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Te vagy az ajándék
Így, Karácsony táján talán mindany-
nyian keressük annak a lehetőségét, 
hogy egy kicsit a lelkünkkel is és más 
emberekkel is többet foglalkozzunk. 
A vallásos embernek van egy plusz 
„mankója” is ebben, hiszen az adventi 
időszakban Jézus Krisztusnak, Isten 
megtestesült, kiáradó világba érkezé-
sének megünneplésére készülünk. De 
aki nem vallásos, az is annyit átvesz 
ebből a vallásos „hangulatból”, hogy 
a karácsony egy kicsit más, mint a 
többi nap, a többi ünnep, a szeretet 
ünnepének is nevezik.
Böjte Csaba ferences testvér egy köny-
vében így ír: „Egészen biztos, Isten 
senkit sem azért teremtett, hogy átok, 
nehézség vagy keserves botrány le-
gyen ezen a földön. Az Úr azt sze-
retné, hogy mindannyian a magunk 
módján családunk, népünk, nemze-
tünk, egyházunk számára az Ő ál-
dása, ajándéka, szeretetének a jelei 
legyünk. Add át ajándékaidat, s így 
a világot továbbteremető Isten társa 
leszel!” 
A küldetésünk arra szólít, hogy fi-
gyelmünket, szeretetünket fordítsuk a 
családtagjaink felé. De ne csak azzal, 
hogy ajándékot veszünk nekik, ha-
nem, hogy „csak” együtt vagyunk, ját-
szunk, beszélgetünk. De ez az ünnep 
arra is hív bennünket, hogy kilépjünk 
a családi ház falai közül, és meglássuk 
a körülöttünk élőket: megbékéljünk a 
szomszéddal, baráti kezet nyújtsunk a 
régi „ellenségnek”, tőlünk telhető se-
gítséget adjunk a rászorulónak, meg-
látogassunk egy beteget, megvigasz-
taljunk egy szomorkodót.
Hiszen Isten azt akarja, hogy mind-
annyian áldás, ajándék, így a világot 
továbbteremető társai legyünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Új-
kígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete és minden munkatársa 
nevében áldott karácsonyi ünnepeket 
és eredményes, boldog új esztendőt!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Advent a Karácsonyt, az egyházi év egyik 
legnagyobb ünnepét megelőző négy 
hét, melyet Krisztus Király vasárnapját 
követő, Szent András apostol ünnepéhez 
legközelebb álló vasárnappal, illetve 
előestéjével veszi kezdetét. Az Ádvent 
az Úr kegyelemhozó eljövetelére való 
felkészülés időszaka. Az Úr eljövetele, 
melyre már az ószövetségi nép évezredek 
óta várt, a Messiás eljövetelére való 
készülődést jelzi, évezredek óta róla 
jövendöltek a próféták, az Ő országa az 
igazság és élet, kegyelem és szentség, 
igazságosság, szeretet és béke országa 
(Prefáció Krisztus Király ünnepén). 
A bűnbeesett emberiség várta a 
szabadítót, aki majd kibékíti egymással 
az Istent és az embert. Az ember 
elismeri, hogy megváltásra szorul, 
ezért Isten irgalmához folyamodik, 
az égiek segítségét kérve gyengesége 
tudatában. „Harmatozzatok magasságos 
egek, s a felhők hozzák az Igazat” 
(Iz. 45,8) „Hozzád emelem az én 
lelkemet Uram, akik téged várnak meg 
nem szégyenülnek.” hangzik a Zsoltáros 
szava (24. Zsolt.). Ez az idő nem a zajos 
tülekedés, a vásárlási hajsza, hanem az 
elcsendesedés, a csöndes várakozás, az 

elmélyülés, a lelki utak tisztításának az 
ideje.
Az ószövetségi ígéreteket és az igazak 
várakozását felidézve jámbor szokás 
az adventi koszorú gyertyagyújtása.  
A koszorún elhelyezett négy gyertya a 
három lila és egy rózsaszín a katolikus 
liturgia színeit szimbolizálja. A lila 
vagy viola szín az összeszedettség, a 
szent fegyelem és a bűnbánat jelképe, 
a rózsaszín pedig advent harmadik 
vasárnapján az örvendezés vasárnapján 
(Gaudete) kerül meggyújtásra, hiszen 
az Úr eljövetelének közelségét jelzi.  
A négy gyertya ugyanakkor jelképezi a 
Hit – Remény – Szeretet isteni erényeit 
valamint az Örömet is.
Az adventi hírnök tehát az a friss 
fenyőág, amelyből a hagyományokhoz 
híven az idei adventi koszorúnk is 
készült. Első gyertyáját Ádvent első 
vasárnapjának vigiliáján gyújtottuk meg 
az újkígyósi katolikus templom előtti 
téren. Ez a koszorú idén is a korábbi 
évekhez hasonlóan közadakozásból 
valósulhatott meg, igaz, az óvoda 
nevelőtestülete és a civilszervezetek 
tevékeny részvételével.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON > >
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Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület (továbbiakban: egyesület) 
2004-ben újkígyósi, zömében közép-
iskolás, egyetemista, főiskolás fiatalok 
alapították. A tagok fő tevékenység-
ként a gyermekek, az ifjúság szabad-
idejének hasznos eltöltését elősegítő 
programok szervezését, közösségte-
remtést, egészséges életmódra nevelést 
tűzték ki célul.
Sajnos az évek során a tagok egyre rit-
kábban találkoztak tanulmányi elfog-
laltságuk miatt, az egyesület funkcio-
nálisan már nem töltötte be szerepét.
Megmentésünkre 2008-tól a Széche-
nyi István Általános Iskola védőszár-
nyai alá kerültünk, akik a nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés mellett is-
meretterjesztéssel, táborok, sportnapok, 
vetélkedők, hétvégék szervezésével, 
szenvedélybetegségek prevenciójával, 
informatikai ismeretek terjesztésével 
bővítették az egyesület tevékenységét.
Egyesületként számos sikeres pályá-
zatot nyújtottak be, többek között 
az általános iskolások nyári táboroz-

tatására, az iskola udvarán valamint 
a Szent Imre parkban kialakításra  
került játszótérre.
Az egyesület 2013. áprilisi közgyűlésén 
a tagok kibővültek a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény dol-
gozóival, ezáltal a taglétszám 10 főről 
39 főre növekedett. 
A megújulást új vezetőség válasz-
tása kísérte. Elnökként Vida Klára, 
mint alapító tag, elnökhelyettesként  
Juhász Mária, titkárként Harangozó 
Nóra tölti be tisztségét.
2013-ban végzett tevékenységek: 
 - általános iskola részére nyári tábo-
roztatáshoz buszköltség és belépőjegy 
támogatás.
 - Kígyós Művészeti Egyesülettel kö-
zös szervezésben Télköszöntő Alko-
tó Nap és Játszóház a Művésztanyán. 
(Cipősdoboz akció).
 - Az újkígyósi katolikus templom 
előtt felállított Adventi koszorú és 
Betlehem világításának és díszítésének 
megvásárlása.
 - Játszóház kialakítása a napközi 

konyha két termében.
További pályázatot nyertünk a játszó-
ház és kistornaterem berendezésének 
valamint a Szent Imre parkban a meg-
lévő játszótér babaházzal, padokkal, 
asztalokkal történő bővítéséhez.
Reméljük, az egyesület jövő évben is 
hasznára válik a településen élőknek.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Vida Klára

Megújult az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

Bánszki Jánosné, Margó mindig is 
szeretett sütni, főzni. Néhány évvel 
ezelőtt hobbiból, majd körülbelül két 
évvel ezelőtt komolyabban kezdett 
foglalkozni a tortakészítéssel és torta-
díszítéssel. A nagyszerű és szorgalmas 
munkájának meg is lett a gyümölcse, 
hiszen a komáromi Cukor Show-on 
diplomával jutalmazták az általa ké-
szített édességet. 
„Az első fondant bevonatú tortámat 
Krisztián fiam születésnapjára készí-
tettem, mellyel keményen megdol-
goztam”- kezdi a történetet Margó. 
„A következő finomság anyák nap-
jára készült. Mindig nagy kedvvel és 
szeretettel sütöttem a tortákat, me-
lyeknek kétszer tudok örülni: egyszer, 
amikor elkészül, és gyönyörködöm 
bennük, másodszor, amikor átadom 
annak, akinek készítettem, és látom, 
hogy mosolyog. A rokonok, barátnők 
nagyon boldogok, ha kapnak tőlem 
tortát és én is örülök, hogy adhatok.” .
„A család „profitál” ebből? Ők is szok-

tak kapni a finom édességből?” - kér-
deztem. „Természetesen igen”- csillan 
fel Margó szeme. „Kornél fiamék kül-
földön élnek. Amikor hazalátogatnak, 
a kis unokám, Léna, minden alkalom-
mal megkóstolhatja a legújabb ked-
venc mesefiguráját…természetesen az 
általam készített torta formájában”.
Arra a kérdésre, hogy melyik édes-
ség volt az, ami legnagyobb fejtörést 
okozta, a következőképpen válaszolt: 
„Minden torta kihívás számomra, 
szeretem a különlegességeket, exk-
luzív formákat, ízeket. Így jutottam 

el egy karamelltanfolyamra is, ahol 
megtanultam, hogyan kell a cukor-
ral „bánni”. Csodálatos dolgokat 
készítettünk. Az oktató meghívásá-
ra kerültem Komáromba, a Cukor 
Show-ra, ahol a „Cukor virág” verseny 
kategóriában egy szál lila orgonát és 
három szál sárga tulipánt készítettem. 
Az orgonát 293 db kis virág díszítet-
te, alapanyaga fondant volt. A meg-
lepetéstől alig tudtam megszólalni, 
amikor megláttam a zsűrizés ered-
ményét, mely szerint diplomával ér-
tékelték a munkámat. Nagyon boldog 
voltam, mivel ez volt az első verseny, 
ahová neveztem.” - zárja a beszélge-
tést Margó.
Jó dolog olyan emberekkel beszélgetni, 
akik élvezik azt, amivel foglalkoznak, 
és ez vissza is tükröződik az általuk 
elkészített dolgokban. Bánszki János-
né ilyen. Ezúton kívánok neki további 
sikeres, örömteli munkát és még több 
ínycsiklandó sütemény remekeket!

Gedó Gyöngyi

Véget ért a vetélkedő
Februárban a szegedi Somogyi Ká-
roly Városi és Megyei  Könyvtár,  a 
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár, valamint a 
békéscsabai Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár regionális olvasási vetél-
kedőt hirdetett meg „A Dél-Alföld 
legtöbbet olvasó települése” címmel, 
amelyre Újkígyós is benevezett. A ve-
télkedő célja az olvasás népszerűsíté-
se játékos formában. Az olvasáskultú-
ra-fejlesztő kampány megvalósítását 
egy TÁMOP pályázat tette lehetővé.
Újkígyós sikeresen szerepelt a vetél-
kedőn, amelyen „ A megye legtöbbet 
olvasó települése” címet és egy 75 000 
Ft-os könyvvásárlási utalványt nyert. 
A nyereményt 2013. október 19-én 
a szegedi Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtárban ünnepélyes ke-
retek között adták át könyvtárunk-
nak. Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden résztvevőnek, aki akár egyet-
len könyv elolvasásával is hozzáse-

gítette városunkat a győzelemhez. 
Külön szeretnénk megköszönni az 
iskolásoknak és osztályfőnökeiknek, 
akik részt vettek a versenyben.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár külön jutalmat ajánlott fel 
Újkígyós legtöbbet olvasójának. Kü-
lön jutalmaztuk Szász Andrást egy kis 
ajándékcsomaggal, aki az iskolások 
közül a legtöbb könyvet elolvasta. Az 
„Újkígyós legtöbbet olvasója” címet 
és egy 10 000 Ft-os könyvvásárlási 
utalványt pedig Csiernik Pálné nyerte. 
Gratulálunk nekik!

A gáztűzhelytől a „Cukor Show”-ig
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Kellékeit, a gyertyákat, magát a fenyőt 
és a felállított Betlehem minden egyes 
apróságát az óvoda munkatársai és 
Újkígyósi vállalkozók adták össze: 
ki szalmát, ki egy kucsmát, régi 
irhakabátot, ki egy-egy új ötletet, 
ki pedig saját munkáját hozva, 
önzetlenül...
Újkígyós keresztény népe a kezdetektől 
fogva csendes készülődéssel, a 
mezőgazdasági munkák és a termés 
betakarításának befejeztével, a jól 
elvégzett munka utáni jó érzéssel és 
nyugalommal készülődött a Megváltó 
születésének ünnepére. Hagyománya 
volt az adakozásnak, melyet a lelki 
üdvösség zálogának tartottak kezdettől 
fogva az itt élők. A Szentcsaládjárás 
hagyománya, amely által befogadták a 
Megváltó Jézus Krisztust otthonaikba 
a Karácsony ünnepét megelőző kilenc 
napon át, vagy a Hajnali szentmisék 
(Rorate) az isteni misztériumban való 
elmélyedést, a titokzatos várakozást 
jelenítették meg. Kérték és várták ők 
a Szabadító eljövetelét, mely eltöltötte 
lelküket Krisztus születésének 
örömével és karácsonyi áldásával.
Változnak az idők, az emberiség 
gondolkodásmódja, felfogása is 
folyamatosan változik, de az az 
alapvető lelki igény, amely örök, kortól 
és életfelfogástól független, hogy az 
emberiség megújulásra vár, igazságra, 
békességre és a misztériumra nyitott, 
örök emberi érték marad. Álljunk hát 
oda Újkígyós szép adventi koszorúja 
mellé, van még időnk, készületünk 
idején buzgón énekeljük közösen, 
gondolva a bűnös világra, a tévúton 
járó emberekre, talán egy kicsit saját 
magunkra is. „Mert az emberek ott 
tévelyegnek, hol te égi fényed útján 
nem vezérled őket édes Üdvözítő...”

Harangozóné Csortán Erzsébet

2013. november 15-én az óvodások 
elhelyezték üzeneteiket a készü-
lő óvoda alapjaiban. Természetesen 
az üzenetüket  rajzokban fejezték 
ki. Lerajzolták a jövő óvodáját. Az 
üvegtégelybe beleraktuk az óvodában 
dolgozók és a gyermekek névsorát. A 
majdani olvasónak írtunk egy levelet, 
amely az óvoda építésének történetét 
fejti ki. Fontosnak tartottuk, hogy a 

tégely tartalmazza Újkígyós város cí-
merét, a Himnusz és a Szózat szöve-
gét, fényképeket az óvodai életről, a 
mai kor óvodás csoportjairól. Szeret-
nénk üzenni a jövőnek a mából. Óvo-
dásaink izgatottan helyezték el a ké-
szülő épület alapjaiba az üzenetüket, 
ámulattal nézték a nagy munkagépe-
ket, elképzelték a leendő épületet.

Juhász Mária 

Óvodások üzentek a jövőnek

Közlemény a 2013-ban befolyt adó 
1%-ának összegéről

Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület (ÚFIKE)
Adószám: 18391242-1-04
5661 Újkígyós, Petőfi u. 44.
Az adó 1 %-ából befolyt összeg  
értéke 108 305 Ft.
Köszönjük, hogy adója 1%-val az 
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesületet támogatta!

A Békéscsabai Evangélikus Sze-
retetszolgálat (Békéscsaba, Be-
rényi út 125. sz. alatt) 2014 ja-
nuárjától fogyatékos személyek 
számára indít új szolgáltatást, melyet  
800 - 1600 óráig lehet igénybe venni.
Érdeklődni: 06-66/325-056

06-20/824-4360 
06-20/326-8981 

telefonszámokon lehet.

Adventi hírnök
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Meghatározták a belső ellenőrzési 
feladatokat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a november 25-én 
megtartott ülésén a belső ellenőrzés 
számára 2014. évben az alábbi felada-
tokat határozta meg: 
Önkormányzati konyhánál:
a konyhai kiszabat ellenőrzése
nyersanyag felhasználás belső nyilván-
tartásának ellenőrzése
tényleges felhasználás és kiszabat 
szinkronjának ellenőrzése
kedvezményes étkezésre jogosultak 
nyilvántartásának ellenőrzése
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
adócsoportjánál:
időszakos összesítők (pl. zárási össze-
sítő) megalapozottságának vizsgálata
kommunális és iparűzési adó kivetésé-
nek helyessége
beszedés hatékonyságának vizsgálata
A testület egyhangú, nyolc igen sza-
vazással döntött, és egyben megbízta 
a jegyzőt, hogy a jóváhagyott ellenőr-
zési tervvel kapcsolatos intézkedése-
ket tegye meg.

Megtárgyalták a 2014/2015. 
tanévhez kapcsolódó felvételit

A jelenlévő nyolc képviselő egyetértett 
azzal, hogy Újkígyós közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkező tanköteles korú 
gyermekek számára a kötelező fel-

vételt – 2014/2015. tanévben is – az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola biztosítja.

Új tagot választottak a 
szerkesztőbizottságba

A képviselők az „ujkigyos.hu” honlap 
és az Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítő üzemeltetésére létrehozott szer-
kesztőbizottságban Magyar Mária 
tag megbízását kérelmére megszün-
teti, egyben tagként 2014. december 
31. napjáig Gazsó Adrienn Újkígyós, 
Arany J. u. 14. szám alatti lakost bíz-
zák meg, és egyben megköszönik 
Magyar Máriának az eddig elvégzett 
munkáját.

Változott a közlekedési rend
A testület egyhangú, nyolc igen sza-
vazattal Újkígyós város közlekedési 
rendjét az alábbiak szerint változtatta 
meg: a József Attila utca – Arany János 
utca kereszteződésében a József Attila 
utca forgalmát „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtáblával szabályozza. 

Önkormányzati ingatlan 
bérbeadása

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyós város 
tulajdonában lévő, újkígyósi 0104/1 
hrsz. alatt lévő ingatlannak, a Csonka 
és Fia Kft. újkígyósi 0116/5 hrsz. alatt 

található telephelyének nyugati telek-
határán 70 méter hosszúságban, 6 mé-
ter szélességben elterülő területét tar-
tós bérlet formájában, a Csonka és Fia 
Kft. (Újkígyós, Hosszú u. 54.) részére 
25 évre bérbe adja. A kezdő bérleti dí-
jat 100 Ft/m2/év összegben határozza 
meg. A határozati javaslatra mind a 
nyolc képviselő igennel voksolt.

Elfogadták a határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéseket

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 42/2013. (IV. 
22.), 103/2013. (IX. 09.), 117/2013. 
(X. 07.), 118/2013. (X. 21.), 119/2013. 
(X. 21.), 120/2013. (X. 21.), 121/2013. 
(X. 21.), 122/2013. (X. 21.), 124/2013. 
(X. 21.), 125/2013. (X. 21.), 126/2013. 
(X. 21.), 127/2013. (X. 30.) számú 
önkormányzati határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést egyhangúlag 
elfogadta.

Közalkalmazotti jutalomról 
határoztak

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
határozott arról, hogy a 2013. évi költ-
ségvetésben az Önkormányzat intéz-
ményeinél dolgozó közalkalmazottak 
részére jutalom kifi zetéséhez hoz-
zájárul a bérmegtakarításból, illetve 
további 4 826 000 Ft összeget biztosít 
a tartalékalap terhére.

HATÁROZATOKHATÁROZATOK

Ilyenkor, év vége közeledtével szokott 
kiderülni, hogy az önkormányzati in-
tézményekben van-e lehetőség jutalom 
kifi zetésére. Vagy nevezhetnénk még 
inkább fi zetés kiegészítésnek, hiszen a 
kötelező „léptetéssel” járó bérnövekmé-
nyen kívül 2008 óta nem volt fi zetés-
emelés a közszférában (kivéve az idei 
évben a pedagógusoknak, az egész-
ségügyi dolgozóknak, illetve a védő-
nőknek). Sőt, 2009-ben megszüntet-
ték a 13. havi fi zetést, így ténylegesen 
csökkent az önkormányzati dolgozók 
bére a feladatok növekedése mellett.
Ezért igyekszünk megtalálni annak 

a lehetőségét, hogy az év végén fi ze-
tés kiegészítést biztosítsunk a mun-
katársainknak. Ez így történt az idei 
évben is, hiszen azokon kívül, akik-
nek 2013-ban emelkedett az alapbére, 
minden közalkalmazott és köztisztvi-
selő kap az év végéig bérkiegészítést. 
Az intézményvezetők egy havi alap-
bérnek megfelelő jutalomkeretet oszt-
hattak szét a munkatársaink között. 
A jutalom és járulékai kifi zetéséhez 
összességében 14 261 084 Ft került 
felhasználásra, amelynek fedezetét a 
költségvetésben a Képviselő-testület az 
egész éves bérmegtakarítás terhére és egy 

plusz keret jóváhagyásával biztosította.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki 
a Képviselő-testület nevében min-
den önkormányzati munkatársnak 
az egész éves becsületes munkáju-
kért és áldott, családi körben eltöl-
tött karácsonyi ünnepeket kívánok!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Jutalom, bérkiegészítés az önkormányzati dolgozóknak

2013. szeptember 23-án  Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármeste-
re és Kovács János a Csorvási Építőmester Bt. képviseletében, mint kivi-
telező aláírta az épülő intézmény dokumentumait.

Újkígyós Város Önkormányzata uniós támogatással jelentős mértékben 
tudja bővíteni az óvodai férőhelyek számát, korszerűsíteni a nevelés fel-
tételeit. A fejlesztés összköltsége 19 2240 425 Forint. Az Önkormányzat, 
mint fenntartó, a DAOP-4.2.1-11 azonosító jelű projekt megvalósításával 
korszerű nevelési intézményépület-együttest létesít a város központjában.

DAOP-4.2.1-11 „Együtt építjük a jövőt” - Újkígyósi összefogás
 a nevelési intézmények fejlesztésére

Uniós támogatásból új hétcsoportos 
óvoda épül Újkígyóson

Az Újkígyósi Vízmű Kft. részéről sze-
retnénk ismételten felhívni a tisztelt la-
kosság fi gyelmét a hideg időjárás miatti 
fagyásveszélyek elkerüléséhez szükséges 
intézkedések megtételére.
A Vízmű Kft., mint a település ivóvíz-
ellátásáért illetve a szennyvízelvezeté-
sért, -tisztításáért felelős szolgáltató az 
úgynevezett téli felkészülési időszakban 
minden olyan intézkedést – beleértve a 
lakosság tájékoztatását – megtett, amely 
a hideg időjárás miatti elfagyások veszé-
lyét a lehető legkisebbre csökkenti.
Az előrejelzések szerint az elkövetkező 
napok hidegebb időjárása miatt kérnénk 
a lakosságot a vízórák, aknák és ingat-
lanjaik házi vízhálózatának fokozott 
védelmére.
Vízórák fagyás elleni védelme:
Ismételten felhívjuk a fi gyelmet a víz-
órák elfagyás elleni védelmére, az akna 
gondos lefedésére. 
A fedett – leginkább a néhány milli-
méteres vaslap fedésű – aknában lévő 
vízmérők védelme érdekében érdemes 
fi gyelmet fordítani arra, hogy az akna-
fedél ne maradjon nyitva, emellett külön 
szigetelő réteg lefektetése is védelmet 
nyújthat az elfagyás ellen. 
A vízmérő berendezések elfa-
gyása miatt felmerült költségek a 
közszolgáltatási szerződés értelmé-

ben a fogyasztót terhelik.
Ingatlanok, ingatlanrészek:
A nem használt, fűtetlen ingatlanok 
vagy ingatlanrészek vízvezetékeit, – a 
vízórák és aknák mellett – védeni szük-
séges, mivel azok szintén könnyen 
elfagyhatnak.
A télire magára hagyott ingatlanok ese-
tén két szempontra kell fi gyelemmel 
lennünk. 
Az első, hogy a víztelenítés maradék-
talan és teljes legyen. Csapok, főelzá-
ró szelep megnyitása, tartályok teljes 
leeresztése. 
A másik, hogy az akna, illetve az 
aknában lévő főelzáró és vízóra fagy-
védelméről szintén gondoskodni kell, 
ahogyan azt előzőekben bemutattuk.
Lakott épületünkben leginkább a nem 
fűtött helyiségekben futó vízvezetékeket 
és szerelvényeket veszélyezteti a fagy. 
Ha van rá mód, érdemes a hideg helyisé-
gek temperálásáról gondoskodni. Ha ez 
nem oldható meg, és a helyiség nagyon 
hideg, akkor sokat segít a csővezetékek 
burkolása, hőszigetelése, vagy a legkri-
tikusabb időszakokban ajánlatos kicsit 
csepegőre hagyni egy-két csapot, mert a 
gyengén áramló víz is sokkal nehezeb-
ben fagy meg, mint a csőben álló víz.
Amennyiben mégis befagynak a veze-
tékek, akkor fontos, hogy lassan, a fal 

fokozatos melegítésével olvasszuk fel a 
benne lévő vizet. 
A vízóra elfagyása esetén a szolgáltató 
Vízmű Kft.-t kérjük értesíteni.
A vízmérőt vagy a szabadon lévő mű-
anyag csöveket semmiképp se pró-
báljuk nyílt lánggal felolvasztani, a 
hirtelen felolvadó víz ugyanis szét-
vetheti a mérőt, illetve a csövet.

Újkígyósi Vízmű Kft.

Tanácsok a fagykár elkerüléséhez

Az Újkígyósi Vízmű Kft. ezúton 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 

hogy ügyfélfogadásunk
2013. december 21-től (szombat) 

2014. január 1-ig (szerda)

 SZÜNETEL

Ezen időszak alatt a Vízmű Kft. 
telefonos ügyeletet tart.

- ivóvíz:       06-30-428-23-34
- szennyvíz: 06-30-428-23-35

Első ügyfélfogadási nap 
2014. január 2. (csütörtök).

Megértésüket köszönjük!

Újkígyósi Vízmű Kft.
Tel.: 66/256-159 

30/428-23-33

Kovács János, a Csorvási Építőmester Bt. képviselője 
és Szebellédi Zoltán Újkígyós város polgármestere



6 2013. DeceMber 72013. DeceMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

INTERAKTÍV TÉVÉZÉS IMMÁR ÚJKÍGYÓSON IS AZ INVITELTŐL
Az Invitel az elmúlt időszakban sokat tett azért, hogy egyre több településen legyen elérhető a még jobb minőségű 
otthoni tévézés és és gyorsabb internetkapcsolat. Ez a fejlesztés most Újkígyósra is megérkezett, mostantól már az új 
csomagokra is elő lehet fizetni. A szolgáltató kínálatában az ország egyik legszínesebb csatornaválasztékát találjuk meg, 
például akár 20 HD-adót, és mindehhez járnak az IPTV kényelmi funkciói is. Sőt, a legmodernebb tévészolgáltatásokon 
túl már akár az 50 megabites, gyors internetet és az igazán kedvező árú telefonálást is kipróbálhatják azok, akik az 
Invitelt választják. A szolgáltató idén májusban újította meg a tévé-, internet- és telefon-előfizetést egyben tartalmazó 
Invilág csomagokat, amelyekhez számos díjmentes és ingyenesen kipróbálható extra szolgáltatást is választhatnak az 
újkígyósi ügyfelek.  

A VILÁG VÁLTOZIK:  
OKOSABB TÉVÉZÉS MÉG TÖBB ÉLMÉNNYEL
A tévénézés olyan új lehetőségekkel bővült az elmúlt években, 
amelyek alapjaiban teszik sokkal kényelmesebbé és még élvezetesebbé 
az otthoni szórakozást. Például ma már több tucat csatorna közül 
választhatunk a különböző előfizetői csomagokban. Ez persze érthető, 
hiszen egy családban általában különböző műsorokat kedvelnek a 
családtagok és mindenki szereti a saját kedvencét nézni. Az Invitelnél 
ez sem lehet probléma, mert a szolgáltató rendelkezik az egyik 
legváltozatosabb csatornaválasztékkal, ráadásul az IPTV-t használó 
ügyfelek további tévéadókból álló minicsomagokkal tehetik még 
színesebbé és teljesebbé az otthoni szórakozás élményét.

OTTHONI FILMKLUB EGY MOZIJEGY TÖREDÉKÉÉRT
Az interaktív tévé nagy előnye, hogy bármikor tarthatunk otthoni vetítéseket a legjobb filmekkel és ehhez szó szerint 
csak a kisujjunkat kell megmozdítani. Az Invitel virtuális videotékájában számtalan film, rajzfilm, sorozat érhető el, 
melyeket többnyire már egy mozijegy árának töredékéért megnézhetünk. Képzeljük el a szombat estét egy kicsit 
másképp: kényelmes fotelben otthon, család, barátok együtt, és még csak ki sem kell mozdulni hozzá, a sikerfilmek 
házhoz jönnek az Invitel IPTV-jén keresztül. A filmkölcsönzést pedig a hónap végén a számlával együtt fizetjük ki. 

INTERNET: A VILÁG A NAPPALIBAN
Ma már egyetlen kattintással annyi tudáshoz férhetünk hozzá az interneten, amihez 50 évvel ezelőtt egy élet is kevés lett 
volna. Az internet tényleg a nappalinkba hozza a világot. Rengeteg információs és gyakorlatilag végtelen szórakozási 
lehetőség érhető el a világhálón. Híreket olvasunk, videót nézünk, közösségi oldalalakon társalgunk, levelezünk, képeket 
osztunk meg, itt tartjuk a kapcsolatot a távol élő családtagjainkkal, barátainkkal. Ma már az is jellemző, hogy otthon 
mindenki mindezt egyszerre szeretné, ehhez pedig stabil és gyors internetkapcsolatra van szükség. A tapasztalatok, azt 
mutatják, hogy ma már a 25 megabites internet is elegendő sávszélességet jelent egy tizenéves gyermekeket nevelő,  
4 tagú családnak. Az Invitelnél azonban ennél nagyobb sebességű internetcsomagot is választhatunk.

TÖBB MARAD AZ INVITELLEL

Az Invitel két vagy három szolgáltatást tartalmazó Invilág csomagjaiért 6 hónapig csak az előfizetési díj felét 
kell kifizetniük azoknak, akik most, a téli akcióban kötnek  két évre szóló új lakossági előfizetést. A magasabb 
havidíjú tévé-, internet- és telefoncsomagok különböző kombinációja fél év alatt így összesen negyvenezer 
forint megtakarítást is jelenthet, de egy közepes csomag esetén is havi 3-4 ezer forinttal több marad az 
ügyfelek zsebében. Az akcióból természetesen a jelenlegi ügyfelek is részesülnek: ha meglévő szolgáltatásaik 
mellé további új szolgáltatást – például telefon és internet mellé tévéelőfizetést – rendelnek, nekik is jár az új 
szolgáltatásra a kedvezményes ár.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Személyes kapcsolattartójánál:
Zsuzsa Ildikó értékesítési- és ügyfélkapcsolati munkatárs, tel.: +36 66 444 960
Vagy a legközelebbi Invitel Pontban: 5600 Békéscsaba, Csabacenter I. emelet  
(hétfőtől péntekig 9.00–18.00 és szombaton 9.00–14.00)

Újkígyós Város Önkormányzata az 
elmúlt évekhez hasonlóan az idei év 
végéhez közeledve is árajánlatot kért 
Újkígyós város közvilágítására, vala-
mint az önkormányzat által üzemelte-
tett intézmények szabadpiaci villamos 
energia ellátására a következő évre.
A 2014. évi villamos energia ellátásra 
vonatkozó ajánlatkérés több magyaror-
szági szolgáltató részére (MVM Part-
ner Zrt., EDF Démász Zrt., E.ON 
Energiakereskedő Kft., JAS Budapest 
Zrt., Magyar Áramszolgáltató Kft.) 
2013. november 4-én lett megküldve. 
A szolgáltatók ajánlataikat elkészítve 
azokat önkormányzatunknak novem-
ber hónapban megküldték. 
Az ajánlatok értékelése energetikai 

szakértő bevonásával a hónap végén 
megtörtént, a szakember véleményé-
vel egyetértve megállapítottuk, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatot a jelenlegi 
szolgáltató MVM Partner Zrt. tet-
te. A kereskedő változatlan áron (ami 
a további szolgáltatók áraihoz képest 
alacsonyabb) és feltételekkel vállalja a 
villamos energia szállítását, a kiegészí-
tő megállapodások pedig a kialakított 
ügyviteli menet fenntartását biztosítják. 
A szolgáltatóval a villamos energia  
adásvételi egyedi szerződést megkö-
töttük, így a város intézményeinek és 
közvilágításának elektromos áram-
mal történő ellátása a 2014. évre is 
biztosítva van.
Varga Ferenc, műszaki csoportvezető

2014. évi elektromos árambeszerzés
Újkígyós Város Önkormányzata a 
2014. évben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
melynek keretét 2 692 500 Ft-ban 
állapította meg a képviselő-testület.
Ennek köszönhetően az ösztön-
díjban részesült tanulóknak havi 
4500 Ft-ot biztosít az önkor-
mányzat, melyet az állam kiegé-
szít ugyanezen összeggel. A Békés  
Megyei Önkormányzat ismét részt 
vesz a programban, jelezve ezzel, 
hogy számára is fontos a megyében 
élő, szociálisan rászorult fiatalok fel-
sőoktatási tanulmányainak támoga-
tása. Újkígyóson 57 fiatal nyújtotta 
be a pályázatát az „A” típusú pályá-
zati felhívásra, míg 1 fő a „B” típu-
súra (felsőoktatási tanulmányaikat 
kezdeni kívánók részére kiírt felhí-
vás). Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete mind az  
58 pályázatot benyújtó diákot ösz-
töndíjban részesítette, mellyel kife-
jezte azon szándékát, hogy támogat-
ni kívánja a fiatalok tanulmányait.

Bursa Hungarica 

Az „Ezüstág” Gondozási Központ 
november hónapban 4 alkalommal 
adott otthont újraélesztő tanfolyam  
lebonyolítására.
Az oktatás 4 óra időtartamban: 1 óra 
elmélet, 3 óra gyakorlat megosztásban, 
15 fős csoportban történt, melyen az 
eszköz nélküli és eszközzel történő új-
raélesztés gyakorlatát sajátíthatták el az 
érdeklődők Kárász László vezető men-
tőtiszt és Csendes Csaba vezető ápoló 
irányításával.
A tanfolyamon helyi lakosok, civil szer-
vezetek tagjai, az önkormányzat és in-
tézményeinek munkatársai vettek részt.

Vida Klára

Újraélesztő tanfolyam

Újkígyós Város Önkormányzata 
2014-ben is részt vesz a Szociális 
Földprogramban. A Képviselő-tes-
tület 6/2011. (III. 22.) önkormány-
zati rendelete szerint az a személy  
jogosult szociális földprogramban 
való részvételre, aki:
legalább 1 éve Újkígyósi lakóhely-
lyel rendelkezik, háztartásában az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg 
a 71 250 Ft-ot, nyilatkozatban vállalja, 
hogy a terményt saját állatai etetésére 
fogja felhasználni.
A támogatásra nem jogosult az egyéni 
vállalkozó, valamint gazdálkodó szer-
vezetnek a tevékenységében személye-
sen közreműködő tagja.

A támogatott személy köteles a támo-
gatási szerződésben foglaltak szerint 
az adott földterületen munkavégzéssel 
személyesen közreműködni, valamint 
a tevékenység végzéséhez szükséges 
térítésmentes képzésben az Önkor-
mányzat által meghatározottak szerint 
részt venni. Az elvégzett munkáért 
terményt kap a támogatott, aki a saját 
állatai etetésére használja fel.
A támogatási kérelmet az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügy-
félterében beszerezhető formanyom-
tatvány kitöltésével lehet igényelni. 
Benyújtási határidő 2014. január 2 - 
2014. január 31. közötti időszak.

Újkígyós Város Önkormányzata

Hirdetmény a szociális földprogramban 
való részvétel módjáról és feltételeiről

Szeretettel várunk minden régi és új 
tagunkat a 2014-es első közgyűlé-
sünkre.
Időpont: 2014. január 11.  1430 óra
Helyszín: Arany J. u. 42. Petőfi Sándor 
Művelődési Ház
Téma: 2013-as év beszámolója

2014-es évi programjaink
Bejelentések
Tagdíjfizetés
Egyéb

Amennyiben a közgyűlés nem határo-

zatképes, 1500 órakor ismételt közgyű-
lést hívunk össze az eredeti napirendi 
pontokkal, melyen a megjelentek lét-
számától függetlenül a közgyűlés ha-
tározatképes lesz.
Tájékoztatom a tagságot, hogy a 
2014-re érvényes NOE tagbélyegeket 
azon tagoknak tudjuk biztosítani, akik 
2014. január 31-ig tagdíjukat rendezték.

Békési Attila elnök
Újkígyósi Nagycsaládosok  

Közhasznú Egyesülete

Közgyűlési meghívó
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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 Mária, tagjai: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

SZÜLETÉSEK:

Papp Milán Róbert (2850 g, 48 cm), Gyula, 2013. november 
11., édesanyja: Dudás Szilvia, édesapja: Papp Róbert.

HALÁLESETEK:

Virágh Lajosné Dulka Julianna, született: 1925. május 
19., elhunyt: Mezőkovácsháza, 2013. november 2., volt 
Újkígyós Hosszú u. 96. szám alatti lakos. 

Rajeczki Józsefné Süli Anna, született: 1925. március 20., 
elhunyt: Békéscsaba, 2013. november 4., volt Újkígyós Ár-
pád u. 19. szám alatti lakos.

Csatlós Imréné Frank Irén, született: 1932. február 13., 
elhunyt: Gyula, 2013. november 8., volt Újkígyós 
Újköz u. 32/2. szám alatti lakos.

Süli Mihály, született: 1916. június 12., elhunyt: Újkígyós, 
2013. november 9., volt Újkígyós Öreg u. 42. szám alatti 
lakos.

Balázs Zoltán, született: 1957. január 25., elhunyt: Békés-
csaba, 2013. november 13., volt Újkígyós Wesselényi u. 27. 
szám alatti lakos.

Bacsa István, született: 1924. március 24., elhunyt: Gyula, 
2013. november 13., volt Újkígyós Apponyi u. 12. szám 
alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK
F IGYELEM!

Jöjjön és kóstolja meg a menüt!

A Soproni Söröző 2013. november 11-től 
megkezdte melegkonyhás menü szolgáltatását.

Igény szerint házhoz szállítva is!

Menü ára: 700Ft/adag
Széchenyi kártyát is elfogadunk!

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Zsótérné Skoperda Katalin

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő készítői Márai 
Sándor gondolataival kívánnak minden olvasójuknak áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt!

 „ Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. ... Tisztálkodjál belülről 
és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az 
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen 
ünnepies. ... mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik 
napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltét-
lenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és 
lélekben. … Ilyenkor felejts el mindent, f igyelj az ünnepre.”
Márai Sándor
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