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Kígyósi Ádvent 2013
2013. november 30. (szombat) 10 órától:

Egésznapos rendezvény a Pető�  Sándor Művelődési Házban
Fellépnek a Napsugár Bábszínház színészei, 
az újkígyósi óvodások, iskolások.
Kézműves foglalkozás, lángos, fánk, mézeskalács, tea, 
forralt bor várja a rendezvényre látogatókat.

18 órától:
St. Martin adventi koncertje a katolikus templomban
St. Martin a magyar instrumentális zene jeles képviselője. 
20 éve ismert, elismert művész Magyarországon és külföldön. 
Lemezei kimagasló példányszámot érnek el mind a mai napig. 
Dalai és feldolgozásai összetéveszthetetlenek, egyénisége, érzelmi világa 
egyedi minden muzsikájában.

2013. december 7. (szombat) 18 órától:
Horgas Eszter koncert
Horgas Eszter napjaink egyik legeredetibb, legizgalmasabb előadóművésze, 
fuvolavirtuóza, egy műfaj megteremtője, létrehozója, egyszemélyes képviselője.

2013. december 14. (szombat) 18 órától:
Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola alapfokú művészetok-
tatásban részesülő növendékeinek és a Gyerekklub Csemeték műsora, 
kibővítve újkígyósi tehetségekkel

2013. december 21. (szombat) 18 órától:
Benedek�  István zongoraművész karácsonyi koncertje
Az esti koncertek helyszíne a katolikus templom.

Minden rendezvény ingyenes!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kígyósi Advent 2013 – hogy még szebb legyen az ünnep…

Megerősítettük a testvér-
iskolai kapcsolatot

November 7-én egy tizenöt tagú er-
délyi delegáció érkezett városunkba: 
a csíkszeredai Nagy Imre Általános 
Iskola pedagógusai és az ottani szülői 
szervezet egy képviselője.
A csíkszeredai intézmény és az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola — köszönhetően az akkori ve-
zetőiknek, Buday György és Mandel 
László igazgatóknak — csaknem egy 
évtizede létesítettek egymással test-
vériskolai kapcsolatot. S bár az iskolák 
élére időközben új vezetők kerültek, a 
két tantestület közötti viszony azóta is 
töretlen, hiszen a tanári karok minden 
tanévben találkoznak egymással, vagy 
Erdélyben, vagy Újkígyóson. Az idén 
a szeredaiak látogatása vált aktuálissá. 
Iskolánk ezúttal is gazdag progra-
mokkal várta az erdélyi küldöttséget. 
November 8-án, pénteken Széchenyi-
napot tartottunk, melynek minden 
programját végigkísérhették vendé-
geink. Délelőtt az osztályaink egy 17 
állomásból álló Széchenyi versenyen 
vettek részt. A tanulók láthatóan jól 
érezték magukat a számtalan ügyessé-
gi és szellemi feladat megoldása köz-
ben, a vendégeink pedig folyamatosan 
jegyzetelték a nekik megtetsző ötletes 
módszereket, megoldásokat. 

A Kígyósi Ádvent 2013 negyedik szom-
batjának előadóművésze, Benedekf i 
István zongoraművész zenei tanul-
mányait a Békéscsabai Zeneiskolában 
kezdte, majd a Szegedi Zeneművészeti 
Egyetemen Summa Cum Laude mi-
nősítéssel szerzett diplomát 2007-ben. 
Ezután az egyetem oktatóinak sorába 
lépett. Jelenleg az amerikai Ball State 
Egyetemen tanul. Zenei tanulmányai 
alatt zongorajátékával számos verse-
nyen ért el kiemelkedő eredményt. 
Gyermekkorától komponál, alkotásait 

többször is díjazták.
Kiemelkedő műve a Szeged város fel-
kérésére készült Szent-Györgyi Albert 
himnusz, melyet 2012-ben mutattak 
be. Testvérével, Benedek�  Zoltán hege-
dűművésszel közösen is komponálnak, 
kiemelkedő alkotásuk a Don’t Burn It 
(Ne égesd el) című vietnámi-ameri-
kai � lmdráma kísérő zenéje. A művet 
több nemzetközi díjjal is jutalmazták. 
A � lm 2010-ben Oscar-díj jelölést 
kapott. A műből zenekari átirat is ké-
szült a testvérpár által, melyet a Békés 

Megyei Szimfonikus Zenekar mutatott 
be Békéscsabán 2010-ben, a debreceni 
Kodály Filharmónia pedig 2011-ben. 
Mindkettőt Somogyi-Tóth Dániel ve-
zényelte.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON > > 

Egésznapos rendezvény a Pető�  Sándor Művelődési Házban

St. Martin adventi koncertje a katolikus templomban
St. Martin a magyar instrumentális zene jeles képviselője. 
20 éve ismert, elismert művész Magyarországon és külföldön. 

Benedek�  István karácsonyi koncertet ad
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Mit jelent számomra az „Újkígyósért” kitüntetés? Bajban 
vagyok. Nos, nem azért, mert nem tudok mit kezdeni az 
örömmel, és nem is azért, mert nem érzem megtisztelő-
nek, hogy megkaptam ezt az elismerést. Boldog vagyok, 
és igazán felemelő, hogy én lehetek a kiválasztott. De 
mint egész életem folyamán, most is az okot, okokat ke-
resem. A miértet. Miért én? Mivel érdemeltem ki? 
Hiszen semmi mást nem tettem, mint hit-
tem, s hiszek abban a helyben, amit ottho-
nomnak, szűken vett szülőhazámnak tar-
tok. Az csak az Isteni gondviselés műve, 
hogy ezt olyan fórumon tehetem, mely 
milliókhoz juttatja el szavam. Közös 

ismerősünktől, Harangozó Imrétől hallottam egyszer ezt a mondatot jó 
25 évvel ezelőtt: „Ne feledd, csak a múlt az, ami a jövőbe vezet!” És az 
én múltam ott van. Ott, azon a ma már beépített grundon. Ott, a ma 
már felújított iskolában. Ott, a ma már átépített Művházban. Ott, Apám 
sírjánál. Ott, Anyám konyhájában. Soha nem tudtam, és nem is akartam 
más lenni, mint aki vagyok. Mert ha játszanék egy szerepet, akkor meg-
tagadnám mindazt, ami abban a csendes, alföldi faluban berakattatott az 
úti tarisznyámba. És mindenkinek ezzel a tarisznyával kell végigjárnia az 
utat, akár tudja ezt, akár nem. Szerencsés vagyok. Az én igazi otthonomban csu-
pa jó dologgal tömték meg a batyut. Hálás vagyok érte Apámnak, Anyámnak 
és azoknak mind, akik ott voltak ezen az úton. Köszönöm Neked, Újkígyós!

Rákóczi Ferenc

Mit jelent számomra az „Újkígyósért” kitüntetés?

Lezárult az Önkéntes Pont egyéves pályázata
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 19 324 237 forint vissza nem térítendő száz százalékos tá-
mogatást nyert a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0129 számú, „PONT” az Önkéntességért elnevezésű programjára. 
Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társ� nanszírozásával megvalósult program 2012. nov-
ember elsejével indult, a zárókonferenciára 2013. október 15-én került sor az újkígyósi Pető�  Sándor Művelődési Ház-
ban. A záró rendezvényen elhangzott: minden tekintetben sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, minden résztvevő 
példaértékűnek értékelte az önkéntesek, civilszervezetek, fogadóintézmények és az önkormányzat együttműködését.
Az Újkígyósi Önkéntes Pont a Békés Megyei Önkéntes Centrummal együttműködésben valósult meg. Újkígyós 
mellett Szabadkígyós és Csabaszabadi lakossága, intézményei és civil szervezetei számára nyújt együttműkö-
dést, szolgáltatást. Több mint százötven önkéntes több mint 2500 munkaórát dolgozott a fogadószervezeteknél. 

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0129
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 20/506-5516
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Mit jelent számomra az „Újkígyósért” kitüntetés?
Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az „Újkígyó-
sért” kitüntetést – Dr. Marossy 
László háziorvos mellett – 
Rákóczi Ferencnek ítélte oda, aki 
október 23-án, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc emléke 
előtt tisztelgő városi megemléke-
zésen vette át a kitüntetéssel járó 
pecsétgyűrűt és díszoklevelet.
(Rákóczi Ferenc méltatását szep-
temberi számunkban olvashatták.)

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,

milyen sokan odaállnak mellé.”
Böjte Csaba

Projektmenedzsment
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Elfogadták a nemzetiségi 
önkormányzat beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. október 21-én 
megtartott ülésén az Újkígyósi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 
időszakban végzett tevékenységéről 
szóló tájékoztatást hét igen szavazattal 
- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
vette tudomásul és egyúttal megerősí-
tette együttműködési szándékát a két 
önkormányzat között.

Módosították a Vízmű Kft. alapító 
okiratát

A képviselő-testület a 92/2013. 
(VII. 22.) számú képviselő-testületi 
határozatot egyhangú - hét igen - sza-
vazás mellett visszavonta. A köztulaj-
donban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. tv. 4.§ (2) bekezdése alapján 
az Újkíg yósi  V ízmű Kf t . (Cg. 
04-09-002141) alapító okiratának 
VIII. pontját 2013. október 21. napjá-
val kezdődő hatállyal az alábbiak sze-
rint módosította:
„A társaságnál háromtagú felügyelőbi-
zottság működik:
Bán�  János (anyja születési neve: 
Szabó Ágnes), lakcím: 5661 Újkígyós, 
Béke u. 32.
Bozó József (anyja születési neve: 
Bárány Erzsébet), lakcím: 5661 Újkí-
gyós, Öreg u. 21/1.
Forgács Róbert (anyja születési 
neve: Mátó Veronika), lakcím: 5661 
Újkígyós, Hosszú u. 84/1.
A felügyelőbizottság tagjainak meg-
bízatása határozott időre, 2012. április 
23. napjától 2017. április 23. napjáig 
terjedő időtartamra szól.”
Az alapító okirat, valamint annak 
VIII. pontjának jelen módosítással 
nem érintett utolsó három bekezdése 
változatlanul marad hatályban.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a fenti módosítás, va-
lamint a Gt. 36.§ (3) és 24.§ (2) be-
kezdései alapján, 2013. október 21. 
napjával kezdődő hatállyal dr. Csat-
lós László (anyja születési neve: Oláh 
Ilona), lakcím: 5661 Újkígyós, Újköz 
u. 43., valamint Gécs Zoltán (anyja 
születési neve: Barna Matild), lakcím: 

2051 Biatorbágy, Karikó J. u. 25/3. 
szám alatti lakos, felügyelőbizottsági 
tagokat visszahívja.
A határozat 1) és 2) pontjában foglal-
tak szerint megbízza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a változások cég-
nyilvántartáson történő átvezetéséről. 
A Képviselő-testület felkéri a társaság 
ügyvezetőjét, hogy a változások átveze-
tése érdekében a cégbíróság előtt járjon 
el, valamint a 2009. évi CXXII. tv. 2. § 
(1) és (10) bekezdései alapján gondos-
kodjon a változások közzétételéről.

Új tag a Gyulai Közüzemi Kft. 
Felügyelő Bizottságában

A képviselők hét igen szavazat-
tal járultak hozzá Nadabán János
felügyelő bizottsági tagságához 
(a Medgyesegyházi Vízmű Nonpro� t 
Kft. ügyvezetői tisztsége mellett). 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy a Gyulai Közüzemi Kft. Felü-
gyelő Bizottságának elnöke egyben 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonpro� t 
Kft. ügyvezetője is. 
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a taggyűlésen a döntésnek 
megfelelően szavazzon az önkormány-
zat képviseletében. 

Jóváhagyták a Felügyelő Bizottság 
Ügyrendjét

Hét igen szavazat mellett hagyták 
jóvá a képviselők a Gyulai Közüzemi 
Kft. Felügyelő Bizottságának egysé-
ges szerkezetbe foglalt Ügyrendjét, és 
felhatalmazták a polgármestert, hogy 
a taggyűlésen a döntésnek megfelelően 
szavazzon az önkormányzat képvisele-
tében.

Módosult a társasági szerződés
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
mind a hét képviselő elfogadta azt, 
hogy a Gyulai Közüzemi Kft. társasági 
szerződése az alábbiak szerint módosul:
„A társasági szerződés 9.) pontja 
kiegészítésre kerül az alábbiakkal:
Azoknak a tulajdonosoknak, akik ezen 
kérésüket írásban jelzik, és e-mail 
címüket bejelentik, a taggyűlésre szóló 
meghívót és annak mellékleteit, vala-
mint a határozat-tervezeteket elektro-

nikus úton kell megküldeni.
Ha azt az ügy sürgőssége vagy egyéb 
ok indokolja, a taggyűlés ülés megtar-
tása nélkül is határozhat. Az ülésen 
kívül javasolt határozat tervezetét, in-
doklással együtt 8 munkanapi határidő 
kitűzésével kell a tagokkal elektronikus 
úton közölni, akik szavazatukat elekt-
ronikus úton bejelentett email címük-
ről vagy faxon adják meg. A szavazás 
eredményéről és a határozatról, vala-
mint annak keltéről a tagokat az utolsó 
szavazat beérkezését követő 5 munka-
napon belül az ügyvezető írásban tájé-
koztatja. A határozatot az utolsó sza-
vazat beérkezése napján, amennyiben 
az összes tag szavazata nem érkezik 
meg, a kiküldéstől számított 9. mun-
kanapon kell meghozottnak tekinteni. 
Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést 
a határozattervezet megtárgyalására 
össze kell hívni. A számviteli törvény 
szerinti beszámoló elfogadásán kívül a 
tagok bármilyen kérdésben dönthetnek 
taggyűlés tartása nélkül is.”
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a taggyűlésen a döntésnek 
megfelelően szavazzon az önkormány-
zat képviseletében.

Elfogadták a határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéseket

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 75/2013. (VI. 17.), 
85/2013. (VII. 22.), 100/2013. (VII. 
22.), 104/2013. (IX. 09.), 106/2013. 
(IX. 23.), 107/2013. (IX. 23.), 
108/2013. (IX. 23.), 109/2013. (IX. 
23.), 110/2013. (IX. 23.), 111/2013. 
(IX. 23.), 113/2013. (IX. 23.), 
114/2013. (IX. 23.), 115/2013. (IX. 
23.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogad-
ta. A határozati javaslatot ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül hagyták jóvá.

Elfogadták a költségvetési 
beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az október 30-i testületi 
ülésen hét igen szavazattal – ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül – a 2013. 
évi költségvetés háromnegyed éves tel-
jesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

HATÁROZATOKHATÁROZATOK
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Határoztak a költségvetési 
koncepció elfogadásáról

A képviselő-testület hét igen szavazat-
tal - ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül - elfogadta az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját. A 2014. 
évi tervező munka további szakaszában 
követelményként kell érvényesíteni 
a biztonságos kötelező feladatellátást 
az alábbiak � gyelembe vételével:
- Igényelni szükséges a helyi önkor-
mányzatok kiegészítő támogatását
- Ajánlott a térítési díjak felülvizsgálata
- Javasoljuk felülvizsgálni a helyi adók-
nál meghatározott adótételeket 2013. 
november 30-ig
- Javasoljuk áttekinteni az adóhátralé-
kok összegét és a hátralékok beszedésé-
hez szükséges intézkedések megtételét

Jóváhagyták a közbeszerzési tervet
Hét igen szavazattal hagyták jóvá 
Újkígyós Város Önkormányzatának 
2013. évi közbeszerzési tervét.  

Módosítják a településrendezési 
tervet és a helyi építési szabályzatot
Újkígyós város 1196 hrsz. alatti ingat-
lan beépíthetőségi százalékának növe-
lésével járó, a telektömbre vonatkozó 
szabályozási terv készítésével, a város 
082/2 hrsz. ingatlanján a beépíthetőség 

százalékának növelésével, építési szem-
pontból történő besorolásának gaz-
dasági területté módosításával járó, 
a telektömbre vonatkozó szabályozási 
terv készítésével a város 1478 hrsz-ú 
ingatlanán a beépíthetőségi száza-
lék arányának 25% fölé növelésével a 
telektömbre vonatkozó szabályozási 
terv készítésével a településrendezési 
terv, valamint a helyi építési szabály-
zat módosítását kívánja végrehajtani. 
A településfejlesztési koncepció ki-
egészítését nem tartja szükségesnek. 
A határozati javaslatra mind a hét kép-
viselő igennel voksolt.

Jóváhagyták a közbeszerzési 
dokumentációt

A testület hat igen szavazattal – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül – hagy-
ta jóvá „Újkígyós Városi Kulturális 
Centrum építése” című projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját és 
ajánlattételi felhívását, valamint meg-
bízta a polgármestert a dokumentáció 
és az ajánlattételi felhívás legalább 
három ajánlattevő részére történő 
megküldésével, továbbá azzal, hogy 
az eljárás lefolytatása után az eljárás 
nyertesének kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési bírálóbizottsági javasla-
tot jóváhagyásra terjessze a képviselő-
testület elé.

Pályázatban való részvétel
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangú szava-
zással felhatalmazta az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatalt a 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-007 azo-
nosító számú ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG 
című projektben való részvételre, és 
jóváhagyta Bán�  Zsuzsanna projekt-
menedzserként történő alkalmazását.

Jutalom a bérmegtakarítás terhére
Az Önkormányzati Hivatalnál ke-
letkezett bérmegtakarítás terhére a 
Képviselő-testület Szebellédi Zoltán 
polgármestert egy havi illetményének 
megfelelő összegű, 425 200 Ft jutalom-
ban részesítette, és megbízta a pénzügyi 
osztály vezetőjét a költségvetéssel kap-
csolatos intézkedések megtételére és 
a jutalom ki� zetésére. A szavazásban 
öt képviselő vett részt, és mind az öt fő 
igennel voksolt.

Új számítógépeket kaphat a testület
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hat igen szavazattal 
megbízta a Közös Önkormányzati Hi-
vatal pénzügyi osztályvezetőjét, hogy a 
képviselőknek használatba átadott hor-
dozható számítógépek állapotát mérje 
fel, és a szükséges mértékben gondos-
kodjon új számítógépek beszerzéséről.

A verseny után — az eddigi hagyomá-
nyoknak megfelelően — mindkét tan-
testület kölcsönösen megajándékozta 
egymást. A csíkszeredaiak egy székely 
zászlót hagytak iskolánkban, mi pe-
dig könyvekkel és egyéb kiadványok-

Megerősítettük a testvériskolai kapcsolatot
kal viszonoztuk ezt a � gyelmességet. 
Ugyanezen a napon írta alá a két is-
kola jelenlegi igazgatója, Téglás Sándor 
és Korcsokné Erdős Zsuzsanna azt az 
együttműködési szerződést, amelyben 
a tantestületek megerősítik az intéz-
ményeik között kialakult kapcsolatot. 
Az írásbeli dokumentum szerint to-
vábbra is fenn kívánják tartani e szép 
hagyomány minden eddigi formáját: 
a tanulók és a pedagógusok rendsze-
res oda-vissza látogatásait, a közös 
tanulmányi, szabadidős és kulturális 
tevékenységek szervezését, valamint az 
évenkénti kézilabda kupákat. A szer-
ződés tartalmazza azt is, hogy mindkét 
iskola keresi a lehetőségeket a határon 
átnyúló közös pályázati források meg-
szerzésére, ezzel is emelve a két oktatá-

si intézményben folyó oktatási, nevelési 
munka színvonalát. 
A vendégek részt vettek a Széchenyi-
napot záró bálon is. Másnap Gyulán 
biztosítottunk számukra kikapcsolódá-
si lehetőséget, majd pedig a lökösházi 
Bréda kastélyba kalauzoltuk őket, ahol 
megtekintették Európa első kültéri 
épületvetítését, a híres „fényfestést”, 
megyénk egyik legszebb látványos-
ságát. Vasárnap, a hazaindulás előtt 
elmondták, ismét nagyon jól érezték 
magukat, és rendkívül büszkék rá, hogy 
éppen mi vagyunk a testvériskolájuk. 

Magyar Mária

>> FOLYTATÁS A 1. OLDALRÓL 

Az együttműködési szerződés 
megerősítésének pillanata

HATÁROZATOKHATÁROZATOK
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F IGYELEM!
Jöjjön és kóstolja meg a menüt!

A Soproni Söröző 
2013. november 11-től megkezdi 

melegkonyhás menü szolgáltatását.

Igény szerint házhoz szállítva is!

Menü ára: 700Ft/adag

Elérhetőség:
Zsótérné Skoperda Katalin
  06 66/254-259
+36 30/23-80-038

Mindenkit szeretettel várunk!

Önkormányzati intézményekben dolgoztak a diákok
2013. június első napjaiban a Békés 
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki-
rendeltsége (Munkaügyi Kirendeltség) 
arról értesítette az önkormányzato-
kat, hogy július 1. napjától lehetőség 
nyílik minden önkormányzatnál és 
intézményeinél legfeljebb két hónap 
időtartamra nappali tagozatos tanulói 
jogviszonyban lévő 16 és 25 év közöt-
ti � atalokat foglalkoztatni munkavi-
szony keretében. A teljes munkaidős, 
8 órás foglalkoztatás esetén a munka-
bér 98 000 Ft/hó.
Gyors felmérést végeztek, mely arra 
irányult, hogy hány diákot foglalkoz-
tatnának az önkormányzatok a nyár 
folyamán. A foglalkoztatás további fel-
tétele, illetve a � nanszírozás még nem 
volt ismert, ezen információk hiányá-
ban 20 fő foglalkoztatását jeleztük. 
A diákokat az önkormányzat hon-
lapján, a rendelkezésünkre álló e-mail 
címeken és kábel TV-s hirdetésen ke-
resztül értesítettük a lehetőségről, és 

egy előre elkészített kérdőíven, rövid 
határidőn belül kértünk visszajelzést 
arra vonatkozóan, hogy vállalnának-e 
nyáron diákmunkát, milyen jellegű 
munkát vállalnának, és mely időszak-
ban. 
A közzététel nyomán összesen 45 
újkígyósi és 13 vidéki diák jelentke-
zett. A vidéki diákokat értesítettük, 
hogy a lakóhelyük szerint illetékes ön-
kormányzatnál kell jelentkezniük, ha 
dolgozni szeretnének. (Minden önkor-
mányzatnak alkalma nyílt a foglalkoz-
tatásra, azonban nem mindenhol éltek 
a lehetőséggel).
A jelentkezők pontos számának is-
meretében már nem volt lehetősé-
günk arra, hogy a korábban általunk 
jelzett 20 fő igényt 45 főre módosít-
suk, akkorra már kiosztásra került a 
Munkaügyi Kirendeltségnél az erre a 
célra központilag biztosított forrás, és 
Újkígyós Város Önkormányzatának 
20 diák foglalkoztatására biztosítottak 
keretösszeget. 

Célunk az volt, hogy minden jelent-
kező diák dolgozhasson, jövedelemhez 
juthasson. A 45 diáknak úgy tudtuk ezt 
biztosítani, hogy kéthetes váltásban, 
napi 8 órában kerültek foglalkoztatás-
ra, melyért 49 000 Ft bruttó munkabért 
kaptak.
Voltak diákok, akik az óvodában dol-
goztak, besegítettek az óvoda épületé-
nek tisztántartásába, az udvartakarítás-
ba, gyermekek felügyeletébe, egyesek a 
művelődési házban kaptak szervezési 
feladatokat, de akadtak olyan diákok 
is, akik az önkormányzat gépjárművé-
vel az óvodások és a bentlakásos intéz-
ményben lévők számára szállították a 
reggelit, az ebédet, és az anyagbeszer-
zésbe is besegítettek, de voltak olyanok 
is, akik a hőségben a közterületeken 
végeztek munkát.
Bátran állíthatjuk, hogy a középiskolás 
és egyetemista diákok jól vizsgáztak 
szorgalomból, felelősségből, munka-
végzésből! 

Máténé Kiss Mária, aljegyző 

Zsótérné Skoperda Katalin

Mindenkit szeretettel várunk!
Ebben az évben is megkoszorúztuk az aradi vértanúk em-
lékművét. Újkígyós nevében Szebellédi Zoltán polgármes-
ter, Kunstár Anna Mária igazgatóhelyettes, Oláh Fruzsina, 
Labos Júlia, Süle Franciska, Pál�  Barbara és Joó Attila nyol-
cadik osztályos tanulók helyezték el az emlékezés koszorúját.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő • Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
Kiadja: a Pető�  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 Mária, tagjai: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

2013. október hó:
SZÜLETÉSEK:

Faragó-Bán�  Nándor (3400 g, 51 cm), Gyula, 2013. október 
6., édesanyja: Bán�  Alíz, édesapja: Faragó Lajos Tamás.

Mári Dávid Zsombor (3310 g, 52 cm), Gyula, 2013. október 
7., édesanyja: Zsilinszki Tünde, édesapja: Mári László.

Hrobár László Patrik (2490 g, 47 cm), Békéscsaba, 2013. 
október 16., édesanyja: Muntyán Tímea, édesapja: Hrobár 
László.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2013. október 11., menyasszony: 
Gajda Szilvia újkígyósi lakos, vőlegény: dr. Erdélyi István 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2013. október 19., menyasszony: 
Baráth Rozália újkígyósi lakos, vőlegény: Domokos János 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:

Bartyik Pálné Tokaji Erzsébet, született: 1925. március 12., 

elhunyt: Békéscsaba, 2013. szeptember 27., volt Újkígyós 
Ady u. 27. szám alatti lakos. 

Csatlós Mihály, született: 1957. december 23., elhunyt: 
Gyula, 2013. szeptember 28., volt Újkígyós Kölcsey u. 30. 
szám alatti lakos.

Kovács Antalné Skoperda Mária, született: 1942. június 25., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. október 4., volt Újkígyós Iskola u. 
2/1. szám alatti lakos.

Nádra Lajos, született: 1943. november 11., elhunyt: Békés-
csaba, 2013. október 6., volt Újkígyós Ady u. 53/1. szám 
alatti lakos.

Harangozó Andrásné Petrás Mária, született: 1951. június 15., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. október 9., volt Újkígyós Akácfa u. 
32. szám alatti lakos.

Balogh Antalné Forgács Viktória, született: 1930. május 16., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. október 17., volt Újkígyós Öreg u. 
57/1. szám alatti lakos.

Pápainé László Terézia, született: 1956. augusztus 29., 
elhunyt: Gyula, 2013. október 17., volt Újkígyós Jókai u. 
15/1. szám alatti lakos.

A Kígyós Művészeti Egyesület és az Újkígyósi Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület az újkígyósi gyermekek számára 

adományozás céljából az idén is gyűjt olyan becsomagolt 
cipősdobozokat, melyek játékokat, tartós élelmiszereket és 

ruhaneműket tartalmaznak. Külön tartós élelmiszereket 
is várunk. Az adományokat a városi ádventi rendezvénysorozat 
november 30-i, december 7-i és december 14-i templomi koncertek 

előtt, a templom mellett felállított pavilonunkba lehet leadni.

Csaljunk mosolyt együtt a gyermekek arcára!

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK


