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Számos betörés történt az utóbbi idő-
ben a településünkön, félelemmel 

töltve el a lakosságot. Sokszor vétlenek 
vagyunk ebben a helyzetben, mégis so-
kat tehetünk a megelőzésért. Az alábbi-
akban néhány olyan apróságra hívjuk fel 
a figyelmet, amelyről a legtöbbször nem 
is gondoljuk, hogy veszélyforrás lehet.

A zárak megvizsgálása mellett né-
hány megszívlelendő jó tanács:

– Idegent csak nagyon indokolt eset-
ben engedjünk be a lakásunkba. 

– Senkinek ne engedjük meg, hogy 
egyedül nézelődjön otthonunkban. A 
trükkösök általában ketten vagy töb-
ben vannak, az egyik leköt bennünket, 
a másik addig „dolgozik”. Ne adjunk 
erre módot! Ha bárki azzal csenget be, 
hogy rosszul van, vizet kér, vécére men-
ne, ajánljuk fel – belül maradva –, hogy 
hívunk orvost, adjuk ki a pohár vizet, a 
WC-használatot pedig nyilvános he-
lyen javasoljuk megoldani. Ne tessékel-
jük be a kéregetőt, és alkalmi árust se!

– A kaput, ajtót tartsuk mindig zár-
va. Annyi időre se hagyjuk nyitva, amíg 
hátraszaladunk a kertbe vagy átlépünk a 
szomszédba.

A Dél-alföldi Operatív Program ke-
retében meghirdetett DAOP- 

2007-3.1.2. Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése című pályázaton településünk  
74 700 000 Ft összegű támogatást nyert 
el. A pályázat 90 százalékos támogatott-
ságú, tehát az önkormányzat által biz-
tosított 8 300 000 Ft önrésszel együtt  
83 000 000 Ft felhasználásával fog meg- 
valósulni a közel 2,3 km hosszú kerék-
párút nyolc kerékpártároló megépítésé-
vel együtt. 

Az erről szóló finanszírozási szer-
ződést március 19-én írták alá a pol-
gármesteri hivatal dísztermében, ahol 
vendégünk volt dr. Szaló Péter, az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium szakállamtitkára, Domokos 
László megyei elnök, országgyűlési kép-
viselő, valamint Balogh László, a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
ügyvezető igazgatója. 

A beruházás fontosságát mi sem jel-
zi jobban, hogy az elmúlt években több-
ször történt súlyos vagy kevésbé súlyos 
baleset. Azoknak, akik mindennap az 
érintett útszakaszon kerékpároznak, 
nagy gondot okoz, hogy a Gyulai út for-
galmas úttestén kell áthaladniuk. A be-
ruházás megvalósulásával a fent említett 
út teljes belterületi szakaszán biztonsá-
gossá válik a kerékpáros közlekedés, il-
letve az Arany János utcán a Kossuth 
utcáig, a József Attila utcán az iskoláig 
biztonságosan lehet megközelíteni ke-
rékpárral a közintézményeket. Lehe-
tőségeink szerint még ebben az évben 
szeretnénk átadni a közforgalomnak a 
megépítendő kerékpárutat. 

A kerékpárút-hálózat fejlesztése

Az aláírás pillanata
Balról jobbra: Balogh László, 
Szebellédi Zoltán, dr. Szaló Péter

Értékeink, községünk 
védelmében…

A hívatlan vendég
A védőnői szolgálat a tanév folya-

mán három alkalommal (szeptem-
ber, január, április) szűri le a nevelési és 
oktatási intézményekbe járó gyermeke-
ket fejtetvesség fertőzöttségének tekin-
tetében. Ha a szülők, a pedagógusok, 
óvónők jeleznek, akár gyakrabban is. 

A vizsgálat csak a pillanatnyi helyze-
tet tükrözi, és nem állítja meg a fertő-
zés terjedését. A felelősség a szülőkön, 
önökön múlik. Mi csak keressük, felfe-
dezzük, ezután pedig értesítjük az érin-
tett családokat. Az önök feladata, hogy 
fertőzöttség esetén az ajánlásnak meg-
felelően járjanak al, kezeljenek, takarít-
sanak. Hívják fel embertársaik, óvodai, 
iskolai közösségeik, egymás figyelmét, 
hogy a hatékony megoldás nem abban 
áll, hogy a védőnő felfedez, értesít, ha-
nem abban, hogy ha fertőzöttek va-
gyunk, tegyünk meg mindent annak 

érdekében, hogy legyőzzük ezt a kelle-
metlen, lelkileg is mindenkit megviselő, 
vérszívó élősködőt. 

A világháborúk idején a kellemetlen, 
erős szagú petróleummal kezelték a tet-
veseket. Ezt a drasztikus módszert, gon-
dolom, mindenki szívesen mellőzné, 
ezért ajánlom Mitykó Györgyné receptjét 
megelőzés céljából: Drogériákban kap-
ható szárított diófalevél, de magunk is 
száríthatunk az ősz folyamán. Két teás-
kanálnyiból teát főzünk. Hajmosás után 
kissé felhígítva leöblítjük vele a hajun-
kat. A hajat nem rongálja, nem irritáló, a 
bőr és a haj fénye is megmarad.

***
A fejtetű 3-4 mm nagyságú, ovális 

alakú, szárny nélküli, élősködő rovar. A 
nőstény tetvek életük kettő-négy hete 
folyamán átlagosan száz petét raknak.

Folytatás a 3. oldalon >> Folytatás a 2. oldalon >>

Hirdetmény
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 

értékesítésre meghirdeti  
a saját tulajdonát képező,  

Újkígyós, Wesselényi u. 21.  
szám alatti lakóingatlant.

A vételi ajánlatokat zárt borítékban  
kell eljuttatni a polgármesteri hivatal  

műszaki csoportjához legkésőbb  
2008. május 15-én 10.00 óráig.

A borítékra írják rá: „Wesselényi u. 21.” 
Az önkormányzat fenntartja a jogot,  

hogy a pályázatot kedvezőtlen ajánlatok  
beérkezése esetén eredménytelennek  

nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet Berki László műszaki  
csoportvezetőnél a 30/283-4769-es tele-

fonszámon vagy személyesen  
a községházán.
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A nyárfa gyors növekedéséről, erős el-
lenálló képességéről ismert, és emiatt 
kedvelt fa. Jól tűri a magas vízállást és a 
légszennyezettséget, ezért inkább erdé-
szeti célra és ipari területek mellé, védő-
sávok létesítésére használják fel. Városi 
fásításra nem alkalmas, kivéve néhány, 
kifejezetten erre a célra nemesített vál-
tozatot.

A Gyulai úton kivágott 35 éves fasor 
is az erdészeti célokra nemesített alap-
faj egyedeiből létesült. Ezek hátrányos 
tulajdonsága, hogy hamar öregszenek, 

ágaik törékennyé válnak, balesetveszé-
lyessé téve közvetlen környezetüket. 
Későn lombosodnak, így parkba illeszt-
ve több virágzó dísznövény mellett csú-
nyán festenek. Nagy mennyiségű, széles 
leveleikkel, illetve termős példányaik 
vattaszerű termésével erősen szemetel-
nek, ami leginkább a környéken lakók-
nak okozott gondot.

A park tervezésekor és a nyárfák te-
lepítésekor nem vették figyelembe azt a 
parkosítási szemléletet, hogy a fákat vi-
rágzási idejük, lombszínük, kifejlett mé-
retük, koronaformájuk szerint szórtan, 
változatosan helyezzék el.

A fenti indokok miatt kellett az eltá-
volítás mellett dönteni, a természet tör-
vényeit betartva, miszerint a fákat csak 
nyugalmi állapotukban szabad kivágni. 
Ez a lépés az Újkígyós parkjainak, köz-
területeinek felújítását célzó, átfogó terv 
egyik lépéseként valósult meg.

Az informatikai hálózat engedélye-
zési tanulmányának tervdokumentációja 
2005 júniusában készült el. A széles sá-
vú informatikai infrastruktúra fejleszté-
sére 2005 novemberében lett benyújtva 
a pályázat a Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program keretében. A három 
település – Medgyesegyháza, Újkígyós, 
Medgyesbodzás – a Széles Sávú In-
formatikai Infrastruktúra Fejlesztése 
Beruházási Társulást 2006 augusztusá-
ban alapította meg. Ezután került sor 
a tervezési szerződés megkötésére a 
PRIMCOM Kft.-vel 2007 áprilisában. 
Néhány hónappal később, 2007 szep-
temberében a támogatási szerződés alá-
írása is megtörtént.

2005-ben a beruházás költségeit 145 
millió Ft-ra taksálták, ebből a társu-
lás által elnyert támogatás összege 108 
millió 750 ezer Ft volt. A közbeszerzé-
si eljárás megindítása a beruházás kivi-
telezésére 2007 szeptemberében történt 
meg. Ezt követően a Nemzeti Hírköz-
lési Hatóság Hivatala az építési enge-
délyt 2007 novemberében adta ki. Még 
ebben a hónapban sor került az építési- 

vállalkozási szerződés megkötésére a 
SADE-INTELCOM Konzorciummal. 
A beruházás kivitelezési költsége az 
árak időközbeni növekedése és a pá-
lyázat alultervezettsége miatt összes-
ségében 176 662 542 Ft-ba, Újkígyósra 
vonatkoztatva  72 159 582 Ft-ba került, 
amelyből 28 278 831 Ft önerőt kellett 
biztosítani.

Miután a műszaki kivitelező elké-
szült a beruházás rá eső részével, az új 
rendszer működtetéséről szóló pályá-
zatra a Primcom Kft. nyújtotta be a leg-
kedvezőbb ajánlatot, ezért továbbra is a 
településen már működő cég lesz a szol-
gáltató, most már kibővített és minősé-
gileg jobb szolgáltatást nyújtva.

Az új rendszernek köszönhetően akár 
35 televíziós csatornából választhatunk, 
valamint többféle internetes csomag-
ra is előfizethetünk. Lehetőség nyílik új 
vonalas telefon (IP telefon) bekötésé- 
re, amelyen keresztül az előfizetési díj 
megfizetésével (percdíj nélkül) érhetjük 
el a hálózaton belüli, illetve többnyire  
kedvező áron a hálózaton kívüli előfize-
tőket. 

– Ne hagyjon elöl kulcsokat a lakás-
ban, vagy egyéb nyilvánvaló helyeken, 
mint például a postaládában, a lábtörlő 
alatt, a virágtartóban! 

– Az ablakot se tárjuk ki, ha be lehet 
rajta ugrani – akkor se, ha esetleg úgy 
gondoljuk, hogy szemmel tudjuk tartani. 

– A táskájukat – benne esetleg a pénz-
tárcájukkal – sokan az előszobában rak-
ják le. Ügyes besurranónak elég egy perc, 
és már zsebében a fizetésünk/nyugdí-
junk. Ne tegyük a pénzünket könnyű 
prédává, rakjuk el a táskát szem elől! 

– A kabátunk zsebében ne tároljunk 
értéket, a levetett órát, láncot is tegyük 
el! Lehetőség szerint idegen ne lássa, 
hogy a pénzünket honnan vesszük elő!

– A tartós kutyaugatás legtöbbször 
nem véletlen, alaposan nézzünk körbe 
környezetünkben!

– Ha este elmegy otthonról, hagy-
jon a lakásban felkapcsolva legalább egy 
lámpát!

– Csukjon és zárjon be minden kül-
ső ajtót, garázsajtót, ablakot és zárat, ha 
nincs otthon! Ha van üvegezett terasz- 
ajtaja a háznak, ne hagyja benne belül-
ről a kulcsot! 

– Ha van a ház körül létra, zárja el! 
– Ha elutazik, mondja le az újságot, 

vagy bízzon meg egy ismerőst, hogy 
ürítse ki rendszeresen a postaládáját! 

Kérünk mindenkit, hogy ne csak a 
saját értékeikre, a körülöttünk lévő em-
berekre, a szomszédok tulajdonára is 
jobban figyeljünk oda.

Vida Klára
intézményvezető

Értékeink, községünk 
védelmében…

Tájékoztató a széles sávú  
internethálózat megvalósításáról

A Gyulai úti  
nyárfasor kivágásának indoklása

>> Folytatás az 1. oldalról

Többen kérdezték, hogy miért volt 
szükség a Gyulai úton a nyárfák ki-
vágására. Szerkesztőségünk megkér-
te Balogh Gergely kertészmérnököt, 
hogy néhány szóban indokolja a nyár-
fák kivágásának időszerűségét.

Zöldhulladék  
elsZállításának rendje

A TAPPE Kft. április 2-án  
megkezdte a szezonális  

zöldhulladék-elszállítást,  
melyet november végéig minden 

második héten, szerdán végez. 

következő szállítás:  
2008. április 30.
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Ezt nevezzük serkének. A 
tetű a serkét főleg jellegze-
tes helyeken (halánték, tar-
kótáj) nehezen eltávolítható, 
cementszerű anyaggal rög-

zíti a hajszálak tövéhez. A szürke szí-
nű, könnycsepp alakú serkékből a lárvák 
5-8 nap alatt kelnek ki, és 2-3 hét alatt 
válnak ivaréretté. A kifejlett állatoknak 
igen erős kapaszkodási ösztönük van. 
Karmaik bicskaszerűen csukhatók visz- 
sza a lábszárra, így vérszívás idején szin-
te letéphetetlenül rögzítik magukat. 
Naponta 5-10 alkalommal kizárólag az 
ember vérét szívják eközben olyan anya-
got választanak ki, amelyek erős viszke-
tést okoznak. Ezért vakarja oly erősen 
a fertőzött ember a fejét. Tájékozódá-
suk csökevényes, csak a fényt és az ár-
nyékot különböztetik meg. A külső 
behatásokkal szemben igen ellenállóak. 
A szárazságot jól tűrik, és vízbe merít-
ve napokig sem pusztulnak el. –10, –20 
Celsius-fokos hőmérsékleten is életben 
maradnak napokig, amíg éhen nem hal-
nak. Csak a magasabb hőmérséklet, 60 
Celsius-fok végezhet velük másodper-
cek alatt. Az éhezést rosszul tűrik, így 
szobahőmérsékleten táplálék nélkül na- 
pok alatt elpusztulnak. A fertőzött 
egyén hajszálainak növekedésével (havi 
1 cm) lehet következtetni a fejbőrtől va-
ló távolságból a fertőzés időpontjára.

A kifejlett fejtetű nagyon alkalmaz-
kodó. Alapjában véve szürke, de nagy-
ságát és színét a haj színétől függően 
változtathatja. Szinte olyan, mint a ka-
méleon. Emberről emberre nem vándo-
rol, de döntően közvetlen érintkezéssel 
terjed: fejek összenyomása, sugdolózás, 
használati tárgyak (fésű, hajkefe), ken-
dő, sapka, egyéb ruhaneműk, közös öltö-
ző, fotel, széktámla, ágynemű, törülköző, 
szőnyeg, bútorok, talaj, vagyis bárhon-
nan, ahol napokig is elélhet táplálkozás 
nélkül. A fejtetű leggyakrabban gyer-
mekközösségekben, felnőttek estében 
munkahelyeken, járműveken (busz, vo-
nat) terjed, de bárhol előfordulhat kör-
nyezetünkben, ugyanúgy, mint a többi 
vérszívó élősködő: bolha, szúnyog, at-
kák vagy a kártevő rovarok. Az az általá-
nos felfogás, mely szerint csak tisztátlan, 
ápolatlan embereknek lehet fejtetűje, 
nem igaz, mert a fejtetű a tiszta hajban 
is megtelepszik. Nincs tekintettel kor-
ra, nemre, rangra, egyszerűen táplálékot, 

vért keres. Nem az a szégyen, ha valaki 
hajában tetveket vagy serkéket találnak, 
hanem az, ha azt az észlelés után nem 
kezdik el azonnal irtani. A fertőzés után 
2 hónap múlva az emberen és környeze-
tében már ugyanis több ezer is lehet. Ez 
az úgynevezett góckörnyezet. 

A tetvek felderítése
Mivel a tetvek a fény elől gyorsan 

menekülnek, ezért főleg a serkéket ke-
ressük. A serke és az élő tetű a barna és a 
fekete hajban szabad szemmel is köny- 
nyen észrevehető, de a világos hajúak-
nál már fokozottabb figyelem szükséges. 
A kézi nagyító használata megkönnyít-
heti a vizsgálatot a nem gyakorlott szem 
számára. A serkét kézzel nem lehet le-
seperni, mint a korpát. Az élő serke a 
két köröm között összenyomva pattanó 
hangot ad, míg az elpusztultaknál vagy 
a kikelteknél ez már nem tapasztalható. 
Ha meggyőződtünk, hogy a vizsgált sze-
mély fertőzött, azonnal kezelni kell.

Kezelés
1. Vegyi módszer: A gyógyszertári for-

galomban lévő tetűirtó hajszeszek közül 
választhatunk: PEDEX, NIX, NITTY-
FOR. Az alkalmazás módját a használati 
utasítás pontosan rögzíti. Engedélyezett 
vegyi módszer a lakásban történő poro-
zás, permetezés a COOPEX-B szerrel 
nagyon elhanyagolt esetben, ami vi-
szont csak a mozgó alakokat (lárva, imá-
gó) pusztítja el.

2. Fizikai módszer: 60-70 Celsius-fo-
kon történő mosás (textíliák),  vasalás, 
forrázás (fésű, kefe stb.), elégetés: érték-
telen anyagok megsemmisítése. 

Fontos a porszívó porzsákjának vagy 
kiöntött tartalmának a gyors elégetése, 
mivel a felporszívózott tetű visszamász-
hat a lakásba a porszívó csövén keresztül.

Ajánlatom a tetű kiirtására
1. Kezeljük a  hajas fejbőrt az aján-

lott szerekkel előírásszerűen – lehetőleg 
a család minden tagjának!

2. Az elpusztult serkék eltávolítá-
sa érdekében erős, ecetes vízbe mártott, 
sűrű fogú fésűvel fésüljük át a hajat! Az 
ecetsav oldja a serkék ragasztóanyagát. 
Minden serkét húzzunk le a hajszálról, 
vagy vágjuk ki ollóval a hajszálat! Ösz- 
szegyűjtve égessük el!

3. Húzzuk le az ágyneműket, szed-
jük össze a lakásban használt textíliákat, 

használatban lévő ruhákat (sapka, ka-
bát, sál, pulóver, díszpárnahuzat, falvédő, 
terítők, törülközők stb.)! Minimum 60 
Celsius-fokos vízben mossuk ki, szára-
dás után vasaljuk ki!

4. Porszívózzuk ki a lakás minden ze-
gét-zugát (ágyak, ágyneműtartók, ülő-
garnitúrák, fotelek, szőnyegek, padok, 
padlólapok)! A felszívott anyagot azon-
nal égessük el!

5. A hajápolás eszközeit (fésű, kefe), 
a mosdószivacsot, mosdókesztyűt, mos-
dókagylót, fürdőkádat forrázzuk le, for-
ró vízzel öblítsük át!

6. He lehetséges, az ágyneműt – pap-
lan, párna, kispárna – tegyük ki több 
napra függesztve (pl. szárítókötélre), 
hogy esetleg a benne maradt élősködők 
éhen haljanak.

7. Mielőtt közösségbe mennénk (akár 
ön vagy a gyermeke), megelőző kezelés-
ként lekenhetjük hajunkat az említett 
hajszerekkel, ami véd az újabb fertőzés 
ellen.

***
Kérem, hogy a cikket, tanácsaimat 

és ajánlásaimat mindenki tegye el egy 
olyan fiókba, ahonnan bármikor elő 
tudja venni, mert lehet, hogy holnap 
már szüksége is lesz rá, s így remélheti, 
hogy a hívatlan vendég többé nem ko-
pog be lakása ajtaján.

Gedó Gáborné védőnő 

A hívatlan vendég
>> Folytatás az 1. oldalról

HéT véGi  
orvoSi üGyeleT

ápriliS
26. Dr. Marossy László
27. Dr. Marossy László

májuS
 3. Dr. Berczi István
 4. Dr. Berczi István

10. Dr. Hunya Sarolta
11. Dr. Hunya Sarolta
17. Dr. Gurbity Gábor
18. Dr. Gurbity Gábor
A hét végi ügyeleti rend  

pénteken 17 órától lép életbe! 
Az ügyeletes orvos személye változ-
hat, de a 66/247-787-es központi 
ügyeleti telefonszám üzenetrögzí-
tője mindig közli az ügyeletben lévő 
szakember nevét.
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HATÁROZATOK

Elutasított ajánlat, alá nem írt szerződés
41/2008. (iii. 26.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az MCOnet Magyarország – MCOnet Kft., 
1052 Budapest, Váci utca 19–21. szám alatti gazdasági társa-
ság ajánlatát megismerte, és úgy dönt, hogy az ajánlatot eluta-
sítja, nem köt szerződést.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Megbízták a polgármestert  
az információszerzéssel

42/2008. (iii. 26.) számú KT- határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az MCOnet Magyarország – MCOnet Kft., 1052 Budapest, 
Váci utca 19–21. szám alatti gazdasági társaság ajánlatával 
kapcsolatban megbízza a polgármestert, hogy a társaság mű-
ködésének tapasztalatairól szerezzen információkat, illetve a 
cég szerződési ajánlatával kapcsolatban tisztázza a felmerült 
kérdéseket, melyek alapján az esetleges hasonló tárgyú ajánla-
tokkal készítsen előterjesztést az ajánlat ismételt tárgyalására.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. június 30.

Elfogadták a kistérség határozatát
43/2008. (iii. 26.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló, 16/2008. (II. 19.), továbbá a személyes gondoskodás ke-
retébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről és 
a térítési díjakról szóló, 17/2008. (II. 19.) számú KTT-határo-
zatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: azonnal

A lakosság egészségügyi helyzete, egészségmegőrző 
program létrehozása

45/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, 
egyben a vállalkozó háziorvosok, a házi gyermekorvos és a 
fogorvos 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolókat az elő-
terjesztésnek megfelelően elfogadja.

Köszönetét fejezi ki az orvosoknak és munkatársaiknak az elvég-
zett munkájukért.

2. Újkígyós Nagyközség képviselő-testülete újkígyósi egészség-
megőrző programot kíván létrehozni, melynek szakmai elő-
készítésére felkéri Majorosné dr. Hunya Sarolta önkormányzati 
képviselőt, háziorvost.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester, 
Majorosné dr. Hunya Sarolta képviselő

Határidő:  a beszámolók kapcsán azonnal, 
a program tekintetében 2008. december 31.

Kezesség az internethitelért
44/2008. (iii. 26.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle- 

te úgy dönt, hogy készfizető kezességet vállal a Medgyes-
egyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Széles Sávú Informati-
kai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás által felvett  
81 562 500 Ft összegnek megfelelő CHF-alapú, éven belüli 
hitel – Újkígyós Nagyközség Önkormányzatára eső – tőke- és 
hiteldíjtartozásra vonatkozóan. 

A képviselő-testület e tárgyban hozott 18/2008. (II. 15.) számú 
határozatát tartalmi hiba miatt visszavonja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Védőnői Szolgálat beszámolója
46/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vé-

dőnői Szolgálat 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Köszönetét fejezi ki a Védőnői Szolgálat munkatársainak az el-
végzett munkájukért.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Nem az ivóvízhálózat rekonstrukciójára
47/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
A képviselő-testület az ivóvízhálózat rekonstrukciójára vonatko-

zó határozati javaslatot nem fogadja el. 
Ezzel egyidejűleg utasítja a Vízmű Kft. ügyvezetőjét, hogy a re-

konstrukcióra vonatkozó pénzügyi és műszaki ütemezést a 
képviselő-testület 239/2007. (XII. 17.) számú határozatának 
megfelelően teljes részletességgel dolgozza ki úgy, hogy első-
sorban saját kivitelezéssel végezze el a rekonstrukciót, illetve 
indokolja meg, hogy bizonyos munkákra miért kell bevonni 
külső kivitelezőt.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. április 10.

Jóváhagyott közbeszerzési terv
48/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
A képviselő-testület Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 

2008. évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyv melléklete sze-
rint – jóváhagyja.  

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. december 31.

Az Ezüstág Gondozási Központ  
szakmai beszámolója

49/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Ezüstág Gondozási Központ 2007. évi szakmai beszámo-
lóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Megköszöni az intézmény minden dolgozójának lelkiismeretes 
munkáját.

Felelős: Vida Klára intézményvezető
Határidő: azonnal
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Levették napirendről 
50/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
A képviselő-testület a munkahelyteremtő vállalkozás támogatása 

miatti személyszállító busz megvásárlására vonatkozó előter-
jesztést leveszi napirendről.

Államigazgatási szervek illetékességi  
területének átszervezése

52/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért Békés Megye Képviselő-testületének a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladatokat ellátó 
államigazgatási szervek illetékességi területének újabb átszer-
vezésével kapcsolatos, 42/2008. (II. 8.) számú határozatával, azt 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, és az abban foglalt 
kezdeményezéshez jelen döntésének megfelelően csatlakozik. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Önkormányzati telkek értékesítése
53/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező telkek értékesítésére vonatkozó hirdetményt jóváhagy-

ja. Az értékesítésre vonatkozó felhívást a helyi kábeltévében, 
az önkormányzati értesítőben, a Csaba TV-ben, a Gyula TV-
ben és a Békés Megyei Hírlapban kell közzétenni.

A képviselő-testület a hirdetmény közzétételére 60 000 Ft-ot 
biztosít a tartalékalap terhére.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételével, valamint az adásvételi szerződések 
megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. október 31.

Jóváhagyták az internetberuházás  
medgyesbodzási önerejét

54/2008. (iii. 31.) számú KT-határozat
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás 
Széles Sávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruhá-
zási Társulás döntésének megfelelően a beruházás Medgyes-
bodzás településre jutó önerejének biztosítását 8 090 952 Ft 
erejéig jóváhagyja azzal, hogy a fenti összegre vonatkozó há-
romoldalú engedményezési szerződés alapján az összeget a 
finanszírozó bank közvetlenül önkormányzatunk számlájá-
ra utalja, illetve Medgyesbodzás község vállalja az esetlegesen 
felmerülő költségek és károk megfizetését.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint

HATÁROZATOK

ÚjKíGyóS NAGyKözSéG  
öNKormáNyzATáNAK reNdeleTei
Terjedelmi okok miatt az alábbi rendeleteknek csak a ne-
vét közöljük, teljes terjedelmükben a polgármesteri hi-
vatalban, a könyvtárban és a www.ujkigyos.hu községi 
honlapon olvashatók.

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
5/2008. (iv. 1.) számú rendelete  

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
6/2008. (iv. 1.) számú rendelete  

az egyes szociális ellátásokról és az intézményi térítési 
díjakról szóló, 1/2007. (I. 30.) számú önkormányzati  

rendelet módosításáról

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
7/2008. (iv. 1.) számú rendelete  

a piacok, vásárok és búcsúk rendjéről szóló, többször  
módosított, 9/1991. (IX. 6.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
8/2008 .(iv. 1.) számú rendelete  

a tengelyen szállított települési folyékony hulladék  
gyűjtéséről, szállításáról, elhelyezéséről,  

ártalmatlanításáról szóló,  
8/2003. (VI. 2.) számú rendelet módosításáról Teljesen elkészültek a köszöntőtáblák és talapzataik. Ez a 

kép fogadja az Újkígyósra érkezőket
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós Nagyközség havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Nagyné Rajeczki Krisztina, Szamosvári Zsolt, Oláh Timót.  
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

tóth Vanessa Kiara, született: Gyula, 2008. március 30., 
édesanyja neve: Harmati Brigitta, édesapja neve: Tóth 
Csaba. Születési tömege: 3360 g, hossza: 49,5 cm.

HázaSSágkötéS:
Bárány Anita (édesanyja neve: Kovács Gyöngyi, édesap-

ja neve: Bárány István) és Kovács Gábor tibor (édesanyja 
neve: Bohács Margit, édesapja neve: Kovács Tibor).

HaláleSetek:
érchegyi Józsefné Bárány erzsébet, született: 1924. októ-

ber 24., elhunyt: Újkígyós, 2008. március 8., volt Újkí-
gyós, Temető u. 16. szám alatti lakos.

Pleskonics Jánosné Frank mária, született: 1931. febru-
ár 21., elhunyt: Gyula, 2008. március 8., volt Újkígyós,  
Hosszú u. 21. szám alatti lakos.

Kovács György, született: 1935. június 8., elhunyt: Csaba-
szabadi, 2008. március 9., volt csabaszabadi lakos.

Zsótér Andrásné tóth Katalin, született: 1924. január 6., 
elhunyt: Újkígyós, 2008. március 15., volt Újkígyós, Új-
köz u. 95. szám alatti lakos.

Csatlós Béla, született: 1931. március 12., elhunyt: Újkí-
gyós, 2008. március 19., volt Újkígyós, Kossuth u. 111/1. 
szám alatti lakos.

Skaliczki Ferenc, született: 1927. október 28., elhunyt: Új-
kígyós, 2008. március 30., volt Újkígyós, Petőfi u. 73/2. 
szám alatti lakos.

mucsi György, született: 1958. január 22., elhunyt: Újkí-
gyós, 2008. április 4., volt Újkígyós, Rákóczi u. 4. szám 
alatti lakos.

Szelezsán György, született: 1956. július 19., elhunyt: Új-
kígyós, 2008. április 5., volt Újkígyós, Szent István u. 18. 
szám alatti lakos.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár állandó prog-
ramjain kívül a következő rendezvényeire várja az érdeklő-
dőket:

2008. április 28. (hétfő) 18 óra, könyvtár: 
Álljunk meg „egypercre”. Örkény István egyperces novellái-
ból, az író születésének 96. évfordulója alkalmából Fehér Tí-
mea és Bartus Gyula színművészek tartanak felolvasóestet.
2008. április 30. (szerda) 19 óra, Wenckheim park: 
Újkígyósi tavaszköszöntő. 
2008. május 7. (szerda) 10.30 óra, művelődési ház: 
Gyermekelőadás óvodások részére. A Napsugár Bábszín-
ház a Jaj, de jó itt mindenütt darabot mutatja be.
2008. május 9. (péntek), 18 óra, művelődési ház: 
Petrás Mária keramikusművész munkáinak kiállítása. 
A tárlatot Döbrentei Kornél író, költő, újságíró nyitja meg.
2008. május 12. (csütörtök), 18 óra, művelődési ház: 
Kalmár Zsolt képi gondolkodó, fotográfus „Pillanataim a 
világból” címmel tart élménybeszámolót a föld számtalan 
országában készített diaképek segítségével.

PROGRAMAJÁNLÓ

A gyereknap és sportnap meg-
rendezésére 1–2 forintoso-

kat gyűjtött a nagyközség. Április 
elején megtörtént az összesítés: a 
gyűjtőurnák 78 704 Ft-ot tartal-
maztak. 

Köszönjük a következő in-
tézmények, vállalkozók, keres-
kedelmi és vendéglátóegységek 
segítségét: Petőfi és Fő utcai óvoda, Sláger ABC, Szivárvány 
ABC, Sarki Fűszeres, REÁL Fűszer-Csemege, COOP ABC, 
Bázis kocsma, Bús László vállalkozó, szeszfőzde – Balázs Zol-
tán, polgármesteri hivatal, Ezüstág Gondozási Központ.

A gyerekeknek gyűjtött a község


