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Több kisebb és nagyobb mérföldkő 
van minden ember életében. Mai 

világunkban nagyon kevés ideje és ener-
giája van az átlagembernek, hogy ezek-
nél a mérföldköveknél megálljon, egy 
kicsit elidőzzön és végiggondolja a ko-
rábbi életét, hogy felkészüljön az előtte 
álló feladatokra, eseményekre. Az eszten-
dő fordulója is egy kis mérföldkő, talán 
legkisebb a többi között: nem hasonlít-
ható a felnőtté váláshoz, a házassághoz, 
gyermekeink születéséhez. Mégis szin-
te minden ember „megáll” ilyenkor egy 
pillanatra, számba veszi az előző év tör-
ténéseit, egyenleget von, ennek alapján 
tervezi meg a következő esztendőt. 

Mi is megtehetnénk ezt a település 
életében, meg is fogjuk tenni a különbö-
ző előttünk álló képviselő-testületi na-
pirendi pontokban. Minden újkígyósi 

lakos külön-külön is megteszi ezt, hi-
szen ki-ki vérmérséklete szerint íté-
li meg a településen történteket, attól is 
függően, hogy az az esemény mennyire 
érinti közvetlenül a saját életét. 

Kerékpárút épült. Akinek minden-
nap kerékpárral jár a gyermeke iskolá-
ba a Szent Imre-telepről, az bizonyára 
megnyugvással vette, hogy nagyobb biz-
tonságban tudhatja a gyermekét. Az az 
idős ember, akit korábban megrémí-
tett a mellette elsuhanó autók sokasá-
ga, most nyugodtan indulhat útnak, akár 
a piacra megy ki, akár az orvoshoz kell 
elmennie. De biztos vannak olyanok is, 
akik fölösleges pénzkidobásnak értéke-
lik vagy éppen kellemetlenségük támadt 
belőle, hiszen közvetlenül a kerékpárút 
mellett laknak.

Játszótér épült a zárdaiskola mellett. 
Voltak, akik túlzással úgy jellemezték 
ezt, hogy évtizedek óta most épült va-
lami a portasiaknak. Pedig nem így van 
ez, no meg nemcsak az ott lakók örül-
tek ennek, hanem szinte minden kígyósi 
gyermek birtokba vette az így megújult 
teret. Persze a zaj esetleg zavarhatja az 
ott lakókat, meg hát ezt a pénzt is költ-
hettük volna másra, vagy legalábbis ka-
matoztathattuk volna a bankban.

Akadálymentesítettük a polgármes-
teri hivatalt, a belső terek egy részét 
felújítottuk, az ügyfelek méltó fogadá-
sára átalakításokat végeztünk. Újkígyósi 
származású művész kezei által készül 
egy nagyon szép ólomüveg ablak a vá-
rakozótér belső díszítésére, amelyet egy 
nagylelkű adomány által valósíthatunk 
meg. Sokan vannak, akik örülnek ennek, 
de akad, aki ebben a gazdasági helyzet-
ben rosszallja, hogy ilyen dolgokkal is 
foglalkozunk. 

Szép dolgok is történtek 2008-ban. 
Rengeteg segítséget kaptunk a mun-
kánkhoz, persze voltak olyanok is, akik 
gáncsoskodtak. Nagyon sok ember fá-
radságos munkája által tettük a napi fel-
adatokat, azokat is, amelyek nem ilyen 
látványosak. Hiszen kinek tűnik fel az 
orvos, a hivatalnok, a tanár, az óvónő, a 
dadus vagy éppen a takarítónő munká-
ja – legtöbbször csak akkor, ha valami 

miatt elmaradt, vagy éppen „bal lábbal 
kelt föl” ő is aznap. Köszönet a község 
minden lakójának, aki csak egy kicsivel 
is hozzájárult közös ügyeink megvalósí-
tásához!

Persze sok olyan esemény is volt, ami-
re nem szívesen emlékszünk: a nehézsé-
gek, a kudarcok, több mint száz ember 
munkahelyének megszűnése. Értetlenül 
állunk, hiszen nem lehet igazán felfogni, 
hogy abban az országban, ahol az em-
berek többsége tisztességesen dolgozik, 
hogy lehet, hogy egyre csak lefelé me-
gyünk és szinte mindenkinek bizonyta-
lan a megélhetése.

Mit is mondhatnék a jövőre nézve? 
Tudjuk azt, hogy nehéz év előtt állunk. 
Barátaink, ismerőseink körében meg-
tapasztaljuk az elkeseredést, a kilátásta-
lanság érzését. Ha tudunk, segítünk, ha 
nem, akkor is mellé állunk, egy jó szót 
szólunk. Jóban, rosszban egymás mel-
lett vagyunk. Fontos, hogy lelket önt-
sünk egymásba. Talán most az lehet a 
reális cél, hogy átvészeljük ezt az idősza-
kot, de egy kicsit mindannyian tegyünk 
a jobbért! A rossz dolgok többsége nem 
magától keletkezik: emberek mulasz-
tása, hibája, bűnei, szándékos rombo-
lása okozza. De talán ez arra jó, hogy 
az addig egymástól távol lévő embe-
rek közelebb kerüljenek egymáshoz, az 
irigységet felváltsa a segítőkészség, a 
széthúzást az összetartás, a hitetlenséget 
a lelkek megerősödése, a belső és a kül-
ső megújulás. Mert a Lélek erejével cso-
dákra is képesek vagyunk! 

Adjon az Isten ilyen csodákat ebben 
az új esztendőben!

Szebellédi Zoltán polgármester

A Lélek erejével …

Szőke István Atilla:

Adna Isten…
Adna Isten, fénylő fákat,
tetejére termő ágat,
olyat, ami felhőn fekvő,
mennyországig feltekergő.  

Adna Isten száz kovácsot,
üllőn pengő kalapácsot, 
nagy-lángoló büszkeséget,
olyat, ami lelket éget.

Adna Isten boldogságot,
minden nőnek anyaságot,
anyatej-csepp, úgy ragyogjon,
mint szép csillag a Tejúton.

Adna Isten bátorságot, 
erős, gazdag, víg országot,
dolgos apáink reményét,
hogy őrizzük régi fényét.

Adna Isten új iskolát,
régi hitű igaz csodát,
a jövőnek menedékét,
rangot óvó földi békét.

Adna Isten jó tanítót,
tisztes álmú boldogítót,
olyat aki okít, nevel,
ősi tudást így ünnepel.

Simon András grafikája: A Lélek ere-
jével  (forrás: www.simongaleria.hu)
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Könyvajánló

MÜLLER PÉTER: 
Szeretetkönyv 

A Szeretetkönyv 
továbbvisz a sors-
problémák, az 
önmegértés és a 
másik ember meg-
értésének útján. A 
Szeretetkönyv egy 
beszélgetőtárs. Is-
meri kérdésein-
ket, vívódásainkat. 
Az író tudja, hogy 

amikor a nő-férfi kapcsolatról, a szexu-
alitásról, az anya-gyerek viszony nehéz-
ségeiről, az Istenszeretetről, a magány 
feloldásáról, szeretteink elvesztésé-
ről faggatjuk, ezek a kérdések igazából 
mindig a szeretet egyetlen, legnagyobb 
kérdésére vezethetők vissza. Tudja, hogy 
minden gondunk mögött igazából ez 
az egyetlen szó rejlik, ezért evvel szólít 
meg. Szeretni segít.

Séta a polcok között Akik között járunk
Utcáink névAdói nyomábAn

Lieb Mihályként született Kárpátalján, 
Munkácson 1844. február 20-án. Ezt 
a nevét 1868-ig használta. Apja, a ba-
jor eredetű Lieb Leó sótiszt volt Munká-
cson, anyja Reök Cecília.

Szülei korán – hétéves korában 
– elhunytak, így Békéscsabára anyai 
nagybátyjához Reök Istvánhoz került 
1851-ben, aki 1854-ben egy asztaloshoz 
adta inasnak. 14 éves korában Aradra 
ment, ahol koplalás és nyomor között 
tengődött, így visszatért nagybátyjá-
hoz. Ekkor ismerkedett meg Szamossy 
Elek festővel, aki tanítgatta, majd magá-
hoz vette. 1863-ban Szamossy tanácsá-
ra képezni kezdte magát. Pestre ment, 
onnan 1865-ben Bécsbe, majd 1866-tól 
Münchenben, 1868-tól Düsseldorfban 
tanult festészetet. A nagy festő elődök 
közül leginkább Rembrandt holland fes-
tő munkái iránt lelkesedett.

1870 telén kiállította Siralomház cí-
mű festményét Düsseldorfban, amely 
rögtön megtetszett a párizsi Salonnak, 
így eladta. A festményt Párizsban ren-
getegen látták, aranyéremmel tüntették 
ki. Munkácsy ekkor 26 éves volt, a világ-
város leghíresebb festője lett. Ennek ha-
tására 1872-ben áthelyezte műhelyét 
Párizsba, ahol elkészítette legfontosabb 
műveit.

Depressziós lett, öngyilkosságot kí-
sérelt meg.

1873-ban öt műve szerepelt a bécsi 
vi lágkiállításon, majd Barizonba utazott.

1874. augusztus 5-én házasságot kö-
tött Cécile Papier-val. 

A Kolpachról induló, a többek kö-
zött Genfet, Milánót, Velencét, Bécset 
és Pestet érintő nászút egyik állomása 
Békéscsaba volt, ahol műtermet rende-
zett be.

1876-ban bemutatta a Műteremben 
című festményt. 

1878-ban a párizsi világkiállításon 
Milton című festményével szerepelt. 

1881-ben elkészült a Krisztus Pilá-
tus előtt. 

1882-ben Budapesten nemességet 
kapott Ferenc Józseftől.

1886-ban megfestette Haynald Lajos 
kalocsai érsek, Liszt Ferenc, Paál László 
portréját. 

1887-ben felkérték a bécsi Kunst his-
torisches Museum mennyezetképének 
megfestésére.

1891-ben hozzáfogott az akkor épülő 
országház számára megrendelt Honfog-
lalás című képhez, 1893-ban fejezte be.

1896-ban visszautazott Párizsba. 
Egyre romló idegállapota miatt szana-
tóriumba szállították. 1900. május 1-jén 
halt meg.

Fiatalkorában szifiliszt kapott, amely-
ből kigyógyult ugyan, de később visz-
szaesett, és ebben halt meg. Világhírű a 
Siralomház című képével lett.

Tájképfestészete és magyar történe-
lemmel foglalkozó képei is figyelemre 
méltóak.

Debrecenben a Déri Múzeum őrzi 
az úgynevezett Krisztus-trilógiát (Ecco 
homo, Krisztus Pilátus előtt, Golgota ). 
E trilógiával fejezte ki Munkácsy a ke-
resztény Európához való tartozásunkat.

Munkácsy Mihály 

Ebben a rovatban Újkígyós nagyközség közterületeinek névadóit mutatjuk be. 
Születési vagy halálozási évfordulóhoz kapcsolódva röviden bemutatjuk az is-
mert személyiségek életútját, alkotásait. kérjük az olvasókat, tartsanak velünk 
újkígyósi sétáinkon! Ez alkalommal munkácsy mihály életének főbb fejezete-
it ismertetjük.

Rendezvények 
éS ebéd-előfizetéSi  

lehetőSég 
a napközis konyhában

A napközis konyha felhívja  
az újkígyósi lakosok figyelmét,  
hogy kapacitásbővülés miatt 

külső személyek számára is  
lehetőség van 

ebéd előfizetésére. 

egy adag: 590 ft.

Vállaljuk továbbá  
hidegtálak, egytálételek, 
teljes menü ételkészítést  
családi rendezvényekre. 

Ebédlőnk 60 főig teljes körű  
helyszíni vendéglátást is biztosít.

További információ kérhető  
a 66/256-322-es telefonszámon 
vagy személyesen a helyszínen 

Babella Máriától.
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– Meglepetés volt-e a kitüntetés, vagy szá-
mított rá?

– Kaposváron a kitüntetésre felter-
jesztettek listája lakossági javaslatok fi -
gyelembevételével készül. Arról tudtam, 
hogy két évvel ezelőtt, amikor átadták 
az általam készített A szabadság angyala 
’56-os emlékművet, Kaposvár polgárai kö-
zül többen úgy gondolták, megérdemel-
nék valamilyen díjat, kitüntetést. Úgy 
látszik, mostanra érett be ez a kezdemé-
nyezés. Két év nagy idő, az ember nem 
számolgat, vajon idén megkapom-e, ha-
nem teszi a dolgát. Így meglepetés volt, 
és természetesen nagy öröm is. Nyil-
ván véletlen az egybeesés, mégis érde-
kes: éppen harminc éve telepedtünk le 
Kaposváron férjemmel, Csernák Árpád 
íróval, színművésszel, aki jelenleg a Bú-
vópatak kulturális lap főszerkesztője, és 
két fi unkkal, Mátéval és Bálinttal, akik 
szintén alkotó emberek és munkatársa-
ink, így ez egyben egy jubileumi aján-
dék is, ahol nemcsak mint művészt, de 
mint embert, családanyát, háziasszonyt, 
pedagógust is elismertek a város lakói.

– Lehet tudni valamit arról, hogy há-
nyadmagával szerepelt a felterjesztettek 
listáján?

– Erről nincs információm, de úgy 
tudom, amióta létrehozták a „Kaposvár 
Városért” kitüntető címet, én vagyok a 
harmadik művész, aki ezt megkapta Ka-
posváron. Megható és felemelő érzés, 
hogy szülőfalumtól és választott szű-
kebb pátriánktól is a legmagasabb ki-
tüntetéseket kaptam. Büszkén viselem 
az elismeréssel járó gyűrűket, megtisz-
telő, hogy érdemesnek tartottak rá, és 
fontosnak érzem mindenhol „hirdetni” 
mindkét település értékeit, Újkígyósét 
és Kaposvárét egyaránt.

– Pedagógusként, alkotóként milyen 
időközönként van módja hazalátogatni?

– Sajnos a nagy távolság és a sokfé-
le elfoglaltság miatt csak két-három ha-
vonta tudok eljönni édesanyámhoz, de 
most volt a látogatásnak más oka is.

– A Hazaváró Díszkút? Hiszen a ja-
vaslatokat fi gyelembe véve a képviselő-
testület ezt az elnevezést adta Újkígyós 

leendő köztéri alkotásának, melynek ma-
kettjét már a hazavárón is láthatták.

– Részben ez is. Az országos szakmai 
testület lektorátusa mostani hazajöve-
telemkor jár Újkígyóson, hogy megte-
kintse a díszkút makettjét és elmondja 
szakmai észrevételeit. 

– Ez most azt jelenti, hogy meg kell vál-
toztatni a terveket, ha azt mondják?

– Erről nincs szó, de mint mond-
tam, javaslatokat fogalmazhatnak meg, 
amit megfontolhat az alkotó. A Haza-
váró Díszkúttal kapcsolatban nem hi-
szem, hogy olyan észrevételt tesznek, 
amely miatt át kellene alakítani a ter-
veket, hiszen igazából a környezetbe il-
leszkedést, körplasztika lévén a minden 
nézetből jól megkomponáltságot, illetve 
– miután fi gurális alkotás is egyben – az 
emberi alak arányait, mozgásait vizsgál-
ják. Meg persze azt is, hogy kifejezi-e 
azt, amit a művész, a megrendelő elkép-
zelt, láttatni kíván.

– Úgy tűnik tehát, hogy ezzel nem lesz 
gond. De mi a másik oka a hazalátogatás-
nak, hiszen említette, hogy csak részben ap-
ropó a lektorátus látogatása.

– Egy eléggé rendhagyó kezdemé-
nyezés részese lehetek, ami szintén 
megtisztelő. A polgármester úr számos 
újkígyósi vagy újkígyósi kötődésű al-
kotót – egyelőre csupán a képzőművé-
szettel foglalkozókat – meghívott egy 
tanácskozásra. A több mint két órás, 
tartalmas, kötetlen beszélgetésen kide-
rült, szükséges, hogy a különböző te-
rületeken alkotók találkozhassanak, 
véleményt cserélhessenek, segítsék egy-
mást, „egyengessék” a fi atalok útját. 
Fontos ez, mert ritka, hogy a szülőfalu-
hoz kötődők a magánéleti kapcsolatai-
kon túl megfogalmazzák a közös tenni 
akarás igényét is, egymásért és Újkígyó-
sért egyaránt. Több dolgot határoztunk 
el. Egyrészt a következő alkalomra sze-
retnénk minél több, többféle területen 
alkotó embert meghívni (irodalommal 
foglalkozókat, énekeseket, hangszeres 
előadókat…). Ebben a bővebb körben 
is tartalmas együtt gondolkodásra szá-
mítok. Másrészt felvetődött, hogy vala-

milyen hivatalos formába kellene önteni 
kezdeményezésünket, tehát meghívunk 
egy civil szervezetekkel foglalkozó jo-
gászt lehetőségeink feltérképezésére. 
Addig is, amíg eldől, melyik utat cél-
szerű választanunk, „nevet adtunk a 
gyereknek”, vagyis magunknak. Min-
denféle jegyzőkönyvi procedúra nélkül 
megalakítottuk az „Újkígyósi Művésze-
ti Baráti Társaságot”. Körvonalazódnak 
céljaink is, de ez természetesen bővülni 
fog. Egy biztos, mindenképpen szeret-
nénk a volt mozi épületét visszaállítani 
a lakosság szolgálatába, újrafogalmazva 
annak funkcióját.

Időközben a díszkút szakmai zsűrizé-
se megtörtént (január 29-én), melyen a 
szakértők részletes elemzése teljes mér-
tékben pozitív volt, azaz a művet szép-
nek, jónak, megvalósításra alkalmasnak 
ítélték.

Szamosvári Zsolt

Rangos elismerés Újkígyós díszpolgárának
A 2009-es év magas szintű elismeréssel kezdődött gera katalin szobrász-
művész számára. A város lakói két éve kezdtek aláírásgyűjtésbe, melynek 
eredményeként 2009. január 23-án kaposvár az újkígyósi születésű mű-
vésznek adományozta a kaposvár városért kitüntető címet. Legutóbbi 
hazajövetelekor beszélgettünk Újkígyós díszpolgárával.

gera katalin Szita károly polgármes-
tertől vehette át a „kaposvárért” ki-
tüntető címet

Fotó: SOnlInE / Kovács Tibor
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A2008. év végén, 2009 elején több 
változás történt a polgármesteri 

hivatal személyi állományában. 
Az adóügyi ügyintéző kollegánk, 

Újfaluczki Jánosné egészségi állapotára 
tekintettel közszolgálati jogviszonyának 
megszüntetését kérte, mely alapján azt 
közös megegyezéssel 2008. december 
hónap végén megszüntettük. Helyére 
– belső átcsoportosítás révén feladat-
körének részben történő megtartásá-
val (pályázati referens, földkifüggesztés, 
mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyin-
tézés) – Harangozó Nóra kolléganőnk 
került, aki a jövőben adóügyi ügyintéző-
ként is közreműködik. 

Hosszú évek megoldatlan problémá-
ját sikerül orvosolni a kézbesítő-kisegítő 
munkakör betöltésével. A feladattal Ko-
vács Zoltán munkatársunkat bíztuk meg, 
aki két pályázó közül nyerte el a pályá-
zatban kiírt munkakört. Kovács Zoltán 
korábban közhasznú foglalkoztatott-
ként, a munkaügyi központ támogatá-
sával már rövid ideig ellátta a feladatot, 
munkájával nagyon meg voltunk elé-

gedve. A létesített közalkalmazotti jog-
viszony létszámkeret-változást és így 
többletkiadást nem jelentett, hiszen azt 
a korábban nyugdíjba vonult kolléga 
státuszának terhére létesítettük.

A korábbi években számos kísérletet 
tettünk a kézbesítés megoldására, azon-
ban ezek a kísérletek a kézbesített anya-
gok nagy mennyisége és az abba bevont 
nagyszámú dolgozó miatt nem voltak 
sikeresek. Az önkormányzati értesítő 
folyamatos kihordása, valamint a szilárd 
hulladék elszállítása kapcsán, a díjcsök-
kentés érdekében kötött megállapodás 
alapján, a számlák kézbesítése fokozot-
tan indokolják a munkaerő alkalmazá-
sát, aki a piaci helypénzek szedését és a 
mázsaházi mérlegelést is végzi.

Terveinknek megfelelően kialakítot-
tuk a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati terét is. Annak hivatalos átadása 
még nem történt meg, de a tapasztalat-
szerzés érdekében már kísérleti jelleggel 
működtetjük.

Az ügyfélszolgálati pultban egy új 
kolleganőt alkalmazunk, aki emellett, a 

műszaki csoport tagjaként, ellátja a mű-
szaki ügyintézői és az önkormányza-
ti kommunikációs feladatokat is, mely 
feladatkör az önkormányzat és a média, 
valamint a civil szervezetekkel, más ön-
kormányzatokkal és hatóságokkal való 
kapcsolattartás színvonalának emelését 
is célozta.

A kiírt pályázatra 21-en jelentkeztek, 
Gedó Gyöngyi újkígyósi lakost találtuk 
legalkalmasabbnak a munkakörre.

Az ügyfélkapu, reményeink szerint, 
segít az ügyfelek ügyeinek (az előadók-
kal összehangolt) intézésére, a felesleges 
várakozások és az információhiányból 
adódó anomáliák – szándékaink szerinti 
– megszüntetésére.  

A polgármesteri hivatal személyi ál-
lománya folyamatosan változik, ezekre 
a változásokra a leggyakrabban az élet 
késztet bennünket. Azonban ilyenkor és 
más, tervezett esetekben is a cél a haté-
konyság, a szervezettség, a magas fokú 
munkavégzés és a gazdaságossági szem-
pontok szem előtt tartása.  

Dr. Csatlós László jegyző

Változások a hivatali szervezetben

Segítsünk az újkígyósi  
szervezeteknek

Tisztelt Újkígyósiak!
Az adóbevallások határidejének közeledtével ezúton közöl-
jük azon civil szervezetek adószámát, amelyek jogosultak az 
1% fogadására. Kérjük önöket, támogassák újkígyósi szerve-
zeteinket! Amennyiben tudomásuk van más jogosultsággal 
rendelkező, de az alábbiakban fel nem sorolt egyesületről, ala-
pítványról, kérjük, jelezzék azt elérhetőségeinken. 

A szerkesztőség

„Mindenki ebédel 2009”
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 2008 novembe-

rében pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Ala-
pítványhoz „Mindenki ebédel 2009” címmel. A pályázat 20 
gyermek rendszeres táplálkozását kívánta elősegíteni, visz-
sza nem térítendő támogatással. A képviselő-testület által be-
nyújtott pályázatot kedvezőtlenül bírálta el a kuratórium. 

A döntést szomorúan vette tudomásul a testület, mert így 
nincs lehetőség a nagyközségben élő, hányatott sorsú gyerme-
kek ellátását támogatni.

Január 1-jétől a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodát mű-
ködtet a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál. Az 
iroda üzemeltetője: Lőrincsik Péter. Kérjük a lakosságot, 
hogy a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos ügyeik-
ben, esetleges panaszaik esetén az üzemeltetőt szívesked-
jenek felkeresni személyesen a polgármesteri hivatalban, 
vagy telefonon a 66/256-100/18-as melléken, illetve a 
30/566-8321-es számon.
2009. évi szemétszállítási díjak:

80 l-es tárolóedény  2400 Ft/negyedév
120l-es tárolóedény  2762 Ft/negyedév
120 l-es zsák  212 Ft/db

Újkígyósi Szabadidő SC kick-box szakága 18374508-1-04

Lovassport Klub 18376483-1-04

Újkígyósért Közalapítvány 19059765-1-04

Polgárőrség 18371299-1-04

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 18378409-1-04

Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 18370432-1-04

Újkígyósért Nagycsaládosok Közhasznú Szervezete 18378698-1-04
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének  
Kígyósi Csoportja 19052500-1-04

Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány 18380039-1-04

Vadásztársaság 19977771-2-04

Magyarországi Baptista Egyház 19818513-2-42
Újkígyósi Fiatalokért Egyesület  
(Széchenyi István Általános Iskola egyesülete) 18391242-1-04

TaPPE ügyfélszolgálati iroda  
nyílt a hivatalban
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ÚjkígyóS nAgyközSég önkormányzAtA  
20/2008. (Xii. 16.) rendelete a tengelyen szállított  

települési folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról,  
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról szóló, módosított  

8/2003. (vi. 02.) ör. módosításáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a 15/2004. (VII. 26.) szá-
mú rendelettel módosított 8/2003.(VI. 02.) számú rendeletét 
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1.§
Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rende-

let melléklete lép hatályba.
2.§

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

 Szebellédi Zoltán dr. Csatlós László 
 polgármester jegyző

záradék: Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 
2008. december 15-én megtartott ülésén.

kihirdetve: Újkígyós Nagyközség hirdetőtábláján 2008. decem-
ber 16. napján.

települési folyékony hulladék és a híg trágya elhelyezési és ár-
talmatlanítási díja

1. A képviselő-testület a települési folyékony hulladék szippan-
tási és szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésének és 
ártalmatlanításának díját 1200 Ft/m3 + áfa összegben hatá-
rozza meg. 
A díjfizetés alapját a szennyvíztisztító telep átfolyásmérője ál-
tal mért mennyiség képezi.

2. A képviselő-testület a híg trágya szippantását és ürítőhelyen 
való elhelyezésének díját 1200 Ft/m3 + áfa összegben hatá-
rozza meg. A díjfizetés a szállítóeszköz tartályának térfogata 
alapján történik.

ÚjkígyóS nAgyközSég önkormányzAtA  
21/2008. (Xii.16.) számú rendelete  

az átmeneti gazdálkodásról

Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti 
időszak gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-

gármestert, hogy 2009. január 1-jétől a polgármesteri hivatal 
és intézményei tekintetében a bevételeket folytatólagosan be-
szedhesse és a kiadásokat fedezhesse.

2. §
Az átmeneti időszakban a működési kiadások a központi finan-

szírozás keretei között a 2008. évi működési célú módosított 
előirányzatok előző évi szintjén időarányosan történik.

3. §
Az átmeneti időszakban a 2008. évben költségvetési támogatás-

ban részesülő sport- és civil szervezetek  részére a 2009. évi tá-
mogatás időarányos része – kérelem alapján – kifizethető.

4. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az át-

meneti időszakban a folyamatban lévő beruházással kapcso-
latos fizetési kötelezettséget az érvényes szerződés alapján 
rendezze.

5. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
rendelkezéseit a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet hatály-

balépésének napjáig, de legkésőbb február 28-ig kell alkal-
mazni.

 Szebellédi Zoltán  dr. Csatlós László  
 polgármester jegyző

záradék: Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 
2008. december 15-én megtartott ülésén.

kihirdetve: Újkígyós nagyközség hirdetőtábláján 2008. decem-
ber 16. napján.

  dr.Csatlós László
  jegyző

ÚjkígyóS nAgyközSég önkormányzAtA  
22/2008. (Xii. 16.) rendelete a közterület használatáról  

és a közterület használati díjának megállapításáról szóló, 
7/1995. (ii. 27.) számú ör. módosításáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a közterület használa-
táról és a közterület használati díjának megállapításáról szó-
ló – többször módosított – 7/1995. (II. 27.) számú rendeletét 
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §
Az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezése az alábbi:
„Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete az épített környezet ala-

kításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében, valamint a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint 
rendelkezik:”

2. §
Az önkormányzati rendelet iii. fejezet polgárőrségről szóló 14. 

és 15. §-át hatályon kívül helyezi.
3. §

Az önkormányzati rendelet iv. fejezete iii. fejezetre, az v. feje-
zet iv. fejezetre változik. 

4. §
Az önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdését hatályon 

kívül helyezi, ezért a 16. § (1) bekezdése 16. §-ra változik.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 Szebellédi Zoltán dr. Csatlós László  
 polgármester jegyző

záradék: Megalkotta Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete 
2008. december 15-én megtartott ülésén.

kihirdetve: Újkígyós Nagyközség hirdetőtábláján 2008. decem-
ber 16. napján.

  dr.Csatlós László
  jegyző

REnDElETEK
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A Széchenyi István Általános Iskola  
alapító okiratának módosítása

199/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szé-

chenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítását 
– a jegyzőkönyv melléklete szerint – elfogadja.

Megbízza dr. Csatlós László jegyzőt az intézményben történt vál-
tozás bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételével.

A képviselő-testület a Magyar Államkincstár 2007. évi 
elszámolásmódosítása miatt 2 731 380 Ft normatíva és kamat 
visszafizetését a tartalékalap terhére biztosítja azzal, hogy nem 
ismeri el az iskolaotthonos oktatás normatívával kapcsolatos 
visszafizetési kötelezettségét.

Felelős:   dr. Csatlós László jegyző,  
Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2008. december 19.

A MÁK (Magyar Államkincstár) az iskolaotthonos normatíva 
visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot, mivel – nézetük 
szerint - az iskola alapító okiratában a tevékenység nem sze-
repel. Az iskolában 2004 óta folyik iskolaotthonos oktatás, az 
alapító okirat a napközi otthonos ellátás kifejezést tartalmaz-
za, mely a költségvetési törvény alapján – nézetünk szerint – 
magában foglalja az iskolaotthonos oktatást is.

Az iskolaotthonos oktatásra vonatkozó normatívafelhasználás 
jogosságát a korábbiakban sem a kistérségi belső ellenőrzés, 
sem maga a MÁK nem vitatta.

A MÁK területi szervezetének döntése ellen fellebbeztünk a 
MÁK központi szervezetéhez.

A normatíva visszafizetésére – egyet nem értésünk kinyilvánítá-
sa mellett – az esetleges kamatfizetési kötelezettség elkerülé-
se miatt került sor.

 Pappné Erdős Zsuzsanna

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testülete 2009. évi munkatervének  

elfogadása
200/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2009. évi munkatervet az előterjesztésnek megfelelően elfo-
gadja. Felkéri a bizottságokat, hogy a képviselő-testület mun-
katervének megfelelően alkossák meg saját munkatervüket.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. január 31. 

A Petőfi utca 38. szám alatti önkormányzati ingatlan 
civil szervezetek részére

201/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete úgy dönt, hogy az Újkígyós, Petőfi utca 38. szám alatti 
ingatlan nem hasznosított részét az Újkígyós településen mű-
ködő és azt kérő civil szervezetek részére ingyenesen haszná-
latba adja úgy, hogy a használat kapcsán felmerülő költségeket 
az önkormányzat biztosítja 
Felkéri a polgármestert, hogy a használatra vonatkozó szerző-
déseket kösse meg.

2. A hivatal előkészítése alapján a pénzügyi, településfejlesztési 
és gazdasági, illetve az ügyrendi bizottságok tekintsék át a va-
gyonrendeletet. 

3. A képviselő-testület a Petőfi u. 38. szám alatti ingatlan vonat-
kozásában a „szolgáltatóház” elnevezést rendszeresíti.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  1. pont kapcsán 2008. december 31.  

2. pont kapcsán 2009. március 31. 
3. pont kapcsán 2009. december 31.

Tervezett díszkút névválasztása
202/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 6 igen, tartózkodott: 2)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy a Wenckheim parkban felállításra tervezett 
díszkút neve HAZAVÁRÓ EMLÉKKÚT legyen. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. augusztus 20.

Javaslattétel Békés Megye Képviselő-testülete  
és bizottságai 2009. évi munkaporgramjához

203/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Békés Megye Képviselő-testülete és bizottságai 
2009. évi munkaprogramjához az alábbi javaslatot teszi:

1. A 4431-es és a 4432-es utak kereszteződésében létesítendő 
körforgalom kérdésének megtárgyalása.

2. A Szabadkígyós–Gyula összekötő úton a vasúti keresztezés 
esetleges átépítése kapcsán a települések közötti forgalmi ösz-
szeköttetés fenntartása szükségességének megtárgyalása.

A témakörök előadójára és időpontjára nem tesz javaslatot.
Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. december 19.

A Tessedik Sámuel Főiskola Szent István Egyetembe 
történő beolvadásával kapcsolatos állásfoglalás

204/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támo-

gatja Békés Megye Képviselő-testületének a Tessedik Sámuel 
Főiskola Szent István Egyetembe történő integrálását elíté-
lő, az oktatási intézmény önállóságának megőrzésére irányu-
ló döntését.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. december 19.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
205/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
1. Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te a 85/2008. (V. 19.), 135/2008. (IX. 08.), 139/2008. (IX. 18.), 
147/2008. (IX. 29.), 149/2008. (IX. 29.), 150/2008. (IX. 29.), 
165/2008. (X. 20.), 166/2008. (X. 20.), 168/2008. (X. 20.), 
170/2008. (X. 20.), 171/2008. (X. 20.), 172/2008. (X. 20.), 
176/2008. (XI. 17.), 177/2008. (XI. 17.), 180/2008. (XI. 17.), 
181/2008. (XI. 17.), 182/2008. (XI. 17.), 184/2008. (XI. 17.), 
185/2008. (XI. 17.), 186/2008. (XI. 17.), 188/2008. (XI. 17.), 
189/2008. (XI. 17.), 190/2008. (XI. 17.), 191/2008. (XI. 17.), 
192/2008. (XI. 17.) számú határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja.

HaTáROZaTOK
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2. A 146/2008. (IX. 29.) számú határozat határidejét 2009. janu-
ár 31. napjára módosítja.

3. A 164/2008. (X. 20.) számú határozat határidejét 2009. január 
31. napjára módosítja.

4. A 179/2008. (XI. 17.) számú határozat határidejét 2008. de-
cember 31. napjára módosítja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2008. december 19.

KEOP-2.3.0/1F kódszámú pályázat  
II. üteméhez önerő biztosítása

206/2008. (Xii. 15.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

DAREH Társulás által benyújtott KEOP-2.3.0/1F kódszá-
mú pályázat II. üteméhez szükséges önrészt, 75 Ft x 5940 fő, 
azaz 445 500 Ft összeget a 2009. évi költségvetési rendeleté-
ben biztosítja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2008. december 19.

Vízterhelési díj összegének mértéke
208/2008. (Xii. 30.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

a Vízmű Kft. által megállapított közüzemi vízműről szolgálta-
tott ivóvízfogyasztás alapján mért, csatornadíjnak megfelelően 
fizetendő 13 Ft/m3 + áfa vízterhelési díj összegének mértékével. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. január 1.

Tartalékképzés szükségessége a vízműnél
209/2008. (Xii. 30.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

bízza a pénzügyi bizottságot, a Vízmű Kft. vezetőjét és a pol-
gármesteri hivatalt, hogy dolgozza ki a vízdíj kapcsán befolyt 
bevételekből a tartalékképzés szükségességét, vízműhálózatra 
fordításának és külön alapként kezelésének lehetőségét. To-
vábbá mutassák ki a tervezett víziközműtörvénynek megfele-
lően a vízműhálózat amortizációs költségeit.   

Felelős:  pénzügyi bizottság elnöke,  
Schalbert Géza, a Vízmű Kft. vezetője, 
Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2009. január 1.

Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés
210/2008. (Xii. 30.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
– korszerű intézményekben” című pályázatra 100%-os vissza 
nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 

A képviselő-testület a költségeket az alábbiak szerint fogadja el:
Összes költség: kb. 38 000 000 Ft.
Komplex szaktanácsadó díja: bruttó 400 000 Ft, melyet a tar-
talékalap terhére biztosít.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. február 16.

Kiválasztották az útépítés kivitelezőjét
17/2009. (i. 28.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 8 igen, 1 nem)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a bírá-

lóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy: 

1. A benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok és igazo-
lások alapján megállapítja, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 
Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmas-
sági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. A benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok és igazolá-
sok alapján megállapítja, hogy a COLAS-EGER Út- és Vas-
útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, 
Deák Ferenc út 49.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett, és – 
figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági szem-
pontokra – alkalmatlan a szerződés teljesítésére.

3. A benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok és igazo-
lások alapján megállapítja, hogy a MAGYAR ASZFALT 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Szegedi út 
35-37.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett, és – figyelem-
mel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra 
– alkalmatlan a szerződés teljesítésére.

4. A benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok és igazo-
lások alapján megállapítja, hogy a SWIETELSKY Magyar-
ország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.) 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és – figyelemmel az ajánla-
ti felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra – alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

5. Az ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb ajánla-
tot a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Iri-
nyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.) adta. Erre tekintettel az ajánlatkérő 
a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a SWIETELSKY 
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. 
em.) ajánlattevőt hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok 
elbírálása során – a részszempontonként megállapított pont- 
és súlyszámok alapján – a legmagasabb (105 pont) értékelési 
pontszámot kapta.

6. Az ajánlatkérő számára a nyertes ajánlatot követő legkedve-
zőbb ajánlatot a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke 
utca 150.) adta. Erre tekintettel az ajánlatkérő számára a nyer-
tes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő-
nek a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) 
ajánlattevőt hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok el-
bírálása során – a részszempontonként megállapított pont- és 
súlyszámok alapján – a második legmagasabb (60 pont) érté-
kelési pontszámot kapta.

7. Megbízza a polgármestert az eredmény kihirdetésével és a fő-
vállalkozói szerződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  Eredmény kihirdetésére 2009. január 28. 

Szerződéskötésre 2009. február 6.

HaTáROZaTOK

FogAdóórA
SZEBELLÉDI ZOLTÁN polgármester  

minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra között várja fogadóóráján  
a különböző ügyekben hozzá forduló újkígyósi  

lakosokat, a polgármesteri hivatalban.



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő8 2009. JANUÁR–FEBRUÁR

Sokak előtt ismert, hogy köz-
ségünkben hosszú évek óta 

méhnyakrákszűrésre jelentkezhettek 
a védőnők által szervezett időpontok-
ban. Aki szerencsés és szemfüles volt, 
az eljutott ide, viszont sokan lemarad-
tak. Ezen most változtatni szeretnénk! 
Mindenkinek joga – az egészsége meg-
őrzése érdekében – és kötelessége be-
kapcsolódni, részt venni az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal legújabb népegész-
ségügyi programjában, a védőnők által 
végzett, kampányszerű méhányakszűrési 
folyamatban.

Újkígyós megkapta a lehetősé-
get, hogy minket, a helyi védőnőket az 
Egészségügyi Minisztérium szaksze-
rű képzésben részesítsen. Így e fontos 
megelőző, felfedező szűrővizsgálatokat 
elvégezzük a helyi 25–65 éves női lakos-
ság körében. A környező, fejlett orszá-
gokban a méhnyakszűrést, a kenetvételt 
nem az orvosok, hanem a szakképzett 
dolgozók végzik. Mostantól ez települé-
sünkön is így történik. A kenetvételt a 
védőnők fogják végezni március hónap-
tól júniusig, majd évente folyamatosan. 
Aki az ÁNTSZ-től úgynevezett meg-
hívólevelet kap a méhnyakrákszűrésre, 
s úgy gondolja, hogy nem keresi fel sa-
ját nőgyógyászát magánrendelésen, 
vagy nem utazik megbeszélt időpontra 
a békéscsabai vagy gyulai nőgyógyászati 
szakrendelőbe, az felkeresheti védőnő-

jét: 1-es körzet: Likerné Paholló And-
rea, 2-es körzet: Gedó Gáborné. 

Mi szakszerűen levesszük a kenetet, 
fixáljuk, postázzuk a megfelelő hely-
re, elvégezzük az adminisztrációs mun-
kát. mindez ingyenes! Tudjuk, hogy 
ez a magyar nőknek furcsa és új dolog, 
de a továbbiakban ez így működik. Nő-
gyógyász szakorvoshoz csak azokat a 
nőket fogjuk irányítani, akiknek a lele-
te nem negatív, vagy a szűrés folyamán 
valamilyen elváltozást tapasztalunk a 
méhnyakon.

Kérünk minden hölgyet, aki meghí-
vólevelet kap, s úgy gondolja, hogy az 
egyszerű kenetvételt a védőnője is el-
végezheti, lépjen kapcsolatba velünk a 
06-30/486-1086-os telefonszámon, 
vagy keressen bennünket az egészség-
ház védőnői tanácsadójában.

A kenetvételhez egyszer használatos, 
speciális eszközök állnak rendelkezé-
sünkre. A beavatkozás fájdalommentes, 
kb. 1 percig tart. A jövőben nem lesz le-
hetőségünk a megszokott onkológus 
„stábot” Újkígyósra hívni. Aki bizalom-
mal fordul felénk, segítünk egészsége 
megőrzésében.

n

Néhány szó a méhnyakrákról:
Mi segíti elő a kialakulását? Minden-

képpen helyi inger jelenlétéhez köthe-
tő, mint például a rendszeres szexuális 
élet, fogamzásgátló szedése, többszöri, 

kihordott terhesség, helyi fertőzések (pl. 
human papilloma vírus, azaz HPV, ami 
biztos, hogy szexuális úton terjed). Má-
ra már bizonyossá vált, hogy a HPV az 
egész rákos folyamat kiindulási alapja.
A méhnyakráknak stádiumai vannak:
1. diszpláziák: A méhnyak nem rossz-

indulatú sejtelváltozásai, melyek idő- 
 vel képesek rákos folyamattá átala-
kulni. Tünete nincs. Ennek kimutatá-
sára való a szűrés! Ezek a sejtek még 
nem alakultak át rákká, s éppen ezért 
megbocsáthatatlan, ha a nő elhanya-
golja a rendszeres szűrővizsgálatot 
háromévenként.

2. A méhnyak in situ rákja: Ez már 
rosszindulatú elváltozás, mely azon-
ban még csak a felületi hámrétegen 
látható.
Ez a NEM NEGATÍV lelet, tüne- 
te még mindig nincs. Ehhez nőgyó-
gyászati vizsgálat és szövettan szük- 
séges, gyógyítható.

3. invazív méhnyakrák: Tünetei: vérez-
getés, húslészerű folyás. Kezelésre van 
lehetőség: radikális műtét, sugárterá-
pia, kemoterápia, de az áttétek ebben 
a stádiumban már elég gyakoriak.

Előzzék meg e stádiumok megjelené-
sét! A rák legyőzhető, ha megjelennek a 
helyi szűrésen a védőnőknél vagy szak-
orvosuknál. A rák elleni csata győztesei 
CSAK ÍGY lehetünk!

Gedó Gáborné védőnő

2009 első véradása
Január 8–9-re hirdette meg a Magyar Vöröskereszt Újkígyósi 

Alapszervezete 2009. első véradását. A szervezők 470 da-
rab személyre szóló meghívót juttattak el az aktivistákhoz az 
újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola tanulói, Rákóczi 
Andrea, Gedó Zsuzsanna, valamint Bánfi Hajnalka középisko-
lai tanulók segítségével.

A meghívók, hirdetések hatására százhat véradó nyújtotta 
karját, hogy segítsen beteg embertársainak a felgyógyulásban. 

Újkígyóson a lakossági arányos teljesítés évek óta jóval az 
országos átlag feletti. Köszönjük áldozatos hozzáállásukat, a 
jövőben is számítunk együttérző segítségükre.

Első véradók: Mucsi Ágnes, Szász András, Békési Péterné, 
Cservenák Józsefné.

A Magyar Vöröskereszt alapszervezetének titkára:  
Rozsnyai Istvánné.

Az idei első véradás során a sikeres lebonyolítást segítették: 
Darida Józsefné, Jambrik Józsefné, Bűcs Károlyné, Masa 
Miklósné, Jelenka Istvánné, Sántha Lászlóné.

FELHÍVÁS   B  FELHÍVÁS
Az elmúlt év telén is közel 300 embertársunk szenvedett 
kihűlés okozta halált. Közülük jelentős számban magá-
nyosan élő idősek, saját lakásukon. Életüket megmenthet-
tük volna kellő odafigyeléssel, törődéssel. 
Kérjük a lakosság segítségét, hogy a hideg tél, a gázszolgál-
tatással kapcsolatos problémák, továbbá az anyagi nehéz-
ségek miatt figyeljenek oda ismerőseikre, szomszédaikra.
Az elmúlt télen számos ember életét menthettük volna meg:
– ha időben bekopogunk magányos, idős szomszédunkhoz,
–  ha felhívjuk a háziorvos figyelmét a leromlott egészségi 

állapotú, idős emberre,
–  ha időben jelzéssel élünk a polgármesterhez, jegyzőhöz, 

a családsegítő szolgálathoz, a civil segítő szervezethez.
Kérjük, hogy amennyiben veszélyeztetett idős és elhagya-
tott emberről szerez tudomást, úgy azt jelezze az alább 
felsorolt személyeknél: jegyző, háziorvosok, védőnők, csa-
ládsegítők.
Ne késlekedjüNk a segítséggel! törődjüNk egymással!

Lányok és asszonyok, figyelem!
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Az általános iskola tanulóinak 
versenyeredményei

Simonyi zsigmond helyesírási verseny, iskolai forduló:
4. o.:  1. Skoperda Boglárka, 2. Figura Roberta Anna,  

3. Szokai Luca
5. o.:  1. Harangozó Gréta, 2. Békési Vivien,  

3. Széll Nikolett
6. o.: 1. Kása Kata Sára, 2. Kovács Zsolt, 3. Deák Dániel
7. o.:  1. Kovács Máté Bendegúz, 2.Kiss Noémi,  

3. Kovács Renáta
8. o.:  1. Harangozó Dóra, 2. Gedó Zsuzsanna,  

3. Ilyés Beatrix
Szépolvasásverseny:

5–6. o.:  1. Deák Dániel 6. b, 2. Széll Nikolett 5. b,  
3. Kása Kata Sára 6. b

7–8. o:  1. Bodzsár Nóra 7. a, 2. Harangozó Dóra 8. b,  
3. Kovács Renáta 7. b

kazinczy-verseny (szépolvasás), területi forduló:
5–6. o.,  3. helyezett: Deák Dániel 6. b 

torna, körzeti döntő, békéscsaba:
I–II. korcsoport, fiúcsapat: 2. helyezés  

(Balogh Krisztián, Mészáros János, Mohácsi Balázs,  
Szigeti Martin, Vantara Viktor, Zahorán Márk)

III–IV. korcsoport, lánycsapat: 4. helyezés  
(Békési Zsanett, Bodzsár Nóra, Csatlós Beatrix,  
Horváth Annamária, Ottlakán Roxána, Ördög Flóra)

III–IV. korcsoport, fiúcsapat: 1. helyezés  
(Almási László, Karkus Ádám, Karkus István,  
Paholló Gergő, Pintér Máté, Szigeti Ferenc)

Egyéni verseny:  1. Karkus István, 2. Paholló Gergő,  
3. Szigeti Ferenc

országos tanulmányi táncverseny  
(művészeti iskolák között)

10. helyezés: Krucsai Attila (5. a) és Vozár Virág (6. a)
mikulás-kupa nemzetközi kick-box verseny:

3. helyezés: Harangozó Gábor (5. a)
megyei kick-box verseny:

2. helyezés: Harangozó Gábor (5. a)

Pályáztunk és nyertünk
Békés Megye Önkormányzata 2008 novemberében pályá-

zatott hirdetett Békés megye civil szektorának fejlesztését 
segítő, a szervezetek közötti együttműködést ösztönző pro-
jektek megvalósítására. A pályázat célja volt a Békés megyei 
civil szervezetek tartós megyei és szakmai együttműködésé-
nek ösztönzése, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítése. A beérkezett pályáza-
tokról szakmai javaslat alapján a környezetgazdálkodási, tu-
risztikai és ügyrendi bizottság hozta meg a döntést. A nyertes 
pályázók között volt két újkígyósi szervezet: A Nagycsaládos-
ok Közhasznú Szervezete 50 000 Ft-ban részesült, melyet a 
„Centrumban az egészséges család” elnevezésű rendezvény 
megszervezésére kíván fordítani, az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület pedig a „Civil nap” megtartásával segí-
tené a civil szervezetek hatékonyabb, színvonalasabb műkö-
dését, melyre 100 000 Ft pályázati pénzt nyertek.

ANyAköNyVI HÍREk
SzületéSek:

Nagy Izabella Jázmin (2970 g, 49 cm), Békéscsaba, 2008. decem-
ber 7., édesanyja neve: Séner Mária, édesapja neve: Nagy Tibor.

Szász Petra (3350 g, 50 cm), Gyula, 2008. december 30., édesany-
ja neve: Pintér Renáta, édesapja neve: Szász Péter. 

Oláh Emese (3750 g, 52 cm), Gyula, 2009. január 5., édesanyja ne-
ve: Csányi Tünde, édesapja neve:Oláh József.

Ferkovics István Dániel (3500 g, 52 cm), Békéscsaba, 2009. janu-
ár 10., édesanyja neve: Ferkovics Mária

HázaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2008. augusztus 29., menyasszony: Ber-

ta Mariann, vőlegény: Lipták Zoltán.

HaláleSetek:
Sipos Lajos, született: 1919. december 19., elhunyt: Újkígyós, 

2008. november 2., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám alat-
ti lakos.

Bánfi László, szül.: 1953. június 24., elhunyt: Gyula, 2008. no-
vember 9., volt Szabadkígyós, Kölcsey u. 15. szám alatti lakos.

Gáspár Józsefné Laurinyecz Erzsébet, szül.: 1925. január 19., el-
hunyt: Békés, 2008. december 11., volt Újkígyós, Gyulai u. 
25/1. szám alatti lakos.

Balogh Gyuláné, szül.: 1932. szeptember 10., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2008. december 17., volt Újkígyós, Dózsa György u. 33. 
szám alatti lakos.

Bánfi Péter Pál, szül.: 1920. június 10., elhunyt: Újkígyós, 2008. 
december 22., volt Újkígyós, Jókai u. 2. szám alatti lakos.

kucsera Mátyásné, szül.: 1944. november 30., elhunyt: Újkígyós, 
2008. december 23., volt Újkígyós, Hosszú u. 68. szám alat-
ti lakos.

Nagy András, szül.: 1947. március 16., elhunyt: Újkígyós, 2008. 
december 27., volt Újkígyós, Öreg u. 2/1. szám alatti lakos.

Pribojszki István, szül.: 1931. november 12., elhunyt: Gyula, 
2008. december 27., volt Újkígyós, Fő u. 25. szám alatti lakos.

Nagy László, szül.: 1957. november 12., elhunyt: Újkígyós, 2008. 
december 27., volt Újkígyós Széchenyi u. 36. szám alatti lakos.

Sajben András, szül.: 1945. november 22., elhunyt: Újkígyós, 
2009. január 4., volt Újkígyós, Temető u. 5. szám alatti lakos.

Tomán Mihály, szül.: 1930. szeptember 26., elhunyt: Békéscsaba, 
2009. január 10., volt Újkígyós, Gyulai u. 61. szám alatti lakos.

Lócskai Istvánné Harangozó Mária, szül.: 1957. szeptember 5., 
elhunyt: Debrecen, 2009. január 14., volt Újkígyós, Ady Endre 
u. 114/1. szám alatti lakos.

Susánszki János, szül.: 1938. április 8., elhunyt: Békéscsaba, 2009. 
január 14., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Zsigovics Andrásné Bárány Veronika, szül.: 1931. május 12., el-
hunyt: Újkígyós, 2009. január  15., volt Újkígyós, Petőfi u. 
26–28. szám alatti lakos.

Bacsa József, szül.: 1928. március 15., elhunyt: Szabadkígyós, 
2009. január 15., volt szabadkígyósi lakos.

kovács Jánosné Hankó Judit, szül.: 1912. november 4., elhunyt: 
Újkígyós, 2009. január 16., volt Újkígyós, Gerendási u. 19. 
szám alatti lakos.

kasznár Józsefné Zsótér Mária, szül.: 1931. február 7., elhunyt: 
Újkígyós, 2009. január 20., volt Újkígyós, Gyulai u. 35. szám 
alatti lakos.

Csörgő Józsefné Csatlós Ilona, szül.: 1921. december 20., elhunyt: 
Budapest, 2009. január 20., volt budapesti lakos.

katona Antal, szül.: 1950. április 6., elhunyt: Újkígyós, 2009. ja-
nuár 21., volt Újkígyós, Öreg u. 30/2. szám alatti lakos.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós nagyközség havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
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PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának konyhája
konyhalány-kisegítő munkakörbe

határozott idejű közszolgálati jogviszonyra 
teljes munkaidős munkatársat keres

Az állás 2009. március 1. napjától betölthető.

Ellátandó feladatok: a főzéshez szükséges nyersanyagok 
előkészítése, tízórai elkészítése, a főzéshez és étkeztetéshez 
használt edények mosogatása, egyéb főzéshez kapcsolódó 
és tisztasági feladatok végzése stb.

Általános feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– legalább általános iskolai végzettség (8 osztály)
– egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:
– üzemi konyhán szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– végzettséget igazoló okmányok másolata
– szakmai önéletrajz

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 20.
Benyújtásának módja: A pályázatokat borítékban a polgár-
mesteri hivatal, 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. címre kérjük. 
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: 
„Konyhalány-kisegítő”.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2009. február 25.
További felvilágosítás kérhető: Babella Mária élelmezés-
vezetőtől 66/256-322-es telefonszámon.

Farsangfarka batyus táncház
2009. február 21-én, szombaton 18 órától 

a Petőfi  Sándor művelődési Ház és könyvtár 
szervezésében

Helyszín: művelődési ház (Újkígyós, Arany János u. 42.)
Program:

Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény újkígyósi 
növendékei. Vezető: Bacsa László néptáncpedagógus
Eleki román táncok – Bágy György és táncos barátai
Táncház – vezeti: Bacsa László néptáncpedagógus

közreműködik: a Békés Banda
A belépés díjtalan, azonban a szervezők szívesen veszik az 
anyagi támogatásokat a program költségeinek enyhítésére.
Köszönjük a képviselő-testület támogatását, valamint a 
Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény segítségét!

A kártalanításról
Tisztelt Földtulajdonos, Termelő!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. meg-

bízásából 2009. január 12–15. napján az Újkígyós bel- és külte-
rületén  a szénhidrogén-kutatás érdekében végzett szeizmikus 
mérések által okozott károk kártalanítása ügyében, a kártala-
nításra vonatkozó elvek közös tisztázása és a közös érdekérvé-
nyesítés érdekében Újkígyós Nagyközség Önkormányzata és 
az Újkígyósi Gazdakör megbeszélést tart az érintett gazdák és 
a megbízó, valamint a kártalanítás lebonyolításával megbízott 
cég képviselőinek részvételével 2009. február 19. napján 18 
óra 30 perckor az Újkígyósi gazdakörben (Újkígyós, kos-
suth u. 28.).

Tisztelettel kérem, hogy a közös érdekérvényesítés érdeké-
ben feltétlenül jelenjen meg!

 Szebellédi Zoltán Csonka Péter
 polgármester elnök

   Hófehérke 
 a művelődési házban
2009. február 25-én, szerdán 10 órától gyermekszínházi 
előadáson vehetnek részt az újkígyósi gyerekek

Helyszín: művelődési ház, rendezvényterem
belépőjegy: 300 Ft/fő
Előadó: Óperenciás Bábszínház
A bábelőadás címe: Hófehérke és a hét törpe

A gyermekek nagy örömére Grimm meséje az eredeti szö-
veggel kerül színre. A hiú, gonosz királynő palotája és a 
törpék házikója látványos színpadképet varázsolnak a fül-
bemászó dallamokkal átszőtt, zenés mesejáték köré. 
Hófehérke, a gonosz mostoha, a vadász és a királyfi  élő sze-
replők, míg a törpék és az erdei állatok nagyméretű kesz-
tyűs, botos és pálcás bábokként elevenednek meg. A mese 
hangulatát a nagy formátumú, vidám zenei világ segíti.


