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Ismét itt a szeptember. Az iskola-
kezdésre készülődés mellett közsé-

günkben lázas tevékenység folyik, hogy 
méltóképpen ünnepelhessük meg a II. 
Újkígyósi Hazavárót. Mostani rendez-
vényünknek ezúttal is a találkozás lesz a 
mottója, hiszen gazdag programok mel-
lett lehetőség nyílik a találkozásra a Kí-
gyósról elszármazottak és az itt lakók 
között. 

Most kerül sor arra is, hogy a 10-15 
évvel ezelőtt virágzó testvértelepülési 
kapcsolatot Csíkszépvízről érkező ven-
dégeinkkel újra megerősítsük mind sze-
mélyes, családi találkozásokkal, mind 
hivatalosan is az önkormányzatok kö-
zött. Ezekben a napokban kerül sor a 
két település vezetői között az ünnepé-
lyes zászlócserére és a testvértelepülési 
együttműködési megállapodás megújí-
tására.

A program keretében nyílik lehető-
ség a megyei intézményekkel történő 
találkozásra is, hiszen a Békés Megyei 
Önkormányzat bemutatkozó „vándor-
programja” – az Otthonunk Békés me-
gye – ezen rendezvény keretében kerül 
megrendezésre. Ízelítőt kapunk Békés 
megyei intézmények – köztük a Jókai 
Színház, a Napsugár Bábszínház – szol-
gáltatásaiból, megyetörténeti vándorki-

állítás helyszíne lesz a művelődési ház, 
ünnepi képviselő-testületi ülésen mu-
tatja be Domokos László megyei elnök a 
megyei önkormányzat fejlesztési terveit, 
szolgáltatásait, feladatait. 

Újkígyós díszpolgára, a településünk-
ről elszármazott Gera Katalin szobrász-
művész alkotásaiból készített kiállítást 
tekinthetünk meg a művelődési házban. 
Itt lesz kiállítva Újkígyós új köztéri mű-
alkotása, egy emlékkút makettje is, ame-
lyet nemcsak megtekinthet az érdeklődő 
közönség, hanem az elnevezésével kap-
csolatos véleményüket is tudathatják.

A sport kedvelői is találkozhatnak 
kedvenceikkel szombaton az országos 
erősember-versenyen, amelyet mindig 
nagy érdeklődés övez.

Külön öröm, hogy a hazaváró idejére 
elkészül a kerékpárút, amely jó minősé-
gű, és biztonságos körülmények között 
teszi lehetővé a kerékpározást a legfor-
galmasabb útvonalak mentén. A ke-
rékpárút átadására szeptember 12-én 
(pénteken) 10 órakor kerül sor, többek 
között dr. Becsey Zsolt, az Európa Parla-
ment képviselője közreműködésével. Az 
átadási ünnepség nyilvános lesz, a részt-
vevők között kerékpárokat és egyéb ki-
egészítőket sorsolunk ki. 

Újra találkozhatunk

2008. szeptember 12-én, pénteken 
10 órától kerül sor az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával megépített, új kerékpárút 
átadására.

Az ünnepség 10 órakor kezdődik 
kerékpáros felvonulással, mely a 
Gerendási utcától indul. A hivata-
los átadásra a művelődési háznál ke-
rül sor. Az ünnepségen jelen lesz dr. 
Becsey Zsolt, az Európa Parlament 
képviselője, Szebellédi Zoltán polgár-
mester és Varga Zoltán, a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.
A helyszínen ingyenes tombola-
szelvényeket osztanak a szervezők; 
az átadási ceremónia végén 4 darab 
kerékpárt sorsolunk ki a megjelen-
tek között.

meghívó

Folytatás a 2. oldalon >>

2007-ben  a Tengelic Énekegyüttes is köszöntötte az elszármazottakat
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Pénteken este színházi típusú jótékony-
sági rendezvényt tartunk a sportcsar-
nokban, ahol a csíkszépvízi néptáncos 
gyermekek mellett újkígyósi zeneisko-
lai növendékek lépnek fel, ezt követően 
Hevesi Tamás ad koncertet az érdeklő-
dőknek. 

Azt est teljes bevételét a templom fel-
újítására adjuk át az egyházközségnek. 
Őseink nagy áldozatot hoztak, hogy a 

templomot felépítsék. Értékes hagyaték 
ez, amelyet kötelességünk megőrizni. 
Ehhez járul hozzá ez a rendezvény is.

Tartalmas hétvége lesz tehát kicsik-
nek és nagyoknak, művészetkedvelők-
nek és sportrajongóknak. Alkalom nyílik 
a találkozásokra, beszélgetésekre, búcsú 
ünnepünk méltó megünneplésére.

Szeretettel várunk mindenkit!
Szebellédi Zoltán

polgármester

Újra találkozhatunk

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

Bozó Zsombor (4490 gr, 55 cm), szü-
letett: Szeged, 2008. augusztus 5., 
édesanyja neve: Szilágyi Szilvia, 
édesapja neve: Bozó László.

Nagy Tamás (2690 gr, 48 cm), szüle-
tett: Békéscsaba, 2008. augusztus 8., 
édesanyja neve: Rajeczki Krisztina, 
édesapja neve: Nagy László.

Sisák Réka (3350 gr, 51,50 cm), szü-
letett: Gyula, 2008. augusztus 10., 
édesanyja neve: Vincze Anita, édes-
apja neve: Sisák József.

molnár Fruzsina (4190 gr, 50 cm), 
született: Gyula, 2008. augusztus 
10., édesanyja neve: Stál Szilvia, 
édesapja neve: Molnár Gábor.

Ádász vivien gréta (2810 gr, 50 cm), 
született: Békéscsaba, 2008. augusz-
tus 13., édesanyja neve: Ádász Mária.

HázaSSágkötéS:
Vasas Andrea és Kiss László, 2008. au-

gusztus 16.
Dobroczki Mónika és Majernyik László, 

2008. augusztus 16.

HaláleSetek:
Bacsa István, született: 1964. július 2., 

elhunyt: Újkígyós, 2008. augusztus 
6., volt Újkígyós, Újköz u. 23. szám 
alatti lakos.

Borsi Jánosné, született: 1919. augusz-
tus 28., elhunyt: Újkígyós, 2008. au-
gusztus 12., volt Újkígyós, Petőfi u. 
26–28. szám alatti lakos.

gyovai József, született: 1952. április 
29., elhunyt: Gyula, 2008. augusz-
tus 17., volt Szabadkígyós, Táncsics 
u. 5. szám alatti lakos.

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány 
Kuratóriuma  

a 2008/2009-es tanévre  
öSzTöndÍJpálYázAToKAT  

hirdet. 
A pályázatokhoz csatolandó:  

iskolalátogatási igazolás és a lecke-
könyv utolsó félévének másolata.

A pályázatokat 2008. szeptember 
20-ig lehet benyújtani az újkígyósi 
nagyközségi könyvtárban. A pá-
lyázatok feltételeiről ugyancsak a 
könyvtárban lehet érdeklődni.

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány  
kuratóriuma 

Jótékonysági est
2008. szeptember 12-én, pénteken 19 órakor kezdődik a római katolikus 
templom felújításáért rendezett jótékonysági est a sportcsarnokban. 
Fellépnek: a csíkszépvízi Pozdor Hagyományőrző Néptánccsoport tagjai,  
az újkígyósi tehetséges zeneiskolai növendékek, valamint Hevesi Tamás.
Az est világi fővédnöke: dr. Sólyom László köztársasági elnök,  
egyházi fővédnök: dr. Kiss-Rigó László megyés püspök.
Belépő- és támogatójegyek elsősorban  
elővételben, 2500 Ft-ért vásárolhatók  
az alábbi helyszíneken:

• Fő utcai óvoda
• Petőfi utcai óvoda
• általános iskola
• plébániahivatal
• polgármesteri hivatal
• könyvtár
• művelődési ház

Megjelenésükre  
feltétlenül számítunk!

>> Folytatás az 1. oldalról

Rotyogott a pörkölt és az adrenalin a tavalyi hazavárón
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A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
alapító okiratának módosítása

118/2008. (VIII. 11.) számú KT-határozat  
(szavazati arány: 8 igen)

A képviselő-testület a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény alapító okiratának  módosítását – a jegyző-
könyv melléklete szerint – elfogadja.

Megbízza dr. Csatlós László jegyzőt az intézményben történt 
változás bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtéte-
lével.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: azonnal

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti  
alapellátások fejlesztése, DAOP-2008-4.1.3/AB  
kódszámú, “Gondozási Központ korszerűsítése,  

eszközbeszerzése, valamint komplex  
akadálymentesítése” című pályázat költségvetésének 

elfogadása, önerő biztosítása 

119/2008. (VIII. 11.) számú KT-határozat  
(szavazati arány: 7 igen, 1 nem)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális alapszol-
gáltatások, gyermekjóléti alapellátások fejlesztése nevű, 
DAOP-2008-4.1.3/AB kódszámú pályázati lehetőségre 
a  „Gondozási Központ korszerűsítése, eszközbeszerzése, 
valamint komplex akadálymentesítése” céljából pályázatot 
nyújt be.

A képviselő-testület a beruházás összköltségét bruttó  
40 133 960 Ft-ban fogadja el, és támogatásként 36 120 564 
Ft-ot igényel.

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges  
4 013 396 Ft saját forrást a 2009. évi költségvetésében a pá-
lyázati alap terhére biztosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat be-
nyújtásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. augusztus 15.

„Lányalakos díszkút” megvalósítási lehetősége
120/2008. (VIII. 11.) számú KT-határozat  

(szavazati arány: 7 igen, 1 nem – levették napirendről)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a „lányalakos díszkút” 

megvalósításáról szóló előterjesztést – a jelen lévő képvise-
lők létszámára tekintettel – leveszi napirendről.

Megbízza a településfejlesztési és gazdasági bizottságot, va-
lamint a pénzügyi bizottságot, hogy a következő testületi 
ülésig vizsgálja meg a megvalósítás lehetőségét, a pénzügyi 
ütemezés realitását és a következő testületi ülésen tegye 
meg javaslatát. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet  
Felügyelő Tanácsába delegálás

121/2008. (VIII. 11.) számú KT-határozat  
(szavazati arány: 8 igen)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába Nátor Jánosnét, az 
egészségügyi és szociális bizottság alelnökét, egészségügyi 
asszisztenst, Újkígyós, Wesselényi u. 9. szám alatti lakost 
delegálja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Telekvásárlási kérelem
122/2008. (VIII. 11.) számú KT-határozat  

(szavazati arány: 8 igen 1 nem)  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Új-

kígyós, Petőfi u. 21. számú ingatlanra készíttessen érték-
becslést és a legközelebbi testületi ülésre terjessze elő az 
értékesítési pályázat kiírását.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

HATÁROZATOK

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
15/2008. (VIII. 12.) számú rendelete

az  egyes szociális ellátásokról és az intézményi  
térítési díjakról szóló

1/2007. (I. 30.) számú Ör. módosításáról 
(szavazati arány: 8 igen)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata Az egyes szociális 
ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 1/2007. 
(I. 30.) számú rendeletét (továbbiakban: önkormányzati 
rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
(4) Az önkormányzati rendelet 10. §-a az alábbi 3. bekez-
déssel  egészül ki:
„(3)  A lakásfenntartási támogatás igényléséhez a kére-
lem nyomtatványt a rendelet 3. számú melléklete tartal-
mazza.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendel-
kezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

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.
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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 Békéscsabai Rend-
őrkapitányság az elmúlt 
időszakban több Újkí-
gyóson történt, vagyon 
elleni bűncselekmény 
kapcsán indított nyo-
mozást. A lopások, be-

töréses lopások egy részének elkövetőit 
a rendőrség elfogta, ellenük az eljárások 
folyamatban vannak. A kapitányság köz-
rendvédelmi és bűnügyi szolgálatának 
munkatársai továbbra is azért dolgoz-
nak, hogy minél kevesebb jogsértés tör-
ténjen a településen. Ebben a munkában 
az önkormányzat, a polgárőrség, a mező-
őrök és sok helyi lakos civilként is segí-
ti a rendőrséget. A közelmúltban történt 
esetek kapcsán azonban megfogalmaz-
ható néhány tanulság. Ezeket figyelembe 
véve a tulajdonosok maguk is tehetnek 
azért, hogy ne károsíthassák meg őket. 

Az utcakapukat napközben is tart-
sák zárva. A házak ajtaját pedig éjszaká-
ra, illetve arra az időre, amíg elmennek 
otthonról, vagy éppen hátul a kert-
ben, a melléképületben tevékenyked-
nek, semmiképpen se hagyják nyitva. 
Ha az udvari garázs nem zárható, akkor 
a leállított autóban ne hagyják benne az 
indítókulcsot és egyéb iratokat, értéke-
ket. Zárják be a kocsi minden ajtaját. A 
melléképületekre – ahol szerszámokat, 
egyéb használati tárgyakat tartanak – 
sem árt zárat, lakatot szereltetni. 

Idegeneket ne engedjenek be még ak-
kor sem, ha azt mondják: pénzt hoztak 
valahonnan, vagy éppen nagyon kedve-
ző áron akarnak eladni valamit. Az ilyen 
helyzeteknek ugyanis nagyon gyakran 
nem az a vége, hogy hoznak, hanem az, 
hogy elvisznek valamit. A legtöbbször 
a háziak félretett pénzét. A rendőrség 
kéri, hogy a fiatalabb családtagok pró-
bálják meg rávenni a szülőket, nagyszü-
lőket, dédszülőket arra, hogy ne otthon 
tartsák a megtakarításukat. 

A pénzükre pedig vásárláskor, a na-
pi ügyek intézésekor is vigyázzanak. Ne 
hagyjanak táskát, pénztárcát az üzletek, 
vendéglátóhelyek előtt letámasztott bi-
ciklik csomagtartóján, kosarában vagy 
kormányán. 

Az odafigyelés tehát nagyon sokat 
segíthet a bűncselekmények megelőzé-
sében. Hasznos lehet, ha az utcájukban 
megálló idegen autók rendszámait fel-
jegyzik, illetve a házaik közelében lát-
szólag céltalanul sétálgató vagy házakba 
becsöngető ismeretleneket megfigye-
lik. Ezek az információk jól jöhetnek, ha 
utóbb kiderül, bűncselekmény történt a 
környéken. 

A szomszédok egymásnak is sokat 
segíthetnek. Ha a mellettük vagy a ve-
lük szemben lakó házát szemmel tart-
ják, amíg a háziak távol vannak, akkor 
baj esetén időben tudják értesíteni a 
rendőrséget. A kutyák ugatására sem 
árt odafigyelni, mert sok esetben az ál-
lat valóban illetéktelen közeledését vagy 
jelenlétét jelzi. Ha akár csak az ablakon 
kinézve ilyet tapasztalnak, akkor hív-
ják azonnal a helyi körzeti megbízott 
30/633-7226-os telefonszámát vagy a 
107-es ingyenes segélyhívót. 

*
A Békéscsabai Rendőrkapitányság az 

önkormányzat kezdeményezésére au-
gusztustól havonta fogadóórát is tart  
a helyi polgármesteri hivatalban. Leg-
közelebb szeptember 25-én délelőtt  
9 órakor várják azokat, akiknek se-
gítségre, tanácsra van szükségük vagy 
éppen a közelmúltban történt bűncse-
lekményekkel kapcsolatosan vannak in-
formációik. 

ElsZApOROdTAK A vAgyOn EllEni bűncsElEKményEK

Mire figyeljünk?

FelhívÁS FogyATékkAl 
élők RéSZéRe

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 107/2008. 
(VII. 21.) számú képviselő-testü-
leti határozat alapján úgy döntött, 
hogy az „Ezüstág” Gondozási Köz-
pont intézménybe integráltan 100 fő 
foglalkoztatására létrehozza a fogya-
tékosok nappali ellátását és szociá-
lis foglalkoztatását.
Kérünk minden jelentkezőt, hogy az 
Országos Rehabilitációs és Szociá-
lis Szakértői Intézet (ORSZI) által 
megállapított szakvéleményt 2008. 
szeptember 26-án 12.00 óráig szí-
veskedjék bemutatni az alábbi intéz-
ményben:

Ezüstág Gondozási Központ 
5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 26–28.

(Vida Klára, Szák Ildikó)
554-200/207 mellék

Idősek világnapja
Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zata, a Naplemente Nyugdíjas Klub, 
a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egye-
sülete és az „Ezüstág” Gondozá-
si Központ szeretettel meghívja önt 
2008. október 3-án 17.00 órakor 
kezdődő idősek világnapi rendez-
vényére.

k
A belépődíj 1300 Ft, amely magá-
ban foglalja a vacsora árát is. 

Helyszín: Soproni Söröző
Menü:  

raguleves, sült húsok körettel
k

Részvételi szándékát legkésőbb 
2008. szeptember 26-án 12.00-ig 
jelezze az alábbi telefonszámokon:

Harangozó Nóra: 256-100/18
Sütő Balázsné: 20/255-3895
Vida Klára: 20/986-9530
Minden ünnepelni vágyó újkígyósi  

lakost szeretettel várunk!


