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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

Régi olvasmányom volt Mácz István 
Kísértés a jóra című etikai olvasókönyve. 
már a cím is egy kicsit ellentmondásos, 
hiszen a kísértés szót inkább a rosszra 
szoktuk használni. Ebben a könyvben 
olyan ismert vagy kevésbé ismert sze-
mélyeket állít példaképül elénk az író, 
akik egy-egy erény magas szintű meg-
élésében állnak előttünk.

Így ír a szerző a jóságról az előszó-
ban: „az ember jó akar lenni … a jóság 
erkölcsi érték. Önérték, éppúgy, mint 
az igaz, a szép és a szent. Önmagukban 
értékeljük őket, és nem azt vizsgáljuk, 
hasznosak-e? a jóság cél. Nem eszköz.”

sokszor felvetik, amikor valaki se-
gítséget kér: megérdemli-e, tett-e ma-
gáért eleget, miért segítsek én neki, 
nincs nekem elég bajom?! És valóban, 
bizonyos szempontból jogos a kérdés. 
Hiszen, ahogy egyik magyar közmon-
dásunk is mondja: „segíts magadon, az 
Isten is megsegít.” Ez azonban nem zárja 
ki a másikon való segítést sem. Nagyon 
fontos alapértékek közé tartozik, a de-
mokrácia egyik alappillére, alapértéke: 
a szolidaritás, ami az emberek közötti 
együttműködést, a közösségvállalást és 
segítést jelenti, akár csoportok között 
is. a szolidaritás az alapja a különböző 
közösségek, szervezetek létrejöttének és 
működésének is.

vagyis azt mondhatjuk, hogy „érde-
mes” jónak lenni, „érdemes” szolidáris-
nak lenni, hiszen ez is egy azon alapér-
tékek közül, amely lehetővé teszi, hogy 
ne egy elvadult, elidegenedett, a másik 

bajával mit sem törődő társadalomban 
éljünk, azaz egy szebb, emberibb kör-
nyezet vegyen körbe bennünket.

Újkígyós Nagyközség Képviselő-tes-
tülete még a tavasz folyamán döntött 
úgy, hogy a révkomáromi Palatinus Pol-
gári Társaság kezdeményezésére meg-
valósuló szoborpark következő alkotá-
sához, II. andrás magyar király szobrá-
hoz jelképes, a szolidaritásunkat kifeje-
ző 10.000 ft támogatással járul hozzá. 
a szobor elkészült. Kicsit meglepődve 
vettük kezünkbe a közelmúltban azt a 
levelet, amelyben meghívtak bennünket 
a szobor átadó ünnepségére. 

Elmentünk hát – alpolgármester úr 
és jegyző úr társaságában –, hogy lássuk 
azt a szép példát, amely által a Palatinus 
Polgári Társaság – tehát egy civil szer-
vezet – kezdeményezésére kb. tíz éve 
elindult Révkomárom egyik üres terü-
letén egy építkezés. létrehozták az Eu-
rópa-udvart, amely téren európai népek 
jellegzetes építészeti stílusában épültek 
fel a házak, illetve itt kerül(t) kialakításra 
a magyar királyok szoborparkja, amely-
nek része volt most II. andrás király 
szobrának felállítása. szép példa ez a 
civil szerveződés fontosságára, az össze-
fogás jelentőségére.

a szobrot egyébként nagy tömeg je-
lenlétében Várszegi Asztrik püspök, pan-

nonhalmi főapát szentelte fel. az ünnepi 
beszédet Sólyom László köztársasági el-
nök úr és Csáky Pál, a szlovákiai magyar 
Koalíció Pártja elnöke mondta. a támo-
gatók között természetesen felsorolták 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatát 
is. a szoboravató után a köztársasági 
elnök fogadást adott a meghívottaknak, 
amikor is alkalmunk nyílt arra, hogy Új-
kígyósról néhány kiadványt adjunk át 
Révkomárom polgármesterének, a Pala-
tinus Polgári Társaság elnökének és só-
lyom köztársasági elnök úrnak is.

Nagyon szép kisváros Révkomárom, 
érdemes oda kirándulni, és ha már ott 
járnak és rábukkannak az Európa-ud-
varra, benne II. andrás király szobrára, 
gondoljanak arra, hogy egy ici-picit Új-
kígyós is hozzájárult a műalkotás létre-
jöttéhez. 

Szebellédi Zoltán

mEGHÍvÓ
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata, az Újkígyósért Közalapítvány, vala-

mint a Petőfi sándor művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és 
családját, hozzátartozóit, barátait, ismerőseit az 1956-os forradalom és az azt 
követő szabadságharc-, valamint a köztársaság kikiáltása újkígyósi emlékün-
nepségére, 2007. október 23-án.

10 órától Ünnepi szentmise a Római Katolikus Nagytemplomban.
a szentmiseáldozatot bemutatja: Czank Gábor plébános.
11 órától Ünnepi megemlékezés a Petőfi sándor művelődési Ház Rendez-

vénytermében.
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester.
Ünnepi beszédet mond: Balogh József, Békés megye Képviselő-testülete ta-

nácsnoka, szabadkígyós Község polgármestere.
a rendezvény során kerülnek átadásra az Újkígyósért Közalapítvány tanul-

mányi ösztöndíjai.
a program moderátora: Dankó Stefánia.
Ünnepségünkön közreműködik: Tóth Zsófia és Vadász Gábor színész.

Jónak lenni érdemes!
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erdősítési lehetőség

a képviselő-testület a Településfej-
lesztési és Gazdasági Bizottságot bízta 
meg azzal, hogy tekintse át az önkor-
mányzati tulajdonú területek erdősítésé-
nek lehetőségét, és szükség szerint tegyen 
határozati javaslatot (148/2007.–IX.10.).

költségvetés teljesítés,  
elfogadott beszámoló

a képviselők elfogadták a 2007. évi 
költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót.

Egyetértettek abban, hogy az erre 
az időszakra vonatkozó gazdálkodási 
tapasztalatokat a II. félévi gazdálkodás 
során figyelembe kell venni (149/2007.–
IX.10.). szintén jóváhagyták a Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény 2006/2007. tanévre vonatkozó be-
számolóját (150/2007.–IX.10.).

lemondtak a képviselők

a testület úgy döntött, hogy a képvi-
selők és a külsős bizottsági tag tisztelet-
díjaikról történő lemondását elfogadja. 
Ennek értelmében Balogh József egyhavi, 
Ecker György, Farkas Szabolcs, Labos 
János kéthavi, Majorosné Dr. Hunya Sa-
rolta háromhavi járandóságának felvéte-
létől tekint el, míg Balogh Antal Zoltán 
megbízatási idejének végéig mondott le 
külsős bizottsági tagsága után járó tisz-
teletdíjáról (151/2007.–IX.10.).

Hálózatrekonstrukció,  
felülvizsgálat

a vízmű Kft. elkészítette az ivóvízve-
zeték hálózat rekonstrukciós tervezetét. 
a testület ennek megismerését követően 
határozott arról, hogy az ebben található 
I-es és II-es ütemterv kidolgozását kell 
elvégezni, különös tekintettel a 2008. 
gazdasági évre (152/2007.–IX.10.).

Határozat született arról is, hogy a 
település hulladékgazdálkodási tervé-
nek, valamint környezetvédelmi prog-
ramjának felülvizsgálatát és szükséges 
módosítását a Timotex Kft-vel végez-
tetik el, melyhez 150.000 ft + áfa  
összeget biztosítanak a környezetvédel-
mi alap terhére (153/2007.–IX.10.).

Fészekrakó

a képviselők az első lakáshoz jutók 
támogatására 50.000 ft pótelőirány-
zatot biztosítottak a tartalékalapból 
(164/2007.–IX.10.). szintén ezen az 
ülésen szavazták meg – a többszörösen 
módosított (5/1991.–Iv.29.) számú ön-
kormányzati rendelet alapján –, hogy 
Csomor Zoltán és felesége (az első lakás-
hoz jutók vissza nem térítendő támoga-
tására vonatkozó) kérelmének helyt ad-
nak, és 200.000 ft összeggel támogatják 
nevezett fiatal házasok lakásvásárlását. 
(167/2007.–IX.10.).

Fenntartott jogviszony
az Ivóvízminőség-javító Konzorci-

umban való részvétellel kapcsolatban 
rövid időn belül rendkívüli testületi ülés 
összehívása mellett döntöttek a képvi-
selők. meghívott vendégként kívánták 
meghallgatni Molnár Bélát, a Regioná-
lis vízmű Konzorciumi Tanács elnökét, 
Nagy Lászlót, a Békés megyei vízmű Rt. 
főmérnökét és Réti Lászlót, a vízügyi 
Igazgatóság főosztályvezetőjét. meg-
bízták Schalbert Gézát, a vízmű Kft. 
vezetőjét, hogy az önálló üzemeltetésre 
készítsen részletes költségkalkulációt, 
mely tartalmazza a tervezett megtakarí-
tásokat és a beruházás megtérülésének 
idejét is (166/2007.–IX.10.).

végül úgy döntött a testület – a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumi 
tagságát felülvizsgálva –, hogy tagsági jog-
viszonyát fenntartja (173/2007.–IX.28.).

 Támogatások
a Békés megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gyulai Polgárvédelmi Iro-
dáját – kérelme alapján – 50.000 ft tá-
mogatásban részesítették a tartalékalap 
terhére (156/2007.–IX.10.).

Határoztak továbbá arról is, hogy az 
Újkígyós Gyermek- és Tömegsportjáért 
Közhasznú alapítvány kérelmének helyt 
adnak, ennek megfelelően 128.000 ft 
támogatásban részesítik a szervezetet 
(157/2007.–IX.10.).

Kérelmük mérlegelését követően az 
alábbi szervezetek is pozitív elbírálás-
ban részesültek: az Újkígyósi Kézilabda 
Klub Újkígyós 58.000 ft-os (158/2007.–
IX.10.), az „Újkígyósért” Közalapítvány 
106.000 ft-os (159/2007.–IX.10.), az Új-
kígyósi Keresztény Ifjúságért alapítvány 
68.000 ft-os (160/2007.–IX.10.), a sza-
badkígyósi szabadidő sport Club 53.000 
ft-os (161/2007.–IX.10.), míg a Petőfi 
sándor művelődési Ház és Könyvtár 
174.000-ft-os (162/2007.–IX.10.) támo-
gatást kapott. fenti összegeket a tarta-
lékalap terhére biztosították.

Terembér tanfolyamra
Határozat született arról, hogy a Pe-

tőfi sándor művelődési Ház és Könyv-
tár kistermének oktatási célra történő 
kiadása kapcsán a bérleti díjat az intéz-
ményvezető a leendő bérbevevővel tör-
ténő egyeztetés alapján határozza meg 
úgy, hogy a megállapodás megkötése 
előtt azt a pénzügyi osztályvezetővel 
egyeztesse (165/2007.–IX.10.).

a geotermikus energia  
hasznosításáért

a magyarországon meghirdetett 
EGT és Norvég finanszírozási mecha-
nizmusok Támogatásának első körös- 
előválogatására jelentkezési lapot nyújt 
be a testület.

a polgármestert hatalmazták fel, 
hogy a jelentkezési lap benyújtása előtt 
a jelentkezési lapot elkészítő K-P Kon-
túr Kft-től írásos garanciát kérjen, hogy 
a készítőnek az ellenszolgáltatás nélkül 
elkészített jelentkezési lappal kapcso-
latosan a későbbiek folyamán további 
követelése nem lesz. szükséges továbbá 
megvizsgálni, hogy a tervezett előzetes 
költségvetés megalapozott-e, különös 
tekintettel a termelő és a visszasajtoló 
kút közötti árkülönbözetre. Döntöttek 
arról, hogy a tervezett intézmények kö-

rét ki kell bővíteni az egyházi intézmé-
nyekkel.

Úgy ítélték meg, tisztázni kell azt is, 
hogy az izlandi partnercég nyilatkozata 
szükséges feltétele-e a jelentkezési lap 
leadásának, illetve annak hiánya esetén 
van-e lehetőség hiánypótlásra a nyilat-
kozat tekintetében.

megbízták a polgármestert, hogy a 
kérdések tisztázása esetén a jelentkezé-
si lapot a pályázati kezelőhöz nyújtsa be 
(168/2007.–IX.21.).

a jobb szakellátáshoz jutásért
a képviselők úgy döntöttek, hogy az 

egészségügyi intézmények ellátási te-
rületének módosítását kezdeményezik. 
Ennek értelmében a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház ellátási területéhez az alábbi 
szakellátások tekintetében kíván tartozni: 
belgyógyászat, sebészet, traumatológia, 
szülészet-nőgyógyászat, gégegyógyászat, 
neurológia, ortopédia, fogászat és száj-
sebészet, endokrinológia, anyagcsere és 
diabe, gasztroenterológia, nephrológia, 
sürgősségi betegellátás, oxyológia, kézse-
bészet, krónikus ellátás, rehabilitáció, 
ápolás. a gyulai Pándy Kálmán Kórház 
ellátási területéhez az alábbi szakellátá-
sok tekintetében kíván tartozni: csecse-
mő- és gyermekgyógyászat, urológia és 
valamennyi egyéb szakellátás, amely a bé-
késcsabai kórházban nem található meg.

a módosítást a békéscsabai kórház 
jobb közlekedési elérhetősége miatt ja-
vasolja a képviselő-testület, mivel a mó-
dosítás a településen élők szakellátáshoz 
való hozzájutását javítja. 

a polgármestert bízták meg, hogy a 
módosításhoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg (169/2007.–IX.28.).

a térség felzárkóztatásáért
Újkígyós Nagyközség Önkormány-

zata Képviselő-testülete elhatározta, 
hogy csatlakozik a Kertészek földje He-
lyi Közösséghez. a helyi Közösség elő-
zetes elismerése esetén a pályázat lebo-
nyolítás érdekében alapítója lesz a meg-
alakuló, jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti formának, a Dél-békési térség 
felzárkóztatása, vidékfejlesztési elkép-
zeléseinek megvalósítása érdekében.  
a Kertészek földje Helyi közösségben 
az önkormányzat képviseletére Szebel-
lédi Zoltán polgármester jogosult. Ez-
zel egy időben visszavonták a korábban 
(147/2007.–vIII.27.) számon hozott ha-
tározatot (170/2007.–IX.28.).

Hozzájárulás  
a csatlakozáshoz

a képviselő-testület, mint a Délke-
let-alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulás tagja hozzájárult 
a következő 17 települési önkormányzat 
képviselő-testületének társuláshoz tör-
ténő csatlakozásához:

ambrózfalva Község Önkormány-
zata, apátfalva Község Önkormányza-
ta, Bélmegyer Község Önkormányzata, 
Csanádalberti Község Önkormányzata, 
Csárdaszállás Község Önkormányza-
ta, Ecsegfalva Község Önkormányza-
ta, földeák Község Önkormányzata, 
Hódmezővásárhely megyei Jogú város 
Önkormányzata, Hunya Község Ön-
kormányzata, Kétegyháza Község Ön-
kormányzata, magyarbánhegyes Kö-
zség Önkormányzata, magyarcsanád 
Község Önkormányzata, makó város 
Önkormányzata, maroslele Község Ön-
kormányzata, mezőkovácsháza város 
Önkormányzata, Óföldeák Község Ön-
kormányzata, Pitvaros Község Önkor-
mányzata (171/2007.–IX.28.).

nem a társulási iskolára

a képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az előre látható gyermeklétszá-
mok ismeretében nem áll szándékában 
kezdeményezni Békéscsaba megyei 
Jogú város Önkormányzatával társu-
lásban működtetett iskola létrehozását 
(172/2007.–IX.28.).

a településközpont  
kialakításáért

a képviselők döntöttek arról, hogy a 
rendezési terv végrehajtása érdekében a 
településközpont kialakításának első lé-
péseként a Római Katolikus Egyház tu-
lajdonában lévő 1327 hrsz-ú területből 
1.600.000 ft-ért vásárolnak szükséges 
nagyságú ingatlanrészt, a tartalékalap 
terhére. Határozat született továbbá ar-
ról, hogy külön megállapodást kötnek az 
egyház által megépítendő 100 m hosszú 
kerítés közös megegyezéssel meghatá-
rozott minőségű megvalósításáról, és a 
kivitelezés költségeinek 50–50 %-os ará-
nyú viseléséről (174/2007.–IX.28.).

HirdeTménY
Újkígyós Nagyközség Önkor-

mányzata értékesítésre meghirdeti 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
alább felsorolt eszközöket, anyagokat:
•  vegyes tüzelésű kazán (jelenleg be-

építve az általános iskolában), 2 db
•  vegyes tüzelésű kazán (jelenleg be-

építve a volt pártházban), 1 db
•  Intarziás bútor (volt tsz-elnöki és fő-

könyvelői irodában), 2 db
•  olajégő terményszárításhoz (erősen 

hiányos), 4 db
•  olajégő nagyteljesítményű központi 

fűtéshez, 1 db 
•  Rozsdamentes nagykonyhai moso-

gató, 2 db
•  Gázzsámoly, 2 db
•  800 l/perc teljesítményű motorfecs-

kendő (üzemképtelen, hiányos), 1 db

•  akác tűzifa, 3 tonna
•  400-as eternit cső, 5 m-es, 1 db
•  Parabola antenna tükör, 3 m-es, 1 db
•  Parabola antenna tükör, 1,5 m-es, 1 db
•  vasbeton áthidalók és gerendák,  

5 m-es, 10 db
•  Üvegezett ablakszárnyak, 40 db
•  volt bölcsődében lévő bútorok és  

2 db gáztűzhely
vételi ajánlat tételenként egyben, 

de több tételre is tételenként felsorol-
va adható.

a vételi ajánlatokat ft + áfa meg-
határozással, tételenként kell meg-
adni. az ajánlatokat zárt borítékban 
2007. október 31-én (szerdán) 1000 
óráig kell leadni a Polgármesteri Hiva-
tal műszaki csoportjánál. Érdeklődni 
lehet Berki Lászlónál személyesen, 
vagy a 30/283-4769-es telefonszámon 
(154/2007.–IX.10.).

PÁlYÁZaTi FelHÍVÁs
Újkígyós Nagyközség Önkor-

mányzata pályázatot hirdet a tele-
pülés virágosításához 2008. évi vi-
rágbeszerzésre.

Beszerzendő virágok:
–  3.000 tő piros futómuskátli 500 db 

műanyag cserépbe beültetve (cse-
repenként 6 tő). a cserepeket Új-
kígyós Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala biztosítja.

–  3.250 tő egynyári virág:
   •  1.200 tő mézvirág,
   •  500 tő pistike (vegyes színben),
   •  400 tő szalvia,
   •  600 tő begónia (nyári, rózsaszín, 

piros, fehér),
   •  300 tő büdöske (törpe, citrom, 

narancs),
   •  250 tő nyuszifül.

a beszerzési árak tartalmazzák a 
virágok Újkígyós Polgármesteri Hiva-
talához való beszállítás költségeit is.

az ajánlatokat zárt borítékban 
kérjük Újkígyós Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalának műszaki 
csoportjához (5661 Újkígyós, Kos-
suth u. 41.) 2007. november 30-án 
1000 óráig eljuttatni.

az ajánlaton felül külön ajánlatot 
lehet tenni a virágok kihelyezésére, 
kiültetésére és teljes utógondozására 
(locsolás, kapálás, pótlás, stb.) is.

felvilágosítás kérhető: Berki 
László műszaki csoportvezetőtől 
(30/283-4769) (155/2007.–IX.10.).
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módosított karbantartó
módosították a (106/2007.–vI.18.) 

sz. képviselő-testületi határozatot. En-
nek értelmében a korábbi szakasz he-
lyett az alábbi szöveg szerepel:

„Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ezüstág Idősek otthonánál lévő karban-
tartói álláshelyet 2007. július 01. napjá-
val megszünteti. Egyben a Polgármesteri 
Hivatalnál 2007. július 01. napjától egy 
karbantartói álláshelyet létesít.

megbízza a polgármestert, hogy a 
státusz megváltoztatásával kapcsolatos 
költségvetési és munkajogi intézkedése-
ket tegye meg” (175/2007.–IX.28.).

nem a kártalanítás összegére
a testület nem fogadta el a Békéscsa-

ba–országhatár (Románia) 400 kv-os 
távvezeték építése miatti 20 kv-os veze-
ték kiváltása által az önkormányzatnak 
okozott károk kártalanításáról szóló 
kárszámításokat –tekintettel azok nem a 
tényleges károknak megfelelő összegére. 
fentiek miatt a kárszámítások alapján 
készített kártalanítási megállapodások 
tervezetét sem hagyták jóvá. a polgár-
mestert bízták meg a kártalanítások 
mértékére vonatkozó további tárgya-
lásokkal, azzal a kitétellel, hogy a reális 
kártalanítási összeg kialkudása után azt 
ismételten terjessze a képviselő-testület 
elé (176/2007.–IX.28.). 

FelHÍVÁs
Ezúton értesítjük az újkígyósi lakos-

ságot, hogy nagymegyer Város Önkor-
mányzata és a Csemadok Városi szer-
vezete „HAZAHÍV A HARANGSZÓ” 
címmel megszervezi a deportáltak és 
kitelepítettek napját. Ebből az alkalom-
ból hívják és várják az 1948-ban kite-
lepített volt nagymegyeri polgárokat és 
azok családi hozzátartozóit. a rendez-
vény 2007. november 27-én, szomba-
ton 14.00 órától kerül megrendezésre. 
Bővebb információ az „Ezüstág Gondo-
zási Központ” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti szolgálatánál Turovszki Krisz-
tián családgondozónál kérhető. Kérjük, 
az érintettek részvételi szándékukat a 
regisztráció sikeres lebonyolítása és az 
idő rövidsége miatt mielőbb jelezni szí-
veskedjenek! 

Elérhetőségünk: 

„ezüstág Gondozási központ”
Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálata

Újkígyós, arany János u. 45. 5661
Tel.: (66)254-653, (30)383-5451

E-mail: csaladsegitoujkigyos@vipmail.hu

Köszönettel: 
Turovszki Krisztián

Tanévkezdés,  
hulladékgyűjtés

55. tanévét kezdte meg a Petőfi ut-
cai „nagyiskola”. az idén 388 tanuló ül 
az iskolapadokban. a tanulócsoportok 
száma 17. Ebből az alsó tagozaton min-
den évfolyamból egy-egy osztály iskola 
otthonos (egész napos). a 8. évfolyamon 
még három, az alsóbb évfolyamokon 
már csak 2-2 párhuzamos osztály műkö-
dik, a demográfiai hullámvölgy miatt.

a tanulók az alábbi tanórán kívüli 
elfoglaltságok közül választhattak: szi-
vacskézilabda, kézilabda, tömegsport, 
kézműves foglalkozás, festészet, nép-
tánc. mint minden évben, az idén is 
járhatnak a nyolcadikosok felvételi elő-
készítő foglalkozásokra magyar és mate-
matika tantárgyakból.

lezajlott az őszi hulladékgyűjtés, 
amelyen 4.530 kg fémhulladékot és 
16.000 kg papírt gyűjtöttek a diákok.

Újkígyós nagyközség 
napköziotthonos konyhája

sZakÁCs munkakörbe 
munkatársat keres.

Általános feltételek: magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, teljes 
cselekvőképesség
szakmai elvárások: szakács végzettsé-
get igazoló szakmunkás bizonyítvány
előnyt jelent: üzemi konyhán sza-
kácsként szerzett gyakorlat
illetmény és egyéb juttatások:  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény szerint. az ál-
lás 2008. január 1. napjától betölthető.
További felvilágosítás kérhető: 
Babella Mária élelmezésvezetőtől a
(66) 256-322 telefonszámon.

Jelentkezéseket írásban szakmai 
önéletrajz és a végzettséget igazoló 
okmányok másolatának megküldé-
sével 2007. december 1-ig az alábbi 
címre kérjük: Polgármesteri Hivatal 
– 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

az Újkígyósi FC mérkőzései 
2007-ben

Október
21. vasárnap 1430: Békéscsaba–Újkígyós
27. szombat 1430: Újkígyós–Tarhos
november
03. szombat 1330 : mezőkovácsháza–
Újkígyós
10. szombat 1330: Gyomaendrőd–Újkígyós
17. szombat 1300: Újkígyós–Gádoros
24. szombat 1300: Újkígyós–medgyes-
egyháza
december
02. vasárnap 1300: Csabacsüd–Újkígyós

az Újkígyósi kC mérkőzései 
2007-ben

Október
20. szombat Újkígyós–martfű 
ifi: 1600, Felnőtt: 1800
november
04. vasárnap szarvas–Újkígyós
ifi: 1500, Felnőtt: 1700
10. szombat Újkígyós–Berettyó
ifi: 1600. Felnőtt: 1800
17. szombat Kondoros–Újkígyós
ifi: 1615, Felnőtt: 1800
24. szombat Újkígyós–Törökszentmiklós
ifi: 1600, Felnőtt: 1800
december
02. vasárnap Békéscsaba–Újkígyós
ifi: 1800, Felnőtt: 1600

@ Olvasóink írták…
„melyik az az Oláh György?

Kérdezem, mert nem tudom. 
Több ilyen nevű embert ismerek 
Újkígyóson. mindet tisztességes, be-
csületes, tájékozott embernek isme-
rem. De azt nem tudom, hogy me-
lyik az, aki nem ismeri vagy nem is 
hallott róla, ki az a Domokos László? 

Ő az, akinek úgy az apai és 
anyai ősei neve benne van abban 
a 100 családban, akik 1815-ben te-
lepültek Újkígyósra, mint dohány-
kertészek. Közelebbről. szüleit, 
nagyszüleit ismertük, ismerjük. Ez 
az a Domokos László, aki itt töltötte 
gyerekkorát, kamaszkorát. Itt élnek 
rokonai, az édesapja itt van elte-
metve. Ez az a Domokos László, aki 
1998-tól országgyűlési képviselő és 
a Pénzügyi Bizottság alelnöke. Neki 
köszönheti Újkígyós több 10 millió 
forintos pályázatának megnyeré-
sét. Illene tudni még, hogy a Békés 
megyei közgyűlés elnöke.

Erre az Újkígyósról elszárma-
zott (de mégis itt van velünk) fiatal-
emberre büszke lehet leginkább Új-
kígyós, de az egész Békés megye is!

akármelyik legyen az a levélíró 
Oláh György, előbb tájékozódjon és 
azután írjon véleményt.

(Ezt az olvasói levelet az Újkí-
gyósi Publikáló szeptemberi számá-
ban megjelent Olvasói levélre írom 
válaszul. Ott szerettem volna meg-
jelentetni, de elkéstem a lapzárta 
előtti leadással, s mivel később már 
nem éreztem időszerűnek, ezért kér-
tem, hogy az Újkígyósi Önkormány-
zati értesítőben jelenjen meg.)

Bús Mihály”

lakOssÁGi TÁJékOZTaTó
Ha munkaügyi információra van 

szüksége, de nincs otthon Internet 
elérhetősége, keresse fel a Petőfi 
sándor művelődési Házban a fog-
lalkoztatási Információs Pontot. Ha 
szükséges, segítő közreműködésé-
vel megismerheti az adatbázisból a 
munkaügyi kirendeltségeken beje-
lentett állásajánlatokat. a honlapon 
keresztül tájékozódhat a munkaügyi 
központ szolgáltatásairól és a támo-
gatások formáiról, a foglalkoztatást 
érintő jogszabályi változásokról, az 
alkalmi munkavállalás feltételeiről, 
a pályázatokról, valamint a külföldi 
munkavállalási lehetőségekről.

Településünkön értesülhet a 
munkaügyi központ programjairól, 
a képzésekről és a képzések indítá-
sának időpontjáról.

a tájékoztató anyagok felhasz-
nálásával, és az Internet segítségével 
sok fontos információhoz juthat.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-tól 14 óráig

VÁlasZOk
Isten válasza az élet nagy kérdé-

seire, a bizonytalanságra, a magány-
ra, a depresszióra, a megkötözöttsé-
gekre, kudarcainkra, a stresszre, a 
félelemre, az elmúlásra, a betegsé-
gekre, a reménytelenségre.

2007. november 8-ától decem-
ber 9-éig minden csütörtökön és 
vasárnap 1800 órai kezdettel a mű-
velődési házban.
  1.  a kiszámítható jövő (Isten vála-

sza a bizonytalanságra)
  2.  sosem vagy egyedül (Isten vála-

sza a magányra)
  3.  Határok nélküli szeretet (Isten 

válasza a depresszióra)
  4.  amikor megújul az élet (Isten 

válasza a megkötözöttségekre)
  5.  a bölcs tervezés titka (Isten vá-

lasza kudarcainkra)
  6.  Előleg örökkévalóságból (Isten 

válasza a stresszre)
  7.  a reménység friss levegője (Isten 

válasza a félelemre)
  8.  az örök fiatalság titka (Isten vá-

lasza az elmúlásra)
  9.  Évezredes gyógymódok (Isten 

válasza a betegségekre)
10.  a java még hátra van (Isten vála-

sza a reménytelenségre)
előadó: Bicskei Róbert, aki 2002-

től lelkészi szolgálatot teljesít Békés-
csabán, Gyulán, szabadkígyóson és 
Kétegyházán. Életcélja, hogy ember-
társaival megismertesse azokat a bib-
liai alapelveket, amelyek az örömteli 
élet pillérei. Boldog családban él fele-
ségével és három gyermekével.

a belépés díjtalan! szeretettel 
várjuk előadásainkra!

„Hol vannak a katonák?”
az Újkígyósi Polgármesteri Hi-

vatal és az „ezüstág Gondozási köz-
pont” Családsegítő szolgálata „Hol 
vannak a katonák?” névvel közös 
programot hirdet a ii. VilÁGHÁ-
BOrÚ idején eltűnt személyek fel-
kutatására.

amennyiben Önnek van olyan 
hozzátartozója, aki a II. vIláGHá-
BoRÚ idején esett fogságba és mind 
a mai napig nem tud róla semmit, de 
szeretne nyomára bukkanni, kérem, 
jelezze azt az Ezüstág Gondozási Köz-
pont Családsegítő szolgálata felé, Tu-
rovszki Krisztiánnak.

az újonnan nyilvánosságra került, 
egykori szovjet adatbázisokban többé-
kevésbé eredményesen lehet kutatni, az 
eltűnt személyek után. az adatbázisok 
általában információt nyújtanak a fog-
ságba esés helyére, idejére, valamint 
az elhalálozás dátumára vonatkozólag. 
a fogság és a temetés helye az akkori-
ban használt katonai kódok alapján van 
meghatározva, így egyelőre pontosan 
nem meghatározható, de reményeink 
szerint rövid időn belül ezeknek, a kó-
doknak a föloldása is bekövetkezik. 

munkánkat segítő szándékkal, 
ingyenesen végezzük. személyes jó 
tapasztalattal is szolgálhatok, mi sze-
rint dédnagyapám, Turovszki András 
1944-ben, 63 évvel ezelőtt tűnt el a 

háborúban, az új információk segítsé-
gével 2006. májusában sikerült meg-
tudni, hogy mi lett a sorsa. Korábban 
a vöröskeresztnek nem sikerült kiderí-
teni eltűnésének körülményeit, az erre 
vonatkozó szovjet adatok hozzáférhe-
tetlensége miatt. 

Ebből az esetből kiindulva bátorí-
tunk mindenkit, hogy vegye fel velünk 
a kapcsolatot, hiszen most már végre 
bárki nyomára akadhat régen eltűnt 
rokonainak!

a kutatás elvégzéséhez nélkü-
lözhetetlen adat a keresett személy 
pontos neve.

Továbbá a pontos meghatározás 
érdekében szükséges lehet az eltűnt 
személy:

1. apja nevére.
2. anyja nevére.
3. születési helyére.
4. születés dátumára.
5. a bevonulás idején melyik tele-

pülésen lakott.
Kérjük, levélben, e-mailben, vagy 

személyesen juttassa el hozzánk eze-
ket, az információkat!

elérhetőségünk:
„ezüstág Gondozási központ” 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti szolgálata 

Újkígyós, arany János u. 45. 5661
Tel.: (66)254-653 

E-mail: csaladsegitoujkigyos@vipmail.hu 

a Petőfi sándor művelődési Ház 
és Könyvtár, valamint az Ipolyi ar-
nold Népfőiskola tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves családját, bará-
tait 2007. október 26-án 17 órától 
a Kodály zoltán születésének 125. 
évfordulója előtt tisztelgő, a

„....régi dal,  
csuda hangmenettel...”
című, élőzenével illusztrált  
előadására, a könyvtárba!

meghívott előadó Barbócz Sán-
dor népzenész, a Békés Banda veze-
tője, a Bartók Béla művészeti szak-
középiskola tanára.

Kontrán, dudán és hegedűn köz-
reműködik Nagy Gábor, a népmű-
vészet ifjú mestere.

a program házigazdája: Haran-
gozó Imre, az Ipolyi arnold Népfő-
iskola elnöke.
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az i. Újkígyósi Hazaváró képekben
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2007. szeptember 28-án 11 órakor került sor a 
vitéz Óvári Gyula 

alezredes emléke előtt tisztelgő márványtábla
ünnepélyes fölszentelésére 

és az ezzel egybekötött katonai tiszteletadásra. 

Ünnepi beszédet mondott: 
vitéz Sebestyén Pál, a vitézi Rend hadnagya. 

a tábla az Ipolyi arnold Népfőiskola utcai 
homlokzatán került elhelyezésre.

Fő támogatók:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata, Zsótér László, 

Domokosné Németh Ildikó, Újkígyósi sütőipari Bt., Zsótérné 
Skoperda Katalin, Benkó Pál.

Természetbeni adományokkal segítők:
Alföldi Albert, Balázs Zoltánné, Bánfi Balázs, Bánfi Imre, 

Bánfi István, Bánfi Péterné, Csányi Illés, Csonka Péter, Deákné 
Bondár Erzsébet, Dragán Simon, Elekes Józsefné, Fáber And-
rásné, Gedó János, Harangozó János, Harangozó János, Judik 
Jánosné, Katona János, Lukoviczki György, Lukoviczki György-
né, Nagy István, Oláh Timót, Tóth Mihály, Varga László, Zsib-
rita János.

Pénzadományokkal hozzájárulók:
Bokorné Cservenák Mária, Csatlós Balázsné, Csatlós La-

josné, Csányi Antal, Nagy Tiborné Gera Edit.

segítők:
Andó Bettina, Árgyelán Jánosné, Soproni Söröző dolgozói, 

B. Kiss István, Babella Mária, Baby Bone együttes, Balázs 
Zoltánné, Balogh Béláné, Balogh János, Balogh József, Balogh 
László, Balogh Márta, Balogh Melinda, Bánfi Béla, Bánfi Bé-
láné, Bánfi Edit, Bánfi Erzsébet, Bánfi Gabriella, Bánfi Zsuzsa, 
Bánfi Zsuzsanna, Bangó Gábor, Bánszkiné Domokos Irén, Bar-
tus Gyula, Berki László, Bondár Jánosné, Borbély Bernadett, 
Botyánszki Pál, Burján Béla, Bús László, Czank Gábor, Czene 
Péterné, Csatlós Balázsné, Csatlós Györgyné, Csernák Árpád, 
Csicsó Győző és zenekara, Csomor Zoltán, Csomorné Molnár 
Anita, Csulik Pál, Dankó Stefánia, Demeter Ágnes és De-
meter István, Dinya Máté, Dohar Imre, Dr. Ilyés Károlyné,  
Dr. Marossy László, F. Pálfy Zsuzsanna, Fabiszné Zsigovics Anett,  
Fazekas György , Fazekas Katalin, Fejes Antal, Fő utcai óvoda 
dolgozói, Gajda Jánosné, Gajdács Rebeka, Galambos Hajnal-
ka, Gazdag Mária, Gazsó Adrienn, Gazsó Péter, Gera Henrik, 
Gera Katalin, Harangozó Ágota, Harangozó Ilona, Harangozó 
Imre, Harangozó József, Harangozó Nóra, Harangozóné Csor-
tán Erzsébet, Hegedűs Istvánné, Hegedűs Zsolt, Ilyés Sándor, 
János Hajnalka, Kelemen Borbála, Kiss László, Kiss Zsolt, 
Koczháné Köles Renáta, Korcsog Pál, Koszecz Sándor, Kovács 
Tibor, Králik János, Krucsai Mihály, Krucsainé Andrási Irén, 
Kvasz László, Locskai Mihály, Lőrincsik Péter, Masa Antalné, 
Mihucz György és munkatársai, Molnár István, Molnár Ist-
vánné, Molnár Tibor, Nádra Lajos, Nagy Balázs, Nagy Béláné, 
Nagy Boglárka, Nagy Renáta, Nagy Tiborné, Nagyné Rajeczki 
Krisztina, Nyári Henrietta, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü-
lete, Oláh Szabina, Oláhné Csík Klára, Pacsika László, Papp-
né Erdős Zsuzsanna, Pelle Rita, Pilinszki Mónika, Plesovszki 
Zita, Rajeczki Viktória, Rákóczi Antal, Reck Attila, Rostás 
Farkas György, Sarusi Mihály József, Simonné Rojik Rita, Stír-
né Behán Katalin, Such Mihályné, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna,  

az i. Újkígyósi Hazaváró megvalósításában 
segítséget nyújtók

Susán Istvánné, Svarsnig Lajos, Szabó Józsefné, Szamosvári 
Zsolt, Szebellédi Anna, Szebellédi Áron, Szebellédi Katalin, 
Szebellédi Zoltán, Széchenyi István Általános Iskola dolgozói, 
Széchenyi Istvánné, Székely Alpár, Székely Dániel, Szent Erzsé-
bet Szeretetotthon dolgozói, Szigeti Antal, Szolnoki Zoltán, Tá-
bor Istvánné, Tengelic Népdal Együttes, Tóth József, Tóth Mária, 
Tóth Zsuzsanna, Török Ferencné, Turcsán Pál, Turcsánné Hor-
váth Ilona, Turovszki Krisztián, Varga Nikolett, Veszpi Andrea, 
Vida Klára, Virág Józsefné, Vozár István, Wenckheim Frigyes és 
felesége, Wenckheim László és felesége, Zsubán Zsanett.


