakkor vásárolt is: utcanyitás 
céljából a Petőfi u. 87/1. sz. telekre 
költött, valamint a község tulajdonát 
képezi azóta az állatihulla-tároló és a 
víztorony is (4/2007.–I. 30.).

Megoldott ételszállítás
a grémium úgy döntött, hogy 

az önkormányzati intézményekbe 
történő ételszállításhoz gépkocsit 
szerez be, melyre 800.000 ft-ot biz-
tosítottak, a 2007. évi költségvetés 
terhére (4/2007.–I. 22.). a jármű vá-
sárlása megtörtént.

Rendeletalkotás, módosítás
a testület januári rendes ülésén 

megalkotta az egyes szociális ellátá-
sokról és az intézményi térítési dí-
jakról (1/2007.–I. 30.)-, a települési 
szilárd hulladék hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybe-
vételéről (3/2007.–I. 30.)-, továbbá 
módosította a gyermekvédelem he-
lyi szabályozásáról (2/2007–I. 30.) 
szóló rendeletét.

Szemétszállítás
a képviselő-testület jóváhagyta a 

szilárd hulladék gyűjtésére, elszállí-
tására, ártalommentes elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatás végzésére 
vonatkozó szerződés tervezetét.

a megállapodásban szerepel 
többek között, hogy a 65 éven felü-
li egyedülálló személyek ezentúl (a 
műszaki csoportnál benyújtott kére-
lemmel) igényelhetnek kisebb (80 li-
teres) gyűjtőedényt is. ennek térítési 
díja alacsonyabb, mint a 120 literesé. 
lényeges változás továbbá, hogy a 
komposztálható hulladékot április 1. 
és november 30. között kéthetente 
egy alkalommal mennyiségi korláto-
zás nélkül köteles elszállítani a TaP-
Pe. fontos, hogy a zöldhulladékot 
könnyen pakolhatóan helyezzék ki 
(kötegelve, dobozban, zsákban, stb.). 
szintén lényeges, hogy erre a célra 
nem használható fel a szabványos 
TaPPe-s zsák! az ürítési napok idő-
pontját a közszolgáltató határozza 
meg, melyről tájékoztatja a lakossá-
got, illetve az önkormányzatot.

meghatározták a szemétszállí- 
tási díjakat is. ennek értelmében 
2007-ben a 120 literes kommu- 
nális hulladékgyűjtő edény éves ürí-
tése lakásonként 7.800 ft + áfa, 
míg a 80 literesé 6.760 ft + áfa 
(7/2007.–I. 29.), (3/2007.–I.30.).

szemétszállítással kapcsolatos 
ügyekben a polgármesteri hivatal 
megbízott műszaki csoportvezető-
jéhez, berki lászlóhoz fordulhatnak 
személyesen, vagy a 256-100/18-as, 
illetve 30/283-4769-es telefonszá-
mon.

Térítési díj
február 01-jétől 5%-kal emel-

kedett a napközi otthonos kony-
ha szolgáltatását igénybe vevők 
által fizetendő étkezési térítési díj 
(6/2007.–I. 29.).

Intézmény-átalakítások
a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás belső ellenőrzé-
se, az intézményvezetőkkel folyta-
tott konzultáció, továbbá Újkígyós 
nagyközség könyvtári ellátottságáról 
és közművelődési helyzetéről szóló 
felmérés alapján a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy átalakítja intéz-
mény-rendszerét.

ezért megszünteti a Közös Igaz-
gatású művelődési Intézményt. ez-
zel egy időben létrehozza az önálló 
széchenyi István általános Isko-
lát, illetve az összevont Petőfi sán-
dor művelődési Ház és Könyvtárat 
(8/2007.–I. 29.).

megszüntette, egyúttal az ezüstág 
Idősek otthonába integrálta a Gon-
dozási Központot (9/2007.–I. 29.). 
emiatt 2007. március 01-jei hatál-
lyal módosítja az „ezüstág" Idősek 
otthona alapító okiratát (10/2007.– 
I. 29.). a Napköziotthon az általá-
nos iskolában működik, a konyha a 
polgármesteri hivatal irányítása alá 
kerül.

Új helyen az OTP
az országos Takarékpénztár és 

Kereskedelmi bank Nyrt. helyi fi-
ókját átalakítják. emiatt szükséges 
a költözés. a beadott kérelemnek a 
testület helyt adott, így 2007. már-
cius 01-től, előreláthatóan fél évig 
új helyen, a mozi mellett található 
volt Pártházban (Petőfi u. 38.) várja 
ügyfeleit az oTP (11/2007.–I. 29.).  
a bank a helyiségért a határozat ér-
telmében minimum 100.000 ft + 
áfa bérleti díjat kell, hogy fizessen, 
havonta.

Elengedték  
a bérleti díjat

a grémium tárgyalta a TaleN-
Tum alapfokú művészetoktatási 
Intézmény kérelmét is, melyet indo-
koltnak tartott és helyt adott annak. 
ennek értelmében a 2007. január 01. 
és 2007. június 30. között esedékes 
180.000 ft bérleti díjat nem kell ki-
fizetnie a művészetoktatási intéz-
ménynek (12/2007.–I. 29.).

Jubiláló 
polgárőrök

a szervezet 15 éves fennállása 
alkalmából, a település közbiztonsá-
ga érdekében végzett lelkiismeretes 
munkájuk elismeréseként a képvi-
selő-testület köszönetét fejezte ki 
az Újkígyósi Polgárőrség tagjainak 
(16/2007.–I. 29.).

Elfogadták, ám felülvizsgálják
a képviselő-testület elfogadta a 

mezőőri szolgálat 2006. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. ezzel egy 
időben ad hoc bizottságot hozott lét-
re, melynek elnöke Harangozó János, 
tagjai réti lászlóné, bozó József és  
Dr. romvári lászló. a négy képviselő 
feladata a mezőőri szolgálat működé-
sének felülvizsgálata (13/2007.–I. 29.).

Javaslat a munkaprogramhoz
a képviselők békés megye Kép-

viselő-testülete és bizottságai 2007. 
évi munkaprogramjához javaslato-
kat fogalmaztak meg. Kérték, hogy a 
közgyűlés tűzze napirendre a 4411-
es számú út korszerűsítését (4432-es, 
Telekgerendást, 47-es és 44-es szá-
mú utakat összekötő út), valamint a 
medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Új-
kígyós, szabadkígyós, békéscsaba ös-
szekötő út építését. (14/2007.–I. 29.).
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
programajánlója

2007. február 23. (péntek)

BÚCSÚPILLANTÁS
 „Képek egy békés megyei  

dohánykertész község életéből”

a fenti címmel nyílik fénykép-
kiállítás Takács lajos néprajzkuta-
tó 1956-ban készült felvételeiből a 
művelődési Ház Kistermében, 18 
órakor.

2007. március 14-én (szerda), 18 
órától az Újkígyósért Közalapítvány 
ünnepi könyv- és folyóirat-bemuta-
tót tart a Petőfi sándor művelődési 
Ház Konferenciatermében.

március 15-én (csütörtök), az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc ünnepi megemlékezése al-
kalmából 9 órától ünnepi szentmisét 
celebrál szigeti antal plébános, a 
római Katolikus Templomban. 10 
órától megemlékezést tartunk a mű-
velődési ház melletti emlékműnél. 
beszédet mond: G. Nagy Ilián köl-
tő. Közreműködik Ivanovics Tünde, 

fábri Géza énekmondók, valamint 
a Tengelic Énekegyüttes. Kérjük a 
koszorúzni szándékozó szervezete-
ket, hogy szándékukat és a koszorút 
elhelyező személyek nevét márci-
us 14-éig jelezni szíveskedjenek a 
66/254-844-es telefonszámon, vagy 
személyesen a művelődési házban.

SZAK-ok
a Petőfi sándor művelődési Ház 

szabadidős alkotó Körök (szaK-
ok) indítását, illetve továbbműköd-
tetését tervezi, elsősorban felnőttek 
részére. az igények felmérése miatt 
kérik, hogy részvételi-, jelentkezési 
szándékukat személyesen a műve-
lődési házban, vagy a 66/254-844-es 
telefonszámon jelezni szíveskedje-
nek, február 28-ig. a fenti elérhető-
ségeken kaphatnak további tájékoz-
tatást.

Kézügyességüket, szabadide-
jüket tárgyalkotással kihasználni 
szándékozók jelentkezését a főként 
foltvarrással foglalkozó műhelyük-
be várják, melyet balogh Irén vezet. 

a patchwork-ként ismert alkotások 
készítését megismertető kiállítás 
szervezése folyamatban, mellyel nem 
titkolt szándékuk a kedvcsinálás, az 
alkotási folyamat lépésről-lépésre 
történő bemutatásával. a megnyitó 
időpontjáról ezen értesítőben tájé-
koztatjuk Önöket.

a hangjukat, énektudásukat ki-
próbálni-, továbbfejleszteni szándé-
kozók a Tengelic Énekegyüttes tagja-
ihoz csatlakozhatnak. a jelenleg heti 
egy alkalommal, csütörtökönként 
tartott foglalkozást János Hajnalka 
népdalénekes vezeti. a csoporthoz 
március elsejétől csatlakozhatnak.

Továbbra is várják azokat, akik 
aerobik órák keretében szeretnék 
mozgásigényüket kielégíteni. a fog-
lalkozásokat – melyet szamosvári 
anita aerobikedző vezet – kedden 
és csütörtökön este héttől látogat-
hatják. március elsejétől tervezik 
az órák rendszerének átalakítását, 
melynek részleteiről szintén e hasá-
bokon kapnak tájékoztatást.

NAPRÓL NAPRA…

Nem el-, csak bérbe adják
a testület foglalkozott a mázsa-

ház hasznosításának kérdésével is. 
Gazdasági, üzleti okok miatt az ere-
detileg nyílt ülésen napirendként 
szereplő témát, végül zárt ajtók mö-
gött tárgyalták (5/2007.–I. 29.).

a képviselők úgy döntöttek, hogy 
nem adják el a Tormási úton talál-
ható ingatlant, hanem öt évre bérbe 
adják. a meghívásos versenytárgya-
lásra benkó Pált, bodzsár Istvánt, 
sódar lászlót és zsibrita Jánost vár-
ja a grémium (19/2007.–I. 29.)

Fogadóóra
szebellédi zoltán polgármester 

minden csütörtökön reggel kilenc 
és dél között várja fogadóóráján a 
különböző ügyekben hozzá fordul-
ni szándékozókat.
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A Kultúra Napja

Kuncz László operaénekes és 
Büki Richárd gitárművész tartott 
tartalmas előadást „Isten, áldd meg 
a magyart!” címmel január 22-én, 
a magyar Kultúra napján, a Petőfi 
sándor művelődési Házban. a kö-
rülbelül 60 érdeklődő az est folya-
mán vehette először kézbe a Kígyósi 
Hírmondó legújabb számát. az elő-
adást délelőtt megtekinthették az ál-
talános iskola diákjai is.
 

2007. február 16. (péntek), 
18 óra, művelődési Ház,

Konferenciaterem:

TAVASZVÁRÓ
tájkép és fantázia,

bemutatkozó tárlat.

az újkígyósi Tóth mária 
(regina m Toth) 2007-es, 4 alka-
lomból álló kiállítás-sorozatának 
első eseményét Kendra István 
nyitja meg.

TAPPE-s zsákok

Településünkön az alábbi üzle-
tekben vásárolható szabványos, a 
TaPPe Kft. által elfogadott szeme-
tes zsák, egységesen 180 ft-os da-
rabonkénti áron: Szivárvány ABC, 
Hosszú u. 47., Sarki Fűszeres, Isko-
la u. 5/4., BB ABC, Hosszú u. 17/1., 
Sláger ABC, Kossuth u. 44., HOCH-
KER Kft., Petőfi u. 73/1., Gazdabolt, 
Gyulai út 24., GEK-KO Háztartási 
bolt, Petőfi s. u. 45/1., TIMOTEX 
Kft., benzinkút.

Mobil védőnők
a védőnői szolgálat átköltözött 

az egészségház melletti volt szolgá-
lati lakásba. a szakemberek ezentúl 
a 06 / 30 4 86-10-86-os telefonszá-
mon hívhatók.

Falugazdász
ludvig andrás falugazdász he-

tente három alkalommal áll a gaz-
dálkodók rendelkezésére. Hétfőn és 
szerdán 0830 – 1530-ig, míg csütör-
tökönként 1230 – 1530-ig kereshetik 
fel a művelődési házban.

TüdőSZűRő
a tüdőszűrőt 2007. március 

05–21. között tartják a Petőfi sán-
dor művelődési Ház Konferencia-
termében. Hétfőtől csütörtökig  
0800–1300, péntekenként 0800–1200 

között szűrik a kötelezetteket. már-
cius 10-én (szombat) délig lesz szű-
rés, mivel március 16-a munkaszü-
neti nap.

Engedély a körforgalomra
Január 12-én került sor az Új-

kígyós–Csanádapáca útkereszte-
ződésben építendő körforgalom 
terveinek egyeztetésére. ennek 
eredményeként az illetékes szak-
hatóság kiadta a csomópont építési 
engedélyét. az építkezés elkezdésé-
nek időpontja azon múlik, hogy az 
állami forrásokat mikor nyitják meg 
erre a célra, hiszen békés megyében 
három engedélyezett terv készült el 
körforgalom építésére, azok közül is 
a szakma az újkígyósit javasolja elő-
ször megépíteni.

Egyeztetés a közútkezelővel
a polgármester január 24-én ta-

lálkozott Virág Mihállyal, a magyar 
Közútkezelő megyei vezetőjével. a 
megbeszélésen érintették a közös 
ügyeket: a Gyulai úton építendő 
gyalogos átkelőhelyek kérdését, a 
külterületen lévő út karbantartását, 
a létesítendő körforgalmat, az újkí-
gyósiak szeged felé történő eljutá-
sának problémáit, a koncepcióban 
szereplő – a település belterületén 
kialakítandó – kerékpárutakkal kap-
csolatos forgalomtechnikai kérdé-
seket. a megyei vezető felajánlotta 
közreműködésüket a belterületi ön-
kormányzati utak karbantartásában, 
a közlekedésbiztonsági rend szak-
szerű, a mindenkori jogi szabályo-
zásnak megfelelő felülvizsgálatában.

Félévzárás az iskolában
február 5-én tartották az általá-

nos iskola nevelő-oktató munkájá-
nak első félévi értékelését.

elhangzott, hogy az intézménybe 
402 tanuló jár, melyek közül 24 diák 
nem tudta sikerrel zárni a félévet. a 
tantárgyi kitűnő osztályzatok száma 
110, ezen 47 tanuló osztozik. min-
den tárgyból jeles osztályzatot 17 
tanuló kapott. az 1–3. évfolyamon 
szövegesen értékelik a tanulókat, a 
4–8. évfolyamon pedig a hagyomá-
nyos módon, érdemjegyekkel.

szó esett a második félév felada-
tairól is, melyek közül a legfontosabb 
a nyolcadikosok beiskolázása, tan-
könyvrendelés, a leendő első osztá-
lyosok beíratása, a 2007/2008. tanév 
előkészítése, tanulmányi versenyek 
lebonyolítása, kompetenciamérés, 
tanulmányi kirándulások, ballagás 
és évzáró.

az iskola legközelebbi rendezvé-
nye a felsős farsang február 16-án, 
majd az alsós maszkabál március 2-
án lesz az intézmény aulájában.
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