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Az utóbbi időben ismét elszapo-
rodtak a nappali és az éjszakai 

vagyon elleni bűncselekmények Újkí-
gyóson. Nem is olyan rég azt a hírt kap-
tuk, hogy több személyt „lekapcsoltak”, 
akikre sikerült rábizonyítani a koráb-
bi hasonló bűncselekmények nagy ré-
szét. Fellélegeztünk. Sajnos azonban 
korai volt, mert az utóbbi időben egyre 
több rossz hírt hallottunk. Az pedig kü-
lönösen aggasztó, hogy most már nem-
csak éjszaka, nemcsak olyan lakásokba 
törtek be, ahol nincsenek otthon, ha-
nem „szemrebbenés nélkül” loptak meg 
többeket, miközben a háziak a másik 
szobában aludtak, illetve fényes nappal 
rövidítették meg néhány üzlet tulajdo-
nosát, akár meg is fenyegetve őket. 

Több esetben az elkövetők – még ha 
olykor nem is bizonyítható módon – a 
cigányság közül kerültek ki. (Már hallom 
is a rasszista vádat néhány ember részé-
ről, pedig a személyes beszámolók egy-
értelműek.) Néhány hónappal ezelőtt 
kérdezte tőlem a rendőrség munkatársa 
egy konkrét üggyel kapcsolatosan, hogy 
van-e Újkígyóson cigányellenesség. Én 
azt válaszoltam, hogy vannak problé-
mák, de nyílt megnyilvánulásai ennek 

nincsenek. Most viszont már érezhető 
módon pattanásig feszültek az indula-
tok, nem lehet tudni, hogy mikor „lob-
ban be a tűz” egy véletlen szikra folytán. 
És igazán elmondható, hogy nagyon so-
káig türelemmel viseltetett az újkígyósi 
nép a problémával szemben. Én jóma-
gam is próbáltam több ízben egyeztetni 
a cigánysággal, kértem őket, hogy ne-
vezzenek meg maguk közül hitelt ér-
demlően három olyan személyt, akivel 
lehet tárgyalni a felmerülő problémák-
ról oda és vissza egyaránt. Nem tudtak 
maguk között megegyezni, tehát nincs 
kivel megbeszélni a problémákat.

Jogosan vetődik fel a becsületes több-
ség részéről több kérdés, amely kérdések 
túlmutatnak egy-egy adott ügyön: Ho-
gyan lehet az, hogy olyan emberek, akik 
segélyből élnek, milliós kocsikkal sza-
ladgálnak (akár jogosítvány nélkül vagy 
forgalmi engedéllyel nem rendelkező 
gépkocsival)? Miből telik házak vásárlá-
sára? Amikor közmunkán kell ledolgoz-
ni a szabálysértési pénzbüntetésüket, 
akkor miért nem úgy állnak a munká-
hoz, hogy más esetben is legyen bizal-
munk munkát adni nekik? 

Közbizonytalanság

A becsületes többség nevében A Gyulai úton, az Arany János utcá-
ban, valamint a József Attila utcá-

ban megkezdődött a kerékpárút építése. 
A kivitelezés a 2008. július 23. és szep-
tember 9. közötti időszakban történik.

Mint ismeretes a 83 millió Ft-os beru-
házás az Európai Unió és a magyar állam 
által nyújtott 74 700 000 Ft támogatással 
valósul meg, mely összeghez az önkor-
mányzat 8 300 000 Ft önrészt tesz hozzá. 
A beruházás kivitelezője a Caemen tarius-
Plusz Kft. (Békéscsaba, Őszi u. 5.), ter-
vezője a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. 

Épül a kerékpárút

Varicella (bárányhimlő)

Magyarországon hosszú évek óta a 
bárányhimlő az egyik leggyako-

ribb fertőző betegség, pedig 1998 óta 
védőoltással rendelkezünk.

A bárányhimlőt a varicella-zooster 
vírus okozza. Heveny, rendkívül ragályos 
betegség, általában jóindulatú. A vírussal 
történő első érintkezés (óvodás-kisisko-
lás korban) bárányhimlőt eredményez, 
míg a szervezetben perzisztáló vírus évek 
múltán kialakuló reaktiválódása során az 
övsömör tünetei jelentkezhetnek.

Újkígyós Nagyközség 
Önkormányzata 

ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI 
a tulajdonában lévő, 

Újkígyós, Wesselényi u. 21. szám 
alatti lakás ingatlant.

Vételi ajánlatokat vételár-megjelöléssel 
lehet tenni – zárt borítékban.

A borítékon kérjük 
az alábbi szöveg feltüntetését:

„Wesselényi u. 21. lakás 
vételi ajánlata”

Az ajánlatokat 2008. szeptember 8-án 
10 óráig lehet leadni a polgármesteri 

hivatal műszaki csoportjánál.

érdeklődni lehet: 
Berki László műszaki csoportvezetőnél 

a 30/283-4769-es telefonszámon.
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Miért arra ösztönzik a gyermekeiket, 
hogy lopjanak a boltból (mert ők még 
nem büntethetők), miért nem arra, hogy 
rendesen járjanak óvodába, iskolába, 
ami a jövőjük megalapozása lenne? Mi-
ért nem próbálnak a többségi kultúrá-
hoz, a többségi erkölcsi szabályokhoz, a 
törvényhez alkalmazkodni? Hol vannak 
a cigányság vezetői, akik felelősséggel a 
megoldáson törnék a fejüket, nem pedig 
farkasért kiáltanának? Hogyan lehet az, 
hogy az emberi jogokra hivatkozva a be-
csületes többség nem élhet nyugodtan, 
mert a törvényt nem tudják (vagy akar-
ják) érvényesíteni a törvényt megsze-
gőkkel szemben? Mi lesz ennek a vége? 

A képviselő-testület a gazdasági 
programjában így nyilatkozott a nemze-
ti és etnikai kisebbségek jogainak érvé-
nyesítéséről: „Újkígyóson jelentős számú 
nemzeti és etnikai kisebbség nincs. A 
2001-es népszámlálás adatai szerint 80 
fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek. 
Mivel az önkormányzati választáson nem 
kezdeményezték cigány kisebbségi önkor-
mányzat megalakítását, ezért a jobb kom-
munikáció érdekében az önkormányzat 
kezdeményezhetné a cigány lakosság kö-
rében, hogy jelöljenek meg a többség által 
igazoltan elfogadott 3 főt, akik a cigány-

ság érdekeit az önkormányzatnál képvi-
selni tudják, illetve az esetleges problémák 
egyeztetésében részt tudnának venni. Fon-
tos alapelvnek tekintjük az esélyegyenlősé-
get és az egyenlő bánásmód elvét, mind a 
kötelezettségek, mind a jogok tekintetében.” 
Tehát tudomásul kellene vennie min-
denkinek, hogy egy közösségben csak 
akkor van helye, ha nemcsak a jogainak 
akar érvényt szerezni, hanem annak a 
szabályait, törvényeit elfogadva hasznos, 
tevékeny tagja is akar lenni. 

Ebben akarunk és tudunk partnerek 
lenni. Minden törvényes eszközt meg 
fogunk ragadni, hogy ezek az elvek ér-
vényesüljenek – legyen szó akár cigány, 
akár nem cigány emberről. Egy közösség 
akkor működik jól, ha vannak olyan er-
kölcsi normák, amelyek mellett stabilan 
kitart, és aszerint működik. A becsüle-
tes többségnek össze kell fognia – cigá-
nyok közül is jelezték többen, hogy ők 
partnerek lennének ebben, mert ez ne-
kik is érdekük –, a sarkára kell állnia, és 
félelem nélkül meg kell követelni, hogy 
mindenki a törvényes, a közösséget épí-
tő úton járjon! Aki nem hajlandó ezeket 
a normákat betartani, annak nincs helye 
a közösségben, nincs helye Újkígyóson!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Közbizonytalanság

A becsületes többség nevében

Népünk őstörté-
netéről, törté-

nelméről, kultúrájáról 
és a magyar nyelvről 
írt könyvet 29 tudós, 
kutató. A Magyar-
ságtudományi tanul-
mányok című kötet 

főszerkesztője az Egyesült Államok-
ban élő Botos László. A könyv bemutat-
ja eleink és a rokon népek történelmét 
az őstörténettől kezdve az ’56-os forra-
dalomig, a magyarság kultúráját – ze-
néjét, írását, nyelvét, népi hagyományait 
– és hitvilágát, a Szent Korona miszté-
riumát. A témakörben járatlan olvasó 
számára is érthetően, világosan megfo-
galmazott tanulmányok nemcsak elgon-
dolkodtatók, érdekfeszítők, de számos, 
eddig megválaszolatlan kérdést is vilá-
gossá, érthetővé tesznek.

Az egyes fejezetek a legkiválóbb honi 
és külföldi történészek tolla alól kikerü-
lő, saját tárgykörüket felölelő összegző 

munka. Amíg a magyar–hun kapcsola-
tok, történelmük során felmerülő neveik 
eddigi munkákban bővebb összefüg-
gések nélkül jelentek meg, s ennek kö-
vetkeztében csak ködös elképzelések 
derengenek népünk gondolatvilágában 
őseinkről, Levédiáról, Meotisz mocsa-
rairól, addig ezek történelmiségét össze-
kapcsoló, magyarázó alapmű mostanáig 
váratott magára. 

2008-ban, amikor ez a fontos könyv 
magyarul és angolul megjelenik, emlé-
kezünk meg a Magyarok Világszövet-
sége alapításának 70. évfordulójáról, és 
rendezzük meg a Magyarok VII. Világ-
kongresszusát. Ez utóbbi keretében má-
sodik alkalommal kerül sor A magyarság 
és a Kelet őstörténeti konferenciára. E 
könyv és e konferencia talán együttesen 

elvégzi a magyarságtudomány elodáz-
hatatlan paradigmaváltását.

Érdekessége a könyvnek, hogy az 
újkígyósi néprajzkutató, Harangozó Im-
re tanulmányai is szerepelnek benne:

– Magyarok kelet kapujában 
– Adalékok a székelyek eredetének, 

hagyományos világképének és hitvilá-
gának vizsgálatában 

Patrubány Miklós, a Magyarok Világ-
szövetségének elnöke így nyilatkozott:

„Aki ezt a könyvet megveszi és olvas-
sa, nemcsak épül, hanem egyben épít is. 
Szellemi örökösévé válik dr. Teleki Pál-
nak, a Magyarok Világszövetsége alapí-
tójának. 

Mindenre a múltban rejlik a magya-
rázat. A múltat kell értenie annak, aki a 
jövőt alapozza.”

Mindenkinek ajánlom ezt a művet, 
aki kíváncsi Harangozó Imre munkájá-
ra, és akit érdekel a magyarság és önma-
ga múltja, eredete. Ismerd a múltad, és 
ahhoz méltón élj a jövőben!

(Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 
24/A). A kerékpárút nyomvonalát a ter-
vező a szakhatóságok és a közmű-üze-
meltetők előírásai és hozzájárulásai 
alapján alakította ki. 

A műszaki ellenőrzést a nagy tapasz-
talattal rendelkező László Gábor mérnök 
úr végzi, aki megköveteli a kivitelezőtől  
a terv szerinti I. osztályú munkavégzést. 

A munkavégzés során helyenként 
szükség van növények eltávolítására, 
amit a kivitelező az esetleges érintet-
tekkel történő egyeztetés alapján pótol-
ni fog. 

A kerékpárút építésével egy időben 
négy helyen lesz kialakítva kerékpártá-
roló. A Gyulai út–Arany J. utca sarkon, a 
Gyulai út–Petőfi utca sarkon, az egész-
ségház előtt, valamint az általános isko-
lánál. 

Az Arany J. utcán a Hosszú utca–
Dózsa Gy. utca közötti szakaszon, mivel 
a kapubejárók rövidek lesznek, autóbe-
állásra nyolc helyen leállóparkolók ke-
rülnek kialakításra. 

A képviselő-testület a kerékpárút ün-
nepélyes avatását a II. Újkígyósi Haza-
váróval egy időben, 2008. szeptember 
12-én tervezi megrendezni, melyre min-
den érdeklődőt szeretettel vár.

Berki László
projektmenedzser

Épül a kerékpárút

>> Folytatás az 1. oldalról

>> Folytatás az 1. oldalról

Könyvajánló

Magyarságtudományi 
tanulmányok



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2008. augusztus 3

Cseppfertőzéssel, közvetlen érintke-
zéssel vagy levegő útján terjed, az őszi 
és tavaszi hónapok betegsége. A beteg 
a kiütések megjelenését megelőző 1–2. 
naptól a kiütések beszáradásáig fertőz. 

A terhesség alatt fellépő anyai vari-
cella esetében a méhlepény közvetíté-
sével magzati fertőzés következhet be, 
melynek a veleszületett bárányhimlő-
tünetegyüttes a következménye: ala-
csony születési súly, bőrkiütés, bőrhegek, 
szem- és idegrendszeri, valamint vég-
tagfejlődési rendellenességek. 

Ha viszont a fertőzés a szülést meg-
előző 5–10 napon belül történik, illetve 
ha a klinikai tünetek az anyánál a szülést 
követő 2–5. napon jelennek meg, ebben 
az esetben 30%-os valószínűséggel ge-
neralizált, életveszélyes betegség léphet 
fel az újszülöttnél.
TüneTek:
A lappangási idő 14–21 nap. A kiüté-
sek az arcon, törzsön, hajas fejbőrön, 
végtagokon alakulnak ki, kis piros folt 
(macula) formájában, majd ennek kö-
zepében kis hólyagocskák jelennek meg, 
melyek később beszáradnak.
A kiütések jellemzői:
–  a törzsön sűrűbbek, mint a végta-

gokon;
–  felszínesen helyezkednek el, ez az ún. 

„harmatcsepp-jelenség”;
–  a kiütések egyrekeszesek, körülöttük 

udvar látható;
–  egy időben különböző bőrtünetek: 

mind macula, mind hólyagocskák, 
mind pedig pörkök láthatók.

A száj- és bélnyálkahártyán, kötőhár-
tyán, a húgy-, ivarszerveken úgyneve-
zett enanthémák jelennek meg (ezek a 
fentebb említett kiütésekhez hasonlíta-
nak, de pörkök nem alakulnak ki).
LeheTséges szövődmények:
–  leggyakoribb szövődmény a genny-

keltő baktériumok okozta másodlagos 
bőrfertőzés;

– lázas görcsök;
–  immunhiányos állapotban a hólyagok-

ban bevérzés látható;
–  légúti szövődmény: tüdőgyulladás;
–  központi idegrendszeri szövődmény: 

agyvelőgyulladás, kisagyi gyulladás;
– ízületi- és csontvelőgyulladás;
– májgyulladás.
A szövődmény nélkül lezajlott betegség 
után a varicella-zooster vírus az ideg-

dúcokban élethosszig megmarad, és a 
szervezet védekező rendszerének le-
gyengülése esetén reaktiválódhat, övsö-
mör képében újra betegséget okozhat.
kezeLés:
–  A viszketés enyhítésére mentolos hin-

tőport kell felíratni; ezt is csak vékony 
rétegben szabad rászórni a kiütésekre. 
Rázókeverék használata tilos!

–  Tévhit, hogy a bárányhimlős bete-
get nem érheti víz. A bőrt tisztán kell 
tartani, szappannal és vízzel napon-
ta egyszer-kétszer le kell zuhanyozni. 
Az ülőfürdő nem javasolt. A bőrt soha-
sem szabad dörzsölni, hanem törülköző-
vel óvatosan leitatva szárítsuk meg.

–  A beteget nem kell melegen tartani, 
legszerencsésebb szobahőmérsékleten 
ápolni.

megeLőzés:
Aktív immunizálás a Varilrix gyengített 
élő vírust tartalmazó oltóanyaggal le-
hetséges. Hazánkban a bárányhimlő el-
leni védőoltás nem kötelező, és az állam 
nem is támogatja (ugyanakkor Német-
országban kötelező és támogatott), ám a 
varicellafertőzést érdemes megelőzni. 

Fontos lenne, hogy eloszlassuk azt 
a tévhitet, miszerint a bárányhimlő ár-
talmatlan gyermekbetegség, hiszen 
ma már nem kérdéses: akár súlyos kö-
vetkezményekkel is járhat. Évről évre 
egyre több gyermek kerül kórházba bá-
rányhimlős megbetegedéssel, és a szö-
vődményes varicellafertőzések aránya 
is egyre nő. 2006-ban 444 beteget ke-
zeltek kórházban varicellaszövődmény 
miatt országszerte. A védőoltással meg-
védhetjük a gyermekeket az elhúzódó 
betegségtől, az esetleges kockázatoktól 
és a felnőttkori megfertőződést is elke-
rülhetővé tehetjük.

Egyre több szülő nyitott a megelő-
zésre! Az egészségtudatosság egyre fon-
tosabbá válik Magyarországon is, ami 
nemcsak a táplálkozásra és a mozgásra 
történő odafigyelést jelenti, hanem a be-
tegségek megelőzésére is kiterjed. Egyre 
több szülő számára válik fontossá, hogy 
gyermekét megóvja a fertőző megbete-
gedésektől.
kiknek javasoLjuk a védőoLTásT?
A bárányhimlő elleni védőoltás neve 
Varilrix (ára kb. 7000 Ft).
–  Minden kilenc hónaposnál idősebb 

gyermek számára; ideális 15 hónapos 
kortól.

–  Fogékony fogamzóképes nőknek, ter-
vezett terhesség előtt (különösen a 
második vagy a harmadik gyermek-
vállalás előtt).

–  Fogékony felnőtteknek (mivel a fel-
nőttek bárányhimlője nem ritkán 
atípusos, és a felnőtt lakosság 10%-a 
érintett).

–  Alapbetegségük miatt fokozott ve-
szélynek kitett fogékony pácien sek nek: 
heveny leukémiában szen ve dőknek, 
szervátültetésre váróknak, idült megbe-
tegedésekben szenvedőknek, anyagcse-
re-betegségek vagy belső elválasztású 
(endokrin) mirigyek rendellenességei, a 
keringési és a légzőszervek idült meg-
betegedései, mucoviscidosis és egyéb 
idegrendszeri rendellenességek esetén.

Az oltással kapcsolatos tapasztala-
taim alapján (2004 óta alkalmazom) 
elmondhatom, hogy az oltással kapcso-
latosan semmilyen szövődményt nem 
tapasztaltam. A védőnőkkel együtt fo-
lyamatos felvilágosítást végzünk annak 
érdekében, hogy a védőoltást minél szé-
lesebb körben be tudjuk adni. Szeren-
csére az oltásokat kérők száma egyre nő.

Lényeges tudni, hogy úgynevezett 
„felerősödő fertőzés” jellemző a beteg-
ségre, ami annyit tesz, hogy például egy 
háromgyermekes család esetében az 
először megfertőzött gyermeknél a be-
tegség enyhe tünetekkel jár, míg a har-
madik gyermeknél sokkal súlyosabb 
lefolyású a betegség.

Dr. Salajkó Erika 
házi gyermekorvos

>> Folytatás az 1. oldalról

Fertőző megbetegedéseK elleni, ajánlott védőoltásoK

Varicella (bárányhimlő)

A Varilrix varicellavakcina más védőol-
tásokkal együtt is adható:
– Kanyaró-mumpsz-rubeola oltással egy 
időben adható, de ellentétes oldali vég-
tagokra. Ha nem egy időben adják be, ja-
vasolt 8 hét különbség a két oltás beadása 
között.
– Infanrix IPV-HIB oltással egyszerre 
(ezen oltást 2, 4 és 8 hónapos korban kö-
telezően végzik) vagy meghatározott idő-
köz tartása nélkül, bármikor beadható, de 
ugyancsak ellentétes oldali végtagokra.
A Varilrix vakcina adagolása:
– 9 hónapos kortól 12 éves korig egy adag;
– 13 éves kortól 2 adag, a két adag beadása 
között legkevesebb 6 hétnek el kell telni.
– Fogékony felnőtt nőknek a második 
adagot a tervezett terhesség előtt mini-
mum 3 hónappal a tervezett gyermekvál-
lalás előtt be kell adni.
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A Vízmű Kft. igazgatói állására kiírt pályázat  
elbírálása

103/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 11 igen)

A képviselő-testület Tímár Attila beadott pályázatát érvényte-
lennek nyilvánítja, mivel az a pályázati kiírásban foglaltaknak 
nem felel meg.

A képviselő-testület a Vízmű Kft. igazgatói állására beérkezett 
pályázatok alapján a pályázatot eredménytelennek minősíti.

Ezzel egyidejűleg 2008. szeptember 16.–2009. szeptember 16. 
időtartamra megbízza Schalbert Géza jelenlegi igazgatót az 
igazgatói feladatok ellátásával.

Alapbérét 330 000 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg. Költ-
ségtérítésként havonta átlagosan 1500 km átalányt állapít meg 
a munkavégzéshez. 

Munkaköre az alapító önkormányzat képviselő-testülete hatá-
rozatainak megfelelően a kft. vezetésére, eredményes működ-
tetésének biztosítására terjed ki. Fő feladatait a kft. alapító 
okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata tartal-
mazza.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerző-
dést a testület nevében írja alá.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. szeptember 16.

A folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező  
helyi szolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos  

törvényességi észrevétel
104/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   

(szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Regioná-

lis Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének 
2/309-4/2008. számú törvényességi észrevételét elfogadja, 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező he-
lyi közszolgáltatásról szóló 11/2008.(V. 20.) számú rendele-
tét hatályon kívül helyezi, illetve azt a törvényességi észrevétel 
figyelembevétele mellett újraalkotja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Iskolakezdési támogatás  
az önkormányzati dolgozók részére

105/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 11 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az iskolakezdési támogatást az önkormányzati in-
tézményi alkalmazottaknak 5000 Ft gyermekenkénti ösz-
szegben határozza meg az szja-törvényben meghatározott 
gyermekek után.

Az iskolakezdési támogatást a tartalékalap terhére biztosítja.
Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2008.augusztus 15.

Zeneoktatási képzés indítása  
a Széchenyi István Általános Iskolában

106/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 10 igen, 1 tartózkodás)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bartók Béla Művésze-
ti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Zeneiskola által a Széchenyi István Általános  Iskolában indí-
tandó kihelyezett zeneiskolai képzés beindítását az előterjesz-
tésnek megfelelően nem támogatja.

Megbízza Pappné Erdős Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy a 
zeneoktatásban részt venni kívánó gyermekek létszámát is-
mételten mérje föl, és szerezzen információkat a kihelyezett, 
illetve egyéb zeneoktatási képzés megszervezése érdekében. 

Megbízza a hivatalt, hogy a zeneoktatás támogatásának egyéb 
formáira dolgozzon ki részletes javaslatot. 

Felelős:  Pappné Erdős Zsuzsanna intézményvezető,  
dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

„Ezüstág” Gondozási Központ  
tevékenységének bővítése

107/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 11 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ intézménybe in-
tegráltan 100 fő foglalkoztatására létrehozza a fogyatékosok 
nappali ellátását és szociális foglalkoztatását.

Az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az „Ezüstág” Gon-
dozási Központ – az előterjesztés mellékletét képező – alapító 
okiratának, szervezeti és működési szabályzatának és szakmai 
programjának módosítását.

Megbízza a polgármestert, hogy a működési engedélyeztetéssel 
kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

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

A római katolikus templom felújításának  
támogatása

108/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 11 igen)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az újkígyósi római katoli-
kus templom megépítésének 150. évfordulója alkalmából an-
nak felújításához 3 650 000 Ft támogatást nyújt az Újkígyósi 
Római Katolikus Egyházközség részére. 

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

Telekgerendás állatihulla-elhelyezéssel  
kapcsolatos kérelme

109/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   
(szavazati arány: 11 igen):

A képviselő-testület úgy dönt, hogy Telekgerendás kérelmének 
helyt ad, és hozzájárulását adja, hogy a településükön elhul-
lott állatokat az Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 
tulajdonában lévő állati hullatárolóban helyezzék el abban az 
esetben, ha a Telekgerendásról beszállított állati hullák elhe-
lyezésével, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos ösz-
szes költség megtérül, illetve amennyiben a Telekgerendásról 
való beszállítás kizárólagossága biztosítható.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szüksé-
ges egyeztetéseket folytassa le, illetve utasítja a jegyzőt, hogy 
a szükséges megállapodástervezetet és rendeletmódosítást ké-
szítse elő.

Felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,   
dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

HatározatoK
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Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
14/2008. (VII. 22.) számú rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező  
helyi szolgáltatásról szóló, 11/2008. (V. 20.) számú  

rendelet hatályon kívül helyezéséről
1. §

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás-
ról szóló 11/2008. (V. 20.) számú rendeletét hatályon kívül 
helyezi.

2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 
e naptól kell alkalmazni.
 Szebellédi Zoltán  dr. Csatlós László 
 polgármester jegyző 

Záradék:  Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő-
testülete 2008. július 21-én megtartott ülésén.

HatározatoK

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

Danczik Alexa (3450g, 49 cm), született: Békéscsaba, 2008. 
július 9., édesanyja neve: Mihálik Andrea, édesapja neve: 
Danczik István.

Bús Milán (3980 g, 54 cm), született: Békéscsaba, 2008. júli-
us 10., édesanyja neve: Szilágyi Szabina, édesapja neve: Bús 
Csaba.

Budai Bálint (3620 g, 52 cm), született: Békéscsaba, 2008. jú-
lius 22., édesanyja neve: Novák Ágnes Katalin, édesapja ne-
ve: Budai Zoltán.

HázaSSágkötéS:
Harangozó Nóra és Erdei Róbert, 2008. július 26.
Sviszt Nikolett és Marossy Gábor, 2008. augusztus 2.

HaláleSetek:
Lengyel Ferenc, született: 1936. június 15., elhunyt: Gyula, 

2008. május 11., volt Újkígyós, Béke u. 18. szám alatti lakos.
Judik Józsefné Harnos Julianna, született: 1922. január 24., 

elhunyt: Újkígyós, 2008. május 13., volt Újkígyós, Arany  
János u. 44. szám alatti lakos.

Berczi Balázs László, született: 1979. december 3., elhunyt: 
Újkígyós, 2008. július 8., volt Újkígyós, Ady Endre u. 21. 
szám alatti lakos.

Such Jánosné Susán Mária, született: 1920. október 14., el-
hunyt: Újkígyós, 2008. július 11., volt Újkígyós, Radnóti u. 
1/1. szám alatti lakos.

Masa Antalné Perza Mária, született: 1918. május 25., el-
hunyt: Újkígyós, 2008. július 15., volt Újkígyós, Ady Endre 
u. 128. szám alatti lakos.

Körmendi Erzsébet, született: 1926. szeptember 15., elhunyt: 
Újkígyós, 2008. július 24., volt Újkígyós, Petőfi u. 35. szám 
alatti lakos.

Sipka György, született: 1941. február 16., elhunyt: Gyula, 
2008. augusztus 2., volt Újkígyós, Dózsa György u. 16. szám 
alatti lakos.

ORVOSI ÜGYELET  B  ORVOSI ÜGYELET
Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es központi 

ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.

A Furnér-Pack Kft. kérelme
110/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   

(szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Furnér-Pack Kft. kérelmé-

nek helyt ad, és hozzájárulását adja, hogy a 655 hrsz.-ú piac-
tér területén az új raktárépület tűzivíz-ellátásához a vízvezeték 
kiépítésre kerüljön azzal, hogy az építés után a területet erede-
ti állapotába helyre kell állítani.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A TÖOSZ számára fizetendő önrész biztosítása
111/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat  
(szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Te-

lepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként, a 
2008. évi tagdíj figyelembevételével, a 2009-re és 2010-re ese-
dékes rendes tagdíjat (a két évre), összesen 228 320 Ft, az-
az kettőszázhuszonnyolcezer-háromszázhúsz forint összeget, 
a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
pályázati kiírása 4. kiemelt területére, „A helyi és regionális, 
valamint központi hatóságok/önkormányzatok kompeten-
ciájának és adminisztratív kapacitásának növelése, beleértve 
információ-technológiai eszközök használatát” című célte-
rületére, „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég 
tapasztalatok alapján, 2009–2010” című projekt költségveté-
sének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíjfize-
téssel azonos módon történik.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

A pedagógus-szakszervezet kérelme
113/2008. (VII. 21.) számú KT-határozat   

(szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület a Pedagógusok Szakszervezete részére 

1 200 000 Ft összegű támogatást biztosít a tartalékalap terhére.
Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal

MEGHÍVÓ
2008. augusztus 21-én (csütörtök), 16 órától  

Mi lesz veled magyar mezőgazdaság és vidék?  
címmel 

dr. ángyán józsef professzor, egyetemi tanár  
tart előadást 

a Gazdakör székházában (Kossuth Lajos u. 26.). 
Meghívott vendég:  

dr. Spiák Ibolya országgyűlési képviselő.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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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: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

A megyei főkapitányságon és a ka-
pitányságokon működő baleset-

megelőzési bizottságok évente több 
programot is szerveznek annak érde-
kében, hogy minél többen megismer-
jék a biztonságos közlekedés szabályait, 
és minél többen fontosnak érezzék az 
előírások betartását. A legkülönfélébb 
forgalmi helyzetekben döntő fontossá-
gú kérdés, hogy a közlekedő betartja-e 
a szabályokat, mennyire fi gyel a saját és 
mások biztonságára. 

Legalább ennyire fontos azonban, 
hogy a gyalogosok, kerékpárosok és más 
járművezetők a lehetőségekhez képest 
legjobban kialakított csomópontokban, 
átkelőkön, kereszteződésekben közle-
kedhessenek, hiszen a megfelelő és jól 
látható jelzések nélkülözhetetlenek a 
biztonságos közlekedéshez. 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitány-
ságon működő megyei baleset-megelő-
zési bizottság szeptemberre meghirdeti 
a „Figyelje a táblákat és jelezze a hibá-
kat!” kampányát. Ez idő alatt az aláb-
biakban megjelölt elérhetőségeken a 
rendőrség fogadja a közlekedők ész-
revételeit a balesetveszélyesnek tartott 
kereszteződésekről, hiányos, megron-
gálódott vagy éppen felesleges közúti 
jelzésekről. A rendőrség közlekedési 
szakemberei az észrevételeket rögzítik, 
és a helyszíneket megvizsgálják. Ha va-
lóban szükséges bármifajta változtatás, 

akkor intézkednek arról, hogy az ille-
tékes szakhatósághoz eljusson a telefo-
náló vagy a levélíró jelzése, és a hatóság 
lehetősége szerint a rendelkezésére ál-
ló eszközökkel orvosolja is a felvetett 
problémát. 

A megadott címekre küldött leve-
leikben, kérjük, jelöljék meg pontosan 
azt a helyszínt, amelyre az észrevéte-
lük vonatkozik, és fogalmazzák meg azt 
is, hogy miért tartanának szükségesnek 
azon a helyen változtatást. A hasznos 
észrevételeket megfogalmazók között a 
kampány végén a megyei baleset-meg-
előzési bizottság láthatósági pólókat 
sorsol ki. 

A fenti címekre 2008. szeptember 1. 
és szeptember 30. között várjuk észre-
vételeiket.

A körzeti megbízotti iroda (KMB) 
munkatársait a 30/633-7226-os állan-
dóan hívható telefonszámon értesítheti 
a lakosság bármely, a rendőrséget érin-
tő észrevételével, bejelentésével kapcso-
latban.

Az „Ezüstág” Gondozási 
Központ jelentős eseményei

Bangó Gábor, az „Ezüstág” Gondozási 
Központ lakója a békéscsabai Andó 

Mihály Nótaklub tagjaként 2008. júli-
us 11–13. között Nagyszénáson a nép-
daléneklés Guinness-világrekordjának 
megdöntésében aktív szerepet vállalt. 
Lakónk összesen 42 dal eléneklésével 
járult hozzá a sikerhez.

A népdaléneklés rekordját Indiában 
állították föl, melyet sikerült megdönte-
ni Nagyszénáson.

Bangó Gáboron kívül másik két 
újkígyósi lakos is részt vett a rendezvé-
nyen Pacsika László és Huszka Mátyás 
személyében.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

k

A Békéscsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 

„Szeniorsport – aktív életmód – egész-
ségfejlesztő program” pályázatán belül 
lehetőségünk nyílt Tótkomlóson, a Ró-
zsa fürdőben eltöltenünk egy napot.

E pályázat összesen 40 főnek bizto-
sított ingyen utazást és belépőjegyet a 
strandra.

Külön köszönetünket fejezzük ki a 
Rózsa fürdő vezetőjének és összes dol-
gozójának segítőkészségükért, odafi gye-
lésükért, hogy felejthetetlenné tették ezt 
a szép napot.

A kistérségi pályázaton belül össze-
sen 19 program valósul meg Szabadkí-
gyós és Újkígyós területén.

JÓTÉKONYSÁGI EST
Az ebben az évben 150 éves, Szûz Mária Szent Nevének tiszteletére épült római katolikus templom felújítására jótékonysági estet szervezünk 

2008. szeptember 12-én (pénteken) 19 órától az újkígyósi Felföldi István Tornateremben.
Az est fôvédnöke: dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke.
Közremûködnek:  a csíkszépvízi Pozdor Hagyományôrzô Néptánccsoport, Hevesi Tamás, 

valamint a tehetséges újkígyósi zeneiskolai növendékek.
Az est során Csíkszépvíz és Újkígyós polgármesterei ünnepélyes keretek között kicserélik a két település zászlaját, 
majd Hermann Szabina, Kerekes Gábor, Rákóczi Ferenc és az Aranykalász Lovasklub emlékplakettet kapnak 
a Nemzeti Vágtán történt sikeres részvétel elismeréséül.
A belépôjegy ára: 2500 Ft. 
Jegyek elôvételben az általános iskolában, a polgármesteri hivatalban, a mûvelôdési házban, 
a plébánián, a könyvtárban és a Fô utcai óvodában vásárolhatók augusztus 18-ától, munkaidôben.

2008. szeptember 12-én (pénteken) 19 órától az újkígyósi Felföldi István Tornateremben.

Az est során Csíkszépvíz és Újkígyós polgármesterei ünnepélyes keretek között kicserélik a két település zászlaját, 
 emlékplakettet kapnak 

„Figyelje a tábláKat és jelezze a HibáKat!”

Együtt a biztonságosabb közlekedésért

Leveleiket, telefonhívásaikat az aláb-
bi címen és telefonszámon várják:
Kékegyi Zsolt rendőr hadnagy
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1–3.
Telefon: 66/523-700 22/20-as mellék
E-mail: bekescsaba.rk@bekes.police.hu


