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Május 31-én és június 1-jén rendez-
ték meg a budapesti Hősök te-

rén az I. Nemzeti Vágtát, melynek célja, 
hogy megszülethessen a magyar váro- 
sok és falvak ünnepe. 96 határon inneni 
és határon túli magyar város és falu kép-

viseltette magát a huszáros lóversenyen, 
valamint az Andrássy úton felépített 
Vágta korzó sátorvárosában. Települé-
sünk nevezését és az ezzel járó kétmillió 
forintos díjat a Danubius Rádió fizette 
ki, az újkígyósi származású rádiós mű-
sorvezető, Rákóczi Ferenc jóvoltából.

Minden jelentkező település bene-
vezett egy lovat a vasárnap megrende-
zett versenyekre. A rendezvénynek csak 
egyik – bár nem elhanyagolható – ré-
sze volt a futam. A győztes település 30 
millió forinttal gazdagodott. A futamok 
mellett minden nevező egy-egy pavi-
lonban kiállíthatta, bemutathatta érde-
kességeit, nevezettességeit, hírességeit. 
Közel 100 000 turista ismerkedhetett 
meg értékeinkkel, érdemeinkkel. 

Az Újkígyós színeiben versenyző 
Hermes nevű ló – nyergében Hermann 
Szabinával – parádésan szerepelt a ma-
ga futamában. 

Újkígyós is vágtázott

Folytatás a 3. oldalon >>

A kullancsveszélyes területek nagy-
sága néhány év alatt 10%-kal nőtt. 

Magyarországon Budapest, valamint 
Pest, Nógrád, Vas, Zala és Somogy me-
gye tartozik a legfertőzöttebb területek 
közé. A kullancsok száma mellett itt a 
legnagyobb az emberre veszélyes beteg-
ségekkel, a vírusos agyhártya- és agyve-
lőgyulladással, ill. Lyme-kórral fertőzött 
rovarok aránya is.

Itt jegyzem meg, hogy az „egész-
séges”, nem fertőzött kullancs csípése 
semmilyen veszélyt nem jelent az em-
berre. Statisztikai adatok szerint ha-
zánkban átlagosan minden kétszázadik 
kullancs fertőzött. 

Az elmúlt évek enyhe teleinek követ-
keztében a kis vérszívók már a kora ta-
vaszi időszakban veszélyt jelentenek. A 
kul lancsok megtalálhatók a fákon, de 
döntően a nyirkos helyeken, az avar-
ban élnek, ezért parkokban, erdőkben, 
sőt egyre gyakrabban saját udvarunk-
ban is bekövetkezhet a kullancscsípés. A 
kullancs a fejével befúródik a bőrbe, és 
a csípés során a potrohából engedi ki a 
testnedvét az emberbe, amely a fentebb 
említett ritka esetekben lehet fertőzött is.

Idén nagyobb  
a kullancsveszély

Folytatás a 6. oldalon >>

Kedves GyermeKeK, Kedves szülőK!

Bizonyára észrevettétek, hogy az Iskola utcán egy új játszótér épült! 
A játszóteret június 15-én, vAsárnAp vehetiteK birtoKbA. 

Erre a napra szeretnénk játékkal egybekötött átadóünnepséget rendezni  
15 órától a gyermekeknek és a kedves érdeklődőknek. A tervek szerint lesz  

játékos vetélkedő és meghívott csapatokkal futballkupa is az új pályán. 
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!

meGváltozott  
munKAKépesséGűeK  

felmérése
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata  

és az Ezüstág Gondozási Központ  
csökkent munkaképességű  

(például rehabilitációs járadékban,  
rokkantnyugdíjban részesülő)  

személyek szociális foglalkoztatását  
tervezi a közeljövőben.

Kérünk minden lakost, hogy  
amennyiben felkeltettük érdeklődését  

ezen munkalehetőség iránt,  
2008. június 20-ig jelentkezzen.

bővebb felviláGosítás:
Ezüstág Gondozási Központ

5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 26–28.
5661 Újkígyós, Arany J. u. 45.

vida Klára: 20/986-9530
szák ildikó: 70/225-1580

Krucsai Gyöngyi: 30/383-5451
turovszki Krisztián: 30/383-5451
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Akik között járunk
utcáinK névAdói nyomábAn

Erkel Ferenc a XIX. századi ma-
gyar zenekultúra vezető egyénisé-

ge, a verbunkos muzsikára épülő magyar 
nemzeti opera megteremtője. Zeneszer-
ző, karmester, zongoraművész és peda-
gógus egy személyben. 1810. november 
7-én született Gyulán. Muzsikus család-
ból származott, apja tanító és templomi 
karnagy volt. Tíz testvérével nevelke-
dett, Gyulán kezdte meg zenei tanul-
mányait. 

Nagyváradon, majd a pozsonyi ben-
céseknél végezte a gimnáziumot. Zenei 
képzése jó kezekbe került a kiváló zene-
pedagógus hírében álló Klein Henriknél. 
A zeneelméleti és zongoratanulmányok 
mellett életre szóló zenei élmények, ha-
tások érték: a verbunkos zene, Bihari Já-
nos hegedűjátéka, Liszt Ferenc virtuóz 
zongorajátéka. 

18 évesen Csáky Kálmán grófnál Ko-
lozsvárott zongoratanár lett. Itt tanított 
és fejlesztette magát. 

1834-ben lehetősége nyílt bemutatni 
zongoratudását a pesti Nemzeti Kaszi-
nóban. 1837-ben megnyílt a Peti Ma-
gyar Színház, melynek karmestere lett, 
s három évvel később az új névvel ellá-
tott Magyar Nemzeti Színház bemutat-
ta első operáját, a Bátori Máriát, mellyel 
megszületett az első magyar nemzeti 
opera. Ifjúkorának fő műve a Hunyadi 
László, mely az első maradandó értékű 
magyar opera, mely az 1848 felé hala-
dó Magyarország „politikai dalműve” 
lett. Ebben az évben még elkészült a 
Himnusz megzenésítése, később több 
népszínműhöz is írt kísérőzenét.

Erkel nemzeti operái azt mutatják, 
hogy a zenét mint egy csendes kulturális 
forradalom eszközét fel lehet használni 
az idegen elnyomás ellen. 

Következő operáján hosszú ideig dol-
gozott, majd 1861-ben végül bemutat-
ták. Ez volt a Bánk bán. Az anekdoták 
szerint Erkel egy fa alatt komponálta az 
operát. A fa már-már élettelen marad-
ványa Gyulán, a néhai kastélyparkban 
(ma várfürdő) található.

1875-ben megnyitották a zeneakadé-
miát, melynek első igazgatója lett. 

Házasságából kilenc gyermek szüle-
tett, negyedik fia Sándor, kora egyik leg-
nagyobb karmestere.

Erkel hosszú életet élt, a XIX. század 
java részét megélhette. Zenész fiakat ne-
velt, a zenéért élt és tett is, amit tehetett. 
Gazdag életműve példaértékű. 1893. jú-
nius 15-én hunyt el, ebben az évben 115 
éve. Szülővárosában szobrot állítottak 
emlékére, és szülőházában emlékmú-
zeumot rendeztek be. Aki Gyulán jár, 
megtekintheti mindkettőt.

ebben a rovatban újkígyós nagyközség közterületeinek névadóit mutatjuk be. 
A szerkesztőség szándéka szerint minden hónapban (születési/halálozási évfor-
dulóhoz kapcsolódva) röviden ismertetjük az ismert személyiségek életútját, al-
kotásait. Kérjük az olvasókat, tartsanak velünk újkígyósi sétáinkon!

Erkel Ferenc emlékére

erkel ferenc szobra Gyulán

II. Újkígyósi Hazaváró
Tisztelt Lakosság! Ebben az évben is 
megrendezésre kerül a már hagyomá-
nyosnak számító Újkígyósi Hazaváró. 
Kérjük önöket, ha tudomásuk van olyan 
Újkígyósról elszármazott(ak)ról – csa-
ládtagok vagy ismerősök –, aki(k) nem 
értesült(ek) még erről az összejövetelről, 
akkor a mellékelt regisztrációs lapon szí-
veskedjenek megadni az érintett nevét, 
címét, telefonszámát, majd a postásuk-
nak átadni azt vagy bedobni a polgár-
mesteri hivatalban kihelyezett urnába!

Tájékoztató  
a kábeltelevíziós  

csatornákról

A polgármesteri hivatalnál többen is 
érdeklődtek az új kábeltelevízió-

szolgáltatás programcsomag-tartalmá-
nak összeállítása felől, mert hiányoltak 
belőle bizonyos csatornákat (Budapest 
Tv, Echo Tv, Spektrum, Pax stb.). Érte-
sítjük a tisztelt jelenlegi és leendő előfize-
tőket, hogy a Primcom Kft. tájékoztatása 
szerint a közlejövőben nem tervezik ki-
bővíteni a kábeltelevíziós programcso-
magokat. Ennek oka, hogy a szolgáltató 
indulásképpen az ajánlatban szereplő 
televíziós csatornák biztosításával sze-
retné kielégíteni az előfizetők igényét, és 
az ismertetett előfizetői díjakért a már 
meghatározott csatornákat biztosítja. Új 
csatornák fölvétele a listába az előfizetői 
díj növekedésével járna együtt! 

reGisztrációs lAp
ii. újKíGyósi  

hAzAváró
Név:  ..............................................
Levelezési cím:  ..............................
.......................................................
Tel.:  ...............................................

Név:  ..............................................
Levelezési cím:  ..............................
.......................................................
Tel.:  ...............................................

Név:  ..............................................
Levelezési cím:  ..............................
.......................................................
Tel.:  ...............................................

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, 
a Védőnői Szolgálat, valamint az  „Ezüstág Gondozási Központ”  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata  
2008. június 25-én, szerdán 14.00-től 16.00 óráig használtruha-börzét tart 

a volt tsz-iroda épületében, Újkígyós, Kossuth utca 24. szám alatt,  
ahol használt ruhákból válogathat ingyen.

A helyszínen ebben az időpontban várunk adományfelajánlásokat is (használt ruha, bútor stb.).
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Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi ren-
deleteket alkotta az elmúlt időszakban. A rendeleteket tel-
jes terjedelmükban a könyvtárban, illetve a www.ujkigyos.
hu oldalon olvashatják. Az „Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzata 3/2007. (I. 30.) számú rendelete a települési szi-
lárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről a 12/2007. (IV. 27.),  22/2007 (X. 16.) és 
a 1/2008. (I. 22.) sz. Ör. módosítva” rendelet mellékletét – 
közérdekű volta miatt – teljes terjedelmében közöljük.

i. 
Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzata  

3/2007. (i. 30.) számú rendelete  
a települési szilárd hulladék hulladékkezelési  

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről,  
a 12/2007. (IV. 27.), 22/2007 (X. 16.) és az 1/2008. (I. 22.) 

számú Ör. módosítva (szavazati arány: 10 igen)
1. számú melléklet

a 3/2007. (I. 30.) számú rendelethez
1A szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  

2008. évi díja 2008. február 1-től 2008. december 31-ig
Lakásonként 1 db 120 l-es kommunálishulladék-gyűjtő 
edény, heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés):
 162,50 ft + áfa/ürítés 
 704,20 ft + áfa/hó/lakás
 2112,50 ft + áfa/negyedév/lakás
 8450 ft + áfa/év/lakás
Lakásonként 1 db 80 l-es kommunálishulladék-gyűjtő 
edény, heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés):
 141,70 ft + áfa/ürítés
 613,90 ft + áfa/hó/lakás
 1841,70 ft + áfa/negyedév/lakás
 7366,70 ft + áfa/év/lakás
120 literes TAPPE-logós zsák ürítése 162,50 ft + áfa (mely 
összeg a zsák megvásárlásával van megfizetve).
Közszolgáltató a 4. § (7) bekezdés szerint kihelyezett 1100 
l-es hulladékgyűjtők ürítéséért külön díjat nem számol fel.

ii.
Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak  
13/2008. (v. 20.) számú rendelete a települési  

hulladékgazdálkodási terv módosításáról  
(szavazati arány: 10 igen)

iii.
Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak  

12/2008. (v. 20.) számú rendelete a piacok, vásárok  
és búcsúk rendjéről szóló, többször módosított  
9/1991. (IX. 06.) számú önkormányzati rendelet  

módosításáról (szavazati arány: 10 igen)

iv.
Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak  

10/2008. (v. 20.) számú rendelete az egyes szociális  
ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló,  

többször módosított 1/2007. (I. 30.) számú önkormányzati  
rendelet módosításáról (szavazati arány: 10 igen)

Az utolsó körben már ak-
kora előnnyel vezetett a 
többiek előtt, hogy Szabi-
nának arra is volt ideje, 
hogy integessen az újkí- 
gyósiak apró, de annál lel-
kesebben szurkoló cso- 
portjának. 

A futamgyőzelem egy-
ben azt is jelentette, hogy 
településünk 1 000 000 fo- 
rintot nyert. A középdön-
tőben is jól rajtolt az Újkí-
gyósért versenyző paripa, a 

második – továbbjutó – helyen haladt, amikor eltört a lába és 
fel kellett adnia a versenyt.

A pavilonban az érdeklődőknek bemutattuk Újkígyós is-
mert személyiségeit, az utánozhatatlan kígyósi – Benkó Hús 
Kft. által készített – kolbászt és az Újkígyósi Sütőipari Bt. ter-
mékeit. A csípős szalámis falatok után egy kupica pálinkával 
kínáltuk vendégeinket és az újkígyósiakat.

Balogh László Csaba

Újkígyós is vágtázott újKíGyós nAGyKözséG  
önKormányzAtánAK rendeletei

hermann szabina és édesapja, hermann ottó is megnézte 
az újkígyósi pavilont

Az újkígyóst képviselők egy része, rákóczi ferenccel

>> Folytatás az 1. oldalról
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HATÁROZATOK
A civil szervezetek és sportegyesületek  

2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
(szavazati arány: 10 igen)

77/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nap-

lemente Nyugdíjas Klub, polgárőrség, Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Ipo-
lyi Arnold Népfőiskola, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasz-
nú Szervezete, Mozgáskorlátozottak B. M. Egyesületének 
kígyósi csoportja, Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, 
Újkígyósi Szabadidő SC (kick-box), Újkígyósi Futball Club, 
Felföldi István DSE, Felföldi István DSE Női Kézilabda 
Szakosztály, Újkígyósi Kézilabda Klub, Újkígyós Gyermek- 
és Tömegsportjáért Közhasznú Alapítvány, Újkígyósi Erős-
port Egyesület, Lovassport Klub 2007. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

A képviselő-testület megköszöni a civil szervezetek és sport-
egyesületek tagjainak és segítőinek a település érdekében ki-
fejtett munkáját. 

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: azonnal

A civil szervezetek és sportegyesületek  
2007. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi  

bizottsági beszámoló  (szavazati arány: 10 igen)
78/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költ-

ségvetési támogatásban részesült civil szervezetek és sport-
egyesületek: Újkígyósi Futball Club, Újkígyósi Gyermek- és 
Tömegsportjáért Közhasznú Alapítvány, Újkígyósi Szabadidő 

SC (kick-box), Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezete, Újkígyósi 
Naplemente Nyugdíjas Klub, Felföldi István DSE Női Ké-
zilabda Szakosztály, Újkígyósi Polgárőrség, Ipolyi Arnold 
Népfőiskola és az „Újkígyósért” Közalapítvány  2007. évi gaz-
dálkodásának ellenőrzéséről szóló pénzügyi bizottsági beszá-
molót a mellékletnek megfelelően elfogadja.  

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: azonnal

Az „Újkígyósért” Közalapítvány  
2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
és közhasznúsági jelentésének elfogadása  

(szavazati arány: 10 igen)
79/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Újkígyósért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a közalapítvány 2007. évi közhasznúsági 
jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Megköszöni a közalapítvány kuratóriumának és minden közre-
működőnek az előző évben végzett munkáját.

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
határidő: azonnal 

Az „Újkígyósért” Közalapítvány kuratóriumi  
tagságáról történő lemondás elfogadása, illetve  

új tag kijelölése (szavazati arány: 10 igen)
80/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-

gadja Szigeti Antal atyának az „Újkígyósért” Közalapítvány 
kuratóriumi tagságáról történő lemondását, egyben a kurató-
riumba új tagként Czank Gábor plébánost jelöli ki. 

Az élelmezési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról szóló,  
3/2008. (I. 21.) számú KT-határozat módosítása (szavazati arány: 10 igen)

81/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazandó 
nyersanyagnormákról szóló, 3/2008. (I. 21.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3.) A gondozási központ étkezési díja:

A) étkezés
A b c d e f G (d+f+20%)

A mlöny 
százaléka

egy főre eső  
jövedelem

Kedvezmény
mértéke

térítési díj/adag 
(áfa nélkül)

térítési díj
(áfával)

Kiszállítás 
díja

étkezés  
kiszállítással

120% 0–34 200 Ft 75% 104 Ft 104 Ft +20%= 125 ft +50 Ft 154 Ft +20% =184 ft
170% 34 201–48 450 Ft 50% 208 Ft 208 Ft + 20% = 250 ft +50 Ft 258 Ft +20% = 310 ft
190% 48 451–54 150 Ft 10% 374 Ft 374 Ft + 20% = 449 ft +50 Ft 424 Ft +20% = 509 ft
200% felett 54 151 Ft felett 0% 415 Ft 415 Ft + 20% = 498 ft +50 Ft 465 Ft + 20% = 558 ft

Étkezés esetén az E oszlop értékeit, az étkezés kiszállítása esetén pedig a G oszlop értékeit kell figyelembe venni.
b) étkezés (nappali ellátás, kétszeri étkezés)

A b c d e
A mlöny százaléka egy főre eső jövedelem Kedvezmény mértéke térítési díj/adag  (áfa nélkül) térítési díj (áfával)

120% 0–34 200 Ft 70% 149 Ft 149 Ft +20% = 179 ft
170% 34 201–48 450 Ft 50% 249 Ft 249 Ft + 20% = 299 ft
190% 48 451–54 150 Ft 20% 398 Ft 398 Ft + 20% = 477 ft
200% felett 54 151 Ft felett 0% 497 Ft 497 Ft + 20% = 596 ft

felelős: a határozat közléséért dr. Csatlós László jegyző, a határozat alkalmazásáért az érintett intézményvezetők 
határidő: alkalmazás 2008. június 1-től
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HATÁROZATOK
Az „Újkígyósért Közalapítvány alapító okiratának, a kuratórium 

tagjainak felsorolására vonatkozó 10/c pontját ennek megfe-
lelően módosítja. Felkéri a kuratórium elnökét, hogy az alapí-
tó okirat módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: 2008. június 30.

Az Újkígyósi Vízmű Kft. 2007. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása  

(szavazati arány: 7 igen – 1 tartózkodás)

82/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Újkígyósi Vízmű Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló be-
számolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A mér-
leg szerinti 1 755 000 Ft-os eredményt az eredménytartalékba 
kell átvezetni. 

A képviselő-testület felkéri Schalbert Géza ügyvezetőt, hogy ké-
szítsen intézkedési tervet a vízveszteség csökkentésére vonat-
kozóan, melyet a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
tárgyaljon meg, szükség esetén tegyen határozati javaslatot a 
képviselő-testület részére.

felelős:  Szebellédi Zoltán polgármester,  
Schalbert Géza ügyvezető

határidő: júliusi ülés 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  
ellátásának 2007. évi átfogó értékelése  

(szavazati arány: 8 igen)

83/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásá-
ról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájé-
koztatásul küldje meg a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének Szociális és Gyám-
hivatala részére.

felelős: dr. Csatlós László jegyző
határidő: 2008. június 2.

A település környezetvédelmi programjának  
felülvizsgálata (szavazati arány: 8 igen)

84/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a település környezetvédel-

mi programjának 2007-ben készült felülvizsgálatát az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 49536-1-1/2008. ikt.-számú véleményében foglal-
taknak megfelelően jóváhagyja, annak végrehajtását elrendeli.

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: értelem szerint 

Pályázati sikerdíjak kifizetésének jóváhagyása  
(szavazati arány: 7 igen – 1 tartózkodás)

85/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábban megkötött és a 

testület által jóváhagyott pályázatírói szerződéseknek megfe-
lelően az alábbi siker-, illetve szakértői díjak kifizetését a fej-
lesztési alap terhére jóváhagyja: 

DAOP-3.1.2-2007-0006 kódszámú „Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése Újkígyóson” című pályázat sikerdíja: 4 185 600 Ft

DAOP-3.1.1/B-2007-0176 kódszámú „Újkígyós komplex úthá-
lózat-fejlesztése” című pályázat sikerdíja: 8 371 878 Ft

A képviselő-testület utasítja a pénzügyi osztályt, hogy a sikerdí-
jakat építse be a 2008. évi költségvetésbe.

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: értelem szerint

Az Ezüstág Idősek Otthona bővítési lehetősége  
(szavazati arány: 8 igen)

86/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ezüstág Idősek Otthona 

bővítésére vonatkozó, 15 fő gondozott elhelyezésére szolgá-
ló építésiengedély-tervek elkészíttetésével megbízza a pol-
gármestert. A tervek elkészíttetésére 960 000 Ft-ot biztosít a 
költségvetésből. 

A bővítés további sorsáról a tervek elkészülte után a pontos költ-
ségek ismeretében határoz. 

felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
határidő: 2008. július 31.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala, valamint az önkormányzati 

intézmények alapító okiratainak módosítása  
(szavazati arány: 9 igen)

88/2008. (v. 19.) számú Kt-határozat:
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító okiratának 

módosítását – a jegyzőkönyv melléklete szerint – elfogadja.
1. A képviselő-testület a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény alapító okiratának módosítását – a jegyzőkönyv 
melléklete szerint – elfogadja.

2. A képviselő-testület az Ezüstág Gondozási Központ alapító 
okiratának módosítását – a jegyzőkönyv melléklete szerint – 
elfogadja.

3. A képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola ala-
pító okiratának módosítását – a jegyzőkönyv melléklete sze-
rint – elfogadja.

4. A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratának módosítását – a jegyzőkönyv 
melléklete szerint – elfogadja.

Megbízza Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezetőt az intéz-
mények bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételével.

felelős: Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezető

meGhívó
időpontja: 2008. június 20. 14.00 óra
helyszíne:  Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház  

5661 Újkígyós, Arany János utca 42.

előadások témaköre:
•  A 2008-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehén- 

tartás-támogatás. Előadó: Csányi Marianna 045
• Fórum – Kérdések és válaszok

A fenti rendezvényünkre minden érdeklődő  
gazdálkodót tisztelettel meghívunk.

A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.
Kérjük, hogy a rendezvényre az mvh regisztrációs  

számát hozza magával, mert ez az aláíráshoz szükséges.
Békés Megyei Agrárkamara
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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

Anyakönyvi hírek

SzületéSek:
Szabó Szilvia, született: Békéscsaba, 

2008. május 15., édesanyja neve: Ju-
hász Nóra, édesapja neve: Szabó Zol-
tán. Születési súlya: 2800 g, hossza: 
47 cm.

Dunai Renáta, született: Békéscsa-
ba, 2008. május 20., édesanyja neve: 
Csatlós Ágnes, édesapja neve: Dunai 
Péter. Születési súlya: 2920 g, hosz-
sza: 49 cm.

Kovács Dorottya, született: Békéscsa-
ba, 2008. május 23. 15 óra 35 perc, 
édesanyja neve: Bárány Anita, édes-
apja neve: Kovács Gábor Tibor. Szüle-
tési súlya: 3450 g, hossza: 51 cm.

HázaSSágkötéS:
Kisházi Lídia Julianna és Makula Já-

nos, 2008. május 24.

HaláleSetek:
Papp Elemér, született: 1950. július 

10., elhunyt: Békéscsaba, 2008. áp-
rilis 28., volt Újkígyós, Kis u. 42/2. 
szám alatti lakos.

Dr. Romvári Józsefné Hannibal Ilona,  
született: 1919. november 9., elhunyt: 
Újkígyós, 2008. május 13., volt Új-
kígyós, Radnóti u. 1/1.  szám alatti  
lakos.

Elek Imre, született: 1949. szeptem-
ber 5., elhunyt: Újkígyós, 2008. május 
19., volt Újkígyós, Árpád u. 20. szám 
alatti lakos.

Kovács Andrásné Kvasz Mária, szü-
letett: 1922. május 28., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2008. május 20., volt 
Csabaszabadi, Mező u. 4. szám alat-
ti lakos.

Rákóczi Gábor István, született: 1954. 
március 3., elhunyt: Gyula, 2008. má-
jus 31., volt Újkígyós, Széchenyi u. 
51/1. szám alatti lakos.

Bondár Jánosné Szabó Margit, szü-
letett: 1924. március 27., elhunyt: 
Békéscsaba, 2008. június 2., volt Új-
kígyós, Ady Endre u. 158. szám alat-
ti lakos.

Kis (Bozsik) György Imre, született: 
1941. augusztus 19., elhunyt: Békés-
csaba, 2008. június 5., volt Újkígyós, 
Hosszú u. 13/1. szám alatti lakos.

Idén nagyobb a kullancsveszély

békés megyei diákolimpia (békéscsaba) 
Himler Gábor I. hely
Molnár Dániel I. hely
Judik János I. hely
Rétlaki Renáta II. hely
Hídvégi Nándor II. hely
Himler Bence II. hely
Harangozó György II. hely

országos diákolimpia (csepel)
Himler Gábor I. hely
Himler Bence I. hely
Molnár Dániel II. hely
Hídvégi Nándor II. hely
Pintér Máté III. hely

light-c. ob (szigetszentmiklós)
Molnár Dániel I. hely
Himler Gábor II. hely
Rétlaki Renáta II. hely

világkupa (szeged)
Himler Gábor I. hely (semi-c.)
Himler Gábor I. hely (light-c.)
Himler Bence I. hely
Molnár Dániel I. hely
Hídvégi Nándor II. hely
Rétlaki Renáta II. hely (felnőtt)
Rétlaki Renáta III. hely (junior)
Harangozó Gábor III. hely

semi-c. ob (esztergom)
Himler Gábor I. hely  
Molnár Dániel I. hely
Rétlaki Renáta II. hely  
Harangozó Gábor II. hely

A kullancscsípés megelőzésének leg-
egyszerűbb módja: ha kullancsveszélyes 
területen tartózkodunk, zárt ruháza-
tot viseljünk. Lehetőleg hosszú nadrá-
got, amit bokánál érdemes megkötni, 
ugyanígy a felső testrészen is zárt nya-
kút és hosszú ujjút. Sőt, fejünkre is érde-
mes könnyű kalapot tenni, hogy a fáról 
leeső kullancsok ne fúródhassanak a fej 
és nyak bőrébe. 

A szabadban tartózkodás után ala-
pos testvizsgálatra van szükség, mivel a 
kullancs csípése nem jár fájdalommal. 
Különös tekintettel a térd- és könyök-
hajlatokra, hónaljra, tarkóra és deréktáj-
ra jellemző a kullancsok csípése. 

A csípést követő 4-5 órán belül eltá-
volított kullancs még nem tud fertőzni. 
Az apró vérszívó akár a két köröm közé 
fogva is eltávolítható, de csipesszel vagy 
kullancskiemelő kanállal könnyen és 
biztonságosan kivehető. Speciális kul-
lancskiszedő csipesz gyógyszertárak-
ban, orvosi műszerboltokban is kapható. 
Áruk ezer forint körül mozog és ajánla-
tos a házi patikában egyet tartani. Aki 
azonban nem vállalkozik a rovar eltávo-
lítására, forduljon orvoshoz, ahol szak-
szerűen eltávolítják a kullancsot, és a 
további teendőkről is felvilágosítást kap. 

A fertőzött kullancscsípés veszélyeiről 
a következő számunkban olvashatnak.

Dr. Hunya Sarolta háziorvos

>> Folytatás az 1. oldalról

AZ újKígyósi
KicK-bOx csApAT 
májusi versenyeken elért 

eredményei

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár júniusban az alábbi programokra várja a 
tisztelt érdeklődőket:
jÚNius 17.:  Kalmár Zsolt képi gondolkodó diaképes úti beszámolója az olimpia tiszteletére.  

Az előadás címe: Kína régi arcai. A program 18 órakor kezdődik, megtekintése  
ingyenes. Helyszín: művelődési ház, konferenciaterem.

jÚNius 30.:  Elengedtem magam címmel tart kötetlen beszélgetéssel egybekötött író-olvasó  
találkozót Nyemcsok László, a Békés Megyei Hírlap főmunkatársa a községi 
könyvtárban. Beszélgetőtársa: Kovács Attila újságíró. Kezdési időpont: 18 óra.

proGrAmoK, rendezvényeK


