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Május 23-án ismét tornaünnepély 
lesz Újkígyóson. Legutóbb pon-

tosan négy éve tartott az iskola ilyen 
rendezvényt, amelyet kétszer kellett 
megrendezni, mert az eredetit (ame-
lyet esti időpontban, fényeffektusokkal 
kombinálva terveztünk,) elmosta az eső. 
A rendezvény aktualitását megragad-
va és egyúttal mindenkit arra biztatva, 
hogy jöjjön el erre a remeknek ígérkező 
eseményre, tekintsünk vissza községünk 
történetében, hogyan alakult ki a ma is 
élő hagyomány.

Amikor Újkígyósra kerültem, (ennek 
már sajnos pontosan 44 éve), minden 
tanév végén volt tornavizsga, amely-
nek az volt a központilag elrendelt célja, 
hogy a tanulók bemutassák, mit fejlőd-
tek a tanév alatt fizikai képességeik te-
rén. A tornavizsgának pontos menete 
volt, főleg rendgyakorlatokból, kötött 
mozgásokra épülő tömeggyakorlatok-
ból állt, a műsor a tornaórák sportanya-
gából került ki.

Akkoriban a tornavizsga a focipályán 
volt, a nézők a pályán kívülről figyelték 

az eseményeket. A játéktéren az iskola 
tanulói (létszámban körülbelül a kétsze-
rese a mostaninak!) közös gyakorlatot 
is előadtak. Nem volt zenei aláfestés, a 
gyakorlatokat a testnevelők vezénysza-
vára, sípszóra végezték. A sportágak kö-
zül a torna volt a fő attrakció, a szabad 
téren még szergyakorlatokat is bemu-
tattak.

Később, a tornavizsgák kötött jellegét 
feloldva, tornaünnepélyt kellett rendez-
ni, majd a hetvenes évek végére ennek 
kötelező jellege is megszűnt.

Iskolánk évtizedek óta kiemelkedő 
sporteredményeket mondhat magáé-
nak, amelyet az iskolai testnevelés magas 
színvonala alapozott meg. Ez a múlt és a 
jelen arra kötelezett bennünket, hogy ha 
nem is évente, de meghatározott időn-
ként rendezzünk sportünnepélyt. 1992 
óta minden négy évben, pontosan az 
olimpia évében rendez az iskola spor-
tünnepélyt, amelynek egyik aktualitá-
sa maga az olimpia, a világ sportolóinak 
legnagyobb ünnepe. 

Tornavizsga - tornaünnepély – 
sportünnepély…

Újkígyósi diákok voltak a legjobbak 
1600 csapat közül

A környezetvédelmi vetélkedő nyertesei (Beszámolónk a 6.  oldalon)

Folytatás a 2. oldalon >>

A közterület használata, 
karbantartása

Településünk közterületi részének 
rendben tartása közös érdekünk. 

Számos lakóingatlan előtt elhanya-
golt közterületi rész található, melyek a 
közlekedés biztonságát veszélyeztetik, 
és lakókörnyezetünket csúfítják. Ha-
sonló problémákat okozhatnak a köz-
területen engedély nélkül, hosszú időn 
keresztül tárolt különféle anyagok, gé-
pek is. A rendeleti szabályozás számos 
előírást tartalmaz a fenti két témakör-
rel kapcsolatban, melynek kivonatát az 
alábbiakban közöljük A kivonat nem 
a teljes körű, szó szerinti szabályozást 
tartalmazza, hanem a közérthetőség 
kedvéért a legfontosabb, a két témakör-
höz illeszthető rendelkezéseket gyűj-
töttük ki A szakasz- és bekezdésszámok 
csak a pontos rendeleti szövegben va-
ló tájékozódást szolgálják. A rendeletek 
szabálysértéssel szankcionálják a maga-
tartási szabályok megszegőit, azonban 
nem célunk az elvtelen büntetés. Közös 
érdekünk az, hogy a kötelezettségeket 
betartva élhető települést tartsunk fent.

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zatának a környezetvédelemről szóló 
1/2001. (I. 22.) számú rendeletének 3. 
§-a rendelkezik az utak, járdák tisztán 
tartásáról, kezeléséről valamint a 4. § a 
csapadékvíz elvezetéséről, árokrendszer 
fenntartásáról:

Folytatás a 3. oldalon >>

FELHÍVÁS
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a közterületen elhelyezett 
tűzcsapok a lakossági vízhálózat-
ról működnek, ezért az azokból törté-
nő rendeltetéstől eltérő vízvételezés 
lopásnak minősül.

Kérem önöket, amennyiben az 
ilyen tűzcsapokból láthatóan nem 
a tűzoltáshoz történő vízelveze-
tést látnak, azt a rendőrhatóságnak 
a 30/633-7226-os vagy nekem a 
30/515-9007-es telefonszámra jelez-
ni szíveskedjenek.

dr. Csatlós László
jegyző
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Tornavizsga - tornaünnepély – sportünnepély…
A felejthetetlen eseményeket őrzi a 
filmszalag, és őrzik az emlékeikben az 
újkígyósi emberek, akik maguk is része-
sei voltak az évtizedek során mint rész-
vevők, azután mint nézők.

A tornavizsgából tornaünnepély lett, 
majd az utóbbi években a község egé-
szének sportünnepélye, hiszen az isko-
lásokon kívül a helyi sportegyesületek 
is jelen vannak az eseményen, és ez így 
lesz az idén is.

Ha községünk sportéletét számokkal 
akarjuk jellemezni, akkor mindenképen 
ide kívánkozik, hogy hat sportegyesü-
letben kb. százötven sportoló szerepel 
rendszeresen a különböző bajnokságok-
ban, és ehhez jön még a diáksport és az 
utánpótlás-nevelés, amely ennél több 
gyereket foglalkoztat (kb. kettőszáztíz 
főről van szó!). 

Az alkalmi sportolókat (teremfoci, 
öregfiúk-kézilabda, akrobatikus kerék-
pározás, testépítés stb.) ide számítva, el-
mondhatjuk, hogy Újkígyóson minden 
tizedik ember rendszeresen sportol.

2008. augusztus 8-án este 8 óra 8 
perckor, mintegy 130 000 km megté-
tele után, a pekingi olimpiai stadionban 
fellobban az olimpiai láng, amely a vi-
lág közel 16 000 elit sportolója és sport-
vezetője találkozásának kezdetét jelzi, a 
legnemesebb sporttrófeáért, az olimpiai 
bajnoki címért.  

2008. május 23-án délután 4 óra- 
kor Újkígyóson, az iskola kézilabda- 
pályáján kezdődik a sportünnepély, 
amelyen az iskola tanulóin kívül a he-
lyi sportegyesületek is bemutatkoznak, 
megmutatva sportágukat, felvonultat-
va sportolóikat, akik az önkormányzat 
támogatásával, egész évi becsületes fel-

készüléssel és többek között a bajnoki 
mérkőzéseken való helytállással mél-
tón képviselik községünket a megyében 
és a megyehatáron kívül, sőt nemzetkö-
zi szinten is.

Az esemény végén jelképesen fellob-
ban az olimpiai láng és felhangzik az 
olimpiai himnusz, jelezve, hogy közsé-
günk sportolói is osztoznak a világ fi-
ataljainak sport iránti szeretetében, és 
vallják, hogy a sport földrészeken átível-
ve köti össze az emberiséget. Legyen ez 
a nap ünnep, sportünnep, azok számára, 
akik műsorral készülnek az eseményre, 
és azoknak is, akik eljönnek megnéz-
ni a fiatalság seregszemléjét. Adózzunk 
a múlt emlékének, örüljünk a jelen le-
hetőségének, és tegyünk meg mindent, 
hogy a jövőben is sportolhassanak gye-
rekeink, unokáink.

Buday György

>> Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Újkígyósiak!
Jelenleg a település területén megépült széles sávú internetinfrastruktúra-hálózat 
próbaüzemeltetése folyik, az előfizetők rákötése elkezdődött. Aki jelenleg is kábel-
tévé-előfizető és tartozásmentes, azt díjmentesen a hálózatra kötjük. Új előfizető 
bekötése 5000 Ft ellenében történik, amelyet majd az első számlával együtt kell ki-
fizetni. Tört hónapra számlát nem állítunk ki, azt még az előző számla alapján fi-
zetett díj fedezi.
Aki még nem határozta el véglegesen, hogy melyik csomagot választja, az a bekötés 
után két hét időtartamra a teljes csomagot igénybe veheti, csak ezután szűrőzzük le 
véglegesen.  Először a kábeltelevíziót kötjük be, az internetigényeket ekkor kérjük 
jelezni, ha korábban még nem jelezték, ezután kollégáink egyeztetett időpontban 
felkeresik önöket, és az internetszolgáltatást is aktiválják. 
Internetszolgáltatás rendelése esetén a kábelmodemet kétféle módon lehet ellentételezni:

1.  10 000 Ft kauciót fizet az ügyfél, amelyet a szolgáltatás megszüntetése esetén 
visszakap, amennyiben a modemet eredeti csomagolásában, annak összes tar-
tozékával együtt visszaadja, és nem rendelkezik díjtartozással;

2.  7800 Ft-ért megvásárolhatja a modemet, vállalkozások esetén csak a megvá-
sárlás jöhet szóba.

Amennyiben valaki az internetszolgáltatás mellé kábeltelefont is rendel, úgy a már 
előbb említett feltételek mentén juthat a kábelmodemhez. Így van ez akkor is, ha a 
kábeltelevízió mellé rendel kábeltelefont, de internetszolgáltatást nem.
Az az előfizető, aki csak kábeltelefon-szolgáltatást szeretne, az alábbi feltételek megléte 
esetén juthat a kábelmodemhez:

1.  15 000 Ft kaució lefizetése után, amelyet a szolgáltatás megszüntetése esetén 
visszakap, amennyiben a modemet eredeti csomagolásában, annak összes tar-
tozékával együtt visszaadja, és nem rendelkezik díjtartozással;

2.  13 200 Ft-ért megvásárolhatja a modemet, vállalkozások esetén csak a meg-
vásárlás jöhet szóba.

Újkígyóson az igények kielégítését terveink szerint július hónapban befejezzük. 
Kérjük a lakosságot, hogy igényét folyamatosan jelezze felénk a 66/546-670-es te-
lefonszámon vagy az info@primcom.hu elektronikus levélcímen.

Tisztelettel:
 PRIMCOM Kft.,

 az önök kábeltelevízió-, internet- és kábeltelefon-szolgáltatója

FELHÍVÁS
Május 13-án, 10 óra körül a Kossuth Cse-
mege (TABAK) előtt a falnak támasztott 
kerékpárról eltulajdonítottak egy bevá-
sárlótáskát készpénzzel, iratokkal, tele-
fonnal.

A tulajdonos kéri, hogy aki az esettel, az 
elkövető személyével kapcsolatban bár-
miféle érdemi információval rendelkezik, 
az jutalom ellenében hívja a 30/272-8906-
os telefonszámot!

Segítségüket köszönjük!

Fogyatékkal élők 
Felmérése

 Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 
és az Ezüstág Gondozási Központ
fogyatékos személyek igényeinek  

feltérképezését végzi egy esetleges 
nappali intézmény  

létrehozásának érdekében.
Kérünk minden lakost, hogy  

amennyiben családjában, ismerősei  
között igény lenne ezen szolgáltatásra,  

2008. május 26-ig  
jelentkezzen a Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat munkatársainál.

elérhetőségek: 
Ezüstág Gondozási Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
(Krucsai Gyöngyi, Turovszki Krisztián) 

5661 Újkígyós, Arany J. u. 45
Telefonszám: 30/383-5451
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3. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa az in-

gatlanhoz tartozó udvart, kertet, az in-
gatlana előtt levő járdát, gyalogjárót és 
útterületet az út középvonaláig rendsze-
resen, szükség esetén naponta is meg-
tisztítani köteles, lehetőleg porképzés 
nélkül. Ez a kötelesség a bekerített vagy 
be nem kerített ingatlanokra is vonat-
kozik.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlan közút, illetve járda felőli ha-
tárán, valamint a járda mellé ültetett fák, 
bokrok, sövények metszését rendszere-
sen elvégezni úgy, hogy az a gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a villamos 
légvezetékekhez ne érjen, üzemzavart 
ne okozzon.

(3) A tulajdonos köteles az ingatlana 
előtt levő járdát, gyalogjárót a minden-
kori időjárás függvényében a szükséges-
hez képest locsolni vagy lemosni, télen 
a havat eltakarítani, és ha a terület hótól 
vagy jegesedéstől síkossá vált, megfele-
lő anyaggal – szükség esetén a napszak-
tól függetlenül – többször is felszórni, a 
síkosságot megszüntetni.

(5) A gyalogjárdák megóvása ér-
dekében az ingatlanok tulajdonosai 
kötelesek a kocsibejáró teljes szélességé- 
ben a járda mindkét oldalát lökésgát-

lóval ellátni (élére állított téglával stb.). 
Amennyiben az ingatlan tulajdono-
sa a gyalogjárdát saját magatartásából 
megrongálja, a rongálódást köteles saját 
költségén helyreállítani.

(6) A közúti gyalogátkelőhelyek (át-
járók) tisztán tartását, locsolását, fel-
szórását azok az ingatlantulajdonosok 
kötelesek a közút középvonaláig terje-
dően elvégezni, akiknek ingatlana mel-
lett a gyalogátkelő húzódik.

4. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a vízle-

vezető árkokat köteles tisztán tartani, 
megfelelően mélyíteni, a gyomnövénye-
ket rendszeresen kiirtani és azt a köz-
területről eltávolítani. A csapadékvíz 
akadálytalan lefolyásának biztosítása ér-
dekében az átereszeket (a kapubejáró 
alatt) jól karban és tisztán kell tartani.

A rendelet 23. §-a rendelkezik a fenti 
kötelezettségek megszegésével kapcso-
latban a szabálysértési rendelkezésekről:

(1) Szabálysértést követ el, és har-
mincezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható, aki jelen rendeletnek:
– az utak, járdák tisztán tartására, keze-
lésére vonatkozó részletes magatartási 
szabályai közül a 3. § (2), (3) bekezdé-
seiben, 

– a csapadékvíz elvezetésére, árokrend-
szer fenntartására vonatkozó részletes 
magatartási szabályai közül a 4. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megszegi.

Újkígyós nagyközség önkormányza-
tának a közterület használatról és a köz-
terület-használati díj megállapításáról 
szóló 7/1995. (II. 27.) számú rendele-
tének 3. §-a előírja, hogy „a közterület 
használatáért díjat kell fizetni, a díj fi-
zetésének kötelezettsége alól felmentés 
nem adható.”

Ugyanezen rendelet 16. §-ának ren-
delkezései szabálysértésként értékelik 
az alábbi cselekményeket: 

(1) Amennyiben a cselekmény (tevé-
kenység vagy mulasztás) más, magasabb 
szintű jogszabály szerint bűncselek-
ménynek vagy szabálysértésnek nem mi- 
nősül, e rendelet szerint szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terje-
dő pénzbírsággal sújtható, aki:
1.  a közterület-használati díjfizetési kö-

telezettségének nem tesz eleget,
2.  közterületet engedély nélkül használ,
3.  a közterület-használati engedélyben 

foglalt előírásokat megsérti,
4.  a közterület használatával kapcsolatos 

tilalmat megszegi.”
Tisztelettel:
 dr. Csatlós László jegyző

A közterület használata, karbantartása
>> Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Újkígyósi Lakosok!
Felhívom figyelmüket, hogy a szemétszállítási napokon 
az utcára kihelyezett kukák sok esetben balesetveszélyt 
hordoznak, mivel azokat a lakosság nagy része az út szé-
lére, nem ritkán az útra húzza ki. Az is előfordult, hogy 
a szolgáltató a kiürített edényzeteket közvetlenül az út 
mellé rakta, vagy éppen arra rádőlve hagyta. 
A vonatkozó jogi szabályozás szerint a közút mellett, an-
nak szélétől legalább nyolcvan centiméterre, a közleke-
dési célú igénybevételtől eltekintve (parkolás vagy közúti 
jelzőtáblák elhelyezése…), engedély nélkül semmilyen 
tárgy nem helyezhető el. Különösen fontos ez akkor, ami-
kor a széles mezőgazdasági gépek az amúgy sem széles 
belterületi közúton közlekednek. 
A kérdéskör kapcsán már többször (írásban és szóban is) 
kértük a szolgáltatót, hogy a kiürített edényzetet úgy he-
lyezze vissza, hogy azok a közlekedést ne zavarják.
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a gyűjtőedények ki-
helyezésénél, egymás érdekében, a közlekedésbiztonsági 
szabályokat szíveskedjenek betartani. 

dr. Csatlós László jegyző

Újkígyós Nagyközség öNkormáNyzatáNak
9/2008. ( IV. 22.) számú rendelete 

a 2007. évi zárszámadásról
A rendelet teljes terjedelemben a polgármesteri hivatalban,  

a könyvtárban és a www.ujkigyos.hu községi honlapon olvasható.

Az alábbi bizottsági javaslattal kapcsolatosan várjuk a lakosság 
észrevételeit:

34/2008. (IV. 18.) sz. TGB-határozat
A településfejlesztési és gazdasági bizottság úgy dönt, hogy a 

képviselő-testület részére az alábbi forgalomtechnikai mun-
kákat javasolja elvégezni:
•  Arany J.–Kossuth u. kereszteződésben parkolók kialakítása;
• Arany J.–Öreg u. kereszteződésben stopvonal felfestése;
• ívekben törmelékes feltöltés;
•  Kossuth–Ady E. u. kereszteződésben a stoptábla megszün-

tetése, forgalmi rend megváltoztatása úgy, hogy az Ady E. 
utca legyen a kiemelt út;

•  utak mentén a gépjárművek és munkagépek tárolásának fo-
kozott ellenőrzése, intézkedések megtétele;

• padkanyesések elvégzése, földelszállítással.
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Elfogadták a rendőrségi beszámolót

57/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Új-

kígyós nagyközség 2007. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
rendőrségi beszámolót elfogadja. Megköszöni a rendőri szer-
veknek a település közbiztonsága érdekében kifejtett munkáját.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Döntés a 2007. évi pénzmaradványról
58/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi pénzma-

radványát 117 019 899 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület, 
amelynek felhasználásáról a következők szerint rendelkezik.

•  2008. évi költségvetésben tervezve  
fejlesztési tartalék pályázatokra 41 722 000 Ft

•  2008. évi költségvetésben tervezve  
általános tartalékra 1 092 000 Ft

• szállítói kötelezettségek 2 717 523 Ft
•  önkormányzati dolgozók számára  

szervezett szakmai út 4 500 000 Ft
•  belvízkárra elkülönített számlán lévő pénzeszköz  290 001 Ft
• munkáltatói lakásépítési kölcsöne 340 627 Ft
•  Környezetvédelmi Alap számlán lévő  

pénzeszköz, környezetvédelmi célra 3 420 000 Ft
•  víziközmű-társulati számlán elkülönített  

pénzeszköz 38 708 Ft
•  Ezüstág idősek otthonában az egyszeri 

bekerülési díj visszafizetési kötelezettsége  24 920 000 Ft
•  szennyvízcsatornahálózat-építési  

kölcsöntörlesztésre felvett hitel maradványa 25 700 000 Ft
•  tartalék (későbbi, képviselő-testület  

által meghatározott célra)  12 279 040 Ft
ÖSSZESEN:  117 019 899 Ft

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2008. december 31. 

Különszámban a 2007. évi gazdálkodás
59/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 

2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló szöveges kiegészí-
tését a lakosság tájékoztatása érdekében megjelenteti az Újkí-
gyósi Önkormányzati Értesítő különszámaként.

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

Újabb pályázat az egészségházra
60/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az egészségház korszerűsí-

tésének megvalósítása miatt a DAOP-2007-4.1.1. kódszámú, 
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás 
korszerűsítése című pályázati lehetőségre pályázatot nyújt be. 

Az előterjesztés mellékletét képező terveket jóváhagyja, és be-
ruházási költségnek bruttó 47 233 895 Ft Ft-ot fogad el. A 
pályázathoz szükséges saját forrást, bruttó 7 233 895 Ft-ot a 
költségvetéséből biztosítja.

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

Eredménytelen a mázsaház értékesítésére  
kiírt pályázat

61/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tormási út 603/1. hrsz. 

alatti ingatlanon lévő mázsaház értékesítésére kiírt pályázatot 
nem megfelelő vételi ajánlat beérkezése miatt eredménytelen-
nek nyilvánítja, ezért azt a továbbiakban változatlan formában 
saját hatáskörében üzemelteti, illetve működteti.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Döntés az ivóvízhálózat rekonstrukciójáról
62/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

„Újkígyós ivóvízhálózat-rekonstrukciós munkái 2008. mun-
kafolyamat-meghatározás” és az „Újkígyós ivóvízhálózat-re-
konstrukciós munkái 2008. pénzügyi, műszaki ütemezés”-t 
elfogadja, azzal, hogy a 2008. októberi testületi ülésen vissza-
térünk a harmadik ütem tényleges megvalósítására.

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

Álláspályázat a Vízmű Kft. élére
63/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
A képviselő-testület az Egyszemélyes Önkormányzati Vízmű 

Kft. ügyvezető igazgatói állásának határozott idejű, 5 évi idő-
tartama szóló betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:

A pályázati hirdetést a Vízügyi Értesítőben, az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítőben, Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 
hivatalos honlapján, illetve rövidített formában a Békés Me-
gyei Hírlapban kell közzétenni.

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

„Újkígyós Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki az 
Egyszemélyes Önkormányzati Vízmű Kft. ügyvezető igaz-
gatói állásának határozott idejű, 5 év időtartamra szóló be-
töltésére.

Munkavégzés helye: Vízmű Kft. 5661 Újkígyós, Petőfi u. 34.
Pályázati feltételek:
– vízellátási és csatornázási üzemmérnöki vagy egyéb szakirá-

nyú mérnöki végzettség,
– legalább 3 év szakirányú gyakorlat.
A gazdasági társaság profilja:
– Újkígyós község ivóvízellátásának biztosítása,
– Újkígyós–Szabadkígyós község szennyvíztisztító telepének és 
– Újkígyós szennyvízcsatornájának üzemeltetése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a legfontosabb személyi adatokat,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vízmű, a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat mű-

ködtetésére vonatkozó elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.
Az álláshely betöltésének várható időpontja:  

2008. szeptember 17.
Cím: Szebellédi Zoltán polgármester,  

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.
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Törvényességi észrevételre tett munkáltatói  
intézkedés

64/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
1. A képviselő-testület a törvényességi észrevételre tett munkál-

tatói intézkedést elfogadja. Felhívja a jegyző figyelmét a ha-
táridő pontos betartására.

2. Egyben felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy tekintsék át 
újra a hivatal működését a munkaerő-kapacitás hatékonyabb 
kihasználtsága érdekében. Az eredményről, illetve az esetleges 
javaslatokról tájékoztassák a képviselő-testületet a 2008. no-
vemberi testületi ülésen.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés

Nem adják el a mikrobuszt
65/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Volkswagen Transporter kisbuszt egyelőre nem 
értékesíti, majd később, szükség esetén visszatér a témára.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Együttes szerkesztőbizottság  
létrehozása

67/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az ujkigyos.hu honlap és az Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítő üzemeltetésére 2008. április 21. napjától 2010. december 
31. napjáig közös szerkesztőbizottságot hoz létre, amelynek 
elnöke Kunstár Anna, tagjai a mindenkori alpolgármester, a 
mindenkori művelődési és sportbizottság elnöke és a minden-
kori művelődési ház és könyvtár vezetője.

Az új szerkesztőbizottság megalakulásával a korábban a www.
ujkigyos.hu honlap és az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 
üzemeltetésére létrehozott bizottságokat megszünteti.  

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

Biztosítják a törzstőkét és a tagdíjat
68/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kertészek Földje Előzetesen Elismert Helyi 
Vidékfejlesztési Közösség tagjaként a pályázatlebonyolítás ér-
dekében megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szerve-
zeti forma létrehozásához és annak működéséhez a törzstőke 
rá eső részét, valamint a 2008-ra eső tagdíjat megfizeti, mely-
nek költségeire 15 800 Ft összeget biztosít a költségvetési tar-
talékalap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Döntés a bányató nádmentesítéséről
69/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a bányató vegyszeres nád-

mentesítését elvégezteti a legjobb ajánlatot tévő Gemma Bt.-
vel. A munkák elvégzésére bruttó 780 000 Ft-ot biztosít a 
környezetvédelmi alap terhére.

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

Pályázat kisbuszra
70/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a DARFT-HÖF CÉDE-

2008 kódszámú, a helyi önkormányzati feladatellátás szín-
vonalának javítását eredményező fejlesztésekre benyújtható 
támogatások elnyerésére pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: VW T5 Kombi 1,9 PDTDI HT ICE típusú 
kisbusz vásárlása

A fejlesztés megvalósulási helye: Újkígyós nagyközség közigaz-
gatási területe

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 3 742 800 Ft
Hitel –
Támogatásból igényelt összeg 5 614 200 Ft
Egyéb támogatás (nevesítve) –
Egyéb forrás –
Összesen 9 357 000 Ft

A képviselő-testület a 2008. évi 3 742 800 Ft saját forrás összegét 
a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.28.) számú rende-
letében a fejlesztési alap terhére biztosítja.

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

Elfogadták a kistérségi társulás  
határozatát

71/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 18/2008. 
(02.19.) sz. KTT-határozatát az előterjesztésnek megfelelő-
en elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal

Köztéri műalkotás a Wenckheim parkba
72/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Gera Katalin szobrászművészt, Újkígyós nagyköz-
ség díszpolgárát felkéri egy, a Wenckheim parkban létre-
hozandó köztéri műalkotás koncepciójának megalkotására. 

Megbízza a polgármestert, hogy az így kialakuló koncepciót tár-
ja a képviselő-testület elé. 

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

Forgalomtechnikai felülvizsgálat
73/2008. (IV. 21.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a településfejlesztési és gazdasági bizottság for-
galomtechnikai felülvizsgálatra vonatkozó javaslatát az Újkí-
gyósi Önkormányzati Értesítő 2008. május havi számában 
megjelenteti, és megkéri a lakosságot, hogy azzal kapcsolatos 
véleményét juttassa el Berki László műszaki csoportvezetőhöz, 
illetve a képviselő-testület tagjaihoz, majd a júliusi testületi 
ülésen tárgyalja a testület. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. júliusi testületi ülés

HATÁROZATOK
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A Tetra Pak és a WWF Magyaror-
szág közös környezetvédelmi ve-

télkedője februárban kezdődött, és a 
döntőre májusban került sor. A végső 
megmérettetésen az az öt csapat vehe-
tett részt, amely az előző két fordulón 
a legjobban teljesített az 1600 nevezett 
csapat közül. 

Szoros csatában az újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola „Kígyós” csa-
pata végzett az első helyen. A második 
helyre a budapesti Karácsony Sándor 
Általános Iskola „Gerald Durell” csa-
pata, a harmadik helyre a vajai Molnár 
Mátyás Általános Iskola „Greenpeace” 
csapata került. Negyedik az izsófal-
vi Izsó Miklós Általános Iskola „Kukás 
Kobrák” nevű csapata, ötödik a Bugyi 
községben található Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola „Ózon” csapata lett.

A döntőn összesen tíz feladatot kel-
lett megoldani a csapatoknak – többek 
közt állatok hangját, képét kellett fel-
ismerni, programbeszédet kellett tarta-
ni a környezetvédelemért mint leendő 
polgármester –, a végső sorrendet pedig 
az utolsó feladat, a környezet- és termé-
szetvédelemmel foglalkozó villámkér-
dések döntötték el.

A február óta zajló vetélkedőn ma-
gyarországi általános iskolák felső ta-
gozatos diákjai vehettek részt. Összesen 
1600 csapat nevezett a vetélkedőre, ezek 
közül a második fordulóba 280 csapat 
küldte be a megoldásokat, közülük ke-
rült ki az az öt, amely részt vehetett a 
döntőn.

A vetélkedő első helyezettjei túra-
felszerelést és kerékpárt, a második he-
lyezettek digitális fényképezőgépet, a 
harmadik helyezettek újságelőfizetést és 
túrafelszerelést nyertek. A negyedik és 
ötödik helyezett csapat tagjainak jutal-
ma egy-egy újságelőfizetés volt. A zsűri 
tagjai Fried Enikő, a Tetra Pak Hungária 
Zrt. kommunikációs felelőse, Gálhidy 
László, a WWF Magyarország erdésze-
ti programvezetője és Hargitai Miklós 
környezetvédelmi szakember, újságíró 
voltak.

LeZAjLOTT A TeTRA PAK és A WWF KöRnyeZeTvédeLmi veTéLKedőjéneK dönTője

Újkígyósi diákok voltak a legjobbak 1600 csapat közül
Rendkívül magas szintű környezet- és 
természetvédelmi ismeretekről tettek 
tanúbizonyságot azok az általános is-
kolás diákok, akik részt vettek a Tetra 
Pak és a WWF környezetvédelmi ve-
télkedőjének döntőjében. Az öt órán 
keresztül tartó, gyakorlati és elméleti 
feladatokkal megtűzdelt versenyt vé-
gül a Békés megyei Újkígyósról érke-
zett ötödikes diákok nyerték. Jutalmuk 
kerékpár és túrafelszerelés. De a má-
sik négy csapat is kiválóan dolgozott, 
hiszen 1600 nevezett közül két teljesí-
tett forduló után, rendkívül szoros ver-
senyben kerültek a döntőbe.

„A Tetra Pak egyik legfontosabb cél-
kitűzése, hogy környezettudatos globá-
lis nagyvállalatként hozzájáruljunk a 
környezet- és természetvédelmi szem-
lélet terjesztéséhez. Nagyszerű tár-
sat találtunk ebben a törekvésünkben a 
WWF-ben, amely felkarolta és segítet-
te ennek a vetélkedőnek a megvalósítá-
sát. Csak gratulálni tudok a diákoknak, 
akik korukat meghazudtoló tudományos 
és környezetvédelmi ismeretekről tet-
tek tanúbizonyságot” – mondta Hana 
Zmitková, a Tetra Pak Duna vállala-
ti kapcsolatok és környezetvédelmi igaz-
gatója.

A TETRA PAKRÓL
A Tetra Pak a világ vezető élelmiszer-fel-
dolgozó és csomagolóanyag-gyártó vál-
lalata. Ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal 
szoros együttműködésben azon dolgo-
zunk, hogy a legkedvezőbb feldolgozó 
és csomagolási megoldásokon keresztül 
világszerte emberek milliói számára biz-
tosítsunk kényelmes, innovatív és kör-
nyezetkímélő termékeket. A világ több 
mint 150 piacán tevékenykedő, több 
mint 20 000 alkalmazottat foglalkoztató 
Tetra Pak meg van győződve az iparága-
zatban betöltött felelősségteljes vezető 
szerepéről, és arról, hogy jövedelmező 
termelés és növekedés csak a környezet-
tel és társadalommal való harmóniából 
származhat. Jelmondatunk – „Megőr-
zi, ami jó”™ – hűen tükrözi cégünk üz-
letpolitikáját, melynek célja, hogy az 
élelmiszereket biztonságossá és hozzá-
férhetővé tegyük mindenhol.

Bővebben a www.tetrapak.com oldalon 
olvashat a Tetra Pak-ról.

további információk:
Tetra Pak
Hana Zmítková, vállalati kapcsolatok  
és környezetvédelmi igazgató,
Tetra Pak Duna (Ausztria, Csehország, 
Magyarország, Szlovákia)
hana.zmitkova@tetrapak.com 

Live PR
Albert Gyöngyi, albert@livepr.hu,  
telefon: +36 (1) 225 7835
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Iskolai szavalóverseny :
1. évfolyam:

1. Mészáros Tünde
2. Gyulai Gergő
3. Pop Patrik

2. évfolyam:
1. Labos Júlia
2. Vida Réka
3. Laurinyecz Emese

3. évfolyam:
1. Szőke László
2. Marton Szabolcs
3. Szabó Lili

4. évfolyam:
1. Harangozó Gréta
2. Szalay Nóra
3. Leszkó Diána

5–6. évfolyam:
1. Bodzsár Nóra
2. Békési Zsanett
3. Vozár Virág

7–8. évfolyam:
1. Andó Bettina
2. Locskai Benedek
3. Harangozó Dóra és Szabó Anita

Körzeti szavalóverseny:
3–4. évfolyam:

3. Harangozó Gréta

Simonyi Zsigmond megyei 
helyesírási verseny:

6. évfolyam:
1. Kovács Máté Bendegúz
11. Kis Noémi

7. évfolyam:
11. Harangozó Dóra

8. évfolyam
7. Kása Árpád

Kerékpáros iskolai kupa, 
területi döntő:

Csapat: 
1. Újkígyós (Kiss Krisztina, Szeker-
czés Noémi, Vida Martina, Szabó 
Csaba, Horváth Ernő, Valach Péter)

Egyéni:
1. Vida Martina 
2. Szekerczés Noémi

Kerékpáros iskolai kupa, 
megyei döntő:

Csapat:
1. Doboz + Újkígyós összetett csapat 
(Vida Martina, Szekerczés Noémi)

Egyéni: 
5. Vida Martina
7. Szekerczés Noémi

Kistérségi matematikaverseny:
4. évfolyam:

2. Krucsai Attila
3. Harangozó Gábor

Csapat:
2. Újkígyós 4. évfolyam

Helyi komplex anyanyelvi verseny:
2. évfolyam:

1. Bak Balázs
2. Labos Júlia
3. Simon Dóra

3. évfolyam:
1. Szokai Luca és Simon Boglárka
2. Oláh Dávid
3. Tóth Nikoletta

4. évfolyam:
1. Harangozó Gréta
2. Kovács Noémi
3. Krucsai Attila

Helyi szépolvasási verseny:
2. évfolyam:

1. Ferkovics Veronika
2. Lipták Ingrid
3. Bak Balázs

3. évfolyam:
1. Skoperda Boglárka
2. Tóth Nikoletta
3. Szabó Lili és Belicza Dóra

4. évfolyam:
1. Harangozó Gréta
2. Kovács Noémi
3. Török Andrea

Országos környezetvédelmi 
vetélkedő:

Csapat:
1. Újkígyós 
(Deák Dániel, Domokos Bálint, 
Horváth Ferenc, Kása Kata Sára,  
Tóth Aurél 5. b osztályos tanulók)
Felkészítő: Deákné Bondár Erzsébet

TIT levelező matematikaverseny,
megyei döntő:

2. Harangozó Dóra 7.b

TIT levelező történelemverseny, 
megyei döntő:

6. Harangozó Dóra 7.b

sporteredmények
adidas szivacskézilabda-

bajNokság

1999-ben született fiúk  
eredményei:
Megyei döntő: 1. helyezés
Területi döntő: 2. helyezés
Országos elődöntő: 2. helyezés  

(ezzel az eredménnyel bejutottak 
az országos döntőbe)

A csapat tagjai:  
Zsibrita Gergő,  
Rákóczi Gábor,  
Mészáros János,  
Varga Zoltán,  
Mohácsi Balázs,  
Török Ferenc,  
Bak Balázs,  
Joó Attila,  
Judik János,  
Mátó Richárd,  
Mócz György,  
Harangozó György

Edző: Biriné Csiernik Éva

adidas 
kézilabda-bajNokság

1994-ben született lányok  
eredményei:
Megyei döntő: 2. helyezés
Területi döntő: 3. helyezés
A csapat tagjai:  

Csatlós Krisztina,  
Buzás Dzsenifer,  
Bánfi Dóra,  
Fodré Enikő,  
Zubán Henrietta,  
Gedó Zsuzsanna,  
Bíró Nikolett,  
Ilyés Beatrix,  
Molnár Gyöngyi,  
Buss Alexandra,  
Oláh Gerda,  
Nagy Barbara,  
Skaliczki Tímea

Edző: Biriné Csiernik Éva

kick-box
Megyei verseny, Okány:
Harangozó Gábor (4. a)  I. hely
Valach Péter (8. a)  II. hely
Harangozó György István (2. a) 
 III. hely
Judik János (2. b)  III. hely
Horváth Ferenc (5. b)  IV. hely
Pintér Máté (5. b)  IV. hely

A széchenyi istván Általános iskola  
tanulóinak versenyeredményei



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő8 2008. május

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

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

Szöllősi Hanna, született: Békéscsaba, 2008. március 5., édes-
anyja neve: Bondár Judit, édesapja neve: Szöllősi Károly. Szü-
letési tömege: 3620 g, hossza: 52 cm.

Barna Levente, született: Gyula, 2008. április 15., édesany-
ja neve: Séner Veronika, édesapja neve: Barna Ferenc, lakó-
helye: Újkígyós, Ady Endre u. 54. Születési tömege: 3780 g,  
hossza: 51 cm.

Bereczki Kinga, született: Békéscsaba, 2008. április 23., édes-
anyja neve: Vida Magdolna, édesapja neve: Bereczki Gábor, 
lakóhelye: Újkígyós, Apponyi u. 8.

HázaSSágkötéS:
Tripe Tímea, édesanyja neve: Erdélyi Piroska, édesapja neve: 

Tripe Mihály és Szappanos Albert Zoltán, édesanyja neve: 
Hollósi Erzsébet, édesapja neve: Szappanos Albert, Újkígyós 
Ady Endre u. 43/1. szám alatti lakosok.

HaláleSetek:
Susán István Ferenc, született: 1926. július 16., elhunyt: Új-

kígyós, 2008. április 8., volt Újkígyós, Kossuth u. 18. szám 
alatti lakos.

Volent Andrásné Kiss Ilona, született: 1920. január 2., elhunyt: 
Gyula, 2008. április 12., volt Újkígyós, Szent István u. 63. 
szám alatti lakos.

Oláh Tamás, született: 1925. szeptember 19., elhunyt: Új-
kígyós, 2008. április 12., volt Újkígyós, Petőfi u. 4/5. szám 
alatti lakos.
Fájó szívvel búcsúzom szeretteimtől, volt barátaimtól, szomszé-
daimtól, ismerőseimtől. Elköszönök a viszontlátás reményében, 
áldjon az Isten mindenkit egészséggel, békességgel!

Molnár István, született: 1942. december 7., elhunyt: Békés-
csaba, 2008. április 16., volt Újkígyós, Iskola u. 5/3. szám 
alatti lakos.

Nagy József, született: 1947. augusztus 20., elhunyt: Gyula, 
2008. április 24., volt Újkígyós, Ady Endre u. 12. szám alat-
ti lakos.

Endrei Györgyné Resetár Mária, született: 1928. október 30., 
elhunyt: Békéscsaba, 2008. április 30., volt Újkígyós, Gyulai 
u. 68. szám alatti lakos.

Győri Gyula, született: 1949. október 26., elhunyt: Békéscsaba, 
2008. május 6., volt Újkígyós, Rákóczi u. 30. szám alatti lakos. 
Köszönetet mond kezelőorvosának dr. Hunya Saroltának.

május 23., péNtek: Iskolai sportünnepély
16.00  Látványos felvonulás az Ezüstág Gondozási Központ  

Petőfi utcai parkolójától, melyet sportbemutatók  
követnek az aszfaltozott kézilabdapályán

május 24., szombat: Községi gyermeknap a Wenckheim parkban
május 25., vasárNap: 

10.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban,
11.00  Hősök napi megemlékezés az I. és II. világháborús  

emlékműnél 
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Hinni kell a boldogságban címmel 
az újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

2008. június 7-én, szombaton 18 órától 
magyarnóta- és dalestet 

rendez az ászok söröző rendezvénytermében (Gyulai út 51.).

Fellépő művészek: Demeter Ági, Kátai Zsuzsa, Makói Varga Anna, 
Czeglédi Katalin, Bokor János, Tolnai András, Pacsika László,  
dr. Andrássy Gyula.

közreműködik: a szegedi Dankó Pista Cigányzenekar  
ifjú Csicsó Győző prímás vezetésével.

műsorvezető: Veiczi Irma (Cilamama) és Szamosvári Zsolt.
az est díszvendége: Faller István, a DUNA Televízió fő zenei  

producere.
az est fő védnöke: Czank Gábor újkígyósi plébános.
szervező műsorszerkesztő: Pacsika László.

Belépőjegy: 1800 Ft, amely magában foglalja a vacsora árát is.
Jegyek vásárolhatók az Ászok sörözőben (elővételben is),  

valamint megrendelhetők Pacsika Lászlónál  
a 66/256-657-es és a 30/987-4757-es telefonszámon.

Minden nóta- és dalkedvelőt szeretettel hívunk és várunk!
Mottó: „Legyen egyszer jókedvünk is, hisz az embert a gond úgyis megvárja!” 

Újkígyósi gyermeknap
2008. május 24.

 8.00–10.00 Véradás a konferenciateremben
 9.00  lángososztás vendégeinknek 

( Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete jóvoltából)
10.00  csalóka péter – az óvónők és daduska nénik 

bábelőadása (rendezvényterem)
11.00 Játszóház az óvónők és daduska nénik segítségével

A Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékeinek latin-amerikai és spanyoltánc- 
bemUtatóJa
a három grácia – táncshoW 
(Gábor Annamária, Gábor Katalin, Gedó Ágota)
Bánfi Lili és Oláh Szabina karaoke produkciója

12.00–15.00 dotto kisVonat ingyenesen
12.30 ingyenes ebéd támogatóink jóvoltából
13.30  Játékos Vetélkedő a Wenckheim parkban, 

az általános iskola pedagógusai és az Összefogás 
Újkígyósért Közhasznú Egyesület segítségével

17.00–21.00 tinidiszkó (rendezvényterem)
A nap során az érdeklődők megismerkedhetnek 

a HONVÉDSÉG munkájával, a hadkiegészítő parancsnokság  
békéscsabai toborzóirodájának jóvoltából.

9 órától az újkígyósi lovasklub hintós kocsikázást 
és loVaglási lehetőséget biztosít a nebulóknak, 

ezenkívül ingyenesen használható 
UgrálóVár és kÖrhinta is várja a gyermekeket.

„Gyermeknapon a gyermekekért”
Köszönjük Újkígyós Nagyközség Önkormányzata, 

a felsorolt szervezetek, a felajánlott ételek készítői és mindazok 
segítségét, akik hozzájárulnak a gyermeknap megvalósításához!


