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Több mint 20 év telt el a rendszer-
váltás óta. Az akkor kialakult de-

mokratikus közigazgatási rendszernek 
időközben kiderültek a hiányosságai, 
több toldozgatás-foltozgatás történt az-
óta, de a kétharmados választói biza-
lom megteremtette annak a lehetőségét, 
hogy a szükséges átfogó változtatásokat 
megtegye a Magyar Országgyűlés, illet-
ve a kormány. 

Ez az önkormányzatok területén is 
sok változást jelent. Január 1-től elkezd-
ték működésüket a járási hivatalok, így 
például járási feladat lett a gyámügyi 
feladatok nagy része, ott gondoskod-
nak a normatív ápolási díj, az idősko-
rúak járadéka, az egészségügyi ellátásra 
való jogosultság igazolása vagy az alanyi 
és normatív közgyógyellátás megítélé-

séről és folyósításáról is. Új dolog az is, 
hogy az önkormányzati törvény szerint 
a 2000 fő alatti települések nem tarthat-
nak fenn önálló polgármesteri hivatalo-
kat, így Telekgerendás és Csabaszabadi 
községekkel létrehoztuk az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatalt. De az 
is jelentős változás az életünkben, hogy 
az iskola fenntartója a jövőben az állam 
lesz. Az állam a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által átvette a szak-
mai feladatok irányítását és ellenőrzését, 
a szakmai dolgozók személyi juttatása-
inak kifizetését. A többi, úgynevezett 
működtetői feladat a 3000 főt megha-
ladó településeknél alapvetően azon-
ban továbbra is az önkormányzaté lesz, 
így arról Újkígyós esetében nekünk kell 
gondoskodni. Mint minden változásnál, 

ennél is előfordulnak kezdeti nehézsé-
gek, amelyek megoldásához, áthidalásá-
hoz türelmesen kell hozzáállni minden 
szereplőnek.

Megváltozott az önkormányzatok  
finanszírozási rendszere is. Az eddi-
gi normatív alapú finanszírozás helyébe 
feladatfinanszírozás lép, amely keretében 
az önkormányzati törvényben meghatá-
rozott kötelező feladatokhoz járul hoz-
zá az állam, az önként vállalt feladatokat 
saját forrásból kell megszerveznünk. En-
nek a rendszere még kialakulóban van, 
így jó néhány kötelező feladatellátásnál 
is hiány mutatkozik.

A képviselő-testület február 11-én 
fogadta el a 2013. évi költségvetést 
1 513 787 000 Ft főösszeggel. A költ-
ségvetés két fő részre oszlik: a működési 
célú, illetve a fejlesztési célú bevételekre 
és kiadásokra. 

Működésre 906 160 000 Ft-ot, míg 
fejlesztésre 607 627 000 Ft-ot terve-
zünk fordítani ebben az évben. Termé-
szetesen évközben ezek a számok még 
módosulhatnak.

A működési célú előirányzat az ön-
kormányzat és intézményei feladatellá-
tását teszi lehetővé a dolgozók személyi 
jellegű kiadásaitól a rezsiköltségeken 
keresztül az egyéb dologi kiadások kifi-
zetéséig. Ezen költségek megoszlását az 
1. számú táblázat mutatja.

Átalakuló közigazgatÁs, sok bizonytalansÁg, fegyelmezett gazdÁlkodÁs

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Folytatás a 3. oldalon >>

1. számú táblázat

Intézmény Dolgozók
száma

Intézmény-
finanszírozás

Közös Önkormányzati Hivatal  
(Telekgerendással és Csabaszabadival együtt) 24 116 849 000 Ft

Önkormányzat  
(testület, karbantartók, konyha, egészségügy,  
iskola működtetése, szociális ellátások stb.)

31 561 129 000 Ft

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 21 71 502 000 Ft
„Ezüstág” Gondozási Központ 28 113 267 000 Ft
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 4 43 413 000 Ft
Összesen 108 906 160 000 Ft

Százéves újkígyósi lakost köszöntöttek
Február 21-én ünnepelte 100. szüle-

tésnapját Zsótér Józsi bácsi. E jeles 
évforduló alkalmából Szebellédi Zoltán 
polgármester köszöntötte az idős urat, 
aki szívesen mesélt a régmúltról. Ez-
úton kívánunk neki sok boldogságot és 
egészséget!

Zsótér József 1913. február 21-én 
született Újkígyóson, 9 gyermekes csa-
ládba nyolcadik gyermekként. Testvé-
rei közül ketten is magas kort éltek meg. 
Gyermek-, illetve fiatal éveit a Kossuth 

utcai szülőházában töltötte. 1936-ban 
behívták katonai szolgálatra, 3 évig volt 
tényleges katona. 1940-ben megnősült, 
ezt követően többször behívták hosz-
szabb-rövidebb időre tartalékos katonai 
szolgálatra. 1944-ben hadifogságba esett 
Csákváron, gyűjtőtáborba vitték Kiskun-
félegyházára, innen Sztálingrádba került 
mint hadifogoly. Négy év után, 1948-ban 
tért haza. Hazatérése után földművelés-
sel, dohánytermesztéssel foglalkozott. 

Folytatás a 4. oldalon >>

Újkígyós Város Önkormányzata  
ezúton tájékoztatja  

a tisztelt lakosságot, hogy 

2013. március 1-jétől 
a napközi otthonos konyha 

Erzsébet-utalványt 
is elfogad.

Ebédrendelés:
66/256-322,  

vagy személyesen a konyhán.
Ebéd ára: 705 Ft/adag.
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Amikor először a kezembe vettem 
az egyszerű, sötétkék papírborítá-

sú kötetet, mely Bálint Sándor szegedi 
egyetemi professzor, néprajzkutató éle-
téről, munkásságáról szól, még nem is 
sejtettem, hogy személyesen is érintve 
leszek az egyik oldalon…

Ha „dióhéjban” össze kellene foglalni, 
hogy mit illik tudni Bálint Sándorról, ta-
lán a következőket kellene megemlíte-
ni: 1947 és 1965 között egyetemi tanár, 
a történelemtudomá nyok kandidátusa, 
1945 és 1948 között országgyűlési képvi-
selő a kereszténydemokrata irányultságú 
Demokrata Néppárt színeiben. Tanítá-
si engedélyét 1950 és 1956 között meg-
vonták, majd 1965-ben „rendszerellenes 
izgatás” vádjával felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélték. Mindkét időszakban 
mélységes és őszinte vallásos meggyő-
ződése miatt szenvedett üldöztetést. Ak-
koriban annyira erőteljes volt Szegeden a 
vallásellenesség, hogy egyik legjobb ba-
rátja, Ortutay Gyula sem tudott többet 
intézni számára, mint a kényszernyugdí-
jazás. Nyugdíjasként írta meg fő műveit: 
1973-ban a Karácsony, húsvét, pünkösd 
címűt, majd 1976-ban a Szögedi nemzet 
monográfiáit. Élete során számos gyűjtő-
úton volt az országban, így jutott el Újkí-
gyósra is. Egy autóbaleset okozta halálát 
1980-ban. Hetvenhat éves volt.

A könyv, mely a közelmúltban látott 
napvilágot, a Bálint Sándor Szellemi 
Örökségéért Alapítvány közreműködé-
sével készült, megjelenését pedig Szeged 
városa támogatta. A kötet címe: Keresz-
ténység, demokrácia, európai szellemi-
ség. Szóval mindaz, ami Bálint Sándor 
munkásságára jellemző. Alcíme is sokat 
mond: Írások Bálint Sándorról. Olyan 
közismert emberek szólalnak meg a 
könyv lapjain, akik személyesen ismer-
ték a neves professzort, s vagy munkájuk 
kapcsán, vagy barátságuk okán többször 
is találkoztak vele. A visszaemlékezése-
ket elolvasva a kötet végére egy olyan 
ember idéződik fel előttünk, aki egész 
életét a kutatásnak, a köz javának szen-
telte. Hatalmas kincset tett le ezzel a 
magyar kultúra oltárára, ám mégis sze-
rény maradt és egyszerű, olyan, aki a ke-
resztény emberhez méltó módon viselte 
az élet megpróbáltatásait.  

Gyulay Endre nyugalmazott szeged-
csanádi püspök például így emlékezett 

Bálint Sándorra: „Munkájánál, amit 
határtalanul szeretett, csak Istent és az 
embereket szerette jobban… Nem be-
szélt a szeretetről, hanem gyakorolta. A 
koncepciós pere után sokan nem mertek 
vele beszélni, barátai sem merték fel-
keresni. Később, ha ez szóba került, így 
mentegette őket: Félnek…”

A kötetben Harangozó Imre újkígyósi 
néprajzkutató is írt egy fejezetet Bá-
lint Sándor és Újkígyós kapcsolatáról. A 
professzor kutatásai során kereste, hogy 
az ország mely pontjain vannak „szegedi 
kirajzások”, így jutott el településünkre, 
ahová három alkalommal is visszatért. 
Harangozó Imre ezekről a látogatások-
ról ad hírt e kötetben, illetve számba 
veszi Bálint Sándor Újkígyósról szó-
ló kutatási eredményeit, írásait. Persze a 
professzor elsősorban Szeged történeté-
nek megközelítéséből vizsgálta Újkígyós 
„származástörténetét”, nyitva hagyva 
még számos területet, amit vizsgálni le-
hetne. Harangozó Imre sajnálkozva ír 
arról, hogy értékes idő veszett el újabb 
és mélyebb kutatások nélkül: „Déd- és 
nagyszüleim generációjában gyakran hal-
lottam emlegetni Bálint Sándor nevét… 
Sajnos, akkor még nem gondoltam rá, hogy 
fontos volna ezeket az emlékeket lejegyez-
ni…” Amikorra pedig ennek fontossága 
tudatosult az újkígyósi néprajzkutató-

ban, már csak kevesen őriztek személyes 
emlékeket Bálint Sándorról…

És ekkor lapoztam a könyvben oda, 
ahol a szemem is könnybe lábadt az ott 
látható néhány sor olvasása közben. Ha-
rangozó Imrének 1996-ban még sikerült 
egy szellemi frissességnek örvendő, nagy 
időt élt újkígyósi asszonnyal beszélgetnie, 
aki emlékezett Bálint Sándor látogatásá-
ra, és arra is, hogy miről faggatta őt a hí-
res professzor. Harangozó Imre magnóra 
vette az idős asszony szavait, így írásában 
szó szerint idézi az általa elmondottakat: 
„Vót itt ëgy tanár Szögedébül, Bálint Sán-
dornak hítták, na oszt az is mind ezöket a 
régi dógokat kérdözgette! Ott vótam, amikó 
aszondta az emböröknek: në felejcsétök 
el, mer’ tik is színtiszta szögedi nemzet-
ség vagytok…” Csatlós Matild néni a sa-
ját ük apjáról is beszélt, akinek családja 
Tápéról költözött településünkre a „sze-
gedi kirajzás” során: „Mondtam oszt neki 
én is, hogy tudjuk’, mer’ hogy az édösapám 
nagyapja, Mónár Ferkó mög Tápérul gyütt 
ide…” Amikor ezeket a mondatokat ol-
vastam, valami hasonlót éreztem, mint 
Juhász Gyula, a híres szegedi költő, ami-
kor egykori szerelméről írt: „Milyen volt 
hangja selyme, sem tudom már, / De tava-
szodván, ha sóhajt a rét, / Úgy érzem, Anna 
meleg szava szól át / Egy tavaszból, mely 
messze, mint az ég.” Nekem a Bálint Sán-
dorról írt könyvből a 103 éves korában el-
hunyt nagymamám meleg szava szólt át, 
mely ma már messze, mint az ég…

Köszönöm a könyv szerzőinek ezt a 
csodálatos élményt, s ajánlom minden-
kinek, aki többet szeretne megtudni az 
újkígyósi nép körében is gyűjtést végző 
Bálint Sándor néprajztudósról, munkás-
ságáról, az általa képviselt szellemiség-
ről. Úgy gondolom, a magyar néprajz és 
folklorisztika egyik legnagyobb alakja ő, 
aki méltán viseli „a legszögedibb szögedi” 
elnevezést. S hogy soha ne feledkezzünk 
meg a szegediekkel való rokonságunk 
legfőbb kutatójáról, tavaly ősszel egy Bá-
lint Sándor-emléktáblát lepleztünk le 
az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola 
székházának falán. A fekete márványtáb-
la egy kicsiny felkiáltójel a város lelkén: 
újkígyósi, vidd hírül az utókornak, meg-
cselekedtük, amit megkövetelt a szív…

Magyar Mária
(A kiadvány megtalálható  

a városi könyvtárban.)

Rendhagyó könyvajÁnló a „legszögedibb szögediRől”

Bálint Sándor szellemi öröksége Újkígyósé is

Kereszténység, demokrácia,  
európai szellemiség

Írások Bálint Sándorról
Szerkesztette: Miklós Péter. 

Szerzők: Apró Ferenc, Bodoly József  
Ágoston, Csapody Miklós,  

Gyulay Endre, Harangozó Imre,  
Miklós Péter, Zsoldos Sándor.

Bálint Sándor Szellemi Örökségéért  
Alapítvány, Szeged, 2012.
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A működési célú bevételek alapja az ál-
lami feladatfinanszírozás, amely azon-
ban többnyire nem elegendő, ezért saját 
forrásból kell azt kiegészíteni. A műkö-
dési kiadásokat csak nullszaldósan le-
hetett tervezni, ehhez azonban több 
áldozatot kellett hozni. A béreket saj-
nos már több év óta nem tudjuk emelni, 
sőt a tavaly még betervezett és kifize-
tett 2% mértékű jutalomkeret sem sze-
repel a költségvetésben. Ahhoz, hogy a 
kötelezőn kívüli munkaruha biztosítása 
megtörténjen, a képviselőknek és a bi-
zottsági tagoknak 10%-kal csökkent a 
tiszteletdíjuk. A személyi juttatások ki-
egészítéseként még mindig tudunk ad-
ni bruttó 200 000 Ft cafetériát, de a 
tavalyihoz képest ebben is visszalépés 
történt. A művelődési ház rendezvény-
keretéből 6 337 000 Ft-ot csökkentet-
tünk az idei évre tervezetthez képest, 
így néhány rendezvény csak akkor ke-
rülhet megszervezésre, ha sikerül újabb 
forrásokat bevonni erre a célra. A dologi 
kiadásoknál az eddigi takarékos szem-
léletet még inkább szigorítani kell, még 
nagyobb odafigyelés szükséges a veze-
tők és a dolgozók részéről. Viszont tár-
sadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 
idén 58 551 000 Ft jut, tovább folytat-
juk például a szociális földprogramot 
és a HUBA programot, idén is segíteni 

akarjuk a fiatal, Újkígyóson letelepülni 
akarókat az első lakáshoz jutók támo-
gatásával, 2013-ban is támogatjuk a ci-
vil szervezeteket és sportegyesületeket 
12 700 000 Ft-tal (2. számú táblázat), 
valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszeren keresztül a felsőoktatásban 
tanulókat 2 430 000 Ft-tal. 

A fejlesztési célú bevételek alapja az 
önkormányzat saját bevételei és a még 
fennálló tartalék. A saját bevételek kö-
zött a legfontosabbak a helyi adók, il-
letve az adó jellegű bevételek. Minden 
ilyen jellegű kötelezettséget az évek óta 
fennálló mértékben kell teljesíteni, így 
a kommunális adó 7500 Ft, az iparűzé-
si adó 1,2%, a mezőőri járulék mértéke 
is változatlanul 750 Ft/ha. A gépjármű-
adó mértékét az állam határozza meg, 
amely eddig az önkormányzatnak tel-
jes mértékben átadott pénzeszköz volt, 
most azonban annak 60%-át be kell fi-
zetnünk a központi költségvetésbe. A 
hátralékok beszedésével is tervezett 
81 300 000 Ft adóbevételre tehát nagy 
szüksége van az önkormányzatnak, mi-
vel e nélkül nem tudnánk a fejlesztése-
inket és a működés területén mutatkozó 
hiányt finanszírozni. Ráadásul mivel 
nem élünk a jogszabályok által maximált 
mértékű helyi adó kivetésével, ezért a 
költségvetési támogatásunk 16 416 000 
Ft-tal csökken is.

A fejlesztési tervek között szerepel a 
szokásos járdaépítés és útkarbantartás, 
a kisebb szükséges karbantartási felada-
tok elvégzése, a futó pályázati projektek 
megvalósítása: így készülőben van a tér-
figyelő rendszer, hozzáfogtunk a bölcső-
de építéséhez, de még idén elkezdődik 
az óvoda építése is. De élni szeretnénk 
mindazon pályázati források megszerzé-
sének lehetőségével is, amelyet fontosnak 
tartunk a település fejlődése érdeké-
ben, hiszen ezek nagy része hosszú éve-
kig vissza nem térő lehetőségek lesznek. 
Ezért energetikai beruházási pályázatot 
adtunk be, amelybe be szeretnénk vonni 
mindazon „lakott” intézményi épületün-
ket, amelyek az utóbbi években még let-
tek felújítva. Amennyiben a pályázatunk 
sikeres lesz, kilenc épület hőszigetelé-
se, nyílászárócseréje és fűtéskorszerűsíté-
se fog megvalósulni 251 255 000 Ft-ból, 
amelyhez 37 688 000 Ft-ot kell ön-
erőként biztosítanunk. Míg a teljes 
607 627 000 Ft fejlesztési kiadáshoz a 
8 067 000 Ft forráshiányt a 2012. évi 
fejlesztési pénzmaradvány terhére tudjuk 
finanszírozni, az energetikai beruházás 
önerejének nagy részét csak fejlesztési 
hitel terhére tudjuk majd megvalósítani 
nyertes pályázat esetén. Fontos infor-
máció azonban, hogy már van tapaszta-
latunk hasonló beruházás tekintetében, 
hiszen például az egészségház felújí-
tás utáni gázfogyasztásmértéke 40%-kal 
csökkent a korábbi mértékhez képest.

Újkígyós nem vett részt az önkor-
mányzatokat érintő adósságrendezés-
ben, ezért az ígéreteknek megfelelően 
számítunk arra, hogy a kormány segít-
séget fog nyújtani a fenti feladatok meg-
nyugtató pénzügyi lebonyolításában.

A cél 2013-ban is az, hogy az intézmé-
nyeink a megszokott módon szakmailag 
magas szinten, takarékosan oldják meg a 
feladatukat, amihez fegyelmezett munka-
végzés és a civil szervezetek és sportegye-
sületek, önkéntesek segítő összefogására, 
támogatására, a lakosság minden tekin-
tetben meglévő segítségére van szükség.

Köszönöm minden munkatársam-
nak és Újkígyós minden lakójának segí-
tő hozzáállását, amelyet városunk közös 
jövőjének érdekében tettek és tesznek 
meg nap mint nap.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Átalakuló közigazgatÁs, sok bizonytalansÁg, fegyelmezett gazdÁlkodÁs

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
>> Folytatás az 1. oldalról

2. számú táblázat
Támogatott civil szervezetek és sportegyesületek

Aranykalász Lovas Klub 200 000 Ft
Felföldi István Sport Egyesület 3 200 000 Ft
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 600 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Újkígyósi 
Szervezete 150 000 Ft
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 100 000 Ft
Újkígyós FC 2 400 000 Ft
„Újkígyósért” Közalapítvány 800 000 Ft
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány 200 000 Ft
Újkígyósi Kézilabda Klub 2 400 000 Ft
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 700 000 Ft
Újkígyósi Polgárőrség 300 000 Ft
Újkígyósi Szabadidő Sport Klub 1 200 000 Ft
Viharsarok AMSE 200 000 Ft
Vöröskereszt Újkígyósi Alapszervezet 250 000 Ft



4 2013. MÁRCIUS
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

FELHÍVÁS
Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal gyűjtést szervez a településünkön élő 
rászorulók megsegítésére. Az immár hagyományosnak mondható SZOLIDÁRIS 
HÚSVÉT akció keretén belül a nehéz helyzetben lévő családokat szeretnénk tartós 
élelmiszerekkel segíteni a húsvéti ünnep előtt. 

A felajánlott tartós élelmiszereket az Ezüstág Gondozási Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatának irodájába várjuk (Újkígyós, Arany J. u. 45.), a pénz-
adományokat pedig az Újkígyósért Közalapítvány számlaszámára tudjuk fogadni: 
OTP 11733199-20010379-00000000. A megjegyzés rovatba feltétlenül kérjük fel-
tüntetni a „Szolidáris Húsvét 2013” jeligét. 

A zökkenőmentes ügyintézés lebonyolítása végett kérjük, adományaikat 2013. 
március 25-ig adják le. Segítségüket előre is köszönjük!

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Újkígyósi Szervezete 
2013. évben az alábbi napokon, 13 és 15 óra között tart FOGADÓÓRÁT  

az újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Házban:

A szervezet egyéb rendezvényei:
Április 27. 18 óra: TAVASZKÖSZÖNTő VACSORA (helyszín: Soproni Söröző)

Október 12. 18 óra: ÉVZÁRÓ VACSORA (helyszín: Soproni Söröző)

A Magyar Labdarúgó-szövetség el-
ső alkalommal rendezte meg az 

éves díjátadó gáláját, ahol azokat a lab-
darúgókat, edzőket, sportvezetőket, já-
tékvezetőket és egyéb olyan, a futball 
területén tevékenykedőket díjazták, akik 
sokat tesznek Békés megye amatőr lab-
darúgásáért. Idén egy újkígyósi születésű 
sportoló, Cseke Tamás lett az „év labdarú-
gója” a megye I. osztályban, aki jelenleg a 
Csabacsűd színeit erősíti. Hagyomány-
teremtő szándékkal a szövetség díjazza 

az „év labdarúgó települését” is. E díjat 
az igazgatóság adományozza annak a te-
lepülésnek, amely az adott évben a leg-
többet fejlődött a labdarúgás területén. 
Ezt a címet 2012-ben Újkígyós érde-
melte ki azzal, hogy a képviselő-testület 
– a város lehetőségeit messze meghala-
dó erővel – segítette a sport, azon belül 

a labdarúgás infrastrukturális fejleszté-
sét. 2012-ben műfüves futballpálya, ovi-
foci pálya valósult meg a településen, a 
sporttelepen labdafogó háló és új kiszol-
gáló helyiség épült, amelyet a tervek sze-
rint tovább fejlesztenek majd. Ezenkívül 
az Újkígyós FC is új lendületet adott a 
helyi sportéletnek, a megyei polgár-
mester foci megszervezésével, a Bozsik-
program újraindításával  tartalommal is 
megtöltötte a létesítményeket.

Forrás: MLSZ

a Klebelsberg Intézményfenntartó  
Központ Békéscsabai Tankerülete 

fenntartásában működő  
Széchenyi István Általános Iskolába 

történő BEírATÁSrA.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2013/2014. tanévre történő általános 
iskolai beíratásokra az alábbi idő-
pontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 
31-ig született gyermekét a szülő kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott iskola első évfo-
lyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíra-
táskor a gyermek személyazonosí-
tására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító és a lak-
címet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártya) és az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az isko-
la igazgatója dönt, elutasítás esetén 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Békéscsabai Tankerüle té-
nek igazgatója hivatott a felülbírálati 
kérelmet elbírálni.

Czégény Gyula
tankerületi igazgató

FELHÍVÁS

Újkígyós az „év  
labdarúgó települése”

1960-ban, a tsz megalakulása után ser-
téstelepen dolgozott. Mivel a lába a 
hadifogság ideje alatt kihűlés miatt 
megbetegedett, nem bírta a nehéz fizi-
kai munkát, 11 év után leszázalékolták, 
rokkantnyugdíjas lett. Ezután szabad-
idejében – és ahogy egészségi állapota 
engedte – a Hosszú utcai házukban ker-
tészkedéssel foglalkozott: szőlőt, pap-
rikát termesztett. Feleségével 66 évig 
éltek házasságban. Három gyermekük 
született, akik közül kettő fiatalon el-
hunyt: József 18, Erzsébet 45 évesen. 
Négy unokája, 5 dédunokája van, kik-
nek látogatása mindig nagy örömmel 
tölti el. Felesége 2006-ban, 83 éves ko-
rában elhunyt, ezután lányához, Ma-

rikához költözött, és azóta is velük él. 
Napjait olvasással, tévénézéssel tölti, de 
nagyon szeret kártyázni is. Kedvence a 
Nóta és Muzsika TV. Szívesen mesél a 
régi időkről, de a híradóban a napi ese-
ményeket is figyelemmel kíséri. 

Százéves újkígyósi lakost köszöntöttek
>> Folytatás az 1. oldalról

Április 2., 16., 30. 
Május 14., 21. 

Június 4., 18. 
Július 2., 16., 30. 

Szeptember 3., 17.
Október 1., 15., 29.

November 12., 26.
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A tojásokat különböző technikával lehet készíteni (festés, szalvétatechnika, gyöngy-
borítás, horgolás …). Az alkotásokat a következő kategórián belül díjazzuk: óvodás, 
általános iskolás, középiskolás és felnőtt. 

A munkákat 2013. március 25-ig lehet leadni a Művésztanyán, a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alkotások mellé 
kérjük lezárt borítékba az alkotó nevét, életkorát és elérhetőségét, valamint a borítékra 
írják rá az alkotás címét. 2013. március 26-án 16 órától a művelődési házban az elké-
szült munkákból kiállítás nyílik, ahol az eredményhirdetésre is sor kerül. 

Újkígyós Város Önkormányzata  
és a Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár tisztelettel meghívja  
Önt és ismerőseit

az 1848/49-es forradalom és  
szabadságharc alkalmából rendezett 

ünnEPI  
MEgEMléKEzéSérE

2013.március 15.
9.00  ünnepi szentmise

a Szűz Mária Szent Neve katolikus 
templomban

10.00  ünnepi megemlékezés
a művelődési házban, koszorúzás  

a ’48-as emlékműnél
Köszöntőt mond:  

Szebellédi Zoltán polgármester
ünnepi beszédet mond:  

Rajnai Miklós magyarságkutató
ünnepségünkön közreműködnek:
a Tengelic Énekegyüttes (vezetőjük: 

János Hajnalka) és a Széchenyi  
István Általános Iskola tanulói

(felkészítő tanár: Magyar Mária)

Kérünk mindenkit, aki koszorú  
elhelyezésével kíván tisztelegni a hősök 

emléke előtt, hogy ezen szándékát
2013. március 14-ig (csütörtök)  

jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es 
telefonszámon vagy a muvhaz@

ujkigyos.hu e-mail címen.
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y A Kígyós Művészeti Egyesület tojásfestő versenyt hirdet  

gyerekeknek és felnőtteknek

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

Elfogadták a Primcom Kft.  
tájékoztatóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. február 11-én 
megtartott ülésén kilenc igen szavazat-
tal elfogadta a PRIMCOM Kft. széles 
sávú informatikai hálózat működtetésé-
ről szóló tájékoztatóját.

Határoztak tiszteletdíjról
A képviselők nyolc igen szavazattal ha-
tároztak arról, hogy Domokos Balázs 
alpolgármester tiszteletdíját 2013. már-
cius 1. napjától havi bruttó 108 000 Ft-
ban állapítják meg.  

Jóváhagyták a közös hivatal 
ügyrendjét

Az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyrendjét az Önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzat 
5. függelékeként a képviselők egyöntetű-
en tudomásul vették. A testület megbízta 
a jegyzőt, hogy a működést az ügyrend-
nek megfelelően szervezze meg.

Elfogadták a művelődési ház  
beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nyolc igen szavazattal el-
fogadta a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 
2012. évi szakmai beszámolóját.

 Döntöttek a fásításról
A képviselő-testület a február 28-án 
megtartott ülésén hét igen szavazattal 

úgy döntött, hogy az Arany János utca 
Gyulai út és Dózsa György utca közöt-
ti szakaszán lévő közterületen álló ösz-
szes fát kivágja, az érintett útszakaszon 
egységes fásítás keretében az út mindkét 
oldalára faültetést tervez, a fa fajtájáról 
a júliusi testületi ülésen hoz döntést. A 
testület az elöregedett gesztenyefák ki-
vágásához 150 000 Ft összeget biztosít a 
2013. évi költségvetés környezetvédelmi 
alapjának terhére.

Elfogadták a konyha beszámolóját
Az önkormányzati konyha élelmezésve-
zetőjének 2012. évi szakmai beszámoló-
ját mind a kilencen elfogadták.

 Lejárt határidejű határozatok
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadta a 164/2012. (XII. 17.), 170/ 
2012. (XII. 28.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést, valamint a 169/2012. (XII. 17.) szá-
mú határozat végrehajtásának határidejét 
2013. február 28-ig meghosszabbította.

Tárgyaltak a vagyonrendeletről
Egyhangúan határozott arról a testület, 
hogy nem kíván a vagyonrendeletében 
egyes vagyonelemeket nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nem-
zeti vagyonná minősíteni. A szakmai 
előkészítést követően napirendre tűzi 
a májusi rendes ülésén a vagyongazdál-
kodási terv megtárgyalását, illetve meg-
bízza dr. Csatlós László jegyzőt, hogy a 
vagyongazdálkodási tervet dolgozza ki és 
azt a 2013. májusi rendes képviselő-tes-
tületi ülésen terjessze elő.

HAtározAtoK
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„Két probléma egy megoldással természetesen!”
NEA-TF-12-SZ-0175 
azonosítószámú projekt

A „nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület létrejöttének fő célja a Magyar-
országon élők élethelyzetének javítása, társadalmi reintegrációja. Az egyesület 
2012. augusztus 1-jén pályázaton 2 566 000 forintot nyert az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától szakmai programjának megvalósítására.

Jelen pályázatunkkal elsődlegesen azt a társadalmi réteget szeretnénk megcélozni (célcsoportunk), amely va-
lamilyen társadalmi szempontból hátrányos helyzetben lévő csoporthoz tartozik (romák, elszegényedettek, 
munkanélküliek). Célunk, hogy az általunk kezdeményezett mintaprogrammal – papírbrikett-előállítás –  
olyan, a célcsoport által önállóan is fenntartható állapotot hozzunk létre, mely két problémára ad egyszerre 
megoldást. 

A program egyfelől a környezeti fenntarthatóságra (szelektív hulladékkezelés, élőfa, erdők, zöld területek 
megóvása, az egyének, családok ökolábnyomának csökkentése) hívja fel a figyelmet szemléletváltást előmozdí-
tó programelemekkel, másfelől a szociális rászorultságot hivatott jelen innovatív modellkísérlettel enyhíteni.

A projekt fő célkitűzése:
• A szociális rászorultság enyhítése
• Társadalmi szempontból hátrányos helyzetűek, munkanélküliek foglalkoztatása
• Szelektív hulladékkezelés népszerűsítése
• Élőfa, erdők, zöld területek megóvása
• Az egyének, családok ökolábnyomának csökkentetése
• Szemléletváltás elősegítése
• Alternatív energiaforrások hatékonyabb kiaknázása
•  Társadalmi felelősségvállalás erősítése
• A civil, a köz- és a vállalkozói szféra párbeszédének megteremtése, együttműködésének kialakítása

A programban vállalt eredmények:
•  5 együttműködési megállapodás megkötése civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, szociális intézmé-

nyekkel
• A részt vevő települések lakosságának figyelemfelhívása a program hasznosságára
• A program zárásaként összefoglaló tanulmány elkészítése az eredményekről és a fenntarthatóságról
• Önkéntesek bevonása a programba

Érdeklődjön a programról elérhetőségeinken:

„nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, Lencsési út 45–47.

E-mail: nyitottszemmel@index.hu  •  www.nyitottszemmelkhe.hu
Tel.: +36-70/772-3221

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
finanszírozásával valósul meg!
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2013. január 1-jétől minden olyan tele-
pen kötelező állatjóléti felelőst kinevez-
ni, ahol legalább 500 csirkét, 30 lovat, 
50 szarvasmarhát, 100 sertést, 100 fu-
tómadarat, 200 juhot vagy kecskét, 250 
anyanyulat, 250 prémes állatot, 350 to-
jótyúkot, 1000 foglyot vagy tőkés récét, 
vagy hízónyulat vagy 5000 fácánt tarta-
nak zárt térben. 

Állatjóléti felelős gondoskodik a te-
lepeken az állatvédelmi szabályok be-
tartásáról, tanácsokkal és utasításokkal 
láthatja el az állatgondozókat, és éven-
te továbbképzést is tart majd nekik. Ál-
latjóléti felelős csak az lehet, aki részt 

vesz egy állatvédelmi képzésen, és bi-
zonyítványt szerez róla. A képzést és a 
vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) szervezi 
és végzi. A bizonyítványt ötévente meg 
kell újítani. Békés megyében várhatóan 
március–áprilisban kerül sor a képzések 
megtartására, mely ingyenes.  

A tananyag felkerült az internetre,  
elérhetőség link: http://www.nebih.
gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/rfi/
pro_EU_rfi/AROP_jogalkalmazas_2/
letoltheto_dok/AROPjog2_tananyagok.

Csányi Marianna
agrárkamarai tanácsadó

2013. január 1-jével változás, hogy 
a földhasználónak területnagyság-
tól függetlenül minden termőföld, 
valamint a mező- és erdőgazdasági 
művelés alatt álló belterületi föld és 
zártkert használatát be kell jelente-
ni, kivéve az erdőművelési ágú terü-
let használatát.

A földhasználónak a használat 
megkezdésétől számított 30 napon 
belül kell a földhasználatát bejelenteni 
a földhivatalhoz az erre szolgáló föld-
használati bejelentési adatlap kitöl-
tésével. 

Kormánydöntés alapján a föld-
használati bejelentésekkel kapcso-
latos minden eljárás 2013. január 
1-jével visszamenőleg díj- és illeték-
mentes.

A földhasználati bejelentési köte-
lezettségtől meg kell különböztetni az 
azonosító adatok bejelentésének a 
kötelezettségét.

Azonosító adatok:
– magánszemélyek esetében: az ál-

lampolgárság és a személyi azonosító 
(személyi szám) – lakcímkártyán sze-
repel,

– gazdálkodó szervezetek esetében: 
a statisztikai azonosító (törzsszám).

Az azonosító adatok bejelentésére 
kötelezett: a 2012. december 31-ig a 
földhasználati nyilvántartásba bejegy-
zett földhasználó és egyébként 2013. 
január 1-jével új földhasználatuk nem 
keletkezik, vagy a fennálló földhaszná-
latukban változás nem következik be.

A bejelentési kötelezettség ha-
tárideje: 2013. február 1-jétől 2013. 
március 30-ig.

A bejelentés módja: az „azonosí-
tó adatközlési adatlap” formanyomtat-
vány kitöltése. 

Az adatlaphoz csatolni kell magán-
személy földhasználó esetében a sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
gazdálkodó szervezet földhasználó 
esetében a statisztikai azonosítót tar-
talmazó okirat másolatát is. A bejelen-
tés díjmentes eljárás.

A földhasználónak az adatközlési 
adatlapot a használt földterület fek-
vése szerint illetékes járási földhiva-
talhoz kell benyújtani.

Ha a földhasználó több járási föld-
hivatal illetékességi területéhez tartozó 
termőföldet használ, úgy a bejelenté-
sét kizárólag egy földhivatal felé kell 
megtennie azzal, hogy az adatlapon 
fel kell tüntetnie azoknak a települé-
seknek a nevét, amelyeken a nyilván-
tartásba vett földhasználatával érintett 
földrészletek vannak. 

Az előzőek alapján a földhasznála-
ti nyilvántartás tartalma kiegészült:

– magánszemély földhasználó ese-
tében: állampolgársággal és a személyi 
azonosítóval (személyi számmal),

– gazdálkodó szervezet földhaszná-
ló esetében: a statisztikai azonosítóval 
(törzsszámmal), valamint cég esetében 
cégjegyzékszámmal.

Remélem, segítségére lehettem.
Varga Magdolna  

agrárkamarai tanácsadó 
(30/331-0439)

A földhasználati nyilvántartás szabályairól

állatvédelmi szabály előírása 

orvosi ügyelet  
központi  

telefonszáma:  

247-787

Az „Ezüstág Gondozási Központ” 
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatának munkatársai és önkéntes 
segítői 2013 februárjában az Európai 
Unió Élelmiszersegély Programja része-
ként osztottak száraz tésztából, lisztből, 
étolajból és kekszből álló élelmiszercso-
magot. Az Ökumenikus Segélyszerve-
zet jóvoltából immár 6. éve, évente két 
alkalommal kap élelmiszersegélyt a te-
lepülés 500 szociálisan rászoruló csa-
ládja. 

Az Európai Unió által finanszírozott 
EU Élelmiszersegély Programot a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
szervezi. Az országos program keretében 
az uniós forrásból előállított élelmisze-
reket az MVH-val szerződött segély-
szervezetek – többek között a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet – juttatják el 
a magyarországi rászorultak részére. A 
program támogatottjai az előírásoknak 
megfelelően a létminimum közelében 
élők és a kisnyugdíjasok voltak.

A szociális rászorultság megállapítása 
Újkígyós Város Önkormányzata, a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Gondozási Központ együtt-
működése alapján jött létre.

Az Ökumenikus Segélyszervezet és 
Újkígyós Város Önkormányzata között 
létrejött együttműködési megállapo-
dásban rögzítettek szerint a rászorult-
ság megállapításánál kizárólag a család 
jövedelmi viszonyait, életkörülményeit, 
életmódját lehet figyelembe venni, ezért 
azok a családok kaptak élelmiszerado-
mányt, akik a szociális törvény (1993. 
évi III. törvény) és gyermekvédelmi tör-
vény (1997. évi XXXI. törvény) hatálya 
alá eső, helyi rendeletben szabályozott, 
szociális rászorultságtól függő ellá-
tást kapnak az önkormányzattól, illetve  
azok, akik alacsony jövedelmi viszonya-
ikat igazolták. 

Krucsai Gyöngyi
családgondozó

Európai Unió  
Élelmiszersegély  

Program
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Önkormányzati ÉrtesítŐ

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város 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, tagjai: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Nyári gumiabroncs átszerelés  
és akciós nyárigumi-vásár 

a Privát Gumiszerviz-ben.

Újkígyós, Petôfi u. 38. • Ifj. Nátor János
www.privatgumi.hu 

Idôpontfoglalás: 30/475-6356.
Elôre egyeztetve szombat délután  

és vasárnap is nyitva.

FelhíVás!  FelhíVás!  FelhíVás!

Februárban rajtolt a vetélkedő! 
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,  

a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és 
a békéscsabai Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 

regionális olvasási/irodalmi vetélkedőt hirdetett meg 

„ A Dél-Alföld legtöbbet  
olvasó települése” 

címmel. 
Az olvasáskultúra-fejlesztő kampány megvalósítását  

egy TÁMOP-pályázat teszi lehetővé.
A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos  

formában. Az a település lesz a nyertes, vagyis  
a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése, amelynek lakói  

(egy lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el  
a vetélkedő időtartama alatt.

A VETÉLKEDő IDőTARTAMA:
2013. február 1. – 2013. július 31.

A JÁTÉK MENETE:
•  Keresd a 200 könyvet tartalmazó könyvlistát a könyvtárban 

vagy a játék honlapján!
•  Válassz magadnak olvasnivalót! Amit kínálunk: klasszikus és 

kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, történelmi 
és kalandregények, krimi, sci-fi, fantasy, gyermekeknek szánt 
olvasnivalók.

•  Olvasd el a kiválasztott könyvet!
•  Válaszolj a könyvhöz tartozó kérdésekre írásban vagy online!

DÍJAZÁS:
Fődíj: 150 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvány a régió leg-
többet olvasó településének.
További jutalmak: 75 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvány 
a megye legtöbbet olvasó településének.
Egyéni díjak: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye leg-
többet olvasójának.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  
10 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazza 

Újkígyós város legtöbbet olvasóját!
Már egyetlen könyv elolvasásával hozzásegítheted  
lakóhelyedet a győzelemhez. Játssz, hogy kedvenc  

könyvtárad sok-sok új könyvvel tölthesse meg polcait!

oLVASS, HoGY  MÉG tÖBBEt oLVASHASS!
A részleteket keresd a szórólapokon és  

az olvasodelalfold.sk-szeged.hu weboldalon!
Legyen a Te lakóhelyed  

A DÉL-ALFÖLD LEGTÖBBET OLVASÓ  
TELEPÜLÉSE!

AnYAKÖnYVi HírEK

2013. február hó:
SzületéSek:

Molnár Bence Péter (4500 g, 54 cm), Békéscsaba, 2013. február 
13., édesanyja: Skorcz Edina, édesapja: Molnár Péter.

Kovács Ármin Attila (3200 g, 49 cm), Békéscsaba, 2013. február 
24., édesanyja: Papp Amarilla, édesapja: Kovács Attila.

HaláleSetek:
Suti Dániel Attila, született: 1981. szeptember 2., elhunyt: Sze-

ged, 2013. február 2., volt Újkígyós, Hosszú u. 116. szám alat-
ti lakos.

Fekete Gáborné Petrás Erzsébet, született: 1936. március 20., el-
hunyt: Újkígyós, 2013. február 6., volt Újkígyós, Zrínyi u. 4. 
szám alatti lakos. 

Nagy János, született: 1931. március 4., elhunyt: Békéscsaba, 2013. 
február 10., volt Újkígyós, Dózsa György u. 35. sz. alatti lakos.

Huszka Istvánné Pajkó Ilona, született: 1949. július 30., elhunyt: 
Gyula, 2013. február 14., volt Újkígyós, Széchenyi u. 56. szám 
alatti lakos.

Domokos Ferenc, született: 1949. szeptember 26., elhunyt: Gyula, 
2013. február 16., volt Újkígyós, Akácfa u. 16. szám alatti lakos.


