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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

mint azt már kedves olvasóink is tudják, 2007. szeptember 15-én, búcsú szombatján 
tartjuk az Újkígyósról elszármazott és valamikor itt élt barátainknak, illetve a most is 
itt élőknek találkozására alkalmat adó „I. Újkígyósi hazaváró”-t. látva más települések 
hasonló rendezvényeinek szép példáját, tapasztalva az emberek részéről a találkozás le-
hetőségének igényét, a képviselő-testület döntése alapján kerül sor a találkozó megszer-
vezésére.

a mai napig több mint 350 Újkígyósról elszármazott, illetve családtagja jelentkezett 
a rendezvényre. az itt lakóknak szeptember 10-ig van lehetőségük ebédjegyet vásárolni  
(a menü sertéspörkölt és hurka, kolbász lesz). az ebédjegyek 500 ft-ért megvásárolhatók 
a jelzett időpontig az iskola portáján, a könyvtárban, a művelődési házban és a sarki 
fűszeres élelmiszerboltban. Természetesen a nap többi programján mindenki térítés-
mentesen vehet részt.

sokan nagyon hosszú idő óta először térnek vissza Újkígyósra. Kérjük, hogy minden-
ki a maga módján járuljon hozzá településünk kicsinosításához, a programok szervezé-
séhez és lebonyolításához. Nagy feladatra vállalkoztunk, először szervezzük meg ezt a 
találkozót, tehát különösen is figyelnünk kell minden részletnek a kidolgozására. 

sokan munkájukat ajánlották fel, mások pénzzel, élelmiszerrel és más adományok-
kal járultak a találkozó sikeréhez. 

az alábbiakkal segíthetnek:
– 16–30 éves fiatalok: segítőknek, rendezőknek (felelős: Bánfi Erzsébet és Harangozó Nóra);
– pénz- és egyéb adományok: csekken vagy az elhelyezett urnákban az ebédjegy vásárlási 
helyszíneken (felelős: Nagy Tiborné Gera Edit).

További információkért forduljanak a művelődési Házban Szamosvári Zsolthoz vagy 
a Polgármesteri Hivatalban Harangozó Nórához.

Ebben az időszakban lesznek forgalomelterelések, az ezzel járó kellemetlenség miatt 
megértésüket kérjük.

Bízunk abban, hogy a sok fáradtság és nagy áldozathozatal meghozza gyümölcsét, 
hiszen egy olyan, hagyományosnak ígérkező rendezvényt indíthatunk útjára, amely nagy 
örömére szolgálhat mind az itt élőknek, mind a visszatérőknek. 

az „I. Újkígyósi Hazavárón” szép találkozásokat, jó szórakozást és lelki feltöltődést, 
megújulást kívánok a szervezők és a Képviselő-testület nevében. 

Szebellédi Zoltán, polgármester

Az „I. Újkígyósi Hazaváró” 
programja

8.00  Regisztráció az elszármazott vendé-
gek számára a könyvtárban

9.00  Ünnepi szentmise a római katolikus 
templomban

  Szentmisét celebrálnak újkígyósi szár
mazású és valamikor itt szolgáló atyák

10.00  Publikáció a községháza előtt, rövid 
kulturális műsorral

  Köszöntő, üdvözlő tábla és Wenck-
heim parknév táblaszentelés

  Publikál: Rákóczi Antal
  Köszöntőt mond: Gr. Wenckheim Fré

déric és Szebellédi Zoltán
12.00  Közös ebéd az arany János utca le-

zárt szakaszán
12.00– 13.00 Jó ebédhez szól a nóta 
  Előadók: Demeter Ági és Pacsika Lász

ló, Csicsó Győző és cigányzenekara
14.00  Erősember magyar Kupa
  az aszfaltos kézilabdapályán
  Sport 1 televízió közvetítésével
14.30  festmény kiállítás – széchenyi Ist-

ván általános Iskola
15.15  szobor, plasztika kiállítás – Ezüstág 

Gondozási Központ 
16.00  Kézimunka kiállítás – szent Erzsé-

bet szeretetotthon
16.00  Újkígyós–Kistelek női kézilabda mér-

kőzés a felföldi István Tornateremben 
(ifjúsági 16 órától, felnőtt 18 órától)

16.30  Újkígyós–Kétegyháza labdarúgó mér-
kőzés a sportpályán

16.45  Irodalmi teaház a könyvtárban
  Csernák Árpád író, színművész és 

Sarusi Mihály József Attiladíjas író 
könyvbemutatója

  Házigazda: Harangozó Imre
18.00  Komolyzenei koncert
  a római katolikus templomban
  Előadók: Nátor Éva és Galambos Haj

nalka, F. Pálfy Zsuzsa és Fejes Antal 
18.00  Baby Bone koncert a Petőfi sándor 

művelődési Házban
19.30  Grund koncert – az arany János utca 

lezárt szakaszán
Értesítjük a lakosságot, hogy

a választópolgárok és 
a társadalmi szerveződések 

közvetlen tájékoztatása céljából
2007. szeptember 8-án 
(szombaton) 18 órakor

FALUGYŰLÉST tartunk
a Petőfi sándor művelődési Házban 

(Újkígyós, arany J. u. 42.)
a falugyűlés témája:

A településközpont kialakításának 
lehetséges formája, különös 

tekintettel az új óvoda létesítésére.
szeretettel várunk mindenkit!

Szebellédi Zoltán, polgármester

a sláger aBC vezetőjével történt 
egyeztetés során a szervezők megál-
lapodtak arról, hogy az üzlet 9 óráig 
közelíthető meg gépkocsival, ezt kö-
vetően a lezárások miatt csak gyalo-
gosan. Parkolni az arany János utca 
Radnóti utca felé eső szakaszán lehet-
séges. Ezért kérnek mindenkit, hogy a 
búcsúi nagybevásárlást szombat előtt 
szíveskedjenek megtenni! mind a slá-
ger aBC, mind a lakosság megértését 
és türelmét köszönik a szervezők.

a rendezvényt megelőző na-
pon és szombaton az autóbuszok 
a Gyulai út–Újköz utca–Kossuth 
lajos utca–arany János utca mó-
dosított útvonalon közlekednek, 
vasárnap a búcsúi elterelés – ady 
Endre u.–Hosszú utca–arany Já-
nos utca – érvényes.

Útlezárás péntektől az arany 
János utca: Kossuth lajos utca és 
Dózsa György utca közötti sza-
kaszán, valamint a József attila 
utca teljes szakaszán lesz, vasár-
nap reggelig.
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a képviselő-testület döntése alapján 
2007-ben „Újkígyósért” kitüntetésben 
részesül posztumusz az a személy, aki 
példás családapa és férj volt, aki vezetői, 
szakmai és közéleti feladatait igényesen, 
következetesen, mindig az innováció-
ra törekedve végezte. az igazgatása alá 
tartozó mindkét óvodát, a széttagoltan 
is eredményesen működő alsó-, és felső 
tagozatot irányította, ellenőrizte, fejlesz-
tette. a tantestület felépítését igényesen, 
szakértelemmel, a demokratikus vezetési 
stílusnak megfelelő következetességgel 
irányította, külföldi utakkal jutalmazta.

Kollégái letelepítését szolgálati laká-
sokkal, lakásépítési kölcsön támogatás-
sal tette lehetővé. a sikeresen működő 
iskola mibenlétét a tantestület tanult-
ságában, innovációjában látta. Ennek 
érdekében rendszeres továbbképzési 
lehetőséget biztosított. Kiemelkedő 
budapesti és vidéki iskolákban folyó 
nevelő-oktató munka megismerésével, 
iskolakísérletek megismertetésével, a kí-
sérletekben való részvétellel ösztönözte 
kollégáit. Így válhatott Újkígyós elismert 
iskolává. Közéleti tevékenységét is a pél-
damutatás, az ügyszeretet jellemezte. 
Tevékenyen részt vállalt javaslatai, ötle-
tei megvalósításában.

Néhány példa a megvalósított ál-
mokra: a település első törpe vízművé-
nek létrehozása, a nagyközségi megújí-
tott településszerkezet kialakítása. az 
iskola korszerűsítése, az akkor korszerű 
központi fűtés beszerelése.

a fenti érdemek elismeréséül a 
képviselő-testület 2007-ben az Újkí-

gyósért kitüntető címet néhai Bothá-
zy Károly Istvánnak adományozza 
iskolaigazgatóként az oktatás és ne-
velés területén kifejtett több évtizedes 
közösségszervező tevékenységének el-
ismeréseként.

a képviselő-testület döntése alapján 
2007-ben „Újkígyósért” kitüntetésben 
részesül az a szervezet, amely 1992 júli-
usában alakult.

a rendszerváltás után az akkori 
polgármester Bozó Imre hívta össze a 
gazdákat 3 párt támogatásával: a Ke-
reszténydemokrata Néppárt, magyar 
Demokrata fórum és a Kisgazda Párt.

a szervezet azzal a céllal jött létre, 
hogy a kárpótlás során megkapott föl-
dek következtében a gazdákat integrálja 
és támogassa.

 az akkori alapító tagok: Balogh 
Antal Zoltán pénztáros, Csonka Péter 
elnök, Bánfi János, Forgács János, Bozó 
József, Bozó Imre. a jegyzőkönyvvezető 
Bálint Istvánné dr.

az 1921-ben létrejött Polgári olva-
sókör jogutódjaként 1992-ben jegyezték 
be a szervezetet, amely kérte az önkor-
mányzattól az épületet. az akkori kép-
viselő-testület döntése alapján így vissza-
kapták székházukat.

a tagság 80–90 fővel alakult és azóta 
állandósult létszámmal működik.

Célja, hogy a gazdáknak hathatós se-
gítséget nyújtson az őket érintő kérdé-
sekben, így például a megújuló támoga-
tási rendszerek ismeretével, a földalapú 
támogatások rendszerének tájékoztatá-

sával, valamint aktívan részt vesz a le-
ader-programban.

legfőbb feladata, hogy a különböző 
szakmai előadásokon és tapasztalatcse-
réken részt vegyenek a gazdák. Részükre 
többször szervezett arany- és ezüstka-
lászos képzést.

1992-ben megszervezték, és évente 
ismétlődően megtartják a határszem-
lét, ahol a társaság szakmai tapasztalatai 
cserélődnek.

a szervezet mely a keresztény nem-
zeti értékeket képviseli politikailag füg-
getlen és semleges, teljes mértékben po-
litikamentes.

Jó kapcsolatban van a helyi önkor-
mányzati vezetéssel és a képviselőkkel.

Támogatja a helyi jelölteket, akik kö-
zül többen képviselik a gazdák érdekeit 
a képviselő-testületben.

Rendszeresen részt vesz a községi ün-
nepségeken koszorúzás alkalmával. a he-
lyi rendezvényeken elvi támogatást nyújt 
az őt érintő megmozdulások alkalmával.

szoros kapcsolatot tart a megyei- és 
országos társzervezetekkel.

fennállásának tizenötödik éves évfordu-
lóján, hagyományőrző, a gazdák érdekében 
végzett érdekérvényesítő és a mezőgazda-
sági gazdálkodás fejlesztéséért végzett tevé-
kenységnek elismeréséül a képviselő-testü-
let 2007-ben az Újkígyósért kitüntető címet 
a Gazdakörnek adományozza.

a képviselő-testület döntése alap-
ján 2007-ben az Újkígyós Díszpolgára 
címet adományozzuk annak a sze-
mélynek, aki 1965-ben született, Bé-
késcsabán. Nős, egy leány édesapja. 

szülei és nagyszülei is újkígyósi szár-
mazásúak, Ő is itt töltötte gyermek és 
kamaszéveit. 

1983-ban a békéscsabai Rózsa ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. 1988-ban 
Pécsett, a Janus Pannonius Tudomány-
egyetem Közgazdaság-tudományi Karán 
okleveles közgazdaként fejezte be tanul-
mányait. 1991-ben a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetem Továbbképző 
Intézetében szakközgazdász diplomát 
szerzett. 

Polgári gyökerei, hitvallása elköte-
lezetté tették. Tudását egyetemi szak-
képzés és sok év gazdasági tanácsadói 
tapasztalat érlelték. 1990-1994 között 
Békéscsaba megyei Jogú város Önkor-
mányzatának gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármestere. az 1994. decemberi 
önkormányzati választásokon bejutott 
Békéscsaba képviselő-testületébe, ahol 
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnö-
ke, illetve a Békés megyei közgyűlésébe 
is, utóbbi testületben frakcióvezető. 
1998-ban a szarvas központú választó-
kerületben (Békés 5. vk.) mandátumot 
szerzett. 1998-2002 között a magyar 
országgyűlés Költségvetési és Pénz-
ügyi Bizottságának alelnöke és a Békés 
megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke. a 2002. évi országgyűlési 
választásokon ismét a szarvasi kerü-
letben szerzett egyéni mandátumot; 
2002 májusától ismét megválasztják a 
Parlament Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottságának alelnökévé és e Bizott-
ság EU Integrációs albizottságának 
elnökévé. a 2002. őszi önkormányzati 
választások eredményeként tagja lett 
Békés megye Képviselő-testületének, 
ahol a Gazdasági és Környezet-gazdál-
kodási Bizottság elnökeként dolgozik. 
a 2006. évi országgyűlési választáso-
kon már az első fordulóban megvá-
lasztják országgyűlési képviselőnek (a 
Parlamentben ismét a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság alelnöke), majd az 
önkormányzati választásokon a megyei 
választások eredményeképpen ismét 
a Békés megyei Közgyűlés elnökévé 
választják. 

munkájában az adó- és járulékter-
hek csökkentésére alapozott gazdaság-
élénkítés mellett a térség, Békés megye 
leszakadásának, perspektíva-vesztésé-
nek megállítása kap hangsúlyt. a meg-
közelíthetőség, a közlekedési hálózat 
fejlesztése révén látja bekapcsolhatónak 

a térséget a gazdasági vérkeringésbe. az 
infrastrukturális fejlesztések mellett a 
családok élet-körülményeinek javítását 
szorgalmazza, hangsúlyozza a tudás 
megszerzésében az esélyegyenlőséget. 
a képviselő feladatát az érdekek kon-
szenzusának megteremtésében, az in-
formációhoz juttatásban, mindezekkel 
a helyi perspektíva-, a lehetőségek bő-
vítésében látja, elkötelezett Békés me-
gye és Újkígyós lakosainak következetes 
képviseletében helyi, megyei, országos 
szinten, érdekeik, véleményük hatékony 
érvényesítésében.

a 2006 októberi választások óta irá-
nyítása alatt készült Békés megye Integ-
rált Esélyteremtési Terve, Békés megye 
2007–2010 társadalmi-gazdasági prog-
ramja, illetve egy átfogó intézmény át-
alakítási folyamat, melynek célja a haté-
konyság javítás szakmai és területi elvek 
alapján.

Újkígyós település önkormányzata 
és ezáltal lakosai az elnöklete alatt is 
működő Békés megyei Területfejlesztési 
Tanácstól többek között a szennyvízcsa-
torna-hálózat kialakítására több, mint 
124 millió forint, napközi konyha kor-
szerűsítésre több, mint 18 millió forint, 
településrendezési terv elkészítésre 6 
millió forint, a belvíz és árvízvédelemre 
több mint 26 millió forint támogatásban 
részesült. Újkígyós vállalkozásai össze-
sen több, mint 130 millió forint értékű 
támogatást kaptak, céljaik megvalósítá-
sához.

a képviselő-testület 2007-ben az 
Újkígyós Díszpolgára kitüntető címet 
Domokos Lászlónak adományozza új-
kígyósról származóként, országgyűlési 
képviselői és megyegyűlés elnöki tevé-
kenységének elismeréséül, amellyel tele-
pülésünk fejlődését is szolgálta.

@ Olvasóink írták…

„Tisztelt Polgármester Úr!

Gratulálni szeretnék magam és a nyugdíjasok nevében a színvonalasan 
megszervezett augusztus 19–20ai rendezvényhez. Teszem ezt úgy, hogy 
nemcsak szemlélője, hanem tevékeny részese lehettem nyugdíjas társaimmal 
a programok lebonyolításának (nagy keletje volt például az egyesületünk 
tagsága által elkészített és kiosztott 1.200 darab ízletes „Nagymama Lán
gosának” is). 

Különösen nagy hatással volt rám az augusztus 20ai esti Kormorán kon
cert, de a körülöttem álló ismerősök és nem újkígyósi vendégek is áhítattal 
hallgatták a zenekar által előadott dalokat. Torokszorongató és könnyeket 
szemembe csaló volt az érzés, hogy magyar vagyok, és hogy részese lehetek 
ennek a közel kétórás kollektív élménynek.

A két nap során betekintést nyerhettem a kulisszák mögötti munkába. 
Láthattam, hogy mekkora erőfeszítéssel, milyen komoly munkával jár a prog
ramsorozat megszervezése és lebonyolítása. Ezúton szeretném megköszönni 
a szervezőknek, támogatóknak, partnereknek lelkiismeretes munkájukat.  
Az ez évi rendezvények is bizonyítják, hogy szüksége van Újkígyós lakosságá
nak a kétnapos, színvonalas és tartalmas programra.

Ehhez a munkához kívánok a továbbiakban erőt, egészséget és sok si
kert!

Egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak az Újkígyós Dísz
polgár és az Újkígyósért kitüntető címek adományozottjainak és hozzátar
tozóiknak!

Újkígyós, 2007. augusztus 28.
Rozsnyai Istvánné”

A 2007. augusztus 20-ai 
„Újkígyósért” kitüntetések és az Újkígyósi Díszpolgári cím adományozásával 

kapcsolatos méltatások
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amint már arról az újság múlt havi 
számából értesülhettek, az önkormány-
zat Családsegítő szolgálatot hozott lét-
re településünkön. Turovszki Krisztián 
vagyok, 2005-ben végeztem vácon, az 
apor vilmos Katolikus főiskolán, mint 
szociálpedagógus. augusztus első nap-
jától kezdődően, mint családgondozó 
vagyok itt alkalmazásban. Kérem, en-
gedjék meg, hogy röviden bemutassam 
Családsegítő szolgálatunkat!

a szolgálat az „Ezüstág Gondozási 
Központ”-ba integrálódva működik, a 
szociális védőháló részét képezi, szo-
ciális és mentális alapfeladatokat lát el.  
a családok kiegyensúlyozottabb életvi-
tele, a konfliktusos helyzetek feloldása, a 
hátrányok mérséklése érdekében dolgo-
zik. a szolgáltatást az Újkígyós nagyköz-
ségben bejelentkezett lakosság veheti 
igénybe.

Célunk a működési területén leg-
gyakrabban előforduló szociális, men-
tális problémák feltérképezése, a szoci-
álisan, mentálisan hátrányos helyzetű 
egyének, családok, elérése, szükségle-
teik feltérképezése, önálló életvezetési 
képességének megőrzése, illetve hely-
reállítása. a szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve 
krízishelyzetbe került személyek, csa-
ládok életvezetési képességének meg-
őrzése, az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, valamint a krízis helyzet 
megszüntetésének elősegítése. 

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt lakos-
ság figyelmét arra, hogy a segélyezések-
kel kapcsolatos ügyintézések továbbra 

is a Polgármesteri Hivatalban található 
szociális Irodán történnek.

a családsegítő szolgálat működése 
nem hatósági jellegű, nyitott intézmény, 
szolgáltatásainak igénybevétele feltétel-
hez nem kötött, a hozzáfordulókkal az 
önkéntesség alapján alakít ki együtt-
működést. 

Szolgáltatásaink:
– Tájékoztatást adunk a családtámo-

gatási ellátások formáiról, a hozzájutás 
módjáról.

– segítséget nyújtunk hivatalos 
ügyek intézésében (kérelmek elkészíté-
se, nyomtatványok kitöltése).

– Életvezetési, mentálhigiénés, szo-
ciális tanácsadással segítünk a krízis-
helyzet kialakulásához vezető okok meg-
előzésében.

– adományok gyűjtése, közvetítése.
– alkalmi munkalehetőségek közve-

títése.

Elérhetőségünk: 

„Ezüstág Gondozási Központ”  
Családsegítő és Gyermekjóléti   

szolgálata

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

E-mail: 
csaladsegitoujkigyos@vipmail.hu

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő–szerda: 

de. 8:00–12:00, du. 14:00–16:00 
csütörtök–péntek: de. 8:00–12:00

Turovszki Krisztián, családgondozó

FELHíváS!
Az Önkormányzat gyűjtést 

hirdet, Kata Lászlóné Újkígyós,  
Hosszú u. 66. szám alatti lakos meg-
segítésére, akinek a háza kiégett és 
lakhatatlanná vált.

Kérünk minden jó szándékú em-
bert, hogy lehetőségéhez képest tá-
mogassa kezdeményezésünket.

az adakozás történhet az Újkígyó-
sért Közalapítvány csekkjén, amit a 
PolGáRmEsTERI HIvaTal titkár-
ságán vehetnek át vagy a 11733199-
20010379 számlaszámra történő át-
utalással. minkét esetben kérjük a köz-
lemény rovatba feltüntetni „TŰzKáR” 
feliratot!

Újkígyós Nagyközség 
Napköziotthonos Konyhája

SzAKácS 
munkakörbe

munkatársat keres.
általános feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, teljes cselekvőképesség

Szakmai elvárások: 
szakács végzettséget igazoló 

szakmunkás bizonyítvány, legalább 
kétéves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent: üzemi konyhán 
szakácsként szerzett gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény sze-
rint.

az állás 2007. november 1. nap-
jától betölthető.

További felvilágosítás kérhető: 
Babella Mária élelmezésvezetőtől

(66) 256-322 telefonszámon.
Jelentkezés írásban a szakmai ön-

életrajz és a végzettséget igazoló ok-
mányok másolatának megküldésével

2007. szeptember 30-ig
az alábbi címre kérjük:
Polgármesteri Hivatal 

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

Tájékoztató 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

a Békés megyei Tüzeléstechnikai Kft. ezúton tájékoztatja Újkígyós lakosságát, 
hogy mindazoknál, akiknél a szokásos időben valamilyen oknál fogva elmaradt a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, szeptember 10-étől ismételten meg-
próbálják elvégezni azt.

az élet- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében kérjük az érintett ingatlantu-
lajdonosokat, segítsék elő a kéménytisztítást, és a kéményellenőrzést végző munka-
társaink munkáját!    Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.

Tisztelt újkígyósiak!
Bemutatkozik a családsegítő Szolgálat


