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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

Bizonyára közismert már, hogy idén 
először – búcsú szombatján, szeptember 15-
én – fogjuk megrendezni községünkben az 
Újkígyósról elszármazottak találkozóját, az 
Újkígyósi Hazavárót. sokak régi vágya az, 
hogy legyen egy nap, amikor alkalom nyílik 
arra, hogy az Újkígyóstól távol élők találkoz-
ni tudjanak egymással, az itthoniakkal, meg-
oszthassák örömüket-bánatukat, felidézzék 
a régi közös élményeket, beszámoljanak si-
kereikről vagy csak egy jót beszélgessenek. 
De alkalom nyílik arra is, hogy községünkkel 
kapcsolatos terveinket megosszuk a haza-
látogatókkal, hogy ők is elmondják vélemé-
nyüket, így ezzel vagy akár más módon se-
gíthessék Újkígyós további fejlődését.

szeretnénk emlékezetessé, széppé tenni 
ezt a napot, ezért külön szervezőbizottságot 
hoztunk létre. Ezt a munkát segítik a bizott-
ságban: Bánfi Erzsébet, Harangozó Nóra, Sza-
mosvári Zsolt, Balogh Béláné, Balogh Márta, 
Csatlós Balázsné, Harangozó Imre és persze 
még sokan mások. a jó előkészítéshez tarto-
zik az is, hogy minél több címre igyekszünk 
eljuttatni a meghívót. Kérünk ezért minden 
olvasót, keresse meg a fenti személyek va-
lamelyikét, ha Újkígyósról elszármazott is-
merősük lakóhelyét, címét ismerik. mivel a 
jelentkezéseket augusztus 15-ig várjuk, ezért 
kérjük, hogy a címlistát minél hamarabb szí-
veskedjenek eljuttatni részünkre.

a mellékelt programtervezetből is lát-
szik: igyekszünk szép, tartalmas és változa-
tos programot összeállítani, aminek meg-
valósításához minden jó szándékú személy, 
illetve szervezet segítségét várjuk. 

mi tagadás, még szebb ünnepet képzel-
tünk erre a napra. Titkon azt reméltük, hogy 
Újkígyós is azok között a nagyközségek kö-
zött lesz, amelyik megkapja idén a jól meg-
érdemelt városi címet. Kötelességemnek ér-
zem, hogy ezúton is tájékoztassam Újkígyós 
lakosságát: ebben az évben sikertelen volt a 
városi cím elnyerésére beadott kezdeménye-
zésünk. mindemellett bátran kijelenthetem, 
hogy mind a hivatal dolgozói, mind a kép-
viselő-testület lelkiismeretes munkát végez-
tek, minden elérhető követ megmozgattunk, 
hogy Újkígyós városi pályázatát sikerre vi-
gyük. van néhány kérdés, amelyet a pályázat-
író céggel tisztázni kell, hiszen az elutasítás 
minisztériumi indoklása egy hibás adatlap 
becsatolására hivatkozik, amelyről így ír:  
„A képviselő-testület által felkért pályázat-
írók nem hívták fel az önkormányzat figyel-
mét arra, hogy a közleményben meghatáro-
zott mellékletet kell csatolni a pályázathoz, 
hogy az abban megadott hiteles adatokat 
elemezzék a pályázatban”. 

Bár pályázatunk sikertelen volt, mégis 
van eredménye: sokan megmozdultak en-
nek a jó célnak az érdekében, újabb ötletek 
merültek fel, hogy miben kellene még fej-
lődnünk. Újabb elérendő célokat tűzhetünk 
ki magunk elé, amelyek tovább erősítik az 
Újkígyóson élő emberek településünk iránti 
szeretetét, elkötelezettségét, tenni akarását. 

az Újkígyósi Hazaváró és más hasonló 
rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az összetartozás érzését növeljük községünk-
ben, és minél nagyobb erőt megmozgassunk 
közös céljaink elérésében. 

Szebellédi Zoltán
polgármester

Az ,,I. Újkígyósi hazaváró” 
tervezett programja

  9.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban
10.00 Publikáció a községháza előtt, rövid kulturális 
műsorral
11.30  Köszöntő
12.00 Közös ebéd a művelődési ház környezetében
12.00–13.00 Jó ebédhez szól a nóta. Előadók: Deme-
ter Ági és Pacsika László, Csicsó Győző és zenekara
14.00 Erősember magyar Kupa az aszfaltos kézi-
labdapályán – Sport 1 televízió közvetítésével
15.00 Kiállítások ünnepélyes megnyitója – Szobor-, 
plasztika kiállítás – Ezüstág Gondozási Központ – 
Festmény kiállítás – Széchenyi István Általános Iskola 
– Kézimunka kiállítás – Szent Erzsébet Szeretetotthon
16.30 Irodalmi teaház a könyvtárban. Csernák Ár-
pád író, színművész és Sarusi Mihály József Attila- 
díjas író könyvbemutatója
18.00 Komolyzenei koncert a római katolikus temp-
lomban. Előadók: Nátor Éva és Galambos Hajnalka, 
F. Pálfy Zsuzsa és Fejes Antal 
18.00 Baby Bone Koncert a művelődési házban

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
a településen megjelenő önmagukat ún. „há-
zaló” kereskedőknek, adománygyűjtőknek, 
hittérítőknek kiadó személyek a lakosságra 
és ezáltal a közbiztonságra fokozott veszélyt 
jelenthetnek. Több esetben ilyen legálisan 
folytatható tevékenységre hivatkozva jogsér-
tő cselekményt követnek el. Ezért a további-
akban az úgynevezett házaló kereskedelmi, 
adománygyűjtő, hittérítő tevékenységet a 
lakosság érdekében nem engedélyezünk. Ké-
rem, amennyiben ilyen jellegű tevékenységet 
tapasztalnak, akkor azt a Polgármesteri Hi-
vatalban, vagy a 06-30-515-9007-es telefon-
számon bejelenteni szíveskedjenek, hogy a 
szükséges intézkedéseket módunkban álljon 
megtenni. 

dr. Csatlós László jegyző

Újkígyósi Hazaváró
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Előkert: lehet 10 méter is
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

egyetért a település rendezési tervével kap-
csolatos változtatásokkal. az állami főépí-
tésszel egyeztetett helyi építési szabályzatot 
is elfogadták, csupán egyetlen kiegészítést 
kértek: a tervezetben szereplő 5 m-es előkert 
mellett a 10 m-es előkert lehetősége is sze-
repeljen (99/2007.–vI.18.). állásfoglalásuk 
szerint a „Településfejlesztési Koncepció”-t 
is szükséges kiegészíteni, az új lakóterü-
let és az új gazdasági terület kialakításával 
(100/2007.–vI.18.).

Ingatlanok használatba
Határozatlan ideig kapta használatba 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanokat a vízmű Kft. az erről szóló döntés 
értelmében a Petőfi s. u. 34. alatti épületet 
továbbra is székhelyként használhatja-, míg 
a József a. u. 12. számú ingatlant, valamint 
a szennyvíztisztítót telephelyként üzemeltet-
heti a kft. (105/2007.–vI.18.).

Karbantartói munkáltatóváltás
a képviselők július elsejétől megszün-

tették a széchenyi István általános Iskolánál 
és az Ezüstág Gondozási Központnál lévő 
karbantartói álláshelyeket. Ezzel egy időben 
a Polgármesteri Hivatalnál két karbantartói 
álláshelyet létesítettek. a polgármestert bíz-
ták meg, hogy a státuszok megváltozásával 
kapcsolatos költségvetési és munkajogi in-
tézkedéseket tegye meg (106/2007.–vI.18.).

A biztonságos átkelésért
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

településen áthaladó 4431-es számú út „ke-
leti belterületi csatlakozásánál (Úfa Bt-hez 
vezető bekötőút) a magyar Közút Kht-val, 
és az Úfa Bt-vel közös beruházásban sárga 
lámpás veszélyjelzőt telepíttet. 

a telepítés részköltségeire bruttó 
175.740 ft-ot biztosítottak a tartalékalap ter-
hére, mely a bekerülési költség egyharmada 
(107/2007.–vI.18.).

Parknévadó
a képviselők a település belterületén lévő 

parkok elnevezését is meghatározták. Ennek 
értelmében a központi (művelődési ház körü-
li) a „Wenckheim park” nevet kapta. a szent 
Erzsébet szeretetotthon mögötti területet 
„szent Erzsébet parkra” keresztelték, míg a 
Gyulai úti park a jövőben szent Imre nevét 
viseli (108/2007.–vI.18.).

Kérik a volt Pártházat
a testület úgy határozott, hogy az Új-

kígyós, Petőfi u. 38. szám alatti ingatlan in-
gyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi. az épületet szociális ellátás 
céljára kívánják felhasználni. az önkor-
mányzat saját költségén vállalja az ingatlan 
környezeti állapotának felmérését, szükség 
esetén kármentesítését (109/2007.–vI.18.).

Újkígyósi Hazaváró
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 

elfogadta az „Újkígyósi Hazaváró” részletes 
programtervét és költségvetését. a rendez-
vény költségeire bruttó 300.000 ft-ot bizto-
sítottak a tartalékalap terhére (110/2007.–
vI.18.).

szintén a tartalékalap terhére, a Pe-
dagógus szakszervezet részére nyújtottak 
összesen 667.200 ft összegű támogatást 
(113/2007.–vI.18.).

Földbérleti díjak
a képviselők az önkormányzati tulajdon-

ban lévő területek földbérleti díjait (a szer-
ződésekben meghatározott forduló naptól a 
következő gazdasági évre) az alábbiak szerint 
állapították meg:

felmondták a bérleti szerződést az Újköz 
utcai telek, Dózsa György u. 47-49. telkek, 
illetve két rész-intézményterület esetében. 
Egy útszéli terület esetében a jelenlegi szer-
ződést hagyták jóvá, míg a 029/1 hrsz-ú 
szántó esetében (25 ha) 940.000 forintban, a 
606 hrsz-ú szántó esetében (1 ha) 40.000 fo-
rintban határozták meg az éves bérleti díjat 
(111/2007.–vI.18.).

Nyilatkozat a megszüntetés ellen
a Képviselő-testület a sarkadi Kistérség 

tervezett megszüntetése kapcsán nyilatkoza-
tot fogadott el. Ebben a grémium kifejti, hogy 
nem ért egyet a sarkadi kistérség megszün-
tetésére vonatkozó országgyűlési előzetes 
döntéssel, melynél figyelmen kívül hagyták a 
demokrácia szabályait, az önkormányzat ön-
rendelkezési jogát, az érintett önkormányza-
tok ezirányú véleményét (114/2007.–VI.18.).

(Időközben a köztársasági elnök a meg-
szüntetésről szóló törvénytervezetet újragondo-
lásra, újratárgyalásra visszaküldte az ország-
gyűlésnek. Így a honatyák döntésének végrehaj-
tása egyelőre elmarad. Öt település – közöttük 
Újkígyós – más kistérségbeli társuláshoz való 
csatlakozása is várat magára, a köztársasági 
elnök döntése értelmében. – A szerk.)

Tulajdonosi hozzájárulás
a képviselők úgy döntöttek, hogy a Nátor 

János által a saját tulajdonát képező Petőfi 
u. 24/3. szám alatti ingatlanon, valamint az 
önkormányzat tulajdonát képező (volt Tsz 
iroda) ingatlanra átnyúló tervezett autószere-
lő műhely építéséhez a tulajdonosi hozzájá-
rulást megadják. az érintett ingatlan eladása 
a következő testületi ülésen kerül megtárgya-
lásra (117/2007.–vI.18.).

Elutasítás, új eljárás
a Képviselő-testület átmeneti segély el-

utasítása ügyében az Egészségügyi és szoci-
ális Bizottság által hozott I. fokú határozatot 
helyben hagyta, Lipták Györgyné fellebbe-
zését elutasította (115/2007.–vI.18.). Lipták 
Rókus lakásfenntartási támogatás elutasítása 
ügyében az I. fokú határozatot hatályon kívül 
helyezte, és kötelezte az Egészségügyi és szo-
ciális Bizottságot új eljárás lefolytatására az-
zal, hogy a jövedelmi viszonyok bizonyításá-
ra hívják fel az igénylőt (116/2007.–vI.18.).

Családsegítő Újkígyóson is
az önkormányzat úgy döntött, hogy a 

Gyermekjóléti szolgálatot 2007. július első 
napjától az Ezüstág Idősek otthona intézmé-
nyébe integrálja. a feladatellátás helyszíne-
ként az arany J. u. 45. szám alatti Gondozási 
Központot jelölték ki. szintén a fenti naptól 
Családsegítő szolgálatot hoztak létre, mely-
nek feladatellátására egy fő családgondozót 
alkalmaznak. (A hatósági igazgatási ügyinté-
zés elhúzódása miatt a családsegítő szolgálat 
munkatársa július elsejétől még nem láthatja 
el feladatát. – A szerk.)

Elfogadták az Ezüstág Idősek otthona 
alapító okiratát. Jóváhagyták a Családse-
gítő- és Gyermekjóléti szolgálat szakmai 
Programját, az Ezüstág Gondozási Központ 
szervezeti és működési szabályzatát, vala-
mint a Gondozási Központ, a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti szolgálat Házirendjét 
(102/2007.–vI.18.). az Ezüstág Gondozási 
Központ ellátotti létszámát a nappali ellátás 
és a szociális étkeztetés tekintetében 59 főre 
bővítették (103/2007.–vI.18.).

a fentieken túl a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítását is elfogad-
ták (104/2007.–vI.18.).

Átmeneti segély

az Egészségügyi és szociális Bizott-
ság a létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzdő személyek részére át-
meneti segélyt nyújt.

Elsősorban azokat a személyeket in-
dokolt átmeneti segélyben részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenn-
tartásáról más módon nem tudnak gon-
doskodni vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadások, különösen betegség, 
elemi kár miatt anyagi segítségre szo-
rulnak.

A segély különösen akkor indo-
kolt, ha:

a rászoruló hosszabb időtartamon át 
átmenetileg semmilyen ellátásban nem 
részesül, jövedelemmel nem rendelke-
zik; nincs olyan közeli hozzátartozója, 
aki a napi létfenntartását biztosítani 
tudná; alkalmi munkavállalási lehető-
sége egészségi állapota, illetve egyéb 
körülmények folytán (pl. téli időszak) 
korlátozott.

Elemi károsultnak kell tekinteni 
azt, akinek elemi csapás következtében 
ingósága vagy ingatlana oly mértékben 
pusztult el, hogy létfenntartása átme-
netileg lehetetlenné, vagy nagy fokban 
veszélyeztetetté vált.

Nem állapítható meg átmeneti 
segély annak, akinek a családjában a 
családhoz tartozó személyek havi net-
tó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori havi legkisebb összegének 
150%-át (40.695,-ft-ot), egyedülálló 
esetében annak 200%-át (54.260,-ft-ot) 
meghaladja.
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Általános alapelvek
I/1. az ösztöndíj célja a tehetséges, szorgalmas újkígyósi hallgatók 

anyagi és erkölcsi támogatása, elismerése, a helyi kötődés erősítése.
I/2. a pályázók köre és feltételei: az ösztöndíjra pályázhatnak 

azok az állandó újkígyósi lakhellyel rendelkező, főiskolai oktatásban 
részesülő hallgatók, akik 4,01 átlag fölötti tanulmányi eredményt ér-
tek el, illetve azok az egyetemi hallgatók, akik minimum 3,51-es átlag 
fölötti tanulmányi eredményt értek el. További feltétel még, hogy a 
felsőfokú intézményben tanulmányait folytató hallgató nappali tago-
zaton, első alapképzésben vegyen részt.

I/3. a meghirdetésre kerülő pályázatok jellege: az Újkígyósért 
Közalapítvány Kuratóriumának 05/2007.(vI. 21.) számú határozata 
értelmében, a korábbi ösztöndíjunkkal szemben a következőkben há-
rom különböző, jelen dokumentumban alább részletesen bemutatásra 
kerülő ösztöndíjjal kívánjuk támogatni az arra érdemes pályázókat.

A pályázat kiírásának módja:
II/1. a pályázat meghirdetése:
Ideje az éppen aktuális év július 15. utáni hét.
a meghirdetés módja nyomtatott formában az Újkígyósi Önkor-

mányzati Értesítő aktuális száma. Elektronikus formában Újkígyós 
Nagyközség Önkormányzatának honlapján, valamint a községi ká-
beltelevízió képújságjában. személyesen pedig a községi könyvtárban 
elhelyezett tájékoztatón.

II/2. a pályamunkák beérkezési határideje, leadása:
az éppen aktuális év szeptember 20-a.
a pályamunkákat postai úton az Újkígyósért Közalapítvány címé-

re (5661 Újkígyós, arany János u. 47.) vagy személyes leadás esetén a 
községi Könyvtárba várjuk!

II/3. Elbírálás illetékese: az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma.
II/4. a megítélt ösztöndíj átadása és átvétele: az ösztöndíjak át-

adására az október 23-i nemzeti ünnep községi rendezvényén kerül 
sor. (abban az esetben, ha a pályázó valamilyen oknál fogva nem tud 
személyesen részt venni az átadáson, a távolmaradás indokát, illetve 
az általa megbízott átvevő személyét írásban köteles ismertetni a Ku-
ratóriummal. Ennek elmaradása esetén az ösztöndíj szerződési felté-
telei meghiúsulnak.)

Első ösztöndíjforma
„aDUlEsCENs CommUNITaTIs KÍGyÓsIENsIs”

az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma megalapítja, illetve 
pályázatot hirdet az „aDUlEsCENs CommUNITaTIs KÍGyÓsI-
ENsIs” (Újkígyós Község Diákja) elnevezésű elismerés odaítélésére. 
az elismerésre olyan felsőfokú képzésben részesülő természetes sze-
mélyek pályázhatnak, akik munkájukkal, életvitelükkel és társadalmi 
tevékenységükkel valamilyen formában öregbítik községünk jó hír-
nevét. az „aDUlEsCENs CommUNITaTIs KÍGyÓsIENsIs” el-
nevezésű elismerés nem jár külön anyagi támogatással, tulajdonosa 
ünnepélyes keretek között községünk címerét és az elismerés nevét 
viselő művészi kivitelű tűzzománc kitűzőjét kapja, amelyet jogosult 
viselni, továbbá felsőfokú nappali tagozatos tanulmányainak idejére a 
külön mellékletben szabályozott jogosítványok illetik meg.

Második ösztöndíjforma
„loCsKay JÓzsEf TaNUlmáNyI ÖszTÖNDÍJ”

alapvető vonásaiban megőrzi az eddigi ösztöndíj sajátosságait, 
azzal a változtatással, hogy a beérkezett pályázatok sorrendbe állítása 
után a tanulmányi eredmények szerint öt fő egyetemista és öt fő főis-
kolás részesülhet ösztöndíjban. átlagegyenlőség esetén a Kuratórium 
sorsolással dönt az ösztöndíj elnyeréséről.

az ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, azaz 10 hónapra esedé-
kes, melynek mértéke 4.000.-fT/hó. a megítélt és átvett ösztöndíj 
összegét havi bontásban a kedvezményezett által megadott számla-
számra utalja a Kuratórium. a hallgató köteles féléves eredményéről 
hiteles másolatot bemutatni a Kuratóriumnak. a Kuratórium a II. fél-
évre csak akkor tudja az ösztöndíjat folyósítani, ha a hallgató hiányta-
lanul benyújtja az I. félév lezárásával kapcsolatos iratokat (leckekönyv 
aktuális oldalának másolata, + iskolalátogatási igazolás.

Harmadik ösztöndíjforma
„lÉHNER mIHály ÖszTÖNDÍJ”

az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma megalapítja, illetve 
pályázatot hirdet „lÉHNER mIHály ÖszTÖNDÍJ” elnyerésére az 
általános feltételeknek megfelelő személyek számára, községünk ér-
tékeinek feltárása tárgykörében.

a pályázó szakdolgozattal, évfolyamdolgozattal, településünk vala-
mely területének kutatását, tudományos feldolgozását vállalja.  a téma 
konzulense a tanintézmény részéről az adott oktató, a Kuratórium részé-
ről pedig a témában jártas megbízott személy. a munka végeredményét 
az Újkígyósi Könyvtárban helyezzük el. a pályázónak a pályamunkában 
röviden be kell mutatni a kutatni kívánt területet és az általa kitűzött célt.

„lÉHNER mIHály ÖszTÖNDÍJ” évente két tanuló részére ítél-
hető oda. a pályázat elnyerői kétéves, a felsőfokú intézet tanrendjé-
nek szorgalmi idejéhez igazodó ösztöndíj összegének megfelelő egy-
szeri kifizetésben részesülnek, melynek mértéke a támogatási forma 
megalapítása idején 80.000 ft. a támogatás kifizetésére a pályamunka 
bemutatása és elfogadása után banki átutalás formájában kerül sor.

Az ösztöndíjformák elnevezéséről is szót kell ejtenünk.
Elsőként a teljes egészében erkölcsi elismerésnek szánt formáról, 

az „aDUlEsCENs CommUNITaTIs KÍGyÓsIENsIs” elnevezést 
viselő, igényelhető elismerés elnevezését indokoljuk. a latin név ma-
gyar megfelelője, szabad fordításban, mint az a dokumentum szö-
vegében is szerepel, utal a tartalomra is: Újkígyós község diákja. az 
elnevezéssel szerettünk volna utalni a lassan feledésbe merülő, s maga 
után máig betöltetlen űrt hagyó, egykor általános, diákos latinitásra.

a locskay József Tanulmányi Ösztöndíj egy kibontakozás előtt meg-
tört életpálya értékeire kívánja ráirányítani a figyelmet. az 1856-ban Új-
kígyóson született Locskay József néprajzi gyűjtő, költő és papnövendék 
egyszerű újkígyósi szülők gyermeke volt. Tehetsége jussán, Göndöcs Be-
nedek plébános támogatása révén került felsőbb iskolába. versei, cikkei 
és népköltészeti lejegyzései kora legrangosabb periodikáiban jelentek 
meg. Ígéretes tehetsége korai halála miatt nem bontakozhatott ki.

a léhner mihály Ösztöndíj névadója is méltó arra, hogy ismerjük, 
használjuk a nevét, hiszen községünk jeles, iskola és templomépítő, ön-
kormányzatot szervező plébánosának nevét viseli. az 1805-ben szüle-
tett Léhner Mihály 1836-tól haláláig, 1863-ig községünk szeretve tisztelt 
plébánosa volt. Újkígyósra kerülve kitanulta a gazdálkodás tudományát. 
Híveinek nem csupán lelkésze, de orvosa és ügyvédje is lett. Küzdött a 
szegénység ellen, tanította híveit, s jó példával járt előttük. Többek kö-
zött a szegény sorsúak segítésére „takarék magtárt” létesített, az 1850-es 
években. Léhner Mihály hamvai az újkígyósi temetőben pihennek.

várjuk a pályamunkákat! minden eddigi és leendő ösztöndíja-
sunknak sok sikert és hasznosan eltöltött nyári vakációt kívánok!

Harangozó Imre
az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

AZ ÚJKÍGYÓSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT 
ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZATA 

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 ga-
ranciát és ÁFA mentességet is jelent. a tanfolyam díja válto-

zatlanul 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, Pol-
gármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, szállodák, államháztartási 
Hivatalok, földhivatal, Hűtőipari Rt., vám- és Pénzügyőrség, vízmű, metrisoft, linnemann, Erdésze-
ti szolgálat, Környezetvédelmi felügyelőség, minisztériumi világ-Nyelves csoportok, Takarékszö-
vetkezetek, Gallicoop Rt., HungaroConrtol magyar légiforgalmi szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt.
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Meghívó
most még egyszer, de nem utoljára. Találkoz-

zunk jó szomszédok, jó barátok, diáktársak, gye-
rekkori barátok, tanítók, apátipusztai lakosok!

az 1939–1966 között működő iskola 
fennállásáról emlékezünk meg. Egy emlék-
táblát helyezünk el mi, apátipusztai lakosok, 
diákok a Petőfi utcai „nagyiskola” falán azzal 
a feladattal, hogy az idősek és a felnövekvő 
nemzedék is emlékezhessen.

2007. július 21-én szombaton 17 órakor 
kerül sor e megemlékezésre, melyet 19 órakor 
egy találkozó követ, a Gyulai út 51. szám alatt 
található soproni söröző nagytermében.

A vacsora költsége: 1.000 Ft. Menü: szabad-
szedéses marhapörkölt vagy rántott szelet.

Jelentkezési határidő: július 15., vasárnap.
Jelentkezni lehet a szervezőknél:

• Szudák Balázs – Újkígyós Rákóczi u. 36. 66/256-
680 vagy 30/475-5938.
• Darida Józsefné – Újkígyós akácfa u. 17. 30/549-0876.
• Gedó Etelka – Újkígyós Dohány u. 19. 70/316-9900.
• Fekete Nándorné – Újkígyós Dohány u. 12. 
66/256-541 vagy 06-30-536-4038.

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

Vizitdíj-mentes véradók
a jogszabály vizitdíj- és kórházinapidíj-

mentességet biztosít a legalább harminc-
szoros véradóknak. az országos vérellátó 
szolgálat regionális vérellátó központjai 
és területi vérellátói, valamint a kórházak 
transzfúziós osztályai július 2-ától adják 
ki a véradóknak az igazolást. az 1998-ban 
életbe lépett adatvédelmi törvény 30 éves 
adatmegőrzési időt ír elő, előtte nem volt 
ilyen jogszabály. Nehezebb az igazolás an-
nál, aki évtizedekkel korábban adott vért. 
megkönnyíti az igazolások kiadását, ha 
a véradók magukkal viszik személyi iga-
zolványukat, TaJ kártyájukat, véradó iga-
zolványukat, névre szóló kitüntetésüket, 
emléklapjukat. fontos tudni, hogy csak az 
ingyenes teljesvér-adások számát veszik 
figyelembe. lényeges továbbá, hogy csak 
személyesen kérhetik az érintettek az igazo-
lásokat, amelyeket csupán abban az esetben 
postáz ki a vérellátó, ha valamilyen okból 
nem tudja kiállítani azt.

mEGHÍvÓ

2007. július 24–én (kedd), 19 órától 
a Petőfi sándor művelődési Házban 

hagyományteremtő céllal 
kerül megrendezésre 

a főként kortárs költők verseiből összeállított 

IRODALMI EST
a műveket 

Nagy Szilvia, Bartus Gyula, 
Józsa Mihály és Orosz Sándor

tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők.

a díjtalanul látogatható rendezvény 
szervezői: Pacsika László, Frankó Attila, 
„Ipolyi arnold Népfőiskola” Kulturális 

Egyesület, valamint a Petőfi sándor 
művelődési Ház és Könyvtár.

az est fővédnöke: Szigeti Antal plébános.

„PARLAGFŰMENTES HÁZ” 
Akció – 2007

Magyarországon minden ötödik 
ember allergiás. Ha Ön mégis olyan szeren-
csés, hogy immunrendszere még megvédi a 
pázsitfűfélék és a parlagfű pollenjétől, akkor 
is van a környezetében számos ember, aki 
különösen erős tünetekkel reagál a levegő-
ben szálló pollenekre.

Mit tehetünk az egészséget károsító 
hatások kiküszöböléséért? 

a pollenszennyezés szempontjából leg-
fontosabb fenntartási feladat a gyepfelületek 
kaszálása. az első kaszálást a virágbimbók 
megjelenése előtt 1–2 héttel kell végez-
ni. Biztos eredményt csak évi háromszori,  
2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz, 
ugyanis a generatív fejlődési szakaszába 
induló növény a kaszálás okozta stresszha-
tást nehezen viseli.

a tulajdonosokra vonatkozó jogszabá-
lyok be nem tartásából adódó mulasztásos 
törvénysértés sajnos sok-sok ember egészsé-
gét súlyosan veszélyezteti.

a parlagfű elleni védekezés hatósági ten-
nivalóit alapvetően hat jogszabály rendezi. 
a közigazgatási eljárás keretében a hatóság 
az ügyfél számára előírja a védekezési köte-
lezettséget, növényvédelmi bírságot szab ki, 
közérdekű védekezést rendel el és rendelke-
zik a közérdekű védekezés költségéről.

a termőföld tulajdonosok és földhaszná-
lók kötelesek „..az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bó kialakulását megakadályozni és ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.” (Növényvéde-
lemről szóló 2003. évi XXXv. tv.)

aki a törvényi kötelezettségének nem tesz 
eleget, növényvédelmi bírsággal is sújtható. 
Ennek mértéke 2007. május 15. napjától 
kezdődően 20.000 és 5.000.000 Ft között 
határozható meg. a növényvédelmi bírság 
mértékének meghatározását segíti egy új jog-
szabály, a Bírságrendelet. Ez többek között 
kimondja, hogy a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség elmulasztása esetén a bírság 
mértékének alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. a Bírságrendelet szerint 
azonban a lehetséges legnagyobb bírság 
mértékét 750.000 Ft-ra korlátozza.

a Parlagfűmentes Magyarországért 
Tárcaközi Bizottság ebben az esztendő-
ben akciót indított, „Parlagfűmentes Ház” 
névvel. Céljuk az, hogy az önkormányzatok 
a helyi társadalmi szervezetek bevonásával, 
a hatósági ügyintézések és a büntetés mel-
lett rendelkezzenek új lehetőséggel. Ennek 
keretében egy vagy több helyi civil szervezet 
segítségével a települést járva figyelik a terü-
leteket, és amennyiben parlagfüvet látnak, 
bejelentik az önkormányzat jegyzőjének. 
(Újkígyóson a Polgárőrség és a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete végzi e tevékenysé-
get. – A szerk.)

az a tulajdonos, aki parlagfűmentesen 
tartja saját területét, kap egy matricát a pos-
taládájára. amennyiben az egész település 
parlagfűmentesítését sikerül elérni, jelent-
kezhetnek a „Parlagfűmentes Település” 
akcióra. Ha a település valóban mentes a 
parlagfűtől, akkor megkapják a táblát, amit 
a helységnév alá kihelyezhetnek, továbbá a 
legszerencsésebb települések 3 kategóriában 
pénzügyi segítséget is kapnak tevékenysé-
gükhöz.

A Borostyán  
Bábcsoportról

Ebben az évben részt vettünk a XIII. 
országos Óvodai Bábjátékos Találkozón, az 
újkígyósi Borostyán Bábcsoporttal, mely a 
művelődési házban működik. szakmai zsűri 
értékelte a csoportok szereplését, s a fellé-
pők, így mi is kaptunk egy elismerő oklevelet 
és egy bábos könyvet.

a zsűri tagjai: Giovanni Kornél, a Buda-
pesti Bábszínház művésze, Urbán Gyula, az 
országos Bábjátékos Egyesület elnöke és Séd 
Teréz bábpedagógus voltak.

Bábcsoportunkat kicsit bátrabb fellépés-
re, s a részletek pontosabb előadására biz-
tatta a zsűri. Ezt igyekszünk a továbbiakban 
figyelembe venni.

Júniusban az újkígyósi gyerekeknek mu-
tattuk be új báb-darabunkat, a Kacor Királyt. 
Ezt a mesét az időseknek is eljátszottuk.  
a nyári pihenés után szeretnénk szabadkí-
gyóson és Békéscsabán is bábozni.

Nagy öröm tölt el, hogy a bábcsoport ve-
zetője lehetek.

a gyerekek lelkesedése bábozás közben 
a közönségre is átterjed, így ha nem is profi 
előadást lát a néző, mégis jól érzi magát.

Borostyán Bábcsoport tagjai: Zsibrita 
Gergő (1.a), Domokos Ivett (2.a), Szabó Zsu-
zsanna (4.a), Kása Kata (4.c), Tóth Adél (6.a), 
Szabó Anita (6.a), Bús Bettina (6.a), Buss Ale-
xandra (6.a), Horváth Annamária (6. a).

Horváthné Bohus Mária, 
vezető


