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Gondolom, önök kö-
zül a karácsony szót 
olvasva sokukat ket-
tős érzés keríti ha-
talmába. Egyrészt 
eszükbe jutnak a sze-
retteik, esetleg egy-
egy gyermekkori 
emlék, a mézeskalács 
és a fenyő jellegzetes 
illata, az ajándékok, 
másrészt az aktuá-
lis gazdasági helyzet. 

Hogy gazdaságilag milyen a mai ország és világ helyzete, ar-
ról inkább ne ejtsünk szót. Sok család karácsonyát mérgezik 
meg a napi, „filléres” problémák. Kérdések, aggodalmak, félel-
mek. Félelmek a jövőtől, a gazdasági válságtól, a betegségek-
től, a megélhetéstől.

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a karácsony nem a 
külsőségekről, hanem elsősorban Jézus, a Megváltó születésé-
ről, a szeretetről, az összetartozásról szól. Karácsony felé kö-
zeledve nemcsak ajándékok vásárlásával, hanem a szívünkben, 
lelkünkben is készülnünk kell az ünnepre. Hiszen ez az ünnep 
a szeretetről szól, kellene, hogy szóljon. 

A karácsonyfák csillogó fénye alatt ne azt vegyük számba, 
hogy mit kaptunk, inkább azt, hogy mit tudtunk adni egy-
másnak. Lehet az ajándék formális, amennyiben az egymás-
hoz való viszony is az, lehet csupán külsőség. Örömöt igazából 
annak tud az ember adni, akit becsül, akit szeret. 

A szeretet egy olyan meg nem fogható, különleges dolog, 
önzetlen, jó akaratban megnyilatkozó érzelem, amely annál 
jobban gyarapodik, minél többet nyújt magából, minél „té-
kozlóbb”, annál gazdagabb lesz ő maga.

Álljunk meg tehát e bensőséges, szent ünnepen egy kis 
időre, hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből 
szeretni, tudunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor más 
dolgunk nem lehet a világon, küzdeni a legnemesebbért: egy-
másért. 

Vida Klára,
az Ezüstág Gondozási Központ vezetője

Készülődés a szeretet ünnepére
Az igazi szeretet 

Karácsony alkalmából szeretnék mindenkit megajándé-
kozni az alábbi kis bölcsességgel (a „szeretethimnusz” ka-
rácsonyi változata):
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs ben
nem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök 
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan 
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs ben
nem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában 
karácsonyi dalokat éneklem, és minden vagyonomat segély
ként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szere
tet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhek
kel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi 
kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, ak
kor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

P
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házas

társát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kivá

lasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az út

ból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem 

örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.

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.

400 család részesült adományban
2008 novemberében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által rendelkezésünk-
re bocsátott EU-élelmiszersegély Újkígyós Nagyközség Önkormányzata és az 
„Ezüstág Gondozási Központ” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata koordi-
nálásával került kiosztásra. 

Újkígyóson négyszáz család kapott tartós élelmiszer-adományt. Az adomány-
ban részesülők nevét a helyi szociális szférában érintett intézmények, valamint ci-
vil szervezetek adták.

Krucsai Gyöngyi, Turovszki Krisztián
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DVD-ajánló

Testvérvárosunk, Szépvíz

A hitrege szerint Szent László a hont 
dúló pogány kunoknak egy csoportját 
a Havasokon szétverte és megsemmisí-
tette. Győzelme helyén hálaimát emelt 
az Úrhoz és emlékkápolnát emelt, azu-
tán pedig táltosával leugrott a völgybe, 
hol a lezúgó tiszta patakban lovát meg-
itatta, és azt mondta: „igyál édes lovam, 
mert ez szép víz” – így lett a falu neve 
Szépvíz.

Szépvíz, miként neve is jelöli, regé-
nyesen szép település – a Pogányhavas 
és a Szellő-tető lábánál fekszik. Közép-
csík egyik jelentős települése, egykori 
neve Szépmező volt.

KönyVajánló

FranKl andráS
Száguldás a Forma–1-ben és azon túl
Legújabb könyvét ketten is ajánlják a 
magyar olvasóknak: dr. Mario Theissen úr, 

a BMW csa-
pat igazga-
tója és Kimi 
Raikkönen, 
a 2007-es év 
világbajno-
ka. A szerző 
részletesen 
foglalkozik a 

sport nagyjaival, mint Se nná val, Clark
kal, Ha mil ton nal, Alon só val, és termé-
szetesen Kimivel is. A több mint 200 
oldalas könyv tele van eredeti történe-
tekkel és exkluzív fotókkal, amelyek zö-
me még sosem jelent meg. 

A szerző pár hete Olaszországban 
járt, ahol tesztelte a 430 Scudeira Fer-
rari utcai „versenyautóját”, amelyet a 
gyár mérnökei Michael Schumacher köz-
reműködésével fejlesztettek ki. Továbbá 
tesztelte a Maserati, a Lambor ghini és 
a Pagani Zonda legújabb meseautóit is, 
amelyek fotói szintén nem hiányozhat-
nak a könyvből.

nÓGrádI GáBOr
PetePite
Ebben a regényben apa és fiú testét cse-
rélte ki egy ismeretlen varázsló. Kínos 
helyzet, egyik sem tudta pontosan, ho-
gyan feleljen meg a másik életét meg-
határozó mindennapos kihívásoknak. 
Eddigi hiedelmeik ellenére alig ismer-
ték egymást. Pedig csak ketten ma-
radtak a csonka családban, így eléggé 
egymásra voltak utalva. A cserével talán 
a gyerekkorba visszakényszerített apa 
kapott valamivel könnyebb feladatot. 
Ő legalább emlékezhetett valamire, s ha 
voltak olyan 
t a n t á r g y a k , 
a m e l ye k b ő l 
minden át-
menet nélkül 
megdöbben-
tően tudatlan-
nak bizonyult, 
ezt bőven el-
l en sú l yo z t a 
más tárgyak-
ból mutatott 
bámulatos jártasságával. Ami ennél is 
fontosabb, felnőtt öntudatának erejével 
le tudta győzni fiának addigi kínzóját, 
tekintélyt szerezve a gyermektársada-
lomban. Sokkal nehezebb feladat jutott 
a fiúnak az apja szerepében, kinek tu-
dását romlatlan becsületessége pótol-
ja. Olyan megalkuvást követelnek meg 
tőle, amelyet ő is megért. Apja nevében 
vállalja mindannak a kimondását, amit 
apja éppen az ő érdekében eddig elhall-

gatott. Ami pedig az érzelmeket illeti, 
kiderül, hogy a felnőttek a manipulál-
hatóbbak, gyermekszemmel pontosab-
ban láthatók az őszinteség és a hazugság 
apró jelei. Így aztán a fiú végül nemcsak 
szakmai sikerhez segíti apját, hanem 
megfelelő élettárshoz is, s ezzel megte-
remti magának is a régóta áhított teljes 
családot. 

JIll ManSEll
Miranda nagy tévedése
Miranda egészen odavan, amikor meg-
ismerkedik Greggel. A pasi jóképű, lel-
kes, és kitűnő a humora. Minden nő arra 
vágyik, hogy 
ilyen férfi vi-
gyen színt az 
életébe. Jó-
ságos ég, ez 
a fickó gya-
korlatilag tö-
kéletes! Vagy 
mégsem? Mi- 
randa legna-
gyobb sze-
rencséjére a 
férfiak olya-
nok, akár a 
buszok: az ember néha már beleőszül a 
várakozásba, aztán egyszerre mindjárt 
három is befut. Csak aztán nehogy rossz 
irányba induljunk… Jill Mansell szelle-
mes, fordulatos női regényeit lehetetlen 
letenni. Tökéletes kikapcsolódás, és ol-
vasás közben végig azt érezzük, mintha 
a legjobb barátnőnkkel beszélgetnénk. 
Ő is, mi is pontosan tudjuk, manapság 
milyen nehéz nőnek lenni, de mégsem 
megoldhatatlan feladat. 

„TöPrEnGJ MIcIMacKÓVal!” 
Egy sorozat, ami a kisgyermek kíváncsi 
kérdéseire ad választ.

Micimackó és barátai a Százholdas 
Pagonyban barangolnak, s eközben is-
merkednek a köddel, az éjszakai állatok-
kal, meglesik 
a növények 
növekedésé-
nek titkát és 
még sok-sok 
érdekességet. 
Mindegyik 
történet egy 
t e rmész e t i 
jelenség köré 

Séta a polcok között

Folytatás a 3. oldalon >>

Az alábbiakban képzeletbeli sétát teszünk a könyvtárban. A legújabb – mostaná-
ban vásárolt – kölcsönözhető könyvek, elektronikus adathordozók közül emel-
tünk le néhányat a polcokról, amelyek az ünnepek alatt is tartalmas, élménnyel 
teli kikapcsolódást jelenthetnek mindenki számára.
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Séta a polcok között Versenyeredmények
TELC – megyei angol verseny: 

4. hely.:  Kovács Máté Bendegúz (7. b)
TELC – megyei német verseny: 

3. hely.:  Horváth Annamária (8. a)
Iskolai fordulók – matematika:

2. o.:  1. Leszkó Laura (2. b) 
2. Gyulai Gergő László (2. b) 
3. Csók Tünde Noémi (2. b)

3. o.:  1. Kovács Tibor (3. a) 
2. Lipták Ingrid (3. b) 
3. Bak Balázs (3. b)

4. o.:  1. Skoperda Boglárka (4. a) 
2. Bakonyi Dávid (4. a) 
3.  Szokai Luca (4. b),  

Marton Szabolcs (4. a)
7. o.:  1. Békési Zsanett (7. b) 

2. Zsótér Richárd (7. b) 
3. Csatlós Beatrix (7. b)

8. o.:  1. Harangozó Dóra (8. b) 
2. Zsibrita Ákos (8. a) 
3. Gedó Zsuzsanna (8. a)

Közlekedési ismeretek:
4. o.:  1. Skoperda Boglárka (4. a) 

2.  Balogh Krisztián (4. a), 
Juhász Gergő (4. b),  
Szőke László (4. a)

3. Figura Roberta (4. a)
8. o.:  1. Zsibrita Ákos (8. a) 

2. Nánási Bence (8. a) 
3.  Romvári Bálint (8. a), 

Csatlós Éva (8. b)

Támogatott 
egészségmegőrző terv

Anemzeti egészségmegőrző és be-
tegségmegelőző Béres Egész-

ség Hungarikum alapítvány pályázata 
egészségterv kidolgozására ösztönözte 
a településeket. Az egészségterv közös-
ségi alapon kidolgozott stratégiai terv és 
cselekvési program, mellyel a települé-
sek lakóinak egészségét, életminőségét 
lehet fenntartható módon javítani.

A pályázaton 47 település vett részt, 
összesen 26 pályázati anyag született, 
a tervezett programok 191 592 lakost 
érintenek. A kilenc nyertes település 
cselekvési programja összesen közel hét-
millió forint támogatásban részesült a 
Béres Egészség Hungarikum program-
tól. A nyertes települések: Dévaványa, 
Encs, Erdőkertes, Kerekegyháza, Nagy-
szénás, Szeghalom, Túrkeve, Újkígyós, 
Vámospércs.

Újkígyós 450 000 forintot nyert csa-
ládi sportnap (2009. szeptember 11.) és 
a Föld napja (2009. április 22.) program 
megvalósításához.

November 10-én ünnepelték Békés-
csabán a szociális munka napját, 

mely rendezvényen a szakmai előadá-
sokon kívül kitüntetéseket és elisme-
réseket adtak át a megyében dolgozó 
szociális munkásoknak.

A megyében minden önkormányzat-
nak lehetősége nyílt ezen a napon ki-
tüntetni azokat a szakembereket, akik 
hosszú évek óta kiemelkedő szociális 
munkát végeznek/végeztek.

Újkígyós Nagyközség Önkormány-
zata az „Ezüstág” Gondozási Központtal 
egyetértve Dézsi Mihályné gondozónőt 
javasolta e megtisztelő címre.

Dézsi Mihályné 1981. szeptember 
1-jétől dolgozott az Újkígyós Nagy-
községi Tanács Öregek Napközi Ott-
honában, illetve annak jogutódjánál az 
Újkígyós Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal Gondozási Központjában. Az 
eltelt 27 év során gondozónőként látta 
el a rá bízott munkakört.

Feladatát igényesen, precízen, a gon-
dozottak legnagyobb megelégedettsé- 

gével látta el. Munkáját mindig segítő-
készség jellemezte, nagy hangsúlyt fek-
tetett az ellátottak lelki problémáinak 
megoldására.

Dézsi Mihályné ez év közepén vo-
nult nyugdíjba, a szociális területen vég-
zett munkájának méltó elismeréseként 
részesült a kitüntetésben.

Szociális szakmai kitüntetés

épül, és jól példázza, hogyan tanul- 
nak a kisgyermekek azáltal, hogy fi- 
gyelnek, kérdeznek, összehasonlítanak 
és kísérleteznek. A történetek végén kö-
zös játékra invitálják a szülőket és a gye-
rekeket.

FEKETE ISTVán
Karácsony éjjel 
A mélyen hívő Fekete István egész éle-
tében nagy jelentőséget tulajdonított a 
katolikus ünnepeknek. A húsvétok és a 
mindenszentek elsősorban az önvizs-
gálatra és a szeretteire emlékeztették, a 
karácsonyokat viszont mindenekelőtt 
közösségi eseményként élte meg. 

A készülődés már december elején 
elkezdődött: az adventi gyertyák láng-
ja és a disznópörzsölések fellobbanó tü-
zei a karácsony közeledtét jelzik, és vele 
a hóesést, a nyugalmat és a szeretetet. A 
betlehemezés és a fenyődíszítés együttes 
élménye a barátok és a rokonok össze-
tartásának várva várt alkalmai, melyek 
túlvilági és földi reményekkel kecsegtet-
nek gyereket és felnőttet. A karácsony 
általuk válik a Jóság és a Szeretet közös-

ségi ünnepévé, melynek az ajándékozás 
fontos kifejeződése. 

A karácsony az egymásra figye-
lés ünnepe, és Fekete István példázatos 

elbeszélései el- 
hitetik velünk, 
hogy lehet és 
érdemes sze-
retni és jónak 
lenni. Csak-
nem negyed 
századon át 
e m l é k e z t e -
tett minderre 
az Új Ember 
tárcáiban. A 

megbocsátás és a ragaszkodás, a béke- 
és harmóniavágy áll e jobbára vissza-
tekintő önéletrajzi és látomásos írások 
középpontjában. Jelezve, hogy a kará-
csonyi készülődés gyermeki izgalmát 
idővel egyre inkább az évbúcsúztatás 
nosztalgikus számvetése váltja fel. Fe-
kete István karácsonyi történetei varázs-
erővel bírnak, hiszen saját élményeinket 
is megelevenítik, és olvasója hamar azon 
kapja magát, hogy nicsak, vele együtt én 
is emlékekre emlékezem. 

>> Folytatás a 2. oldalról
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November 26-án Nátor Jani bácsi – mint mindig – karos- 
székében ülve rendezte iratait, dokumentumait, gon-

dolatait, olvasgatta a régi újságcikkeket. Ebéd után még 
felhívta Jánost, a fiát, véleményezte a készülő publikálós 
anyagokat, majd lefeküdt, hogy pihenjen egy kicsit. Nem 
ébredt fel többé.

Jani bácsi 83 évesen távozott közülünk. 1925. augusztus 
14-én született Újkígyóson. Általános iskolai tanulmánya-
it szülőfalujában végezte, az 5. osztály után a békéscsa-
bai Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskolába járt. Innen 
a békéscsabai felsőkereskedelmi iskolába iratkozott be, 
majd két év után Újvidékre került, ahol 1944. évben érett-
ségizett. 1945-ben Nyíregyházán jegyzői oklevelet szerzett, 
majd Bélmegyer község vezető jegyzőjévé nevezték ki. Az 
1956-os események is ott érték, akkori szerepe miatt 90 na-
pot töltött börtönben. Később a Szeghalmi járás pénzügyi 
osztályára került.

Nyugdíjazását követően hazajött Újkígyósra, ahol gon-
dolkodás nélkül belevetette magát a nagyközség fej-
lesztésébe.  Jelentős szerepet vállalt a földgáz-, az út-, a 
kábeltelevízió- és a telefonhálózat kiépítésében.

Kitüntetései: Munka Érdemrend 
Ezüst Fokozata, többszörös kiváló 
pénzügyi és tervezési elismerések. Leg-
nagyobb elismerése a főtanácsosi és 
Szeghalom város Pro Urbe kitüntetése. 
A politikai üldözöttek javaslatára az 1956-os emlékérmet és 
a tulajdonosi elismerő oklevelet is átvehette.

A rengeteg munka, a befektetett energiát követő látvá-
nyos fejlődések maradéktalan örömet okoztak számára. Azt 
gondolhatnánk, teljes volt az élete, mindent elért, megka-
pott, amit szeretett volna. Az alábbi keserű idézet azonban 
Jani bácsitól származik: 

„…az ember élete munkájáról beszél, nem titkolja el, 
hogy annak nyomán jólesne valami kis elismerés, megbecsü-
lés is. Amikor itt, Újkígyóson a díszpolgár vagy Újkígyósért 
kitüntetéshez kerestek személyt a társadalmi szervezetek 
képviselői, a község java része – többek között – személye-
met is javasolta. Sajnos az arra illetékesek azt minden in-
doklás nélkül, többször is elutasították….”

Nátor János 2008. augusztus 20-án Újkígyósért kitünte-
tő címet vehetett át.

Egyik legnagyobb ün-
nepünkre készülődünk. 
Ilyenkor sajnos nemcsak 
a jóérzésű emberek pul-
zusa ver szaporábban, 
hanem a szeretet vám-
szedőié is. A karácsonyi 

nagybevásárlások során új divatként (szo-
kásként) alakult ki az úgynevezett „csa-
ládi bevásárlás”, ám a bevásárlókörutak, 
rokonlátogatások során hosszabb időre 
marad őrizetlenül otthonunk. 

Fordítsunk figyelmet  
lakásunk védelmére is!

Kérjük meg a szomszédainkat, hogy fi-
gyeljenek otthonunkra! A csengőt kap-
csoljuk ki, hogy a lakás elhagyatottsága 
ne legyen érzékelhető!

Hagyjuk bekapcsolva a rádiót vagy a 
televíziót, azt a látszatot keltve, mintha 
lenne otthon valaki, vagy csak „elszalad-
tunk a közelbe”! 

Legalább egy helyiségben hagyjuk 
égve a villanyt, mert ez is azt a látszatot 
kelti, hogy van otthon valaki!

Telefonhívásainkat irányítsuk át mo-
biltelefonunkra, így ha nem is vagyunk 
otthon, akkor is mi szólunk bele a tele-
fonba, így úgy fog tűnni, hogy nem utaz-
tunk el!

Természetesen, ha rendelkezünk jel-
ző- és riasztórendszerrel, úgy azt még 
kis időre is kapcsoljuk be! Ellenőrizzük 
annak működését.

Az ünnep idején is dolgoznak  
a zsebtolvajok

A zsúfolt tömegközlekedési eszközök, 
áruházak, bevásárlóközpontok, piacok, 
pályaudvarok tökéletes terepet nyújta-
nak a zsebtolvajoknak. 

Pénztárcánkat, pénzünket úgy he-
lyezzük el, hogy lehetőleg avatatlan sze-
mek ne lássák, legyen mindig a szemünk 
előtt vagy közvetlenül a kezünknél. 
Amennyiben a lehetőségünk megen-
gedi, a nagyobb bevásárlóközpontok-
ban fizessünk kártyával! Tervezzük meg 
még otthon, hogy szeretteinknek mi-
lyen összegért fogunk vásárolni, és csak 
a szükséges mennyiségű pénzt vigyük 
magunkkal.

Bevásárlás és utazás során min-
dig annyi csomagot, táskát tartsunk 
magunknál, amennyit folyamatosan 
szemmel tudunk tartani! Rendszere-
sen ellenőrizzük poggyászunk meglé-
tét, hiszen a zsúfolt pályaudvarokon és 
bevásárlóhelyeken az ilyen csomagok 
eltulajdonítására szakosodott bűnelkö-
vetők is jelen lehetnek.

A karácsonyi bevásárlások során 
szinte elengedhetetlen eszköz a gép-
kocsi használata, emiatt a zsúfolt be-
vásárlóközpontok, áruházak környéke 
ideális helyszín a gépkocsifeltörésre sza-
kosodott bűnelkövetők számára. Fontos, 
hogy parkoló autónkban látható helyen 
ne hagyjunk semmilyen értéktárgyat. 
Mindig gondoljunk arra, hogy a gép-
kocsiban hagyott – akár egy üres – tás-
ka miatt is feltörhetik azt. Ne restelljük 
egy nagy értékű tárgy megvétele után – 
pl. televízió – vásárlásunkat megszakítva 
hazavinni azt, vagy maradjon valaki az 
értékeink mellett.

Bankkártyánkat is veszély  
fenyegetheti

A fejlődés eredménye a pénz auto ma ták 
elterjedése, kártyákról való pénzfelvétel. 
Sajnos egynémely bűnöző személy fi-
gyelheti mozgásunkat. 

Megelőzhető az ilyen bűncselek-
ményfajta elkövetése is. Lehetőleg nap-
közben vegyünk fel pénzt, úgy, hogy az 
automata mellett senki se tartózkodjon, 
inkább várjunk egy kicsit. Ez azért fon-
tos, hogy a kódszámunkat illetéktelen 
személy ne lássa meg. A PIN kódot so-
ha ne tartsuk együtt a kártyával, lehető-
ség szerint tanuljuk meg.

ELőzzÜK mEG A bűnCSELEKménYEKET! nE AdjunK ESéLYT A TOLVAjOKnAK !

Közeleg a szeretet ünnepe, a karácsony

Elment a lokálpatrióta
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A település 2008. évi bűnügyi helyzetéről szóló 
rendőrségi tájékoztató

176/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy – a település közbiztonsági helyzetével kapcsolatos 
rendkívüli tájékoztatóját megismerve – felajánlja az együtt-
működését a rendőrségnek a közbiztonsági helyzet javítása 
érdekében.

Megbízza a polgármestert, hogy az együttműködés lehetőségeit 
a rendőrséggel egyeztetve folyamatosan tárja fel.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

A Primcom Kft. tájékoztatója a széles sávú  
informatikai hálózat működtetéséről

177/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Prim- 

com Kft. széles sávú informatikai hálózat működtetéséről szó-
ló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. november 20. 

A polgármesteri hivatal és a plébániahivatal  
közötti kerítés építése

178/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 12 igen,  0 nem,  1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a plébániahivatal és a polgármesteri hivatal közöt-
ti, kb. 150 m2 felületű kerítést megvalósítja. Az építés költsé-
geire bruttó 660 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésével. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. december 20.

A tűzoltószertár-garázs bérleti jogának  
lemondása

179/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Zsótér Pálné (Újkígyós, Arany J. u. 11/4.) kérelmé-
nek helyt ad, és a volt tűzoltószertár garázsának használati jo-
gát részére 2008. október 31-ével megszünteti. 

Fentiek miatt a képviselő-testület 109/2003. (X. 17.) számú ha-
tározatát visszavonja, és a Zsótér Pálnéval 2001. január 1-jén 
kötött, jelenleg is joghatályos szerződést eredeti állapotában 
továbbra is hatályosnak tekinti 2009. november 30-ig. Így az 
eredeti szerződésnek megfelelően Zsótér Pálnénak a tűzoltó-
szertár 45,95 m2-es területéért továbbra is az eredeti 10 000 
Ft/m2/év + áfa bérleti díjat kell megfizetnie a szerződésnek 
megfelelően.

Zsótér Pálnénak a tűzoltószertár garázsát a bérbevétel időpont-
jában átvett állapotnak megfelelően kiürített, kitakarított ál-
lapotban kell visszaadnia legkésőbb 2008. november 30-ig, 
melyet a műszaki csoportnak kell átvennie. 

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

A Pannon GSM Távközlési Zrt. által  
létesítendő bázisállomás kérdésének ismételt  

megtárgyalása
180/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pan-

non GSM Távközlési Zrt.-vel (2040 Budaörs, Baross u. 165.) 
mint bérlővel az előterjesztésnek megfelelően bérleti szerző-
dést köt.

Megbízza a polgármestert a módosított feltételeknek megfelelő 
szerződés aláírásával.

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

A szolgáltató a víztorony használatát kérte, hogy arra átjátszó 
antennát helyezhessen el. 

A beruházás lehetővé teszi a modern 3D-s technológia igénybe-
vételét. Emellett vélhetően javulni fog a jelenlegi szolgáltatás 
minősége is.

A 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 
jóváhagyása

181/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás belső ellenőrzését megbízza, hogy polgár-
mesteri hivatal vonatkozásában az alábbi témaköröket vizs-
gálja meg 2009. évben: 

– tárgyieszköz-gazdálkodás és vagyonrendelet vizsgálata, 
– 2008. évi zárszámadás, pénzügyi és szabályszerűségi ellenőr-

zése,
– 2008. évi normatívaelszámoláshoz szolgáltatott intézményi 

adatok ellenőrzése.
Megbízza a jegyzőt, hogy a jóváhagyott ellenőrzési tervvel kap-

csolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő:  2008. november 20. 

A 132/2008. (IX. 08.) számú képviselő-testületi  
határozat visszavonása

182/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

132/2008. (IX. 08.) számú képviselő-testületi határozatát az 
előterjesztésben részletezett okokra tekintettel visszavonja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. november 20. 

A visszavont határozat a mezei őrszolgálat által használt Lada 
Niva terepjáró cseréjére vonatkozott. 

Akkor úgy döntött a testület, hogy gazdaságtalan a gépjármű ja-
vítása, helyette egy szintén használt, de jó állapotú, ugyanolyan 
típusú gépkocsi megvásárlását határozták el. A beszerzésre 
950 000 Ft-ot bocsátottak rendelkezésre. 

Időközben kiderült, hogy a kiszemelt gépkocsi csak külsőre jó ál-
lapotú, műszakilag azonos gondokkal küzd, mint a meglévő 
Lada Niva, amelynek javítására időközben kedvezőbb ajánlat 
érkezett. Emiatt kellett visszavonni a korábbi határozatot.

HaTáROZaTOK
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
183/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

214/2007. (XI. 26.), 53/2008. (III. 31.), 64/2008. (IV. 21.), 
69/2008. (IV. 21.), 72/2008. (IV. 21.), 86/2008. (V. 19.), 
132/2008. (IX. 08.), 145/2008. (IX. 29.), 159/2008. (X. 20.), 
163/2008. (X. 20.), 167/2008. (X. 20.), 169/2008. (X. 20.), 
175/2008. (X. 20.) számú határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja. 

2. A 64/2008. (IV. 21.) számú képviselő-testületi határozat ha-
táridejét 2009. június 30-ig meghosszabbítja.

3. A 86/2008. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat határ-
idejét 2009. március 1-ig meghosszabbítja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. november 20.

Tájékoztatás az ivóvízjavító programról
184/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium keretein belül 
Újkígyós egészséges ivóvízellátásával kapcsolatosan kerüljön 
tervezői kidolgozásra – a regionális hálózatba történő bekap-
csolás lehetősége, valamint az önálló víztisztítás lehetősége 
mellett – harmadik változatként, megfelelő vízbázisra épít-
ve, más önkormányzatokkal társulva, kisméretű projekttársa-
ság létrehozásának lehetősége is. Az ezzel kapcsolatos előzetes 
együttműködési nyilatkozatot a képviselő-testület jóváhagyja.

A dél-alföldi ivóvízminőség-javító programban való részvéte-
lünkkel kapcsolatos ügyek koordinálására Újkígyós Nagyköz-
ség Képviselő-testülete ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek 
tagjai Szebellédi Zoltán polgármester, Oláh Timót alpolgár-
mester, Farkas Szabolcs képviselő, dr. Csatlós László jegyző és 
Schalbert Géza, a Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. november 20.

Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú 
Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási 

Társulás alapító okiratának módosítása
185/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Med- 

gyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informa-
tika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás alapító ok-
iratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

13.) A társulás tevékenysége szakfeladat szerint:
64 201 – 3 Távközlés (2008. október 1-től)
64 202 – 4 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése   

(törölve 2008. 10. 31-től)
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2008. november 18. 

Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata
186/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 20 szegénysorban élő óvodás, illetve általános isko-

lás korú gyermek ellátására pályázatot nyújt be a Gyermekét-
keztetési Alapítványhoz ,,Mindenki ebédel 2009.” címmel. 

Az önkormányzat által biztosított saját erő a pályázat 10%-a, ösz-
szesen 150 000 Ft, melyet a 2009. évi költségvetésében biztosít.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. november 20.

A fogyatékosok nappali ellátásához  
öltözőszekrények megvásárlása

187/2008. (XI. 17.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az „Ezüstág” Gondozási Központnak engedélyezi 
60 fő részére az öltözőszekrény megvásárlását. A beszerzésre 
636 000 Ft + áfa (763 200 Ft) összeget biztosít a tartalékalap 
terhére. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésével.

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

Beszámoló Újkígyós Nagyközség Önkormányzata  
2008. évi költségvetésének I–III. negyedéves 

teljesítéséről
193/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja.

Az I–III. negyedév gazdálkodási tapasztalatait a további gazdál-
kodás során figyelembe kell venni.

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

Visszavonták a saját forrás biztosításáról szóló  
határozatot

194/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Gyula és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
tagjaként korábban a kistérség által tervezett „Állati hulladék 
elhelyezése” című projekthez a saját forrás biztosításáról szó-
ló 78/2005. (VII. 18.) számú határozatát visszavonja, egyben 
utasítja a pénzügyi osztályt az ezzel kapcsolatos könyvelés-
technikai intézkedések megtételére.

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

Visszalépés a „Fecskeház építése” projekt  
megvalósításától

195/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 2002-ben tervezett „Fecskeház építése” című 
projekt megvalósítási szándékától visszalép. Az erre a célra ké-
szíttetett tervek kifizetett költségét (777 563 Ft), mint meg-
hiúsult beruházást, a befejezetlen beruházások költségtételből 
törölni kell, egyben utasítja a pénzügyi osztályt az ezzel kap-
csolatos könyveléstechnikai intézkedések megtételére.

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

HaTáROZaTOK
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Újkígyós Nagyközség Önkormányzata  
2009. évi költségvetési koncepciója megtárgyalása

196/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-

gadja a 2009. évi költségvetési koncepciót. A további terve-
zőmunka szakaszában törekedni kell az ÖNHIKI (önhibáján 
kívül hátrányos helyzetbe került település) elkerülésére.

A közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatását folyamato-
san biztosítani kell.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a koncepcióban megha-
tározott beruházási célok kerüljenek a költségvetés előkészíté-
seként kidolgozásra.

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés részletes tervezése kez-
dődjön meg, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezet kerüljön előterjesztésre a képviselő-testület 
elé. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő:  költségvetési rendelettervezet beterjesztése  

2009. február 28.

Kerékpárút hómentesítéséhez eszközök beszerzése
197/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a kerékpárút hó- és jégmentesítési feladatainak 
megoldása érdekében egy vonólapot és egy sószóró adaptert 
a Vízmű Kft. vásároljon meg és adja kölcsön a településnek. A 
képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.

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

Döntés csekély értékű adómentes ajándékozásról
198/2008. (XII. 01.) számú KT-határozat:
(Szavazás eredménye: 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóinak cse-
kély értékű ajándék címén adómentes juttatást ad, melyre  
2 675 000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére. 

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

HaTáROZaTOK

Tisztelt Lakosok, Tulajdonosok és Bérlők!

Ezúton értesítjük, hogy Újkígyós– 
Kétegyháza tágabb környezetében, a 
Szolnoki Bányakapitányság engedé-
lyével, a Magyar Horizont Energia Kft. 
megbízása alapján az Acoustic Geofi-
zikai Szolgáltató Kft. területi szeizmi-
kus méréseket fog végezni.

A mérések célja földgáz- és kőolaj-
telepek kutatása. Ha a területen a ku-
tatások sikerrel járnak, akkor a Magyar 
Horizont Energia Kft. 1-2 éven belül 
megkezdi a termelést, és ez a környék 
gazdasági fellendülését, számos mun-
kahely keletkezését eredményezné.

Méréseket lakott területeken belül 
és kívül is végzünk. A mérések első fá-
zisaként földmérők kitűzik és karókkal 
ideiglenesen megjelölik a mérések he-
lyeit. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
ha ilyen jelzőkarót lát, akkor ne húzza 
ki a helyéről, és ne dugja át máshová. 
Ha elkerülhetetlenül szükséges annak 
eltávolítása, akkor fektessék a földre, a 
kitűzött pont mellé.

Ezt követően – néhány nappal ké-
sőbb – a földön rezgésérzékelő kis mű-
szereket és ezek összekötő kábeleit 
helyezik le munkatársaink a karókkal 
kijelölt vonalak mentén. A rezgésér-
zékelők speciális eszközök, szeizmi-
kus kutatáson kívül semmi másra nem 
használhatók. A rezgésérzékelő mű-

szereket összekötő, narancssárga ká-
belekben hajszálvékony erek futnak, 
amelyek fémkinyerésre alkalmat-
lanok, a műanyag leégetése során a 
fémszál is elég. Kérjük, hogy az önök 
számára egyébként teljesen használ-
hatatlan eszközöket és vezetékeket ne 
szedjék fel a földről, és ne helyezzék át 
máshová. Az eszközök kihelyezésétől 
számított néhány héten belül befejez-
zük a mérést, és eltávolítjuk azokat, a 
rövid ideig tartó kellemetlenségért el-
nézést kérünk.

A szeizmikus rezgéseket – melyek 
a földbe behatolnak, majd különböző 
felületekről visszaverődnek – nehéz-
gépjárművekre épített speciális vib-
rátorokkal hozzuk létre. A vibrációs 
mérések befejezése után a rezgésérzé-
kelőket, kábeleket, jelölőkarókat a te-
rületről elszállítjuk.

Esetenként előfordulhat, hogy egy 
területre vissza kell térni, ezért a mé-
rések és a rezgésérzékelő műszerek el-
távolítása után a kitűzőkarókat, kérjük, 
önök továbbra se távolítsák el, azok 
összegyűjtéséről mindenképpen gon-
doskodni fogunk.

E tevékenységek, az eszközöket 
szállító kisteherautók és a vibrátorok 
mozgása taposási károkkal jár együtt. 
Ezeket a bányakárokat a Bányatörvény 
előírásai alapján (lásd Bányatörvény 
37. §, 38. §) a kutatóvállalat megtérí-

ti a földtulajdonosoknak/bérlőknek. A 
mérésekkel okozott károkat a vállalat 
kárszakértői a mérések befejezése utá-
ni 30. napig, szükség esetén a károsult 
jelenlétében, felmérik és megtérítik.

Amennyiben a tevékenység vagy a 
kárbecslés során kérdései, észrevételei 
vannak, a területileg illetékes falugaz-
dászhoz is fordulhat.

Abban az esetben, ha a mérések 
időpontjával ütközne az ön mezőgaz-
dasági tevékenysége, kezdeményezzen 
egyeztetést a vállalat kutatásszervező-
jénél (Nagy Csaba, 06-20/574-0854; 
Erdei József,  06-20/573-5969).

A teljes munkára becsült időtartam: 
2008. december – 2009. április. Az 
újkígyósi  mérésekre várhatóan január 
első felében kerül sor.

Megértésüket és együttműködésü-
ket előre is köszönjük.

Molnár Imre
ügyvezető igazgató

ACOuSTIC  
Geofizikai Szolgáltató Kft.

1053 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b
Tel.: 1/370-1950,  fax: 1/370-2304

Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról
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Ellátandó feladatok:
–  A munkaszervezet éves ellenőrzési terve 

alapján végzi a társuláshoz tartozó önállóan 
gazdálkodó költségvetési Intézmények és a 
társuláshoz tartozó önkormányzatok költ-
ségvetési, átfogó, cél- és témaellenőrzéseit.

–  Írásos anyagot készít az ellenőrzések során 
megállapított tényekről, javaslatot tesz a 
szükséges intézkedésekre.

–  A külső szervezetekkel kötött feladatellátási 
megállapodásban az ellenőrzéssel kapcso-
latos feladatok koordinálása és bonyolí- 
tása.

A munkavégzés helye: 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás, 5600 Békéscsa-
ba, Szent I. tér 9., ill. a társulás valamennyi 
intézményei és önkormányzatai székhelye.

Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidős.
Pályázati feltételek: 
–  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és emel-
lett legalább mérlegképes könyvelői vagy 
ezzel egyenértékű képesítés,

–  költségvetési szervnél eltöltött legalább 
egy év gyakorlat, 

– büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  

bizonyítványt,

–  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul.

A jogviszony és  időtartama: 
–  jogviszony: a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. Tv. 76. § (1) bek.,
–  időtartam: egy év határozott idő, 3 hónap 

próbaidő kikötésével.
Az álláshely betölthető:
– az elbírálást követően azonnal.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2008. december 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
a pályázatot zárt borítékban „Belső ellenőri 
pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Bé-
késcsabai Kistérségi Társulás munkaszerve-
zetéhez: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételé nek 
helyei:
–  a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-

mányzati Kistérségi Társulás internetes ol-
dala,

–  a társulás intézményeinél és a tagtelepülé-
sek polgármesteri hivatalainál,

–  helyi újság: Békés Megyei Hírlap.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kér-
hető dr. Banadics Attila munkaszervezet-ve-
zetőtől a 66/445-853-es telefonszámon. 

Ellátandó feladatok: 
–  Az önkormányzat területén jelentkező  

műszaki adminisztratív ügyek intézése.
–  Kapcsolattartás az önkormányzat és  

a lakosság, a civil szervezetek, illetve  
a média között.

–  Ügyfelek tájékoztatása, telefonközpont  
kezelése.

–  Egyéb adminisztratív munkák végzése.
Általános feltételek, szakmai elvárások:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– középfokú iskolai végzettség,
– számítógép-felhasználói ismeretek.
Előnyt jelent:
– műszaki szakközépiskolai végzettség,
– gyors- és gépírás,
– jó szervezőkészség,

– jó kommunikációs képesség,
– közigazgatási alapvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2008. december 20.

A pályázat elbírálásának határideje:  
2008. december 23.

Az állás 2009. január 1. napjától betölthető.

A pályázathoz csatolandó:
Szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló 
okmányok egyszerű másolata.
(További felvilágosítás kérhető: 
dr. Csatlós László jegyzőtől a 30/515-9007-es 
telefonszámon.)

anyaKönyVI hírEK
Halálesetek:

Fodor József, született: 1953. október 24., 
elhunyt: Budapest, 2008. november 12., 
volt budapesti és Újkígyós, Kossuth u.  
56. szám alatti lakos.   
Életében mindenkihez volt pár jó szava, se
gítőkészen, emberségesen élt.

Cz. Kiss Pál, született: 1933. szeptember 
16., elhunyt: Békéscsaba, 2008. novem-
ber 13., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. 
szám alatti lakos.

Gajda János, született: 1945. május 1., el-
hunyt: Újkígyós, 2008. november 16., 
volt Újkígyós, Széchenyi u. 21. szám 
alatti lakos.

Bolygó (Balogh) Béla, született: 1923. ja-
nuár 26., elhunyt: Újkígyós, 2008. no-
vember 20., volt Újkígyós, Hosszú u. 70. 
szám alatti lakos.

Fáber Jánosné, született: 1942. október 15., 
elhunyt: 2008. november 21., volt Új-
kígyós, Arany János u. 37. szám alatti  
lakos.

Petró János, született: 1937. október 1., el-
hunyt: Békéscsaba, 2008. november 25., 
volt Újkígyós, Jókai u. 32. szám alatti  
lakos.

Nátor János, született: 1925. augusztus 14., 
elhunyt: Újkígyós, 2008. november 26., 
volt Újkígyós, Hosszú u. 3. szám alat-
ti lakos.

Nagy József, született: 1937. január 28., el-
hunyt: Újkígyós, 2008. december 3., volt 
Újkígyós, Bem u. 9. szám alatti lakos.

Az anyakönyvi hírekben csak azok az ese-
mények jelennek meg, amelyhez az érin-
tettek hozzájárulnak.

FOGAdóóRA
SZEBELLÉDI ZOLTÁN polgármester  

minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra 
között várja fogadóóráján a különböző 

ügyekeben hozzá forduló újkígyósi  
lakosokat, a polgármesteri hivatalban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

munkaszervezete (5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.) pályázatot hirdet
BElSő EllEnőr álláshely betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újkígyós nagyközség Polgármesteri Hivatala

KommunIKÁcIóS-műSzAKI ügyInTéző munkakör betöltésére
pályázatot hirdet


